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F O R O R D: 
 
 

Du sidder nu med NYSTED KRØNIKEN 2003, som er udgivet af NYSTED 

KOMMUNE, beskrevet og redigeret af John Voigt. 
 

Starten på NYSTED KRØNIKEN tog sin begyndelse i juli måned 1901, da dr. 
med og byrådsmedlem Carl Adam Hansen tog initiativ til at nedfælde en 

beskrivelse af Nysted. Dette skrift var begyndelsen på NYSTED KRØNIKEN, og 
for at bringe denne tradition ud til en større kreds af Nysted borgere og andre 

interesserede – har Nysted kommune taget initiativ til en videreførelse af 
denne.  

 
Carl Adam Hansens målsætninger om NYSTED KRØNIKEN er forsøgt 

fastholdt, nemlig: 
 

Den skal give et så fyldigt billede som muligt af livet i Nysted gennem årets 
gang, meddele nøjagtige og pålidelige oplysninger om dets forskellige 

fremtoninger og bevare mindet om mænd og kvinder, der have levet og virket 

i vort lille samfund, og skulle således afkræfte gyldigheden af de bekendte ord 
i visen: 

"Om hundred År er alting glemt". 
 

Redaktøren har bestræbt sig på, at give fremstillingen et objektivt præg og har 
søgt at holde sig til forskriften: " De mortnis nil nisi bene" efterrettelig, ligesom 

man også har afholdt sig fra kritik af de levende. Redaktøren har dog med 
velberådt hu hist og her ladet sin stemning og mening skinne igennem, så 

stilen på steder får en lidt mere subjektiv farvetone. Derved skulle læsningen 
blive mindre kedelig og trættende. Beskrivelsen er suppleret med 

billeder/fotografier af mænd og kvinder - både nulevende og afdøde - samt 
flere begivenheder, der er forekommet i årets løb. På den måde har man 

forsøgt at bringe et tidsbillede, som kommende slægter kan have glæde af ved 
genkendelsens af deres ansigtstræk og steder man har kendt. 

 

Med håb om og i forventning til mange timers læsning – og snak i familierne - 
ønskes god fornøjelse med KRØNIKEN. 

 
 

 
 

Lennart Damsbo-Andersen Søren Lück Madsen 
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          Borgmester  Kommunaldirektør 

  
 

NYSTED KRØNIKEN. 
 

Årbogen 2003. 
 

Forfattet af: John Voigt 
 

1. januar 2003: 

 

Nytår kom ganske stille og roligt til Nysted. Vejrudsigten havde lovet højt vejr med mange 

frostgrader, men vejret artede sig meget stille. Fra morgenstunden lidt diset og med småsne. I 

løbet af natten havde det frosset 4-6 grader i modsætning til andre steder i Danmark, hvor 

temperaturen havde været helt nede på 13-14 frostgrader. Frostgraderne holdt sig stort set 

hele dagen og hen på aftenen sneede det lidt. Alle byens forretninger var lukkede, bortset fra 

Jans Døgnkiosk i Kattesundet 1, hvor der blev langet meget morgenbrød og mange aviser over 

disken. 

 

 

Aftenen før – den 31/12 2002 – var himmelen over 

Nysted oplyst af mange raketter og enkelte dumpe 

drøn fra kanonslag. Man kan sige, at aktiviteten i 

byen og på nattehimlen stod meget tilbage fra 

tidligere år. Hvorfor er ikke til at vide? Umiddelbart 

var det ikke kulden, der holdt folk indendørs. 

 
 Foto: John Voigt. Raketter på aftenhimlen. 

 

De seneste år var gader og stræder fyldt op med resterne af nytårsaftens afskydning af 

raketter, kanonslag og flasker, men det må siges, at gaderne stort set var uden alt det affald, 

som tidligere set. I alle gader var der ryddet pænt op, bortset fra Adelgade, hvor det stadig 

flød med noget affald. Tidligere har det været en stor sport at sprænge postkasser, både 

private og postvæsenets, men så vidt jeg kunne se, var der ikke mange, der havde lidt den 

skæbne. Sporten med at flytte havelåger var det også småt med. Alt i alt så det ud til, at 

Nysted havde haft en rolig aften og nat. 

Livet i byen var også meget roligt. Enkelte familier med eller uden børn var ude at spadserede 

i byen, Kastanie Allen eller langs Noret, som i øvrigt er frosset til. Skønsmæssigt er isen, i 

hvert fald inde ved land, ca. 4-5 centimer tyk. Heldigvis så jeg ingen, der havde forsøgt sig 

som skøjteløbere eller i det hele taget havde forsøgt sig på isen. 

Det virkede som om, at alle hyggede sig indendørs og plejede tømmermændene eller så 

fjernsyn. 

Helt uden uheld med ”krudtet” blev vi ikke forskånet for. Jfr. FOLKETIDENDE blev en 14-årig 

dreng fra Kettinge skadet, idet han nytårsaften mistede det yderste led på højre pegefinger. 

Desuden mistede også en dreng fra Nysted Skov det yderste af ringfingeren på venstre hånd. 

Jfr. oplysninger fra politiassistent Ebbe Thiesen var det de eneste alvorlige personskader her 

på egnen. 
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Indbyggertal og befolkning: 

  I alt Kvinder Mænd 

Indbyggertallet i 

Nysted 1/1 2002 

  

1.421 

 

748 

 

673 

Indbyggertallet i 

Nysted 1/1 2003 

  

1373 

 

712 

 

661 

 

Befolkningsfordeling: 

Alder: 2002 2003 –Skøn. 

0 9 3 

0-2 22 17 

3-6 39 39 

7-15 128 107 

16-64 859 834 

65-99 373 375 

0-99 1.421 1.373 

 

Ved årsskiftet er byens ældste kvinde Ingeborg J. Levisen, f. 4/2 1902, Vantorevej 39 A, enke 

efter Rasmus Ebbe Levisen, f. 12/10 1900  11/10 1982, og byens ældste mand Ove Ebbe, f. 

15/4 1912, Adelgade 12, gift med Agnethe Ebbe f. Hansen, f. 12/4 1924. Netop den 1. januar 

2003 blev der ikke registreret nogen fødte børn i Nysted by. 

 

Kommunens budget for budgetåret 2003 ser således ud: 

 

TOTALBUDGET: Budget 2003: 

Løbende priser. 

Positive tal angiver indtægt. 

Negative tal angiver udgift. 

 

 

Mio. kr.  

A. Det skattefinansierede område:  

INDTÆGTER:  

Skatter 134,7 

Generelle tilskud og momsudligning 43,7 

Indtægter i alt 178,4 

  

DRIFTSUDGIFTER (excl. 

Forsyningsvirksomhed).: 

 

Teknisk udvalgs område -7,5 

Undervisnings- og kulturudvalget område -62,6 

Socialudvalgets område -74,1 

Økonomiudvalgets område -30,2 

Leasing af bygninger 0,0 

Driftsudgifter i alt -174,4 

  

Renter:  

Renteudgifter -2,0 

Renteindtægter, excl. Sale and lease back 2,4 

Renter i alt 0,4 

  

Resultat af ordinær drift 4,4 

  

Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed):  

Byudvikling, miljø og trafik 0,2 

Udstykning og salg af ejendomme 0,3 

Anlægsudgifter i alt 0,1 

  

Ekstraordinære poster:  
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Leasingudgift for ejendomme -6,5 

Renter af sale and lease back 9,5 

Deponering vedr. sale and lease back -3,6 

Ekstraordinære poster i alt -0,6 

  

Resultat af det skattefinansierede område 3,9 

  

B. Det brugerfinansierede område:  

Drift:  

Spildevandsforsyning 2,3 

Renovation 0,0 

Varmeforsyning 1,8 

Vandforsyning 0,0 

Drift i alt 4,1 

  

Anlæg:  

Vandforsyning -0,1 

Anlæg i alt -0,1 

  

Resultat af det brugerfinansierede område 4,0 

  

C. Resultat i alt 7,9 

  

Tilgang af likvide aktiver:  

Resultat i alt 7,9 

Optagelse af langfristede lån 0,0 

I alt 7,9 

  

Anvendelse af likvide aktiver:  

Afdrag på langfristet gæld -6,0 

Øvrige finansforskydninger 0,2 

I alt -5,8 

  

Ændring af likvide aktiver 2,1 

 

Beskatningsprocenten for 2003 ser sådan ud: 

 

 2002 2003 

Kommunal udskrivningsprocent 21,20 21,20 

Amtskommunal udskrivningsprocent 12,50 12,50 

Kirkeskatteprocent 1,35 1,30 

Kommunal grundskyldspromille 14,00 14,00 

 

Da der ikke de sidste år har været skrevet afsnit til NYSTED KRØNIKEN vises nedenfor 

byrådets sammensætning, som det blev indvalgt ved sidste valg 20. november 2001: 

 

Vælgere 4.368 

Gyldige stemmer 3.803 

Blanke og ugyldige 57 

I alt afgivne stemmer 3.860 

Stemmeprocent 88,4 

 

Stemmefordeling (mandater): 

Bogstavbe- 

tegnelse 

Parti Stemmetal Mandater 

A Socialdemokratiet 1015 4 

B Det Radikale Venstre 295 1 
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C Det Konservative Folkeparti 227 1 

J Jim Stig Nielsen 81 0 

L Borgerlisten 984 5 

N Nyt i Nysted Kommune 123 0 

O Dansk Folkeparti 219 1 

V Venstre, Danmarks Liberale Parti 859 3 

 

Valgforbund mellem B, J, N og L, samt mellem C og V. 

 

Byrådets medlemmer: 

 

 

 

 

 Foto: Nysted kommune.  

   

Borgmester, 

Bygn. gr. formd. 

 

Lennart Damsbo-Andersen 

 

Enghavevej 35, 4892 Kettinge 

1. viceborgmester, 

Sognepræst 

 

Ramund Kværnø 

Præstegårdsstræde 6, 4892 

Kettinge 

2. viceborgmester, 

Konsulent 

 

Flemming Hansen 

 

Brydebjergvej 3, 4880 Nysted 

Gdr. Hans Jørgen Hansen Østvej 6, 4880 Nysted 

Gdr. Arne Høegh Engvej 4, 4892 Kettinge 

Kontorass. Annette Als Svinget 6, 4894 Ø. Ulslev 

Butiksejer Anne Svendsen Slotsgade 12, 4880 Nysted 

Fhv. borgmester Bent Bille-Hansen Lindholmvej 5, 4880 Nysted 

Sygehjælper Helle Bækkel Korsvej 6A, 4894 Ø. Ulslev 

Gdr. Troels Frandsen Vantorevej 53, 4880 Nysted 

Skoleleder Karsten Sørensen Kettingevej 57, 4892 Kettinge 

Fuldmægtig Helle Munk Møllevej 11, 4894 Ø. Ulslev 

Bager Bent Pedersen Adelgade 8, 4880 Nysted 

Fuldmægtig Jens Petersen Østvej 5, 4880 Nysted 

Pensionist Svend Frank Rødstenrevle 2, 4880 Nysted 

 

Den administrative ledelse: 

 

Kommunaldirektør Søren Lück Madsen Drosselvej 6, 4880 Nysted 

Forvaltningschef, Kultur- og 

Socialforvaltning 

 

Edvard Kejlaa 

 

Kettingevej 136, 4892 Kettinge 

Stadsingeniør, Teknisk 

Forvaltning 

 

Hans-Erik Johnsen 

 

Strandstræde 4, 4880 Nysted 
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2. januar 2003: 

 

 

Den første sne kom natten mellem den 1. og 

2. januar. Natten havde været kold med 3-4 

graders frost, og om morgenen, da vi stod 

op, lå jorden jomfruelig dækket af ca. 10 cm. 

sne. Nogle fik sig en overraskelse, da de kom 

ud til bilen og skulle på arbejde. Det var bare 

om at køre forsigtigt. 

 
 Foto: John Voigt. Sneparti fra Lærkevej. 

 

Anlægsgartner Per Hansen A/S med hovedsæde Klostervej 4 har med virkning pr. 31/12 2002 

afhændet sin mangeårige virksomhed til Klaus Hermann og Jan Andersen, som har været 

ansat hos ham i mange år. 

Ved afhændelsen var der ansat 38 medarbejdere omregnet i fuldtidsstillinger, heraf 2½ på det 

administrative område. 

Selv om Per Hansen har solgt forretningen/virksomheden, vil han fortsat være tilknyttet som 

konsulent i virksomheden. 

 

 

Afviklingen blev fejret ved en reception på The 

Cottage, Skansevej 19. Der var mange mødt 

op for at tage afsked med Per Hansen. At han 

var og er et vellidt menneske kunne ses af de 

mange besøgende og af de mange blomster, 

vine o.s.v. 

At Ewert Thorsen er med på billedet skyldes, 

at han har været i firmaet stort set siden 

starten. 

 
 Foto. Nysted Avis 

 

 

 

Per Hansen er kendt som en venlig, hjælpsom og lun fyr. Hvem husker 

ikke hans annoncer i Nysted Avisen op til jul? Ikke alene kunne man få 

et juletræ til midt i stuen, men også et til store som små hjem, et 

hjørnetræ o.s.v. (underforstået, at der manglede grene på den ene 

side af træet). 

Foto: Nysted Avis  

 

Også samme dag fik Hilmar Jørgensens cykelforretning faste åbningstider og fast betjening. 

Forretningen ligger Adelgade 51 og har tidligere været åben ved henvendelse i hans grill- og 

pølsevogn i Jernbanegade. Fast leder af butikken og tilhørende værksted bliver hans søn, 

Klaus. 
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Gunnar M. Petersen, Ny Østergade 8, Nysted, død 76 år gammel. 

 

3. januar 2003: 

 

Asta R. H. Jørgensen, Ny Østergade 6, Nysted, død 85 år gammel. 

 

4. januar 2003: 

 

Natten mellem 4. og 5. januar fik vi igen sne i Nysted. Det frøs natten til søndag ca. 12 grader 

her på Lærkevej, og sneen lå hvid og glinsende over hele landskabet og byen. Vejrudsigten 

havde lovet meget mere sne og frost i løbet af søndag nat, men denne udeblev. Vejvæsenet 

havde dog kun ryddet de store veje i og omkring Nysted, hvorfor mange fik sig en ”fridag” 

mandag morgen, idet de ikke kunne komme frem. I løbet af mandagen blev trafiksituationen 

rimelig, og de fleste kunne igen passe deres arbejde, få børnene i skole o.s.v. Tilbage er at 

sige, at sneen stadig ligger i hele byen op til ca. 5 centimer, bortset fra de steder/områder, 

hvor fygningen har skabt mange og høje driver.  

I Nysted og omegn har sneen kun givet kortvarige problemer. Andre steder i Danmark har det 

været meget værre. F.eks. har Nordjylland og det nordlige Sjælland incl. København fået 

meget mere sne end vi. 

 

Nu kan der jo nok være nogle der siger: ”Al den snak om sne!”. Ja, men det er nu engang 

sådan, at det jo ikke er hvert år vi får megen sne, så når det så endelig sker, mener jeg, at 

man godt kan ofre nogle linier på det. 

 

Det minder mig også om mine drengeår her i Nysted. Jeg mindes alle vintre med megen sne 

og alle somre fyldt med sol. Men det er jo nok hukommelsen, det skorter på. Man kan vel 

bedst huske alle de ”gode” oplevelser.  

 

Om vinteren løb vi drenge på ski (hvis 

man var så heldig at have et par eller 

kunne låne sig frem) her i omegnen af 

Nysted. Sikke mange udflugter vi havde. 

Det bedste sted var ude på Kobakken, 

som ligger øst for åen ved Kastaniealléen 

på den nordlige side af landevejen til 

Herritslev. Om bakken var høj og at vi fik 

fart på? Ja, det kan du tro. Ser man 

bakken om sommeren er den nu knapt så 

høj. Her er hentet mange blå mærker og 

frosne tæer. 

 
 Foto: John Voigt. Kælkning ved Ny Kalkgrav, Nr. 

Kongemarksvej. 

 

Vi løb på skøjter i Noret, når det var frosset til. Ellers løb vi nede i Rørsøen, hvor der om 

vinteren – som nu – var meget vand og meget ringe vanddybde. Jeg kan huske nogle meget 

strenge vintre, hvor Noret var frosset til, ja, isen gik helt ud til Midtgrunden. Én vinter var isen 

så tyk, at man kørte ud på isen i biler. Jeg mener det var købmand Rossing, der bl.a. kørte ud 

på isen i sin bil. Samme købmand Rossing og nogle af hans venner kørte også i en 

hjemmelavet isbåd med sejl. Jeg kan ikke huske det helt præcis, men én vinter var isen så 

tyk, at den stadig lukkede Noret til hen i maj. Med en motorsav måtte man save en rende ud 

gennem sejlrenden for at skibe kunne komme ind, og fiskerne kunne komme ud. 

 

 

 



 9 

 

 

En anden ting jeg kan huske er, at gaderne 

selvfølgelig visse år var fyldt med sne. Som i dag 

startede så ”kampen” mellem kommunen og 

ejerne af husene i gaderne. Kommunen kørte 

gennem gaderne med hestetrukne sneplove, 

senere med lastbiler, og skubbede sneen op på 

fortovet. Husejerne skovlede så sneen op i høje 

bunker i rendestenen eller smed sneen ud på 

gaden igen. Så kørte kommunen igen gennem 

gaderne, og ”kampen” fortsatte. Helt som det er 

den dag i dag. 

Skolestien til Nr. Kongemarksvej. 

 

 
 Foto: John Voigt 

 

Senere fik kommunen den gode ide, at når der lå tilpas megen sne i gaderne kontaktede man 

SID og her fik man ”udkommanderet” et antal arbejdsløse, som herefter gik i gang med at 

skovle alt sneen op i hestevogne, som herefter blev kørt ned til havnen og læsset ud i vandet. 

Jeg kan bl.a. huske, at en af hestevognene ejedes af ”Mose-Carl”, som til daglig kørte 

kommunens skrald. Ved siden af jobbet som skraldemand havde samme en 

begravelsesforretning. Senere op gennem mine drengeår afløstes hestevognene af lastbiler, 

men mandskabet blev stadig udpeget fra SID. Løsningen kunne vel bruges den dag i dag. 

Umiddelbart syntes løsningen at være billigere og hurtigere end den praksis, der anvendes i 

dag.  

 

Med virkning fra 1. januar 2003 sætter elselskabet SEAS Strømmens Elforsyning sin el-pris op.  

Prisen på den el, som SEAS køber på den nordiske el-børs Nordpool, stiger fra 24,75 øre til 36 

øre pr. kWh, kiloWattime. Og der er ikke udsigt til, at denne pris falder lige med det samme, 

forudser Jan Johansen, der er markedschef hos SEAS. 

Markedspriserne er steget dramatisk i de seneste måneder. Og det forventes, at de også stiger 

i januar. Så det er ikke sikkert, at vi har set toppen af el-prisstigningerne endnu, siger Jan 

Johansen. 

Faktisk har priserne i efteråret været helt oppe på 65 øre pr. kWh. 

 

6. januar 2003: 

 

Creme aften. 

 

Annelise Skanning, Fjordvej 14, er foredragsholder, når Familie- og Samfunds Nysted afdeling 

holder årets første arrangement. 

Det bliver i Stoppestedet fredag 10. januar, hvor hun vil demonstrere cremer for mødets 

deltagere. 

 

7. januar 2003: 

 

Ældrerådsvalg 

 

Der skal afholdes valg til ældrerådet i Nysted kommune. Det nye ældreråd skal tiltræde 1. april 

2003. 

Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede d. 17. februar. 

Valget afholdes i perioden fra d. 24. februar til d. 10. marts. 

 

Der er opstillingsmøde tirsdag d. 21. januar kl. 19.00 i Kettinge Forsamlingshus. 
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Alle der er fyldt 60 år. d. 10. marts 2003 er valgbare og har stemmeret og kan derfor deltage i 

mødet. På mødet udarbejdes en liste over kandidater til valget. 

Ønsker du selv at stille op til valget, eller ønsker du at pege på andre kandidater, så kom til 

opstillingsmødet og sørg for at den/de du gerne ser i ældrerådet også kommer til 

opstillingsmødet. Ældrerådet er DIN mulighed for at få indflydelse på ældrepolitikken i din 

kommune. 

Du kan inden valget skriftligt tilkendegive for det nuværende ældreråd, at du ønsker at 

opstille. Skrivelsen skal sendes til Ældrerådet, Adelgade 61, 4880 Nysted eller formand, 

Johannes Andersen, Solsortvej 1, 4880 Nysted. 

 

11. januar 2003: 

 

Ulla og Gregers Kragh-Schwarz, Gl. Torv 12, kunne holde sølvbryllup denne dag. Dagen blev 

fejret i Østrig sammen med børn og familie. 

 

Petrine E. K. M. Andreasen, Syrenvænget 12, død 60 år gammel. 

 

13. januar 2003: 

 

Lokalkomiteen i Danmarks Naturfredningsforening har fået ny formand. 

Mogens Juul Rasmussen er blevet udpeget som ny formand. Han afløser Kurt Frederiksen, der 

trak sig tilbage ved det nylige årsmøde. 

Arne Boesen er ny næstformand, mens Christian Tortzen er sekretær. 

 

Jubilæum hos slagter i Nysted. 

 

På søndag kan butiksassistent Elsebet Møllgren, Kattesundet 9A, hos slagter Hansen & Søn på 

Gl. Torv i Nysted fejre sit 15 års jubilæum. Gennem alle femten år har Elsebet Møllgren glædet 

kunderne med sin venlige, faglige og dygtige betjening. Man mødes altid med et smil og ofte 

en frisk bemærkning, der får en til at føle sig hjemme i forretningen. Elsebets primære opgave 

har altid været at betjene kunderne og derudover hjælpe til i baglokalet med pakning af pålæg 

og lignende, og da smørrebrød var med i butikkens sortiment, var dette også et at 

arbejdsområderne. 

At Elsebet er glad for sit job er der vist ingen, der er i tvivl om. Det ses tydeligt i den gode 

kundebetjening, som hun yder alle kunder, uanset om der købes lidt eller meget. For at 

kunderne også skal kunne mærke jubilæet, fejres dette med flere gode tilbud i denne uge. 

 

At jubilæet fejres kan man se i Nysted Avisen, nummer 3, mandag 13. januar 2003 – 99. 

Årgang. 

Her har Din rigtige slagter v/Hansen & Søn flere gode tilbud, bl.a. Hakket Svinekød, 4 kg. Kr. 

100, 2 flotte Farmerbøffer 400g, kr. 40-50, eller Ugens vin Chateau La Hontanelle, Medoc 

2001, 3 flasker kr. 120.  

Det er endda således, at du kan komme og hilse på – ”vi giver en lille én torsdag & fredag”. 

 

Mandag, tirsdag og onsdag kan du i Nysted Biografteater se ”Min søsters børn i sneen”. Meget 

symptomatisk, når vi tænker på al den sne, vi har fået i sidste uge. 

I øvrigt er alt sneen næsten væk. Det satte ind med tøvejr natten til lørdag, og i løbet af 

søndag og mandag er næsten al sneen regnet væk. 

 

Det var kattens! 

 

Katten på gården er ikke længere et kræ, som bare er til besvær og killinger. Faktisk er den nu 

en skattet medarbejder for landmændene. 

Det har selveste Højesteret bestemt, og det er ingen mis-forståelse. 

Højesteret afsagde sidste år en principiel kendelse i en sag fra Bornholm. Her fik en landmand 

lov til at fratrække 3.300 kr. for kattefoder. 

Synspunktet er, at katte med navne som f.eks. Felix tager mus og rotter på gårdene og 
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lofterne. Dermed forhindrer kattene de ubudne gæster i at spise korn og dermed forringe 

driftsresultatet. 

Derfor får gårdkatte status som andre husdyr som køer og svin. Også for dem må foderudgif- 

terne trækkes fra på selvangivelsen. 

Med andre ord – sæt pris på din kat og træk den fra i skat. Mjav…… 

 

Willy K. Madsen, Syrenvænget 28, død 84 år gammel. 

 

16. januar 2003. 

 

Den 17. januar kan Gunnar Hansen, Syrenvænget 32, fejre sin 80 års fødselsdag. 

 

Bent Pedersen, Amts- og byrådsmedlem for De Konservative, Adelgade 8, 4880 Nysted, havde 

følgende læserbrev i FOLKETIDENDE under overskriften Hjælpemidler.: 

Da Nysted Kommune sammen med andre kommuner for nogle år siden skrev kontrakt med 

”Zeeland Care” var forventningerne, at det i de enkelte kommuner ville blive billigere, og 

samtidig ville det betyde, at et hjælpemiddel altid ville være til rådighed, idet lageret naturligt 

nok ville være meget større. 

Det er da også mit klare indtryk, at Zeeland Care har levet op til disse forventninger. 

Men på et enkelt område er jeg blevet gjort bekendt med, at det kniber. Det er for brugere af 

elektriske kørestole. Når en sådan af og til skal til reparation, er der ingen reserve til rådighed. 

Det vil sige, at brugerne i flere dage skal undvære sit ”transportmiddel”, og derfor er tvunget 

til at blive i eget hjem, så længe reparationen måtte vare. 

Årsagen hertil kan være af økonomisk karakter, eller måske fordi der bruges for mange 

forskellige modeller. 

Dette problem vil jeg tage op på det førstkommende møde i socialudvalget 4. februar. 

 

Religion til debat: 

 

Sognepræst Jens Christian Nielsen i Nysted indbyder til debataftener om religion, hvor der 

sættes fokus på jødedom, kristendom og islam. 

Første gang er mandag den 27. januar kl. 19.30 i præstegården. Og her aftales også datoerne 

for de øvrige aftener. 

Udgangspunktet for debatten er video-materialet ”Abrahams Hus”, der er udarbejdet af 

Danmarks kirkelige Mediecenter. 

Facit på festival blev minus på kr. 700.000. 

Foruden kommunen, med det største minus, må minder kreditorer vinke farvel til samlet kr. 

133.000. Foreningen bag festivalen har derefter opløst sig selv. 

En lang række private kreditorer har i dag med posten modtaget brev med besked om, at de 

ikke kan forvente at få alle de penge de havde til gode fra sidste års Sydhavsfestival i Nysted. 

Der er ganske enkelt ikke penge i kassen, og foreningen bag festivalen har opløst sig selv. 

Det samlede underskud på festivalen i august sidste år løber dermed op i kr. 700.000. Den 

største taber i den sammenhæng er Nysted kommune med totalt kr. 567.000 (den 

borgmesterudvidede støtte på kr. 550.000 med renter). 

Og så taber 16 private kreditorer i alt kr. 133.000. Der er tre kreditorer med tilgodehavende 

over kr. 20.000. Resten fordelt på mindre poster. 

Kassen tom. 

Vi må erkende, at kassen er tom og foreningen er derfor nedlagt, siger Jesper Petersen, der 

uden for bestyrelsen har været kasserer for foreningen. 

Jesper Petersen, der repræsenterer blandt andet boldklubben B 1990, glæder sig dog over en 

enkelt ting: 

Vi fik i det praktiske arrangement set, at foreninger på tværs af idrætsgrene og hjemsted 

kunne arbejde fint sammen. Og det må være noget, der kan arbejdes videre på en anden 

gang. 

Og så undrer han sig stadig over, at det ikke lykkedes at samle mere end de 800 betalende 
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tilskuere til tre dages festival med et faktisk glimrende program. 

Set i bakspejlet skulle vi nok have stået over et år og så gennemføre en festival på et senere 

tidspunkt, hvor der havde været ordentlig tid til en markedsføring. Som det blev, var der alt 

for mange, der faktisk ikke var klar over at festivalen fandt sted. Og området kan jo ikke være 

meget bedre, ligesom vejret også var med, slutter Jesper Petersen. 

Ærgerligt. 

Det er smadderærgerligt, konstaterer Nysteds borgmester, Lennart Damsbo-Andersen (A), der 

kom i fokus ved i sidste øjeblik at forhøje kommunens underskudsgaranti med kr. 200.000 for 

i det hele taget at få festivalen gennemført. Det fik han senere en næse for. 

Jeg håber nogle kan drage nytte af de indhøstede erfaringer og bruge det dejlige område ved 

Skansen til et musikarrangement – måske ikke en festival over flere dage, men et 

enkeltstående arrangement, siger han. – Rammerne kan efter min opfattelse ikke blive meget 
bedre, slutter borgmesteren. 

17. januar 2003: 

 

Kan du så ta’ den? 

 

En 35-årig mand fra Nysted stak onsdag en filetkniv i maven på sig vel. Årsagen var, at han 

var kommet i skænderi omkring indtagelse af alkohol. 

Han tilføjede sig selv et stik i venstre side af sin mave med en 11 cm. lang filetkniv. Nu var det 

ikke første gang, han tilførte sig selv skader. Før jul skød han sig nemlig samme sted med et 

luftgevær. 

Han blev kørt på sygehuset for at blive behandlet. 

 

Benzin-Feber: 

 

Priskrig på vej i hele landet. De forskellige benzinselskaber har indledt en benzinkrig. Dette 

giver sig udslag i mange forskellige priser i hele landet, og man forventer at ”krigen” vil blive 

langvarig. Dagen billigste benzinpris var i Holstebro, men den svingede meget i hele landet. 

Nedenfor ses oversigt over de 10 billigste steder i Danmark. Udviklingen kan i øvrigt følges på 

nettet, hvor Ekstrabladet daglig opdatere priserne. 

 

1. JET-benzin, Holstebro Kr. 6,83 

2.. JET-benzin, Århus Kr. 6,94 

3.  Uno-X, Holstebro Kr. 6,98 

4. Q8, Holstebro Kr. 7,00 

5. JET-Benzin, Sønderborg Kr. 7,00 

6. JET-benzin, Slagelse Kr. 7,07 

7. JET-Benzin, Hjørring Kr. 7,13 

8.  JET-benzin, Århus Kr. 7,14 

9. Uno-X, Århus Kr. 7,16 

10. 1-2-3, Risskov Kr. 7,16 

Alle priser er for oktan 95 blyfri. 

Også lokalt kan vi være med. Prisen hos lokal benzinhandler i Idestrup var nede på kr. 6.98. 

 

Agenda 21 skal på dagsordenen: 

 

Naturfredningsforeningen i Nysted retter henvendelse til kommunen, om at Agenda 21 skal på 

dagsordenen. Kommunen vil imødekomme ønsket i løbet af foråret. 

Naturfredningsforeningen i Nysted kommune er træt af, at der efter deres opfattelse ikke sker 

noget på miljøområdet i forbindelse med den såkaldte Agenda 21. 

I 1997 blev der nedsat et grønt råd. Foreningen føler nu, at der ikke rigtig sker noget. 

Formanden Mogens Juul Rasmussen opfordrer kommunen til at få gang i sagerne, idet han 

henviser til, at kommunen faktisk har pligt til at fremlægge en plan i løbet af 2003. 

Borgmesteren lover, at dette vil ske i forbindelse med udarbejdelse af en kommuneplan i løbet 
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af foråret. 

Kort sat skal Agenda 21 sørge for, at vi i der 21. århundrede forvalter naturens ressourcer på 

den bedst mulige måde. 

 

Forlig er indgået i strid om byggeri. 

 

Entreprenørfirma ønskede 1,4 millioner af Nysted kommune. Forlig om betaling af kr. 600.000. 

Stadig mangler på byggeriet. 

Entreprenørfirmaet C. C. Brun Entreprice i Herlufmagle havde anlagt sag mod Nysted 

kommune med krav om betaling af 1,4 mill. Kroner i forbindelse med byggeriet af Nysted 

Skole. Sagen er dog nu løst, inden den kom for en faglig voldgift her i januar. 

Udgangspunktet på sagen er blevet et forlig, hvor Nysted kommune betaler kr. 600.000 til 

firmaet. Kommunen havde holdt 1,1 mill. Kroner tilbage af den samlede byggesum på 25 mill. 

Kroner. 

Det er først og fremmest en strid om afleveringsfrister og enkelte byggemæssige ting, der nu 

har fundet sin afslutning, siger forvaltningschef Edward Kejlaa fra skoleområdet. 

Der er stadig mange ting på byggeriet, der skal gennemgås i forbindelse med en diskussion 

om garantier og udbedringer af mangler. Og jeg må nok erkende, at vi ikke kan regne med, at 

byggesagen er afsluttet før til sommerferien, siger han. 

Byggeriet blev ikke afleveret til tiden, ligesom der er diskutable lydforhold. Desuden var nogle 

taglister ikke anbragt som de skulle være efter lokalplanen. Den del af byggeriet er nu afsluttet 

med forliget. 

Men tilbage står en lang række andre ting i byggeriet, som man nu skal gennemgå, for at få 

rettet op på tingene. 

 

Møde hos konservative. 

 

Den konservative vælgerforening i Nysted kommune indkalder til generalforsamling onsdag 

den 29. januar på The Cottage kl. 19.30. 

I februar holdes kredsgeneralforsamling i Sakskøbing og i marts er der amtsgeneralforsamling 

i Højmølle. Her skal en nystiftet amtspris i øvrigt uddeles. 

Til bestyrelsen er to på valg, nemlig Kenn Simonsen og Mary Pontoppidan. Sidstnævnte ønsker 

dog ikke genvalg. 

 

20. januar 2003: 

 

Ny ejendomsmæglerkæde åbner forretning i Nysted. 

 

Under navnet Estate-mæglerne åbner en ny 

landsdækkende ejendomsmæglerkæde 

forretning i Nysted. Med et skandinavisk 

koncept, der på få år har gjort kæden til en af 

de største i Norge, rykker 

ejendomsmæglerkæden Estate 1. februar d.å. 

ind i Danmark og åbner en af 65 forretninger i 

Nysted. Det er EjendomsRingen v/Mogens 

Kildsgaard i Nysted, der har valgt at gå med i 

den nye kæde, som hører under Nykredit 

Mægler A/S med hovedsæde i Århus.  
 Foto: Nysted Avis 

 

"Vi har været glade for at være med i EjendomsRingen/selvstændig ejendomsmægler, men set 

i lyset af, at boligmarkedet i stadig højere grad bliver præget af, at det er de store kæder, der 

vinder markedsandele, er det en fordel at være med i en kæde, der kan tilbyde en række 

stordriftsfordele", siger Mogens Kildsgaard fra den nye Estate-forretning i Nysted. Det er bl.a. 

en løbende udvikling af edb-systemer, der i stigende grad er nødvendige for at kunne drive en 

professionel ejendomsmæglerforretning, der har fået Mogens Kildsgaard til at gå med i Estate-
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kæden. At sælge boliger er et marked, der er reguleret af en omfattende lovgivning, som 

løbende justeres med det formål at give forbrugerne den bedst mulige sikkerhed, når de 

handler bolig. Det kræver, at man uddannelsesmæssig hele tiden bliver opdateret, hvilket 

sikres gennem Estate-kæden. Som Estate-mægler vil vi desuden i kraft af samarbejdet med 

Nykredit kunne tilbyde rådgivning og formidling af realkreditlån, tillægslån og forsikringer med 

den sikkerhed, der ligger i Nykredits position på markedet, fortæller Mogens Kildsgaard. 

 

 

Samarbejdet med Estateforretningerne i Norge og 

Sverige betyder at Estatemæglerne i Danmark 

f.eks. kan markedsføre ferieboliger, hytter og 

ødegårde i disse lande. Samtidig giver 

Estatekædens medlemskab af den internationale 

ejendomsmæglerkæde Relo mulighed for, at vi på 

kort sigt kan formidle boliger i bl.a. Frankrig og 

Spanien, slutter Mogens Kildsgaard, der gerne giver 

yderligere oplysninger om de nye muligheder for 

boligformidling. 
Foto: John Voigt. Adelgade 48  

 

Speciel indsats mod socialt snyd! 

 

To medarbejdere i Nysted kommune har været rundt i forvaltningerne for at skabe en 

helhedsorienteret sagsbehandling. 

 

Socialt bedrageri koster efter mange eksperters opfattelse milliarder om året. Det vil Nysted 

kommune nu gøre noget ved. I de seneste måneder har Nysted kommune arbejdet med en 

målrettet indsats mod socialt bedrageri. Man har sat 2 medarbejdere specielt på opgaven, for 

at hold enderne sammen i en helhedsorienteret sagsbehandling i alle afdelinger. 

Kommunaldirektøren udtaler: ”Vi har hele tiden været opmærksom på problemet, men er 

blevet enige om at forstærke og koncentrere indsatsen efter forskellige kursusforløb. Det er 

vigtigt for mig, at fastslå, at vi ikke skal udøve dyneløfteri. Men vi skal sørge for, at borgerne 

får det, der tilkommer dem og ikke mere. Og hvis nogle får for meget, går det fra andre. Så 

enkelt er det.”, siger han. 

En del af øvelsen er information til borgerne. 

”Tit er det manglende omtanke, der gør, at folk får udbetalt for meget. Og lige pludselig kan 

de så stå i en uoverskuelig gæld til det offentlige, hvis man opdager, at de i en periode har 

fået for høje ydelser. Så der er i høj grad tale om information”, fastslår kommunaldirektøren. 

 

To medarbejdere er specielt sat på opgaven. Det er overass. Merethe Jensen og pantefoged 

Bjarne Nielsen. Deres første opgave gik ud på, at orientere samtlige medarbejdere, om hvilke 

tiltag kommunen har sat i gang. 

 

”Vi opfordrer vores kollegaer til at snakke mere sammen på tværs af forvaltningerne og også 

indhente oplysninger udefra i det omgang det er muligt”, siger Merethe Jensen. ”Vi føler i disse 

år også en holdningsændring i den slags sager”, siger Bjarne Nielsen. 

 

Han fortsætter: ”Folk bliver forargede, hvis de ser, at nogle får mere end de skal. Vi har også 

indskærpet i forvaltningerne, at man snakker med hinanden, hvis man ser et og andet, der 

ikke ser helt rigtigt ud. Til slut går der ud på, at borgerne skal være i centrum i 

sagsbehandlingen og føle, at de skattekroner de betaler, bliver udnyttet på den bedst mulige 

måde, så alle får hvad de skal have”. 

 

De to har igangsat en målrettet indsats på flere forskellige områder. Først vil man se på de 

såkaldte c/o-adresser (læs: bor hos), for at undersøge, hvad der gemmer sig bag disse. 

Efterfølgende vil man udtage andre centrale områder og se nærmere på dem. 
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I Servicebutikken er der lagt pjecer frem, og informationen er tilgængeligt på Internettet. Her 

har borgerne mulighed for at få syn på sagen. 

 

 

 

22. januar 2003. 

 

13 kandidater klar til Ældreråd. 

 

Tidligere i denne måned er meddelt om valg til Ældrerådet. 

Det nuværende Ældreråd holdt opstillingsmøde i Kettinge Forsamlingshus. Fremmødet var 

skuffende, idet kun en snes stemmeberettigede mødte frem. Der skulle her finde kandidater til 

det kommende valg. 

Det lykkedes dog at få lavet en liste med 13 kandidater. Syv at disse skal vælges til rådet, 

resten vil figurere som suppleanter. 

De 13 på listen er: 

Kristian Larsen, Aase Braad Sørensen, Flemming Henriksen, Carl Petersen, Vibeke Bille-

Hansen, Ole Wilcken, Doris Larsen, Nete Månsson, Mogens Jønsson, Birgit Matzen, Poul 

Jensen, Inge Hansen og Else Christiansen. 

Rækkefølgen blev opnået efter afstemning blandt mødets deltagere. 

Mødet og afstemningen blev ledet af Arne Høegh, socialudvalgsformand. 

Muligheden for, at der kommer flere lister inden valget er til stede, men lidet sandsynligt 

deltagelsen i aftes taget i betragtning. 

 

24. januar 2003. 

 

Lejlighed nedlægges. 

 

Boligen på første sal i Jernbanegade 5 (ejer Jesper Walli Pedersen, Nysted) nedlægges 

midlertidigt. Dette har teknisk udvalg besluttet efter ansøgning.  

Nedlæggelsen er i strid med lokalplanen, hvorfor tilladelsen kun er givet midlertidigt. 

Stueetagen bebos af et revisionsfirma. Her planlægger man at udvide forretningen, desuden vil 

et samarbejde med et andet firma kræve mere plads, derfor ansøgningen om nedlæggelse af 

boligen på 1. sal. 

 

25. januar 2003. 

 

Olie og kemikalier til containerpladsen. 

 

Containerpladsen på Klostervej får mulighed for medtagelse af farligt affald - til gengæld kun 

indsamling i kommunen en gang om året. 

 

Nu bliver det lettere for kommunens borgere, at komme af med olie- og kemikalieaffald. 

Tidligere er dette blevet indsamlet 2 gange årligt i hele kommunen. Teknisk udvalg har fået en 

tillægsbevilling på kr. 170.000, som det vil koste at indrette en ny afdeling på 

containerpladsen. 

Modtagelse af olie- og kemikalieaffald vil kunne ske i den almindelige åbningstid på pladsen  

Hvornår modtagerpladsen vil være etableret – er ikke helt fastlagt. 

Den sædvanlige – nu ændrede årlige afhentning – vil ske i uge 20, fastslår teknisk udvalgs 

formand Hans Jørgen Hansen. 

 

Dagplejen kan fejre 25 års jubilæum den 1. februar. 

 

15 heldags- og 10 halvdagspladser har gennem årene udviklet sig til 68 fuldtids-og 15 

deltidspladser. 

Den kommende lørdag – 1. februar – bliver en festdag for den kommunale dagpleje i Nysted. 
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De nye lokaler i Fritidscentret i Kettinge skal være rammen om markeringen af dagplejens 25 

års jubilæum. 

 

 

 

 

27. januar 2003. 

 

De er ikke bange af sig! 

 

Planer om festival i Nysted i august. 

Stevnsfestival har sat dato på et arrangement i området ved Kalkgraven. Dette fremgår af 

deres hjemmeside. 

Måske bliver der alligevel en festival i Nysted igen i år. Stevnsfestival har sat dato på - det 

bliver den 16. august. 

Altså kun en enkelt dag i modsætning til tidligere to dages festival. 

Det har jfr. FOLKETIDENDE ikke været muligt at få nærmere informationer om arrangementet, 

men det skulle dog være sikkert, at Nysted kommune ikke bliver indblandet i år. 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen udtrykker stor interesse for arrangementet, men giver 

samtidig udtryk for, at man ikke skal regne med en kommunal garanti. 

Konsekvenserne af sidste års festival står klar for alle. Det kom til at koste Nysted kommune i 

nærheden af kr. 750.000.  

 

Operadage i Nysted. 

 

 

Biografen i Nysted viser i denne uge den 

meget roste operafilm "Tosca". 

Det er ikke hverdagskost at opleve en af 

operalitteraturens store, klassiske operaer i 

Nysted, men det kan man altså i disse dage - 

vel at mærke på biograflærredet. 

Filmen kan se de næste 5 dage - frem til 

torsdag.  
 Gammel plakat. 

 

28. januar 2003. 

 

Ankers Røgeri skal sælges til foråret. 

 

Sygdom betyder, at Anker Nielsen må afhænde butikken, der har været i familiens eje siden 

1915. 

En af de mest markante virksomheder indenfor forædling af fødevareproduktion, Ankers 

Røgeri, Adelgade 68 i Nysted, skal sælges. 

Anker Nielsen, 56 år, må acceptere at helbredet ikke holder. 

Forretningen er sat til salg 1. april. 

 

Årsmøde: 

 

Familie og Samfund i Nysted holder årsmøde den 14. februar. 

Generalforsamlingen finder sted i Stoppestedet i Jernbanegade kl. 19. Formanden, Aase 

Nættermann, gør opmærksom på, at forslag skal være inde senest otte dage før. 

 

Christina Rasmussen, Solsortvej 3, er nedkommet med en datter. Moderen og faderen - Klaus 

Hermann - og barnet har det godt. 

 

29. januar 2003. 
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"Benzinkrigen!" 

 

Tidligere på måneden har jeg beskrevet lidt om den igangværende "Benzinkrig". Priserne her i 

januar har svinget meget - lige fra små kr. 6 og til kr. 8.50. De billigste priser sås mest i 

Jylland, men også lokalt kunne vi være med. I Idestrup var prisen en overgang nede på  

under kr. 6.00  

Her i Nysted har vi ikke mærket meget til denne priskrig. Priserne har næsten hele tiden ligget 

et stykke over kr. 7 for oktan-95. 

Det ser nu ud til at priserne i hele landet ligger fast mellem kr. 7 og kr. 8. 

Og det var så den benzinkrig. Hvem der har fået mest ud af dette er ikke let at vide, men 

mange bilister har dog i en periode kunne få benzin til meget nedsatte priser. 

 

A. Bodil Aalborg, Ny Østergade 16 C, død 80 år gammel. 

 

Den 2. februar kan Mona Erichsen, Søndergade 9, fejre sin 65 års fødselsdag. 

Åbent hus i Nysted Biograf fra kl. 11 til 15. 

 

30. januar 2003. 

 

Forbereder fredning af vandtårn i Nysted. 

 

Kulturarvstyrelsen under Kulturministeriet foreslår 

fredningen af vandtårnet. Jernbanestation og Posthus 

formentlig med senere. 

Det er Kulturarvstyrelsen under Kulturministeriet, der 

foreslår fredningen. Det særlige bygningssyn har set på 

sagen omkring vandtårnet og indstiller til fredning.  

Det er bevaringsforeningen i Nysted, der har startet 

fredningssagen. Her indstillede man fredning af flere 

bygninger i Nysted, nemlig vandtårnet, 

jernbanestationen, posthuset, samt Skansepavillonen. 

Indstillingen sendte man til Landsforeningen for 

Bygnings- og Landskabskultur. Her var man enige 

bortset fra Skansepavillonen, idet der var ændret for 

meget i forhold til den oprindelige bygning. 

  

 Foto: Nysted kommunes arkiver. 

 

Når vandtårnet i Nysted foreslås fredet er det fordi det er et godt eksempel på første 

generation af de støbte vandtårne i jernbeton med en arkitektonisk udformning. Det eneste 

vandtårn af denne type, der er fredet, er et lille privat tårn i Brede, Jylland. Otte andre 

vandtårne i Danmark er fredet, men de er ældre. 

Vandtårnet i Nysted er 35 meter højt. Det er opført 1912-13 ved arkitekt Alfred Jørgensen og 

ingeniør Georg Jochimsen. 

Vandtårnet blev sidst ombygget i 1984 og har siden fungeret som udstillingstårn. 

 

31. januar 2003: 

 

Nysted Kirkes Pigekor synger i Majbølle. 

 

I forbindelse med Kyndelmissegudstjeneste i Majbølle Kirke på søndag synger Nysted Kirkes 

pigekor under ledelse af Rikke Juul Thomsen. 

Koret vil synge komponisten Axel Madsens syv korstykker "Den syvarmede lysestage". 

 

Folkedans og flygtninge. 
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Stort fremmøde på Flygtningecentret på Ndr. Kongemarksvej, som dannede rammen om et 

arrangement, hvor flygtninge blev præsenteret for den danske folkedans. Omkring 85 var 

mødt op. Folkedansertruppen var fra Holeby med otte dansere og otte musikere.  

 

 

 

1. februar 2003: 

 

Og gassen kom til Nysted. 

 

På bagsiden af FOLKETIDENDE har Arne Heyn jævnligt et indlæg, hvor han har kigget i de 

gamle årgange af FOLKETIDENDE. Her i lørdags havde han fundet et indlæg fra for ca. 100 år 

siden, nemlig omkring gassituationen i Nysted. Han citerer: GASSEN I NYSTED har i den sidste 

uge fået den for forbrugerne meget ubehagelige vane at "gå ud", i al fald er dette sket 4 gange 

i løbet af en uge. Årsagen til denne grove uorden kan være beboerne nogenlunde ligegyldigt, 

disse har kun et bestemt krav på at få det lys, som de i dyre domme må betale, og med rette 

er utilfredsheden med Acetylenkompagniet stor - dets popularitet i staden er i forvejen ikke 

videre betydelig. 

 

Når jeg bringer dette på bane er det fordi, at her er en mulighed for at se tilbage i tiden og se 

på Acetylenkompagniets rolle og hvornår Nysted egentlig fik gas i byen. Af NYSTED KRØNIKEN 

fremgår: 

1902. 

 

10. Juli afsluttedes Kontrakt med Acetylengaskompagniet Konow, Nyboe & Nissen om 

Anlæggelse af et Acetylengasværk, der skal forsyne Nysted og Aalholm. I Juli og August 

udlagdes Gasrørene, 36 Tommer dybt i Adelgades venstre Side umiddelbart udenfor 

Rendestenen med Fortsættelse til yderste Ende af Fiskergade, Sideledninger gennem 

Slotsgade til Gasværket, der er opført paa en Grevskabet tilhørende Plads ved Rørsøens 

sydøstlige Hjørne. Ledning lagdes endvidere gennem Smedestræde paa dettes søndre Side og 

ned af Havnegade og op langs Gl. Torvs nordre Side. I de Gader, hvor Ledning ikke findes, skal 

hver Lygte forsynes med et særskilt Gasapparat. Dette var dog endnu ikke sket ved Aarets 

Slutning. Kompagniet har forpligtet sig til for 550 Kr. at forsyne Byens 32 Gaslygter med Gas 

af 20 Normallyses Styrke i 1000 Brændtimer om Aaret. 

D. 2 Novb. tændtes hver anden Gaslygte i Hovedgaden, medens hver anden Petroleumslygte 

bibeholdtes til Sammenligning, der selvfølgelig faldt ud til de førstes Fordel. D. 3 Nob. tændtes 

alle Gaslygterne. Installationen af Kogegas endnu ikke færdig i Slutningen af Jan. 1903. 

Kogegassen er efterhaanden opgivet af de fleste, da den ikke betaler sig (1905). 

 

3. februar 2003. 

 

Nysted Bageri tilbyder i hele februar måned 1 lille franskbrød til kun kr. 5. Normalprisen er 

ellers kr. 9. 

 

4. februar 2003. 

 

Hvis er hvis? 

 

Retten i Nykøbing F. har den 30. januar indkaldt til ejendomsdom, som følger: 

Indkaldelse til ejendomsdom. 

Efter begæring fra Nysted Kirke v/Nysted Menighedsråd, 4880 Nysted, er det ved rettens 

kendelse af 30/1 2003 bestemt, at offentlig indkaldelse til erhvervelse af ejendomsdom for 

Nysted Kirke v/Nysted Menighedsråd, 4880 Nysted må finde sted med hensyn til matr. 192 

Nysted Bygrunde (Østergade 24 B) af areal 348 m2. 

I henhold hertil indkaldes enhver, der anser sig for ejendomsberettiget til det nævnte 

jordstykke, til at møde i Retten i Nykøbing F., Skolegade 24, 1. sal, 4800 Nykøbing F. torsdag 

den 10. juli 2003 kl. 10.00. 
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Såfremt ingen møder og fremsætter indsigelse, må det forventes, at der gives ejendomsdom 

efter begæringen. 

 

6. februar 2003. 

 

Halsbetændelser, influenza og stærk forkølelse har tvunget mange medarbejdere og skolelever 

til seng her i det tidlige forår, men det er helt normalt for årstiden. 

Der er på ingen måde tale om en influenzaepidemi, udtaler overlæge Steffen Glismann, 

Statens Serum Institut. 

 

Musikteater i ferien. 

 

Nysted Bibliotek byder på musikteater for de tre-otte-årige, når der er vinterferie i næste uge. 

Biblioteket får torsdag den 13. februar besøg af musikteatret Undergrunden, der viser stykket 

"Orla-Fus i Underverdenen". Det er en dukkeopera om Orfeus og Eurydike fra det gamle 

græske sagn om Orfeus, der drog til dødsriget for at hente sin elskede Eurydike.  

 

Henrik og de seks hustruer. 

 

Den brutale, engelske konge Henrik den VIII er emnet, når Ældre Sagen i Nysted får besøg af 

sognepræst Theresia Treschow-Kühl på onsdag aften i Stoppestedet. Der er tale om et 

lysbilledforedrag om Henrik den VIII og hans seks hustruer - et liv i skønhed og brutalitet. 

 

10 tons historie bjerget i land fra Rødsand. 

 

I FOLKETIDENDE er følgende indlæg: 

 

Dykker har hentet roret fra "St. Georg" op og bragt det til Rødbyhavn. Efter 192 år på havets 

bund blev 10 tons historie i går bjerget ved Rødsand. 

Det tog adskillige timer for dykkerne at få befæstet det kæmpestore ror, som det store 

engelske admiralsskib "St. George" i 1811 mistede ved en grundstødning ved Rødsand. Først i 

aftes kunne kranen på dykkerskibet "Cable One" forsigtigt hæve roret, der dog viste sig 

utroligt velbevaret. Det blev sejlet til Rødbyhavn, hvorfra det i nat med lastbil blev bragt til 

Strandingsmuseet i Thorsminde, hvor der efter en præservering skal rejses som vartegn. 

 

 

Admiralsskibet St. George mistede sit ror ved 

Rødsand i en novemberstorm i 1811. I aftes 

blev roret bjerget. 

Det var forbavsende velbevaret, det godt 10 

tons tunge ror fra det engelske admiralsskib 

St. George, der i aftes efter små 192 år på 

havbunden blev hentet op af havet. 

.  
 Privatfoto: 

Det var en meget vellykket operation, der forløb helt som planlagt - bortset fra, at vi kom 

senere i gang end planlagt, fortæller dykkerkoordinator Knud-Helge Andreasen, der ledede 

operationen. Der var dykkere fra Nysted Havmøllepark, der fandt roret i forbindelse med 

støbningen af fundamenter til vindmølleparken ved Rødsand 

 

Spændende. 
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Det har været en spændende opgave, 

fortæller Knud-Helge Andreasen, der til 

gårsdagens operation brugte to dykkere. Den 

ene dykker arbejdede med fastgørelsen af 

roret, så det kunne hæves, mens den anden 

filmede hele operationen. 

Da dykkerne var færdige blev det tunge ror 

langsomt hævet og forsigtigt anbragt på 

skibet, der sendt i aftes bragte det ind til 

Rødbyhavn. 

 
Privatfoto:  

Her stod en lastbil og ventede på det. Roret blev herefter kørt til St. George Strandingsmuseet 

i Thorsminde, hvor der er planen, at det skal opstilles i oprejst stand udenfor. 

Selve operationen blev udført fra skibet Cable One, der ejes af et jysk dykkerfirma. Ejeren 

Gert Normann, der er primus motor i Standingsmuseets dykninger, har selv bekostet hele 

operationen ved Rødsand. 

 

Ingen kanoner. 

 

Det fremgår af beretninger fra St. George grundstødning i 1811, at skibet for at slippe fri af 

grunden ved Rødsand, smed adskillige kanoner overbord. Så dykkerteamet har også holdt 

udkig efter kanoner. Men vi har nu ikke fundet nogen, siger Knud-Helge Andreasen. Vort 

arbejde ved Rødsand går primært på at forberede fundamenterne til vindmøllerne, men det er 

klart, at vi hele tiden holder øjnene åbne. 

Det har været sjovt at være med til at redde roret - og kan vi redde en kanon, så gør vi også 

gerne det, slutter Knud-Helge Andreasen. 

 

7. februar 2003. 

 

Jeg har tidl. beskrevet, at Dommeren i Nykøbing F. har indkaldt til ejendomsdom – se under 

den 4. februar. Årsagen er, at et jordstykke kaldet matrikel 192 Nysted bygrunde benyttes af 

Nysted Kirke, men tilhører iflg. Tingbogen en snedkermester. 

Det er arealet mellem kirken og Adelgade, hvor den tidligere Latinskole i Nysted har ligget. 

Iflg. Skødet er denne ejendom solgt i 1860 til snedkermester H. P. Rasmussen, der formentlig 

har købt skolen for at rive den ned. Han boede selv i ejendommen Adelgade 99. 

Arealet er der, hvor der i dag er indgang til kirken fra Adelgade og har været det i mange år. 

Kirken har aldrig fået et skøde på ejendommen. Det er nu aktualiseret på grund af det 

planlagte byggeri af hus til kirkekontor, toiletter m.m. 

 

Per Tage Thelin Scheer, Syrenvænget 6, er død 7/2, 59 år gammel. 

 

8. februar 2003. 

 

Høje knald i byens gader efter mørkets frembrud. 

 

I den seneste tid har byen været hjemsøgt at natlige affyringer af fyrværkeri med høj 

knaldeffekt. Formentlig er der tale om ulovligt fyrværkeri. Om alt andet er det lidt uden for 

sæsonen. Gerningsmanden menes kendt, og vil få besøg af politiet. 

 

13. februar 2003. 

 

Efter få år i stolen som turistchef har Henriette Lund Grynfeld sagt sin stilling op pr. 1. april. 

Der søges nu med lys og lygte efter hendes afløser. 

 

19. februar 2003: 
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Valborg Lilly Petersen, Ny Østergade 8, er død 19/2, 74 år gammel. 

 

Tværkommunalt samarbejde. 

 

I fortsættelse af samarbejdsseminaret den 15.08.2002 for de 5 østlollandske kommuners 

økonomiudvalget, har de 4 østlollandske kommuner, Holeby, Maribo, Rødby og Nysted 

kommuner har på et møde den 07.02.2003 foretaget en grundig drøftelse af rammeforslaget 

om samarbejde og dets konsekvenser i forhold til et mere fasttømret samarbejde mellem 

kommunerne på flere områder. 

Det besluttedes at fremlægge rammeforslaget i de enkelte byråd i april mødet 2003. 

Det blev fra flere sider fremhævet, at en forudsætning for det videre arbejde, var en politisk 

opbakning fra de enkelte byråd. Byrådet har godkendt forslaget som indstillet. 

27. februar 2003. 

 

Kystsikring ved badeanstalten og Kysten. 

 

Marksten, der har ligget til gene på landmændenes arealer, bliver genanvendt til kystsikring 

ved Nysted. 

Folk fra kommunens materialegård er i gang med at hindre vandet i at gnave sig længere ind i 

området ved badeanstalten og Kysten. Visse steder er der kun en smal strimmel areal tilbage 

til at holde på Paradisrutens sti. 

Det bliver der gjort noget ved i denne tid. Dels mellem badeanstalten og stranden ud for 

Skansepavillonen, dels længere mod øst. 

Der bliver også i år kørt sand til fornyelse af badestranden ud for Skansepavillonen, men det 

vil ikke længere blive losset fra skibet "Søral" på havnen i Nysted. I fremtiden henter man 

sandet i Stubbekøbing og kører det ud til strandområdet. 

 

Ina Olsen, Skansevej 14, er død 27/2, 64 år gammel. 

 

28. februar 2003. 

 

Ny forretning i Nysted. 

 

Bobby Astrup åbner ny forretning i Adelgade 68 i Nysted. Har tidligere haft forretning i 

Nykøbing F., men har valgt at flytte det hele til Nysted. Her vil han fortsætte sin kendte stil 

med især salg af mahognimøbler, guldspejle, rokokostole, messing og andre smukke ting. 

Åbningstiderne vil være torsdag, fredag og lørdag fra kl. 11-14 her i vintermånederne. Til 

sommer vil han udvide åbningstiderne med en time hver dag. 

 

Familie og Samfund konstitueret. 

 

Familie og Samfund i Nysted har for nylig haft generalforsamling. Her konstitueredes man sig 

som følger: 

Formand. Aase Nættermann, Næstformand: Hanne Pedersen, kasserer: Aase Dittmann 

Nielsen, Sekretær: Aase Nielsen, PR: Dorrit Larsen, Cykelformand: Lis Sundstrøm og Lobbyist: 

Else Hansen 

 

De Radikale sammenlægges. 

 

Nysted Radikale Venstre har på generalforsamlingen den 28/2 besluttet at nedlægge 

foreningen som selvstændig og i stedet slutte sig sammen med Sakskøbing Radikale Venstre.  

Samme dag blev der afholdt skiftende generalforsamling i den nye forening, der nu har navnet 

"Nysted-Sakskøbing Radikale Venstre". På generalforsamlingen valgtes Lise Bjerglund fra 

Nysted som formand og den øvrige bestyrelse består af Jens Petersen, Nysted, Birgit 

Willeberg, Sakskøbing, Randi Haugaard, Sakskøbing, Lars Topsøe-Jensen, Nysted, Rita 

Nielsen, Nysted og Anne-Lise Becker, Sakskøbing. 
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Den 28. februar kan tvillingerne Erik og Stig Hovmand Hansen, hhv. Wichmandsvej 56 og 

Gartnerparken 14 fejre deres 50 års fødselsdag. 

 

Følgende foreninger afholder generalforsamling: 

NYSTED TENNIS CLUB, tirsdag den 11. marts, kl. 19.30 på Skansevej 1. 

RØDE KORS afdeling i Nysted, onsdag den 12. marts, kl. 19.00 i Syrenvænget i Nysted. 

 

Følgende foreninger afholder årsmøder: 

ÆLDRE SAGEN i Nysted, onsdag 5. marts, kl. 19.00 på The Cottage. 

GENBRUGSBUTIKKEN, torsdag 27. februar kl. 16-18 i Nysted Præstegårds konfirmationsstue. 

 

1. marts 2003: 

 

Notat til Krøniken set i FOLKETIDENDE. 

 

5/3 1953: Efter 23 års gerning som leder af 

det kommunale skolevæsen i Nysted tager 

CHR. ANDERSEN sin afsked den 31. marts. 

Han er en af de få inden for den danske 

folkeskole, som har kunnet fejre 50 års 

lærerjubilæum, idet han begyndte sin 

uddannelse på Staby vinterseminarium som 

14-årig og fik sit første embede to år senere 

ved Ulfborg skole i Vestjylland. 
 

 Chr. Andersen, Foto 
Nysted Skole 

 

Tirsdag den 4. marts kan Berrit Nielsen, "Maxim", Østergade 1, Nysted, fejre sin 50 års 

fødselsdag. Åbent hus fra kl. 17 til 19 på Maxim. 

 

BYRÅDET TIL IRLAND PÅ IT-STUDIETUR. 

 

 

 

Pressemeddelelse af 28-02-2003 

 

Nysted byråd har i en årrække haft et forløb omkring 

den fremtidige budgetlægning, som er startet med et 

seminar i foråret for byråd og chefer, hvor tendenser og 

temaer for det kommende budget drøftes. Byrådet 

prøver på at danne sig et billede af hvor det bærer hen, 

og hvad vi skal kigge særligt på i forhold til regnskabet 

fra tidligere år. 

Resultatet har hvert år været en god budgetbehandling i 

efteråret, hvor byrådet samler sig om den vanskelige 

opgave det er at få budgettet til at falde på plads. 

 

Hvert år tages temaer op, som der fokuseres særligt på eks. ældrepolitik, skolepolitik, og i år 

dagpasningsområdet og IT. 

Dagpasningsområdet gennemgås netop nu, hvor en rapport er på trapperne. 

IT udvikler sig hele tiden, med nye tilbud og dermed bedre service til borgerne og større 

effektivitet. 

Nysted har besluttet at indgå i det fælles bredbåndsprojekt på Lolland-Falster, og om ganske 

kort tid bliver det muligt at foretage endnu flere ekspeditioner mellem borgere og kommune 

over Internettet. Vi har altid været på forkant på dette område, og det er byrådets ønske at vi 

forsat skal være det. 
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Vi bruger i dag i omegnen af 5 millioner kr. på IT i Nysted kommune, og det spørgsmål der 

rejser sig er, hvordan kan vi udnytte dem bedst muligt. Hvad er det for tilbud, vi skal lægge ud 

til borgerne – og hvordan opfatter borgerne i det hele taget denne udvikling? 

Denne diskussion startede i byrådet allerede ved sidste års budgetseminar, og efterfølgende er 

vi blevet inviteret af KMD til at afholde budgetseminar og undersøge IT mulighederne ved 

besøg i Irland sidst i april måned. 

 

Grunden til at valget er faldet på Irland er, at der siden Irlands optagelse i EU har været en 

kolossal udvikling i landet på alle områder, og ikke mindst IT. Irland er udlagt til støtteområde 

ligesom Lolland-Falster, men har været meget dygtigere til at tiltrække støttemidler fra Mål 2 

til en række projekter, end vi har.  

Derfor skal byrådet se og høre hvordan det er lykkedes at omsætte støtte til konkrete 

resultater. Dette sker ved besøg i 2 Irlandske byer/kommuner og på den danske ambassade i 

Dublin. 

Turen afholdes inden for den økonomi, der stort set svarer til udgiften for et seminar afholdt 

på Møn eller Sjælland.  

 

Målet med turen er dels at give byrådet inspiration og et kvalificeret grundlag at træffe de 

kommende beslutninger på IT området på, dels at byrådet på baggrund af de fælles 

informationer og diskussioner får skabt det brede samarbejde, og så stor enighed om 

budgettet som muligt. Og dermed ro til at lave gode løsninger til gavn for borgerne i Nysted 

kommune. 

 

Henvendelse vedr. ovennævnte rettes til undertegnede. 

 

Lennart Damsbo-Andersen, Borgmester 

 

Knud R J Andersen, Ndr. Kongemarksvej 2A, er død den 1. marts, i en alder af 78 år. 

 

3. marts 2003. 

 

Nysted Bageri fortsætter med de gode tilbud. Du kan stadig få et lille franskbrød for kr. 5. 

I øvrigt afholdt Nysted Bageri søndag igen i år en konkurrence, hvor den heldige vinder kunne 

vinde en fastelavnstønde fyldt med slik til 20 børn. Den heldige vinder blev Ronnie Hansen fra 

Billevej. Han fortalte, at tønden skal bruges den 9. marts, når hans lillebror holder 

børnefødselsdag. 

 

Nysted Krolfklub afholder ordinær generalforsamling fredag 28. marts, kl. 19. 

Generalforsamlingen afholdes på Stoppestedet i Jernbanegade 24. 

 

Byhusforeningen i Nysted afholder generalforsamling den 19. marts, kl. 17.30. Mødet afholdes 

i Kulturhuset ”Nysted Biograf Teater, Jernbanegade 7. 

 

Nysted SuperBrugs afholder ordinær generalforsamling i Frejlev Forsamlingshus, torsdag 27. 

marts, kl. 19.00. I forbindelse med generalforsamlingen er der mulighed for at købe et lettere 

traktement, pris kr. 25,00 pr. couvert. Der er gratis buskørsel fra SuperBrugsen med afgang 

kl. 18.30. 

 

Foråret sig nærmer med raske skridt. 

 

Teknisk forvaltning gør opmærksom på, at det er tid for klipning og beskæring af træer og 

buske, der er vokset ud over vejrabatterne og helt ud på kørebanerne. 

Beplantningen skal holdes inden for egen grund jr. Lov om off. veje § 103, stk. 2. 

Man beder venligst borgerne få bragt disse ting i orden - således at det ikke er til gene for 

færdslen på vejene. 

 

Lidt om priser marts 2003. 
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Nysted SuperBrugs: 

Gammeldags Oksesteg, pr. ½ kg. kr. 19,95, 1 kasse Maribo vand, 15 x 25 cl. + pant, kr. 

16,95, 6 rl. toiletpapir/4 rl. køkkenrulle (dem med sløjfen), kr. 14,95, chokoladekiks Quick-Bite 

(fl. varianter), kr. 10,00, 3 pakker Kærgården (smør - 3 x 250 g.), kr. 25,00 og en hel 

svinelever pr. ½ kg. Kr. 7,45. 

 

Rigtige Slagter-Tilbud v/Hansen & Søn, Gl. Torv 6.  

Friske Svinemørbrad, 3 stk. kr. 100,00, Gl. dags oksesteg u/ben, ½ kg., kr. 24,95, Frosne 

stegeben, 3 x 2 kg., kun kr. 50,00, 1 hel skinke, ca. 9,5 kg., kr. 250,00 og Familie Spegepølse, 

1000 g kun kr. 40,00. 

 

 

 

Skal Nysted Halmvarmeværk overdrages til borgere? 

 

 

Forbrugerforeningen ved Nysted 

Halmvarmeværk holder generalforsamling 

på The Cottage, Skansevej 19, den 12. 

marts. Der er tre bestyrelsesmedlemmer 

på valg, nemlig Rudi Madsen, Hans 

Rasmussen og John Jørgensen. På valg er 

også to bestyrelsessuppleanter Arne S. 

Hansen og Flemming Johnsen. 

 
 

 
 Nysted Halmvarmeværk set fra luften. 

 

Det forventes, at bestyrelsens brev til byrådet om principbeslutningen vedr. overdragelse af 

Halmvarmeværket til forbruger til den tidligere lovede pris - svarende til restgælden - kommer 

til debat. 

 

Boliger skal bevares. 

 

To ansøgninger om nedlæggelse af boliger er blevet afvist af teknisk udvalg. Den ene sag 

omhandler en bolig i Herritslev og den anden en bolig i Nysted, Slotsgade 14, hvor ejeren 

ønsker indrettet to boligenheder til kortvarig udlejning under konceptet "byferie". 

Teknisk udvalg har besluttet i begge sager, at der fortsat skal opretholdes en bolig i 

ejendommene, der så i øvrigt gerne må lejes ud. 

 

Byrådsmedlem Svend Frank protesterer mod studietur til Irland. 

 

Protesten er affødt af et læserbrev, som citeres nedenfor: 

 

Nysted på afveje? 

 

På byrådets møde d. 19/2 fik alle byrådsmedlemmer et program for studietur til Dublin. 

Jeg tænkte: Er vores økonomi virkelig kommet så meget på højkant, at vi har råd til det? Har 

vi allerede glemt de meget vanskelige budgetforhandlinger, og de fyringer, som blev en følge 

heraf? Jeg var målløs og undlod desværre på selve mødet at give min mening til kende. 

Den 21/2 sendte jeg en mail med følgende indhold til borgmesteren: Efter nærmere 

overvejelse, og efter samtale med mine socialdemokratiske venner i Nysted, er jeg kommet til 

den beslutning, at jeg ikke ønsker at deltage i rejsen til Dublin. Jeg kan ikke forsvare, at vi på 

grund af en anstrengt økonomi, fyrer medarbejdere, for derefter selv at rejse ud og bruge 

penge. Det tillader min samvittighed mig ikke. Jeg håber du har forståelse for det. 

Efter denne mail havde jeg en lang samtale med Lennart. Jeg havde ikke sagt noget på 
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byrådsmødet og ville derfor ikke gå til pressen. Det gav jeg borgmesteren mit æresord på. 

Da Lennart i FOLKETIDENDE, d. 1/3 gør rede for Dublin-rejsen UDEN at nævne, at Svend 

Frank, Dansk Folkeparti, IKKE ønsker at deltage, tilsidesætter han vores gentleman-aftale. 

Det anslås, at rejsen kun vil koste 100.000 kr. 

Vi har et Rådhus der er velegnet til mødevirksomhed, så hvorfor ikke benyttet det? Ved ikke at 

bruge 100.000 kr. havde byrådet vist vilje til at spare. 

Den manglende viden om, hvordan EU-penge bliver anvendt i Irland kan selvfølgelig indhentes 

på anden vis. 

Jeg er overbevist om, at jeg har truffet det rigtige valg ved at blive hjemme. Det tror jeg også 

mine vælgere mener. 

 

Svend Frank, Rødstenrevle 2, Byrådsmedlem, Dansk Folkeparti. 

 

 

4. marts 2003. 

 

MADS-TAND I NYSTED. 

 

 

 

Tandtekniker Mads Chr. Jacobsen, kaldet Mads Tand, har etableret sig fra 

den 3. marts i Nysted, hvor han har indrettet konsultation i ejendommen 

Adelgade 60. Har også klinik i Nr. Alslev og vil have åbent her i Nysted i 

formiddagstimerne. 

Foto: Nysted Avis  

 

EBBERØD BANK. 

 

I FOLKETIDENDE har Bent Louis Jensen, Anneksvej 3, Kettinge haft følgende indlæg i debatten 

om byrådets forestående rejse til Dublin: 

 

Er det rimeligt at Byrådet i Nysted vedtager at afskedige og nedlægge 9 stillinger fordi der skal 

spares, og så at man nogle få uger efter vedtager, at byrådet skal på et kursus der skal 

afholdes i Irland i 5 dage. Det er simpelthen det glade vanvid. 

Sidste år blev der afholdt et kursus på to dage, her i landet, det kostede kr. 50.000, men nu 

skal den lige have et hak til, med tre dage ekstra i udlandet. 

De over kr. 100.000 kunne nok være brugt på en mere fornuftig måde andre steder i 

kommunen, der er mange huller at stoppe dem i. 

Det vil være svært at forklare hvorfor man laver en sparerunde (fyringer) og så bruger 

pengene på en tur hvor man kun skal samle nye indtryk og forbedre det sociale sammenhold 

mellem byrådsmedlemmerne. 

Det falder ikke i hak med mine ideer om at være ansvarsbevidst med borgernes skattepenge. 

Derfor har jeg fredag d. 28-2-2003 valgt at forlade bestyrelsen i Socialdemokratiets 

partiforening i Nysted, ikke fordi bestyrelsen ikke er enig, slet ikke. Men fordi jeg ikke kan 

samarbejde med de tre socialdemokratiske byrådsmedlemmer og den nyvalgte 

socialdemokratiske borgmester, under de givne omstændigheder. 

Jeg kan ikke forsvare sådanne beslutninger over for andre borgere i kommunen. Derfor har jeg 

taget denne beslutning. En for mig meget positiv melding er, at det nyvalgte kommunale 

byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Svend Frank, har meddelt borgmesteren at han ikke 

ønsker at deltage på turen under de givne omstændigheder. 

 

5. marts 2003. 

 

Opgaverne fordelt. 
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Bestyrelsen i den nystiftede Nysted-Sakskøbing Radikale Venstre har fordelt opgaverne. 

Lise Bjerglund er udpeget som formand. Birgit Willeberg, næstformand, Rita Nielsen, sekretær 

og Jens Petersen, som kasserer. Anne-Lise Becker blev udpeget til at være kontaktperson for 

nye medlemmer. 

 

LAD DEM DOG ……… 

 

Debatten om byrådet tur til Irland fortsætter. I FOLKETIDENDE har Lise Bjerglund, Østergade 

24, Nysted, på vegne som formand for Det Radikale Venstre i Nysted-Sakskøbing haft følgende 

læserbrev: 

 

Langt de fleste af vore politikere i Kommunal- og amtsråd gør et godt stykke arbejde for at 

sørge for, at vore skattekroner gives ud på bedste måde til gavn og glæde for os alle. 

Vi har kun vort demokrati, så længe vi har nogle mennesker, som gider at påtage sig det 

arbejde at dele sol og vind lige. 

Vi – kære medborgere – skal derfor passe godt på politikerne, for ellers gider de ikke sidde på 

øretævernes holdeplads. Lad dem én gang i en valgperiode inden for rimelighedens grænser få 

mulighed for at rejse ud og blive klogere, se hvordan andre politikere fungere, få en 

saltvandsindsprøjtning, være fælles om en opgave, for at de kan få lyst til at fortsætte. 

Nysted Kommune er langt med brug af IT, men mener, det kan gøres endnu mere anvendeligt. 

Derfor rejsen til Irland. At synes, at Nysted Kommune ikke har råd til den omtalte studierejse, 

er at gå i for små sko. 

 

Danmarks største og mest sjældne dyreart yngler igen. 

 

Ved et besøg i Rødsand Sælreservat ved 

Gedser d. 25. feb. 2003 opdagede forskere 

fra Danmarks Miljøundersøgelser en lille hvid, 

ulden gråsælunge, der lå alene i 

sælreservatet. 

For første gang i 100 år er der observeret 

levende gråsælunger i Danmark. Gråsælen, 

som tidligere var Danmarks mest almindelige 

sælart, blev udryddet for godt 100 år siden.  

  
 Sæl på Rødsand. 

 

I år 1900 var der omkring 90.000 gråsæler i Østersøområdet, mens bestanden i slutningen af 

1970 érne var nede på ca. 4.000 dyr. I Danmark menes at leve et sted mellem 25 og 50 

gråsæler. I 1967 blev gråsælen fredet i Danmark, men først nu ser det ud til, at gråsælen er 

vendt tilbage som ynglende art i Danmark. 

 

I Nysted Krøniken, afsnit 6 – 10, under afsnit Fiskeri – er beskrevet omkring Sælfangst i og 

omkring Nysted ved århundredeskiftet. 

 

6. marts 2003. 

 

Torsdag, den 6. marts fylder Jessie Hjort, Rosenvænget 42, 50 år. Morgenkaffe kl. 9 

 

Man må nok sige, at byrådets forestående rejse til Irland – giver sig udtryk i mange 

følelsesladede udtryk og indlæg. 

Igen i FOLKETIDENDE har Peter Filbert, formand for socialdemokratiet i Nysted et læserbrev: 

STOP rejserne. 

 

På et møde den 27-2-2003 i Socialdemokratiet i Nysted, blev det gjort klart, at der er 

uenighed mellem bestyrelsen og byrådsgruppen angående byrådets Irlandstur. 

Uenigheden består i, at bestyrelsen finder det problematisk, at man først nedlægger 9 
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stillinger, opsiger 3 medarbejdere og bagefter tager hele byrådet til Irland i fem dage. 

Bestyrelsen mener, at signalet til borgerne ved en sådan rejse, er forkert, når der samtidigt 

spares andre steder i kommunen. Bestyrelsen tager byrådsgruppens holdning til efterretning. 

På vegne af bestyrelsen for Socialdemokraterne i Nysted. 

 

Navere fik ny oldermand. 

 

Nysted Naverklub fik ny ledelse. Alex Jensen blev valgt som ny oldermand. Han afløser 

Flemming Nørgaard. Ved generalforsamlingen forleden dag måtte konstateres, at der har 

været frafald af medlemmer, så der nu kun er 13 tilbage til aktiviteter i hulen. 

Skatmester Hans Bormand Jensen oplyste, at der er kr. 15.401 i kassen. 

Til CUK´s delegermøde i Hørning blev Bent Hansen udpeget som repræsentant fra Nysted. 

Samtidig blev årets sommerfest fastlagt. Det bliver den 5. juni. Endelig hævedes kontingentet 

med kr. 25, således at årskontingentet fra næste år bliver på kr. 300. 

7. marts 2003. 

 

Natten til torsdag var der indbrud i Antenne- og Parabol Service i Adelgade. Ukendte 

gerningsmænd knuste en rude ind til forretningen. Det er endnu ikke opgjort hvor meget der 

blev stjålet. 

 

8. marts 2003 

 

Efter blot 2 måneders indsats mod ”kommune-shopping” har indsatsen givet lovende 

resultater. 175.000 kr. på årsbasis. Det er resultatet af de to første måneders målrettet 

indsats mod ”kommune-shopping” i Nysted. Det er sat fokus på socialt bedrageri, og det har 

givet nogle resultater, fortæller kommunaldirektør Søren Lück Madsen. 

Fire personer har været indkaldt til samtaler, hvoraf de tre er mødt op, vedrørende deres 

bopælsforhold. To personer er flyttet fra kommune og én person er efterfølgende flyttet i egen 

bolig. 

 

10. marts 2003. 

 

Knud Richard Jens Andersen, Ndr. Kongemarksvej 2A, f. 31/7 1924, er død den 1/3 2003, i en 

alder af 78 år. 

 

Filmklub 4880 Nysted afholder generalforsamling 30. marts i Nysted Biografteater. 

 

Nysted og Vantore Pensionistforening afholder ordinær generalforsamling 28. marts i 

”Stoppestedet”, Jernbanegade 24. 

 

Sportscentret i Nysted kommune afholder ordinær generalforsamling 25. marts. Mødet 

afholdes i Hallen, Kettingevej 46. 

 

Nysted Roklub afholder generalforsamling 31. marts i Nysted Roklubs lokaler på Strandvejen. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes EKSTRA-ordinær generalforsamling vedr. 

vedtægtsændringer. Søndag, den 6. april er der Standerhejsning kl. 14. 

 

B1990´s Forældreforening afholder ekstraordinær generalforsamling 25. marts i klubhuset i 

Nysted. 

 

NYE FOLK I RØGERIET. 
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Anker Nielsen har afhændet sin virksomhed 

Ankers Røgeri, Adelgade 68, Nysted, fra 1. 

april. Ny indehaver er Brit og Thorkild Brylle, 

der kommer fra Holeby. 

Thorkild er uddannet slagter i Holeby, og har 

haft sit virke bl.a. i Brugsen i Nysted. 

 
 Foto: Nordfalsters Avis 

 

Vil i slagsmål på Maxim. 

 

Der er et gammelt ordsprog, der siger, at når øllet går ind, går forstanden ud. Noget må der 

være om snakken. 

Politiet anholdt natten til lørdag en 29-årig mand fra Svebølle. Han blev sigtet for overtrædelse 

af restaurationsloven, da han forsøgte at komme i slagsmål med en eller flere gæster på 

Restaurant Maxim i Nysted. 

 

11. marts 2003. 

 

Folketingets formand Ivar Hansen er død. 

 

Folketingets formand, Ivar Hansen (V) er død, 64 år gammel. 

I 1998 – samme år som han kunne fejre sit 25-års jubilæum som medlem af Folketinget – blev 

Ivar Hansen valgt til landets højeste embede – posten som formand for Folketinget. Nekrolog 

kan ses og læses i alle landets aviser, på TV m.fl. 

 

Den 12. marts kan Hanne Jørgensen, Rosenvænget 29, fejre sin 40 års fødselsdag. 

 

En flot stemmeprocent og mange nye kom ind – Ældrerådsvalget. 

 

Valg til Ældrerådet i Nysted er nu afsluttet. Se tidligere i Krøniken under 7. januar 2003. 

Det må siges, at der blev skiftet godt og grundigt ud i Ældrerådet. Dette viste en optælling 

foretaget blandt de afgivne stemmer. Stemmeprocenten blev 60,36. 

Det nye råd starter sin periode 1. april, og konstituerende møde sker den 8. april. 

Nedenfor vises resultatet af afstemningen, idet de syv første er valgt til Ældrerådet. De øvrige 

er suppleanter. 

 

Navn Stemmetal Navn Stemmetal 

Vibeke Bille-Hansen 188 Aase Braad Sørensen 166 

Mogens Jønsson 96 Doris Larsen 94 

Flemming Henriksen 55 Inge Hansen 53 

Ole Wilcken 48   

Carl Petersen 45 Else Christiansen 44 

Kristian Larsen 37 Poul Jensen 36 

Agnete Månsson 27 Birgit Matzen 14 

 

Fjernvarme – Stor interesse for at forbrugerne overtager. 

 

Ved den netop afholdte generalforsamling i Forbrugerforeningen ved Nysted Halmvarmeværk 

var interessen stor for at overtage fjernvarmeværket fra kommunen. Bestyrelsen fik mandat til 

at forsætte arbejdet frem mod en overtagelse af værket. 

Formanden, Rudi Madsen, oplyste bl.a., at varmeværkets regnskab for 2002 har haft et 

overskud på godt 1,4 mill. kroner, som er brugt til nedbringelse af gælden i værket. Der har 

været godt 1,2 mill. kroner i anlægsudgifter til nye brugere, og værkets gæld var ved 

udgangen af 2002 på ca. 14,3 mill. kroner. Der er nu 560 forbrugere af fjernvarme i Nysted. 



 29 

 

Ved generalforsamlingen måtte der gennemføres kampvalg for at få en ny bestyrelse. 

Afstemningens resultat blev, at Rudi Madsen fik 47 stemmer, Hans Rasmussen og John 

Jørgensen fik hver 36 stemmer og Ib Thøfner fik 23 stemmer. 

John Jørgensen aflagte regnskab. Det viste et overskud på kr. 6.997 og en slutbeholdning på 

kr. 65.700. 

 

Bent Karlsson, Syrenvænget 52, er død den 14. marts, i en alder af 57 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. marts 2003. 

 

Om Aarestrup. 

 

 

 

Aarestrupselskabet i Nysted indkalder til 

generalforsamling den 17. marts. Mødet finder 

sted i Emil Aarestrups hus, Adelgade 80. 

Efter generalforsamlingen vil formand, Paul 

Poll, fortælle om Aarestrups versenovelle 

”Erotiske situationer”. 

 
 Nysted kommunes arkiver. 

 

20. marts 2003. 

 

Jeg mener, at det er på sin plads 

også at medtage, hvad der sker i 

verdenen om os. Krisen mellem 

Verdenssamfundet og Irak har 

verseret gennem lang tid. I FN 

kunne der jo ikke skabes enighed 

om, hvordan man skulle takle Irak-

problemet, og enden blev af USA, 

England og flere andre lande 

besluttede sig til, at sætte Irak 

"stolen" for døren.   
 Kort over Irak og tilstødende land. 

 

Først på ugen meldte USA's præsident George Bush ud på TV, at hvis Saddam Hussein og hans 

familie ikke havde forladt landet inden 48 timer, ville der blive krig. Dette skete som bekendt 

ikke. USA har indledt krigen mod Irak. Den gik i gang to timer efter, at fristen for Saddam 

Hussein udløb klokken 02 torsdag dansk tid.  

 

Jeg har tidligere omtalt de reaktioner, som byrådets tur til Irland har givet i kommunen. Også 

ved byrådsmødet den 19. marts gik bølgerne højt. Dette har givet anledning til følgende i 

FOLKETIDENDE. 
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Så gode venner? 

 

 

De to byrådsmedlemmer Bent Pedersen (C) og 

Send Frank (0) er ikke just perlevenner. Det 

kom bl.a. til udtryk ved byrådets møde 

onsdag. Her skulle udpeges et medlem til 

repræsentantskabet for 

naturvejlederordningen ved Naturparken 

Maribosøerne. Teknisk udvalg og 

økonomiudvalget havde indstillet Svend Frank. 

Byrådet godkendte - efter en bemærkning fra 

Bent Pedersen: - Det er en nedprioritering. Vi 

kunne repræsenteres bedre end af Svend 

Frank. Bent Pedersen fik noteret i protokollen, 

at han stemte imod beslutningen. 

 

 

 
 

 

 

 Foto: Nysted kommunes  Arkiver. 

 

24. marts 2003. 

 

Svend Frank var ikke sen at tage til genmæle. I et læserbrev i FOLKETIDENDE skriver han: 

 

Til lykke med formatet. 

 

Til lykke med formatet Bent Pedersen. 

På baggrund af FOLKETIDENDEs artikel d. 21. marts, er det nødvendigt, at undertegnede 

tilkendegiver følgende: 

I stedet for, at Bent Pedersen (BP) offentligt, i en nedladende tone udtrykker, at undertegnede 

er en dårlig repræsentant i Naturpark Maribo-søerne, så burde han i stedet for GLÆDE sig 

over, sit eget store format. Her viser han, at han med sin deltagelse i Amtets sundhedsudvalgs 

rejse til USA, og Nysted Byråds rejse til Irland, virkeligt beviser, hvor fremragende han er til at 

bruge i tusindvis af skatteborgerkroner på sin egen rejselyst. 

Man må håbe, at borgerne i USA og Irland virkeligt er i stand til at se storheden i BPs 

tilstedeværelse i deres land. 

Med det format BP har, må det være en smal sag for ham, at skrive en fyldig rapport, hvori 

han dokumenterer, hvordan hans rejser til USA og Irland GAVNER skatteborgerne, både i 

Storstrøms Amt og i Nysted kommune! 

 

26. marts 2003. 

 

To nye i bestyrelsen for foreningen Norden. 

 

Ved den nylig afholdte generalforsamling blev der skiftet ud på to pladser i bestyrelsen. Birgit 

Henriksen og Erika Stenstrup blev skiftet ud med Inge Hansen og Leo Thorsen. 

Generalforsamlingen var besøgt af 28 af foreningens 74 medlemmer. 

 

28. marts 2003. 

 

Så er det ved at være forår - Liv på havnen. 
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Vinterdvalen for de forskellige butikker på havnen er ved at være slut. 

I weekenden kommer der atter liv på havnen. Hos Ole Hvid startes 

søndag med det traditionelle sildebord. Tirsdag 1. april åbner Nysted 

Mole, og senere - ca. 1. maj - åbnes for bådudlejningen. 

Foto: Nysted Avis  

 

29. marts 2003. 

 

Familien Nielsens farvel til Adelgade. 

 

Når Brit og Thorkild Brylle på mandag overtager røgeriet i Nysted siges der farvel til familien 

Nielsen, der i tre generationer har været i Adelgade. 

Det hele startede med at 1. Verdenskrig og konjunkturerne her betød at den 28-årige mejerist 

Frederik Nielsen ikke kunne fortsætte på mejeriet på Midtsjælland. Og da hans hustru Marie 

var født i Vantore, var det Nysted man valgte som det nye sted at etablere butik i 1915. Siden 

har familien Nielsen resideret i Adelgade med slagterbutik i forskellige variationer drevet af tre 

generationer. 

Da familien Nielsen kom til Nysted, overtog man butikken i Adelgade 66. Barbersalonen, der lå 

her, blev erstattet af et slagteriudsalg. Investeringen var en disk til kr. 70 og så solgte Marie 

Nielsen kødvarer fra et slagteri, mens Frederik Nielsen kørte mælketure i byen og hjalp til i 

butikken om eftermiddagen. 

Første store investering var en pålægsmaskine, så man selv kunne skære varerne ud. Den 

kostede kr. 300 og ankom pr. efterkrav. Og da Frederik Nielsen ikke havde kontanter til det 

måtte han klare pengene på sit livs eneste veksel. 

Efterhånden blev mejerisiden trappet ned, man begyndte at slagte dyr selv efter et slagtehus 

var indrettet. Og så var linien ellers lagt. 

I 1953 kom Frederik Nielsens søn Carl Christian med i forretningen og i 1969 kom Anker med i 

butikken. 

Frederik Nielsen døde i 1972, men havde inden da set butikken blive moderniseret i 1971. Og 

det er så de sidste to generationer af familien Nielsen, der sender stafetten videre med en 

specialforretning, hvis røgvarer har ry langt ud over landsdelens grænser. 

 

Anna Pouline Vatit, Gl. Torv 10, er død 30/3 2003, 88 år gammel. Enke efter Adam Vatit. 

 

31. marts 2003. 

 

Forsvarsbrødrene for Nysted og Omegn afholder ordinær generalforsamling på Skansevej 1 

den 4. april, kl. 18.30. 

 

1. april 2003. 

 

Tvangsauktion. 

 

Den 16. april afholdes tvangsauktion over ejendommen Adelgade 9. 

Dette får mig til at tænke tilbage til mine unge år i Nysted og nogle af de beboere, som boede 

og levede i Adelgade 9. 

Den nuværende matrikel opstod i 1854. da købmand Samsons gård (Adelgade 5-9) blev delt i 

tre matrikler. Nr. 9 var på daværende tidspunkt et syv fag bindingsværkshus. Det nuværende 

grundmurede hus blev bygget i 1882 af malermester Dahlgren. 

 

Adelgade 9, ejere: 
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Før 1854 Købmand Aron Hertz Samson 

1854-73 Bødker Poulsen 

1873 Poul Jensen 

1873- Bødker Erik Nielsen 

Før 1882 Enken 

1882 Malermester Dahlgren 

1821-29 Fru Dorthea Sørensen 

1929-49 Ida Cathrine Eriksen 

1949-95 Skatteopkræver Leth Nielsen 

1995 - Susan Asmussen 

 

Dem jeg bl.a. kan erindre fra min tidligere ungdom i Nysted er købmand Peder Leth Nielsen og 

hustru Karen. De overtog formentligt fru Eriksens legetøjsforretning og tobaksudsalg i 1949. 

Karen var vel det man kaldte hjemmegående husmoder, men det var mit indtryk, at hun 

deltog på lige fod i forretningen, sammen med ægtefællen. Legetøjsforretningen og 

tobaksudsalget blev suppleret med indlevering af tøj til rensning via firmaet Stryhns Renseri i 

Sakskø- 

bing, samt at der var mulighed for at bestille plads i busejer Olav Jacobsens bus, som dengang 

kørte mellem Nysted og Sakskøbing. Man har også nok kunne få pakker o. lign med. 

Senere overgik forretningen til en kombineret købmandsforretning, hvor man bl.a. kunne 

indlevere sin tipskupon. 

 

 

Købmand Leth Nielsen - i folkemunde kaldet 

købmand Leth - havde først i 60-erne 

isudsalg på stranden ved Skansen. Jeg kan 

tydelig huske det lille grønne ishus på 

stranden. 

Her blev købt mange is og andre kølende 

drikke. 

 
 Ishus på Skansen. Til højre Karen og til venstre datteren 

Jytte. Foto: privat. 

 

Købmand Leth kørte varer frem og tilbage på sin cykel m/anhænger. Senere erhvervede han 

en bil og udvidede sin forretning - da campingpladsen åbnede og sommerhusområdet blev 

bebygget - med at sælge og levere varer fra sin bil. 

 

 

 

Jeg husker købmand Leth som en høj og stor mand, altid 

iført en blå kittel og altid i godt humør og god for en snak 

om livet og Nysted. 

Købmand Leth dødede 18/3 1981 og forretningen i Adelgade 

9 blev videreført af hustruen indtil hendes død 25/1 1995. 

Peder Leth Nielsen og hustru, Karen i 
gården Adelgade 9. Også hunden 
Carlo er med. Foto: Privat. 

 

 

En anden ting jeg tydelig kan huske er, at familien Leth havde en hund, som havde nogle 

særlige karakteregenskaber, som bl.a. er beskrevet i FOLKETIDENDE den 4. november 1975 af 
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daværende redaktør Gunner Christensen. Jeg har tilladt mig at medtage denne artikel 

nedenfor: 

 

 

 

 

 Foto: privat.  

 

"Portræt af en 90-årig Charlatan i Nysted. 

Hold nu kæft lidt, Carlo, og sæt dig ned. Ja-ja, vi skal nok huske at stave dit navn med C i 

stedet for K, der er vigtigt, vi indser det godt. Nej, vi har forstået, at det ikke er for personlig 

vinding, du går med til at lade dig omtale. Ikke fordi du tilfældigvis bliver 90 en af dagene, 

men fordi du ønsker at skabe forståelse for din slags, den art af skabninger, Gudherren har 

kreeret i sin ubegribelige godhed, skønt de præsterer ting på fortovene, som pæne mennesker 

glider i og skriver stramme læserbreve om i aviserne. 

Og dog - vi må ha' nogle data om dig selv. Hvor du stammer fra og sådan. Fra Rødby-kanten, 

siger du? Nå, skidt med det, vi betragter dig alligevel som ægte Nysted-borger. Er du et 

såkaldt gadekryds, javel. Noget med en lavbenet graver og en højbenet jæger og en 

trappesten. Så er det godt, vi må hellere stoppe her, dette er en kysk avis. 

 

*** 

 

Hvad med din lykkelige barndom i toppen af Adelgade hos din herre og mester, Erik? En 

uinteressant periode, javel, det var jo også først, da du kom til skelsår og alder, at den 

berømmelse blev grundlagt og du kom på hat med hele byen. 

Det begyndte vel egentlig med, at du blev set travende gennem byen med et par madpakker 

bundet på nakken, en til mester Erik og en til dig selv. Det var jo bare med at komme afsted 

på arbejde, ned ad Adelgade, hen ad Jernbanegade og ud ad Østergade og Kirkestien til 

Hansens mekanikerværksted, hvor både du og Erik var ansat. Det siges, at du arbejdede så 

hårdt, at du måtte i bad hver aften. Forbandet svineri, javist. Man skal gå i bad 'en gang om 

året, selv om man ikke trænger til det, det giver vi dig ret i. 

Selvfølgelig var det bedre, da I blev ansat i Handelsbanken. Pænt og rent job. Og alligevel lidt 

livsfarligt for dit vedkommende, når du drog ned gennem Adelgade, sidelæns på din arts 

specielle vis. Midt ned ad kørebanen uden at skele hverken til højre eller venstre lygtepæl. 

Bilerne skreg hysterisk. Men de vænnede sig til det, for efterhånden vidste jo alle, at du skulle 

være på pletten præcis kl. 12 for at hente mesteren i banken. Du kom aldrig for sent, skønt du 

aldrig har ejer et ur. Men alle andre ure kunne stilles efter dig, ja, man påstår, den kommunale 

rådhusklokke er rettet ind efter dig. 

 

*** 

 

Skal vi snakke om din tid på handelsskolen, selv om du aldrig fik eksamen? Det blev jo ikke til 

så meget med skolegangen, ja, du er vel den eneste, der nogensinde er blevet strittet ud, 

inden du fik næsen inden for. Men folk finder det stadig godt præsteret, at du fandt ud af, 

hvordan man nemmest kommer til Nykøbing. Din mester Erik skulle derimod med bussen hver 

morgen kl. 8.20. han efterlod dig i Nysted, vinkede hjerteløst farvel til dig fra bagruden. Men 

så var det, at du opdagede, der gik en bus til, afsked kl. 11.00, ankomst Nykøbing station 

11.30. Bare ind i vognen. Uden at betale hverken tur eller tur/retur. Væltede ud af bussen i 

Nykøbing og så afsted til handelsskolen i mesters fodspor. Dag efter dag. Men du kom aldrig 

på skolebænk. Til sidst troede folk, du var ansat i busselskabet, eller at du ligefrem var ejer af 

den. 

Men alt det arbejde stjæler for meget af ens fritid, igen må vi give dig ret. Lad os tale om din 
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hobby, lystsejladsen. Det var jo ikke altid, mester Erik ville ha' dig med til øen Lindholm. Det 

var snedigt af dig i smug at undersøge båden, mens ingen så på det, og finde ud af, at den var 

fyldt med proviant. Derved regnede du ud, at en Lindholm-tur var under opsejling. Hvorefter 

du gemte sig et listigt sted forude for at dukke frem, når I var til havs. Men der var også 

dengang, han stak af sted lige for næsen af dig, hvorefter du spænede hele vejen ud til 

Skansen, hvor du lige nåede at skælde ham bælgen fuld, da han passerede den sorte bro. Den 

balle glemmer Skansens campister aldrig, men den viser trods alt, at I har et smukt forhold til 

hinanden. 

*** 

 

Lindholm er kedelig, siger du? Mosegrise og gæs er der ikke meget skæg ved. Jo, stegte gæs? 

Det minder os om den juleaften for nogle år siden, da din familie vendte hjem fra kirke og 

fandt dig plantet på trappestenen i færd med at gnaske en nystegt gås i dig. Det blev vist 

aldrig opklaret, hvor du havde den fra, men et eller andet sted er der nogen, der har måtte 

nøjes med brun sovs og kartofler og rødkål. Vil du stadig påstå, du er uskyldig i den sag? At du 

fik den forærende af en gammeljomfru som en gentjeneste. Charlatan. 

Vil du ikke snakke om damer, end ikke i et dameår? Da har vi ellers en lun hilsen til dig fra 

hende den lille lavbenede, du ved, den fine frøken med ædelt slægtsregister og 

gummibukserne, der sprak. Hendes familie brød sig ikke om dig. Du så alt for forskellig ud. Du 

måtte gå ad køkkentrappen. Men det var dog nemmere, end da du trængte ind hos veninden i 

byens udkant. Du havde et forbasket besvær med at forcere det tre meter høje trådhegn. For 

ikke at tale om tilbageturen over samme hegn, udmarvet. Vi forstår, at der er stunder, hvor 

selv du indrømmer at have brug for visse af kattens færdigheder. 

Nej, højdespring er ikke din stærke side. Marathonløb heller ikke. Tænk bare på dine distrikter 

i Vantore og Tågense, hvor du har mange veninder. Du kan godt nok rende derud, men til 

hjemturen er du ikke meget værd. Men så sætter du dig bare på din flade i grøftekanten og 

venter på, at en af ølvognene skal samle dig op og køre dig hjem til Nysted. Og de gør det. 

Men selvfølgelig er det skammeligt, at de kun har tur til Vantore og Tågense onsdag og fredag, 

det hindre dig i at passe distriktet ordentligt. Mener du virkelig, de drikker for lidt øl derude? 

Vi kan godt se, det er nemmere for dig at klare Herritslev og Kettinge områderne. Der kører 

der bus hver dag, man skal bare stable sig op og vente. Du må efterhånden skylde det 

busselskab en bunke penge. 

*** 

 

Carlo bliver altså 90 en af dagene, nærmere kan ikke anføres. Han modtager gratulationer 

m.v. på sin vanlige morgentur, der starter kl. 7: Adelgade-Slotsgade-Strandvejen-Havnegade, 

samt Fiskergade og Gl. Torv-Adelgade. Han gennemfører turen uden stok, men han kunne 

godt have brug for et hørerør. 

 

2. april 2003. 

 

Guldbryllup ved havnen. 

 

I dag kan Else Marie og Knud Harwitz, 

Strandvejen 77, fejre, at de har været gift i 50 

år. I de seneste 40 år har parret boet i villaen 

ved havnen, hvorfra de kan nyde en flot 

udsigt. Else Marie har virket i mange år ved 

Nysted kommune, som hjemmehjælper, 

medens Knud især er kendt som musiker. Han 

har i de senere år beskæftiget sig meget med 

videofilm. 

Guldbrylluppet fejres under helt private 

former. 

 

 

 Privat foto. 

 

4. april 2003. 
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Jens Ove Hansen, Jernbanegade 25, kan fejer sin 80 års fødselsdag. Har tidligere været 

uddeler i Brugsen i Skovby på Falster. 

 

En 57-årig kvinde fra Nysted blev i gård eftermiddag uden varsel overfaldet og slået af en 

mand på stranden ved Nysted. Efter episoden forsvandt manden igen, men politiet har en 

stærk formodning om, hvem pågældende er. Kvinden kom ikke alvorligt til skade. 

 

I et læserbrev i FOLKETIDENDE skriver amtsrådsmedlem Bent Leonhard Pedersen, Adelgade 8 

(er også medlem af Nysted Byråd (C)) som følger: 

 

Det er ikke så lang tid siden, at vor trafikminister Flemming Hansen efter et besøg i Berlin 

kunne meddele, at en Femernforbindelse var ”lige på trapperne”. 

Kun ganske få dage efter kunne de lokale medier skyde denne udtalelse fuldstændig ned, idet 

man påstod, at de tyske myndigheder absolut ikke gik med tanker om at bygge denne 

forbindelse, at de havde rigeligt at gøre med forbindelser østover, og at de tillige havde større 

interesse i at holde ”Norden” på afstand for at profilere sig selv igennem samhandel med de 

nye østlige lande. 

Sagen er imidlertid noget anderledes ud, hvis man spørger til den i de borgerlige 

regeringskredse. 

Der er aftalt nye møder med tyskerne. Tyskerne er mindst lige så interesserede i 

Femernforbindelsen, som vi er. Tyskerne kommer meget snart på besøg, hvor de vil få forevist 

såvel Øresundsforbindelsen som Storebæltsforbindelsen. 

De nordtyske regioner lige på den anden side af Østersøen har samme ”yderkant” problemer, 

som vi kender til. 

Derfor både kan og skal vi tro på en beslutning om en fast forbindelse over/under Østersøen 

inden for et års tid. 

 

I FOLKETIDENDE under rubrikken Dagens buket har Steen Christensen, Vantorevej 44 

følgende indlæg: 

 

Unikke mennesker på Centralsygehuset. 

 

Jeg er heldigvis et af den slags mennesker, som næsten aldrig er syg, så hospitaler er bare 

nogle store, røde bygninger. Pludselig blev jeg syg! Forstå det, dem som kan. Mit hjerte gjorde 

nogle uhyrlige ting. Jeg fik brug for de røde bygninger. Tingene gik meget stærkt. 

Der var jeg midt i en verden af blodprøver, overvågningselektroder på maveskindet m.m. og 

sammen med nogle mennesker, der bare passede deres arbejde. 

Indtil nu har alt været rigtigt! For disse mennesker blev for mig alle små unikater, hver især. 

De passede deres arbejde. Ja, men de formåede samtidig at give deres patienter en omsorg, 

tryghed og varme, og de formåede endda at forvandle de røde bygninger til et hjem. 

De havde tid til at lytte for så bagefter at løbe endnu hurtigere. Jeg håber, at samfundet 

forstår vigtigheden af at passe på dem, så de kan passe på os! 

Så dagens buket skal gå til nogle af hverdagens sande helte, og de findes på afdeling 200 på 

Centralsygehuset i Nykøbing F. 

 

Åse Thygesen, tidl. Strandvejen 15, er død 4. april 2003 i en alder af 88 år. Opholdt sig ved 

din død på Solgården i Herritslev. Enke efter Christian Thygesen, som døde aug. 1997. 

 

5. april 2003. 

 

Laver 20 andelsboliger ved Rosenvang. 
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Projekt til godt 26 millioner kroner med boliger 

på hver 100 kvadratmeter. 

M. N. Totalentreprise ApS, Maribo agter at 

opføre 20 nye andelsboliger på udstykningen 

ved Rosenvang. Forventes klar til indflytning 

marts-april 2004. 

Overfor kan se, hvordan facaderne kommer til 

at se ud. 

 
 

6. april 2003. 

 

Så er foråret sunget ind i Nysted Kirke.  

 

 

 

80 sangere fordelt på fire kor, under ledelse af 

organist Rikke Juul Thomsen, gav koncert i 

Nysted Kirke i søndags. De mange fremmødte 

havde også mulighed for at få rørt sanger- 

musklerne under fællessangen. På billedet ses 

alle sangerne samlet inden koncerten 

startede. 

 
 Foto: Nysted Avis 

7. april 2003 

 

Fire tons grus ud på to tennisbaner. 

 

Hårdt lørdagsarbejde for en skare medlemmer af Nysted Tennisklub. En skare at klubbens 

medlemmer var lørdag indkaldt til klargøring af klubbens baner ved Skansevej, fortæller 

formanden Hans Warming. Efter at banerne var tromlet, er der nu klar til sæsonstart, som 

starter med standerhejsning lørdag den 26. april. 

 

Byhusforeningen har nu konstitueret sig. Formand blev Ann Thorbjørn, Lisbeth Riber valgtes til 

kasserer og booking, mens Henrik Juul blev næstformand og sekretær. 

 

Søger foto af hjuldamper. 

 

Den gamle tyske hjuldamper, der indtil 1985 var placeret i Nysted Nor er kommet i søgelyset. 

En tysker er ved at skrive en bog om emnet. Han vil gerne bringe et billede af hjuldamperen, 

men det er endnu ikke lykkedes. Hvis nogen skulle ligge inde med et eller flere billeder, de vil 

låne ud, kan henvendelse ske til havnefoged Sven Erik Hauberg. 

 

I FOLKETIDENDE er der under afsnittet NYSTED et afsnit under SERVICE. Her kan læse om: 

 

BIBLIOTEK: 

Åbningstider. Mandag kl. 15-19, tirsdag kl. 10-13, torsdag kl. 13-17, fredag kl. 13-17. 

 

CONTAINERPLADS: 

Klostervej: Tirsdag-fredag kl. 13-17, lørdag, søn- og helligdage kl. 11-15. 

 

LOKALHISTORISK ARKIVER: 

Nysted-arkivet: Nysted Gamle Station. 

tirsdag kl. 19-21,  

 



 37 

3. tirsdag kl. 10-12. 

Frejlev-arkivet: Efter aftale med Lars P. Rasmussen, tlf. 54 87 01 53. 

 

POLITI: 

Politikontoret, Rådhuset, 54 87 14 48, åbent mandag kl. 10-12, torsdag kl. 10-12 og 16-18. 

 

SYGEPLEJEN: 

Hjemmesygeplejerskerne træffes: Nysted-området tlf. 54 87 19 29 kl. 7-7.30 og 14-15. Vest-

området tlf. 54 87 76 13, kl., 7.00-7.30 og 14.00-15.00. Solgårds-centret tlf. 54 87 76 16 kl. 

7.00-7.30 og 14.00-15.00. 

Aften- og natsygeplejersken for hele kommunen tlf. 54 87 76 16 kl. 18.30-19.00 og 23.15-

23.30. 

 

TAXI-VAGTEN: 

Nysted Bilen tlf. 54 86 41 93 eller 20 41 41 84- 

 

8. april 2003. 

 

Kommunen tjener godt på ”Farum”-model. 

 

Nysted Kommune har foreløbig hentet 7,6 millioner kroner mere end forventet på sale and 

lease back. Det, der startede som en forkætret Farum-model, har foreløbig vist sig at være en 

fin forretning for Nysted Kommune. Sale and lease back af kommunale ejendomme har nemlig 

betydet en gevinst på 7,6 millioner kroner mere end forventet.  

Kommunen fik i 2000 en samlet sum på 136 millioner kroner for sine bygninger. Og nu er 

værdien af denne deponering steget med 7,6 millioner kroner. 

Alene i 2002 var der et overskud på 5,2 millioner kroner mod forventet 2,8. Det er først og 

fremmest lavere rente og investering i forskellige valutaer, der har medført gevinsten. 

 

Ny formand for ældrerådet. 

 

Eneste genvalgte fra sidste ældreråd blev 

udpeget til ny formand. Valgene evalueres om 

2 år. 

Det nye ældreråd i Nysted har konstitueret 

sig. Ny formand blev Aase Braad-Sørensen. 

Næstformand blev Flemming Henriksen, Inge 

Hansen kasserer. 

Foto: Nysted Avis  

 

Billigere el. 

 

El-kunderne hos SEAS får lidt billigere strøm. Selskabet har, med virkning fra 1. april, sænket 

sin net-tarif p.g.a. lavere omkostninger. Det kommer nu forbrugerne til gode. 

Faldet i el-prisen er mellem 1,3 og 2 øre per kilowatt-time, og det er afhængigt af, hvilket 

forbrug kunden har. 

 

Nysted Fugleskydningsselskab, Stiftet 1894, afholder ord. generalforsamling onsdag 29. april 

2003, kl. 19.30. Sted: Lokalerne Skansevej 1. 

 

Nysted Bådelaug afholder ord. generalforsamling fredag 25. april 2003, kl. 19.00 i laugets 

lokaler. 

 

Filmklub 4880 Nysted indkalder til ekstraord. generalforsamling torsdag 24. april, kl. 19.00i 

Nysted Biograf-Teater. 

Dagsorden: 

Valg til bestyrelse. 
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Såfremt der ikke vælges ny bestyrelse er den yderste konsekvens opløsning af foreningen med 

henvisning til vedtægtens § 9. 

 

14. april 2003. 

 

Ny turistchef klar i Nysted. 

 

 

 

Den nye turistchef i Nysted blev den 31-årige 

Helle Teper, som er født i Nysted, har gået i 

skole i Kettinge og siden blev uddannet i 

turisthvervet. 

Foto: Nysted Avis  

 

14 fik tegn. 

 

Der var uddeling af hæderstegn, da Forsvarsbrødrene i Nysted holdt generalforsamling. 

Hele otte fik 50 års tegn - Rasmus Jørgensen, Stanislau Klesewitz, Knud Hansen, Peter Jensen, 

Ole Hare, Erik Kamper, Hans Frode Jørgensen og Arnt Pilemand. 

To fik 40 års tegn - Lars Peter Rasmussen og Jørgen Ringsing, mens Vagner Jensen fik 25 års 

tegn. 

Ved valget var der genvalg til Karl Arne Sigurdson og Karl Erik Larsen. Lars Peter Rasmussen 

blev som revisor afløst af Peder Hansen, mens Peter Jacobsen blev suppleant. 

 

Den nye forstander på efterskolen fundet. 

 

Anders Bondos afløser bliver den 48-årige Søren Dalstrøm Nielsen fra Odense. Baggrund: 

Læreruddannelse, lederkurser. Har arbejdet på handelsskolen i Mommark. I de senere år har 

han været beskæftiget i U-Landsprojekter, sidst som projektleder hos Mellemfolkelig Samvirke 

i Uganda. Han tiltræder til august. 

 

15. april 2003. 

 

Nysted siger ja til tårnefredning. 

 

Økonomiudvalget har indstillet, at vandtårnet - efter indstilling fra Kulturarvstyrelsen - skal 

fredes. Indstillingen fremsendes nu til byrådet. 

 

Vindmøllernes "hjerte" sættes på plads i dag. 

 

700 tons transformatorplatform skal placeres 

af stor flydekran. Første strøm fra Rødsand 

15. juni. I dag sættes selve "hjertet" i den 

store vindmøllepark syd for Rødsand på plads 

- hvis vejret tillader dette. 

"Hjertet" er den store transformerstation, der 

på sin platform skal samle energien fra 

vindmøllerne til videresendelse i det kabel, der 

i fjor blev lagt ind til kysten ved Vantore. 

Transformatorplatformen vejer 700 tons. Den 

bliver sejlet ud til fundamentet på en stor 

pram. Her får flydekranen "Rambiz" til opgave, 

at løfte platformen op til sin fremtidige plads. 
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Forudser at Nysted må ud i sammenlægning. 

 

Tidligere borgmester - Bent Bille-Hansen - mener ikke at Nysted kan fortsætte som 

selvstændig kommune. 

På et debatmøde, som Borgerlisten i Nysted afholdt, udtalte tidl. borgmester Bent Bille-Hansen 

sine tvivl om, at Nysted i fremtiden vil eksistere som selvstændig kommune. Han henviste til 

planlægningshorisonten frem til 2016, som diskuteres i øjeblikket. 

 

Nysted skole søger nye lærere. 

 

Da to fra Nysted Skole går på pension og en er flyttet - må Nysted Skole søge nye lærere til 

det kommende skoleår, som begynder i august. Forvaltningschef Edvard Kejlaa er 

fortrøstningsfuld med hensyn til at få stillingerne besat. 

 

Foråret er kommet i gang i Nysted. 

 

 

I de senere år er der lagt påskelilje-løg ned 

flere steder i byen til glæde for byens borgere 

og for turister, som aflægger byen et besøg. 

De står nu i fuldt flor. Det gælder på havnen 

og som det ses af billedet til højre også ved 

indfaldsvejen fra Kettinge. 

 
 Foto: John Voigt 

20. april 2003. 

 

Inger Gleie f. Krusell, Fiskergade 3, er død den 20/4. Hun døde netop på sin 90 års fødselsdag. 

 

22. april 2003. 

 

Karina Mathiesen, Møllestræde 3, har den 22/4 født en datter. 

 

23. april 2003. 

 

LejeBolig Lolland søger om kommunegaranti - Syrenvænget. 

 

LejeBolig Lolland søger om kommunal garanti for optagelse af lån til nedenstående 

anlægsarbejder i lejlighederne i Syrenvænget, og om kommunal godkendelse af 

huslejestigning. 

Anlægsarbejderne består i: Omstilling til opvarmning fra el til fjernvarme  

Udskiftning af samtlige døre og vinduer. Etablering af vandmålere for hver enkelt lejlighed. 

Projektet er godkendt i bebyggelsen med 24 stemmer for og 4 imod. 50% deltog i mødet. 

Anlægspris: Anlægsudgifter 5.958.000 kr., Tilskud fra elsparefonden -393.600 kr., Træk på 

henlæggelser -300.000 kr. Optagelse af 30 årigt lån 5.264.400 kr. med kommunegaranti. 

Huslejestigning 33%. Besparelse i varmeudgifter reducerer den reelle stigning til ca. 15%. 

 

Økonomikontorets bemærkninger: Økonomikontoret finder, at det er fornuftigt at omlægge fra 

elvarme til fjernvarme, ligesom det er hensigtsmæssigt, at der etableres vandmålere for hver 

enkelt ejendom for dermed at begrænse vandforbruget. Udskiftning af døre og vinduer vil 

såfremt udgiften ikke finansieres på denne måde betyde, at de årlige udgifter til henlæggelser 

skal forøges betydeligt, og dermed også skabe en lejeforhøjelse. 

Lånegarantien vil ikke belaste kommunens låneramme og ikke bevirke deponering. 

 

Beslutning i Byrådet den 15-05-2002: 
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Økonomiudvalget har på møde den 15.05.02 vedtaget at oversende sagen med anbefaling. 

Godkendt som indstillet. 

 

LejeBolig Lolland fremsender 11.03.2003 revideret anlægsregnskab til byrådets godkendelse. 

Af regnskabet fremgår, at den endelige anlægsudgift er blevet 4.966.148,25 kr., hvorfor 

lånoptagelse er blevet væsentligt mindre end først antaget. 

Økonomikontoret anbefaler, at regnskabet godkendes. 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 9-4 2003 - Oversendes til byrådet med anbefaling: 

Godkendt som indstillet. 

 

LejeBolig Lolland søger om kommunegaranti - Bomstræde. 

 

LejeBolig Lolland søger om kommunal garanti for optagelse af lån til delvis finansiering af 

renoveringsarbejder i det almennyttige boligbyggeri på Bomstræde, samt om byrådets 

godkendelse af huslejestigning på 17%. LejeBolig Lolland fremsender beskrivelse af 

renoveringsarbejder. 

Arbejdet består i: Nye hoveddøre, Nye kvistvinduer, Inddækning af kviste, Nye vinduer på 1. 

sal mod have, Nye terrassedøre i stueplan, Nye vinduer i stueplan, Nye vinduesplader, 

Etablering af individuelle vandmålere, Nye adgangsstier, Renovering af kloak, Loftsisolering. 

Anlægsudgift er budgetteret til 1.850.000 kr. Finansiering: Trækningsretsmidler 500.000 kr., 

Tilskud fra dispositionsfond 500.000 kr. 1.000.000 kr., Realkreditlån 30-årigt 850.000 kr., 

Skønnet huslejestigning: 17%. Renoveringsperiode: 1. maj 2003 – 1. august 2003. 

Projektet er godkendt på afdelingsmødet, hvor 14 stemmer var for projektet og 0 imod. 

Repræsentation på mødet udgjorde 87,5% af samtlige lejemål. 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 9/4 2003. Oversendes til byrådet med anbefaling. 

Beslutning i Byrådet den 23-04-2003. Godkendt som indstillet. 

Tilskud til Kulturcenter Fuglsang. 

 

Der foreligger forhåndsansøgning om supplerende bevilling til etablering af en ny 

udstillingsbygning med henblik på at flytte Storstrøms Kunstmuseum til Herregården Fuglsang 

samt tilsagn til den fremtidige drift af Kunstmuseet. 

Fonden Realdania har bevilget 50 mio. kr. til den første fase af etableringen under 

forudsætning af, at der er dokumentation for den resterende del af anlægsudgifterne til fase 1 

på 32,5 mio. kr. 

Fase 1 omfatter opførelse af ny udstillingsbygning med dertil hørende parkeringsanlæg, stier i 

landskabet, udvidelse af park/have samt ydre istandsættelse af eksisterende bygninger. 

Udstillingsbygningen skal huse Storstrøms Kunstmuseums samling på 3.500 værker. 

Anden fase omfatter dels etablering af multisal – til udstillinger, koncerter, forestillinger m.m. 

– og besøgscenter med velkomstfaciliteter i den eksisterende lade og etablering af café, 

restaurant og konferencefaciliteter i den nuværende forpagterbolig. 

Iflg. forslag til fordeling (efter indb.) af de 10 mio. kr. blandt de 13 kommuner på Lolland 

Falster, er Nysted kommunes andel 602.691 kr., idet der anvendes dobbelt indbyggertal p.g.a. 

beliggenheden på kommunegrænsen og ved hovedfærdselsåren til Nysted. Der anvendes også 

dobbelt indbyggertal i fordelingen for Sydfalster kommunes vedkommende p.g.a. 

"indbyggerne" i sommerhusområdet og ferieområdets interesse i turistattraktioner. For 

Nykøbing F. kommunes vedkommende regnes med et tilskud på 3 mio. kr. ud over 

indbyggertilskud. 

Forslaget er baseret på, at Storstrøms Amt og Mål 2 finansierer 22,5 mio. kr. af den 

manglende finansiering på 32,5 mio. kr. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2003 - Oversendes til byrådet med anbefaling af, at 

Nysted Kommune giver tilsagn som ansøgt med en andel på 602.691 kr. fordelt på 2005/2006. 

Beslutning i Byrådet den 23-04-2003 - Godkendt som indstillet. 

 

Regnskab 2002. 
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Økonomikontoret fremsender regnskabsberetning for året 2002. 

Af beretningen fremgår, at resultatet af det skattefinansierede område har givet et underskud 

på 1,8 mio. kr. mod budgettet overskud på 2,5 mio. kr. Det brugerfinansierede område viser 

et overskud på 1,0 mio. kr. mod budgetteret 3,7 mio. kr. i overskud. Det samlede resultat er 

et underskud på 0,8 mio. kr. 

Af finansieringsoversigten fremgår, at afdrag på langfristet gæld er på 6,7 mio. kr., 

lånoptagelse er på 2,5 mio. kr. Kassebeholdningen udgør ved udgangen af 2002: -7,6 mio. kr. 

Af beretningen fremgår det dog, at der er en række specielle indtægter vedr. 2002, som først 

modtages i år 2003. Såfremt disse var modtaget i 2002 ville de likvide aktiver have udgjort 

0,3 mio. kr. 

Beretningen udsendes til udvalgets medlemmer. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2003 - Oversendes til byrådet med anbefaling. 

Beslutning i Byrådet den 23-04-2003 - Godkendt som indstillet. 

 

To ture til møllerne. 

 

To sejlture ud til de 72 store vindmøller syd for Rødsand er med i amtets program for grønne 

ture i år. De to ture holdes 6. juni og 5. juli, men kan blive flyttet, hvis vejrforholdene gør det 

nødvendigt. Turene udgår fra Nysted og det er Turistbureauet, der er arrangør. Prisen bliver 

kr. 250 pr. tur. 

 

24. april 2003. 

 

Else og Peter Jakobsen, Byfoged Holcksvej 7, kan fejre deres guldbryllup. Der holdes åbent 

hus hos Ole Hvid. 

 

 

 

 

Enstemmigt ja til at støtte kulturcenter Fuglsang. 

 

Fuglsang vil have en positiv afsmitning i Nysted kommune, siger flere byrådsmedlemmer. 

Der var ingen vaklen i geledderne, da byrådet skulle træffe afgørelse om at yde tilskud på godt 

kr. 600.000 til kulturcentret Fuglsang. Kun positive bemærkninger lød i byrådet. 

 

27. april 2003. 

 

Sonja E M Jensen, Rosehaven 4, er afgået ved døden i en alder af 69 år.  

 

28. april 2003. 

 

Birgit Jønsson, Fjordvej 23, er død i en alder af 63 år. G. m. tidl. uddeler i Super Brugsen, 

Mogens Jønsson, f. 28/5 1939. 

 

Ikon stjålet fra kirke. 

 

I lørdags er der begået et frækt tyveri fra Nysted Kirke. Et lille ikon, der forestiller Jomfru 

Maria med Jesus på skødet er fjernet fra sin plads tæt ved kirkens indgang. 

 

Jordens dag i Nysted Børnehave. 
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I sidste uge blev "Jordens Dag" fejret hele 

ugen i Nysted Børnehave. Ugen igennem viste 

man naturen et særligt hensyn ved først at 

rydde op på legepladsen. Senere på ugen gik 

de en tur ud i den "rigtige" natur langs 

Skansen. Fredag havde alle børnene hver en 

blomst med. De blev plantet rundt omkring på 

børnehavens legeplads. De skulle også plante 

et flot æbletræ, som de har fået af anlægs- 

gartnerfirmaet Per Hansen. 

 
 Foto: Nysted Avis 

 

30. april 2003. 

 

Nysted Kunstforening afholder ekstraordinær generalforsamling i Den gamle Skole, 

Stubberupvej 9. 

 

Asylsøger i container. 

 

Opsynsmanden på genbrugspladsen på Klostervej fik sig en overraskelse i går. Da han ville 

gøre klar til at åbne pladsen, opdagede han en mand, som have skjult sig i en papircontainer. 

Manden var bevæbnet med en lille kniv, som han fægtede ud efter opsynsmanden med. Det 

lykkedes dog at få manden ud, og det viste sig, at der var tale om en beboer fra asylcenteret 

på Ndr. Kongemarksvej. 

Hvorfor og hvordan manden var havnet i containeren melder historien ikke noget om, men 

politiet har fortalt ham, at han ikke skal gøre det igen og heller ikke skal true folk med knive. 

 

1. maj 2003. 

 

Dagen er årets 121. dag. Navn: Philip og Jakob. Skumring slut kl. 21.29, Daggry i morgen kl. 

4.50. Dagens længde: 15 timer og 8 minutter. Tiltaget 7 timer og 59 minutter. 

 

 

Lavere el-pris fra i dag. 

 

SEAS nedsætter fra i dag prisen til privatkunder med cirka 30 procent, hvilket betyder, at el-

prisen sættes ned fra 36 til 23,5 øre pr. kiloWattime. Sidste år var der på grund af tørke ikke 

meget vand i de svenske og norske elve, der leverer vandkraft og dermed el til Danmark. Nu 

går man imod sommeren og dermed et lavere forbrug, samt at der regnes med mere nedbør i 

år. 

 

Fødselsdag i Nysted. 

 

 

 

 

Pia og Flemming fejrer 7 års fødselsdag med 

Hydro Texaco i Nysted. 

Foto: Nysted Avis  

 

1. maj og Socialdemokratiet i Nysted. 
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Socialdemokratiet i Nysted har i år valgt, at markere 1. maj på en anden måde end tidligere. 

De foregående år har partiet tidligt om morgenen holdt 1. maj-møde på havnen ved 

flyvermonomentet. Fra i år er mødet henlagt til den Gl. Biograf i Jernbanegade, hvor der er 

lagt op til et inspirerende og underholdende arrangement for hele familien. Der er arrangeret 

aktiviteter for børnene, medens de voksne kan lytte til taler fra bl.a. folketingsmedlem Sandy 

Brink og Nysteds borgmester. Aftenen sluttes af med fællesspisning. 

 

3. maj 2003. 

 

Regler for høns er undervejs. 

 

Der har ikke været klager til kommunen, men forespørgsler om regler for hønsehold i byen - 

men nu kommer der faste retningslinier. Retningslinierne er udarbejdet med udgangspunkt i 

en bekendtgørelse fra Miljøministeriet. 

 

Filmklub opløst. 

 

Kun én ville være medlem af bestyrelsen - Uenigheder mellem Filmklubben og 

Byhusforeningen. Filmklub 4880 Nysted er ved en ekstraordinær generalforsamling blevet 

opløst.  

 

4. maj 2003. 

 

Stort polsk kor i Nysted Kirke på søndag. 

 

Et stort kor fra den evangelisk-lutherske kirke i Wisla i det sydlige Polen, medvirker ved 

gudstjenesten søndag den 4. maj, kl. 10.30 i Nysted kirke. Koret består af ca. 50 sangere i 

alderen 14 - 65 år. 

Foruden Nysted Kirke skal koret også synge i Væggerløse og Rødbyhavn kirker. 

 

6. maj 2003 

 

Gårdejer Poul Børge H Hansen, Sdr. Kongemarksvej 3, er afgået ved døden, 78 år gammel. 

Efterlader sig enken Helga K Hansen. 

 

 

8. maj 2003. 

 

Frivillige til integration. 

 

De nye frivillige deltagere i Røde Kors integrationsgruppe har en række ideer til, hvordan de vil 

arbejde for såvel asylansøgere som for de, der har fået opholdstilladelse og bor i Nysted 

kommune. En gruppe af de frivillige vil arbejde hen mod en cafe'ordning, mens andre vil 

arrangere gå-, cykle- og køreture i omegnen. Første gang bliver tirsdag 27. maj. En gruppe 

tilbyder sig som personlige besøgsvenner. Disse nye muligheder vil beboerne i asylcentret nu 

blive orienteret om. Det vil ske gennem en fire-sproget kurdisk asylansøger. Der er nu 11 

frivillige  

 

9. maj 2003. 

 

Asylcenter lukkes nu. 

 

Senest 31. oktober bliver Røde Kors asylcenter i Nysted lukket. De 122 asylsøgere, der i 

øjeblikket bor på centeret, vil blive flyttet til andre centre. Fem ansatte berøres af lukningen. 

Bygningerne er opført på en grund ejet af Nysted kommune. Kommunen har tidligere opsagt 

lejemålet fra 1. april næste år. Det er Udlændingestyrelsen, der ejer bygningerne. 

 



 44 

10. maj 2003. 

 

FOLKETIDENDE i nyt format. 

 

Det er nærmest en historisk begivenhed, når en avis udskifter og moderniserer sit bladhoved. I 

FOLKETIDENDES 130-årige historie er det indtil nu kun sket tre gange - i 1908, i 1957 og i 

1973, hvor avisens opbygning også blev ændret. 

På mandag får FOLKETIDENDE ikke alene nyt bladhoved. Hele avisen er ny. Fra det store 

format skiftes til et mere handy format. Det er FOLKETIDENDES håb og forventning, at 

læserne meget hurtigt vænner sig til "den lille ny" - og kommer til at holde af den. 

 

De første havmøller ved Nysted op i dag. 

 

 

Fra i dag brydes horisonten syd for Nysted af 

de første af i alt 72 vindmøller ni kilometer fra 

kysten. 

 
 Foto: Flemming Karlsen 

 

12. maj 2003. 

 

Debatmøde - kommuneplanen frem til 2016? 

 

Det første offentlige møde om kommuneplanen holdes mandag aften. Det er i Øster Ulslev 

Forsamlingshus. Her bliver byrådets tanker om udviklingen præsenteret og der bliver mulighed 

for at komme med indlæg. Endvidere kan deltagerne tilmelde sig gruppearbejde om et eller 

flere temaer i oplægget. 

Tirsdag den 20. maj holdes et tilsvarende møde i Fritidscentret i Kettinge. 

 

Samarbejde, men ikke sammenlægning. 

 

Nysted er ikke interesseret i store kommuner, men vil arbejde sammen med andre om 

opgaverne. 

Det store spørgsmål i øjeblikket er kommunesammenlægninger. På Midtlolland er der visse 

aktiviteter i gang. - Vi er ikke interesseret i sammenlægning til store kommuner. Det er der 

enighed om i byrådet, hvor vi har haft det til drøftelse, siger borgmester Lennart Damsbo-

Andersen. 

Han og det øvrige byråd vil hellere have samarbejde mellem kommunernes om løsning af de 

forskellige opgaver. - Vi vil ikke tage stilling til at komme med i den ene eller den anden nye 

kommune, før vi har hørt fra Strukturkommissionen. Når den har talt, kan vi se hvilke 

opgaver, der lægges ud til kommunerne i fremtiden, og tage stilling ud fra dem. Vores 

interesse er at yde bedst mulig service til vore borgere, ikke at blive en del af en stor enhed, 

under- 

streger borgmesteren. Nysted har på mange områder været i aktion for at få samarbejde med 

andre kommuner om løsning af opgaver. Og det vil man helst fortsætte med. 

 

14. maj 2003. 

 

Lilli og Asger Aage, Wichmandsvej 46, kunne fejre deres diamantbryllup. 

 

Nysted Badmintonklub afholder generalforsamling kl. 19.30 i Kettinge Hallens Cafeteria. 

Dagsorden iflg. lovene. 
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20. maj 2003. 

 

Kaj Hansen, Kirkestien 13, 64 år, er afgået ved døden efter lang tids sygdom. Bisættelsen 

finder sted i stilhed. Efterlader sig enken Margot Hansen. 

Af hans nekrolog i FOLKETIDENDE fremgår: 

"Efter lang tids svær sygdom er Kaj Hansen, Kirkestien 13, Nysted, død, knapt to måneder før 

sin 65 års fødselsdag. Gennem mange år var Kaj Hansen for mange af kommunens borgere 

ensbetydende med sikkerhed for, at der var vand i hanerne, at der var strøm i ledningerne, og 

at kloakvæsenet fungerede. Han var chef for den tekniske afdeling, et job, som han forlod i 

efteråret 1998. 

Kaj Hansen var fra Karrebæksminde, og han blev i sin ungdom maskinarbejder hos DFDS, 

senere også maskinmester og maskinmand til søs. Han havde arbejde som elektriker og 

gennemførte en installatøruddannelse. I 1964 kom han til Nysted, da kommunen skulle bruge 

en driftsassistent. Her kom han til at deltage i etablering af højspænding til Vantore, store 

kloakprojekter og ikke mindst rensningsanlæggene. 

Brugsen i Nysted var hans hjertebarn. Han var gennem mange år formand, og var med til 

betydelige udvidelser og forbedringer. 

Da han forlod sin stilling som leder af kommunens driftsafdeling, var det med forventning om 

et dejligt langt otium, ikke mindst med ture i sejlbåden, der skulle danne rammen om 

tilværelsen. Skæbnen ville det imidlertid anderledes. Kaj Hansen har været gennem nogle 

svære perioder med sygdom. Han mistede ikke modet, men kæmpede imod. Og ikke mindst 

beholdt han sit gode humør og optimismen. 

I går morges slog kræfterne ikke længere til, og han tabte kampen mod sin sygdom. 

 

22. maj 2003. 

 

Pælene skal nu sprænges. 

 

Som tidligere omtalt har man forsøgt, at hive fortøjningspælene i havnen op, men de sad for 

fast. Først forsøgte man sig med trykluft, men her lykkedes det kun at få to pæle op. Nu må 

der mere hårdhændede metoder til. Pælene skal sprænges væk, men det sker først når 

sejlersæsonen er forbi. 

 

Mindeord over Kaj Hansen. 

 

Materialegården, Nysted kommune, har modtaget meddelelse om tidligere driftsleder og 

kollega Kaj Hansen, Nysted, er afgået ved døden den 20. maj efter lang tids sygdom. 

Kaj Hansen har på positiv måde forsøgt at bekæmpe sin sygdom, og indtil for otte dage siden 

aflagde han sin tidligere arbejdsplads, Materialegården, besøg med den samme glade 

optimisme og interesse for arbejdet. 

Kaj Hansen har ledet Materialegården i ca. 35 år og valgte at gå på pension for ca. 5 år siden 

for at nyde sit otium og hellige sig sine fritidsinteresser. 

Personalet på Materialegården vil savne hans besøg og hans fortsatte interesse for, hvorledes 

tingene blev forvaltet – en afholdt chef – og mange tanker går til hustruen Margot med familie. 

Æret være Kaj Hansens minde. 

På vegne Personalet, Materialegården, Vejformand, Poul-Henning Nielsen. 

 

23. maj 2003. 

 

Nedkølingskrav udsat et år. 

 

Forbrugerne af fjernvarme i Nysted får et ekstra år til at indrettet sig på et krav om nedkøling 

med 30 grader af vandet. Byrådet har givet sin endelige godkendelse til dette. 

Da der har været lidt ”knas” mellem kommunen og Forbrugerforeningen omkring forholdene, 

udtrykte formanden for teknisk udvalg, Hans Jørgen Hansen, håb om et godt fremtidigt 

samarbejde. 
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25. maj 2003. 

 

Ella Margrethe Jantzen, Solgården, er død, 86 år gammel. 

 

27. maj 2003. 

 

Nysted Efterskole, Skansevej 22, afholder generalforsamling på Nysted Efterskole kl. 18. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

28. maj 2003. 

 

Økonomisk konsulent, John Voigt, Lærkevej 10, har med virkning fra udgangen af maj fået 

bevilget aldersbetinget tjenestemandspension og er hermed ophørt med sit arbejde ved Nysted 

kommune. 

Ophøret blev markeret ved en mindre reception rådhusets kantine, hvor John Voigt tog afsked 

med kommunes ledelse og medarbejdere. 

 

30. maj 2003. 

 

Badesæsonen er indledt. 

 

Så er badesæsonen indledt. Tidligt i morges var vandtemperaturen ved Skansen oppe på 17 

grader – og dermed vil den i løbet af dagen nå op på 20 eller flere grader. Mange benyttede 

Kristi Himmelfartsdag til en dukkert. 

 

31. maj 2003. 

 

I Nysted Kirke viedes Lisbeth Borst-Jensen, datter af Maja og Palle Borst-Jensen til Karsten 

Strømvig, søn af Birthe og Jan Strømvig. 

 

Koncert - underholdning på havnen i Nysted. 

 

Lørdag 31. maj giver harmonikaorkestret "Hedemora Musikkår" (Sverige) og 

harmonikaorkestret "Gnisten" koncert i "Rosings Have" ved havnen i Nysted. der er gratis 

entre til koncerten og der kan købes øl, vand og vin. Arrangementet gennemføres i 

samarbejde med Nysted Sejlklub. 

 

2. juni 2003: 

 

Erik Larsen, Vantorevej 75. kan fejre sin 60 års fødselsdag. I den anledning har han sat en 

annonce i Nysted Avisen, og den lyder sådan: 

"I anledning af min 60 års fødselsdag og indflytning i vores nye "pensionistbolig", vil det glæde 

Kirsten og mig, at se venner og bekendte, naboer og genboer, håndværkere og 

forretningsforbindelser til åbent hus og formiddagskaffe: mandag 2. juni 2003 kl. 9.30 til 

11.30 på ”Skovridergården", Vantorevej 75". 

 

4. juni 2003. 

 

Bente Bagge Andersen, Bentes Butik, Jernbanegade 3, kan fejre sin 50 års fødselsdag. Åbent 

hus i Nysted Biografteater, Jernbanegade 7 fra kl. 15. 

 

Nu blev det ikke en helt almindelig festdag, idet ægtefællen, Preben, få dage før måtte 

indlægges på CNF med en blodprop i hjertet. Han nåede dog at komme hjem inden 

fødselsdagen. Og så gik det helt galt. Bente har tilsyneladende haft så meget at tænke på op 

til dagen, at også hun på selve dagen blev indlagt på CNF til observation for en blodprop. Det 

var for sent at aflyse festlighederne og denne blev delvist gennemført af de gæster, som 

mødte frem.  
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6. juni 2003. 

 

Forhenværende stationsleder hos Falck, Erik Lønberg Nielsen, Gartnerparken 2, fylder 90 år. 

Morgenkaffe på adressen fra kl. 8 til 11 for naboer, venner og bekendte. 

 

7. juni 2003. 

 

Samme menu 25 år efter. 

 

Solgårdens køkken kan fejre sit 25-års jubilæum. Dette sker bl.a. ved, at køkkenet laver den 

samme menu som for 25 år siden. Menuen består af flæskesteg med brun sovs og rødkål. Ved 

starten var desserten rabarbergrød, men den er erstattet med rabarbertriflis. Endelig vanker 

der et stykke kransekage, som en ekstra jubilæumshilsen. 

 

Turene fyldt op. 

 

Der er fin søgning til amtets grønne ture til Havmølleparken ved Rødsand. 

Første tur blev gennemført 6. juni og flere dage før afgang var alle pladser udsolgt. Der er 12 

pladser på ”Amigo”, som tager turen fra Nysted ud til det imponerende byggeri, hvor 72 

havmøller bliver opført. Der blev også tid til en afstikker forbi Rødsand og sælerne. 

Næste tur er lørdag 5. juli og den meldes også udsolgt. 

 

10. juni 2003. 

 

Landet–Ryde kan også. 

 

Den årlige familieudflugt for Landet-Ryde sogne finder sted på lørdag 14. juni med start fra 

præstegården kl. 10. Turen går til Nysted med besøg i digteren Emil Aarestrups hjem, Nysted 

Kirke og hos kunstneren Stig Weye. Den medbragte mad indtages på havnen. 

 

11. juni 2003. 

 

Skrotbiler var fjernet, men dukker nu op igen. 

 

Så er den gal igen med skrotbiler i Nysted kommune. 

Tidligere indsats med gennemførelse af kampagne for at fjerne de skrotbiler, der stod rundt 

omkring i kommunen er fejlet. Faktisk var det lykkedes at blive helt fri for de 276 biler man 

havde registreret. I første omgang blev de 253 skrottet med kommunal støtte og så forsvandt 

de sidste siden hen. Men nu er der dukket nye vrag op rundt omkring. 

Derfor har kommunen sat en ny frist til 1. juli til at få fjernet bilerne. Efter denne dato tages 

en ny runde for at se på situationen. Står der stadig biler får husejerne et kraftig vink med en 

vognstang og hjælper dette ikke, vil bilerne blive fjernet af kommunen og på ejernes regning. 

 

Valborg Mortensen, Solgården, er afgået ved døden i en alder af 95 år. 

 

12. juni 2003. 

 

Søndag med meget musik. 

 

Søndag bydes på sommerkoncert i kirken, Hjemmeværnsorkester ved krigergravene og på 

havnen. 

I kirken holder pigekoret og mellemkoret deres årlige sommerkoncert om eftermiddagen. Om 

aftenen er det Hjemmeværnets orkester, der traditionelt giver koncert, med start ved 

krigergravene på kirkegården, herefter fortsættes ved Flyvermonumentet på havnen. 

 

13. juni 2003. 
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Lokal debat. 

 

I FOLKETIDENDE har borgmester Lennart Damsbo-Andersen haft følgende læserbrev: 

”Nysted har ikke valgt side. 

Nysted byråd vil ikke tage stilling til kommunesammenlægning nu. 

Byrådet har på en temadag i april 2003 besluttet at afvente strukturkommissionens udmelding 

om den kommende opgavefordeling mellem stat, amt og kommuner, og følge udviklingen nøje 

både i den østlige og vestlige del af Lolland-Falster, idet Nysted er i en position, hvor vi har 

valgmuligheder når beslutningen skal træffes. 

Derfor gav byrådet borgmesteren den opgave at deltage i de møder og forhandlinger der 

måtte blive indbudt til, uden på nogen måde at forpligte Nysted”. 

 

Skattesamarbejder og fællesskab om huslejenævn. 

 

Og når der ”snakkes” om fremtidige opgaveløsninger og samarbejde kan yderligere tilføjes: 

Der arbejdes frem mod to muligheder for at samarbejde om skatten. Syv lollandske kommuner 

arbejder hen mod fællesskab omkring skattefunktionerne, men de nærmere detaljer skal der 

forhandles om, oplyser borgmester Lennart Damsbo-Andersen. 

Foruden Nysted er det Nakskov, Maribo, Rødby, Ravnsborg, Holeby og Højreby kommuner, der 

arbejder med planerne om samarbejde. Rudbjerg og Sakskøbing holder sig udenfor. 

Også på området huslejenævn arbejdes der på et samarbejde mellem de fem østlollandske 

kommuner, som evt. kan etableres fra nytår. 

 

Biltyv hentede selv nøglerne. 

 

Et usædvanligt frækt biltyveri ramte i aftes en bilejer i Adelgade i Nysted. Uden af ejeren 

opdagede det, før det var for sent, gik tyven mellem kl. 19 og 20 i går selv ind i entreen og 

stjal nøglerne til bilen. Derefter gik tyven ud i garagen og stjal den grønne Hyundai. 

Tyveriet er ikke opklaret p.t. 

 

14. juni 2003. 

 

I Nysted kirke vies Stine Frederiksen, datter af Helene og Gunnar Frederiksen, Musse, til Jens 

Jørgen Jensen, søn af Ingrid og Frede Jensen, Skansevej 1. 

 

 

 

Åbent hus arrangement. 

 

Nysted Efterskole afholder åbent hus i anledning af, at Anders Bondo, som har været skolens 

forstander gennem 25 år, har valgt at søge nye udfordringer. I den anledning inviteres venner 

af huset, forretningsforbindelser og samarbejdspartnere til åbent hus lørdag den 21. juni kl. 

13-16 på Skansevej 22. 

 

18. juni 2003. 

 

Ældre Sagen i Nysted – på bustur. 

 

Ældre Sagen arrangerer bustur til Egeskov på Fyn. Afgang kl. 7.40 via Tårs-Spodsbjerg. Pris 

excl. drikkevarer kr. 260,-. 

 

Industri- & Håndværkerforeningen for Nysted og omegn indkalder til generalforsamling onsdag 

d. 18. juni kl. 18. Generalforsamlingen afholder på The Cottage, Skansevej 19. 

 

19. juni 2003. 
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I både juni og juli måned kan besøgende på rådhuset i Nysted se kunst, der er lavet af Vivi 

Diemar, Errindlev. Hun har fremstillet malerier og skulpturer, som der er adgang til i rådhusets 

almindelige åbningstid. 

 

Heksehyl og klar til afgang. 

 

Sankthans aften vil der i og omkring Nysted være flere muligheder for at sende heksen af sted 

mod Bloksbjerg. 

Nysted Roklub har sædvanen tro flydende bål i Nysted Nor. Båltalen holdes af Bjørn Ohl. Ved 

Skansepavillonen bydes der både på bål, fyrværkeri og musikalsk underholdning. Båltalen 

holdes her af borgmester Lennart Damsbo-Andersen. 

 

21. juni 2003. 

 

John Voigt, nylig fratrådt ekspeditionssekretær ved kommunen, har ikke helt sluppet 

forbindelsen til det kommunale arbejde. Han har påtaget sig at arbejde med den Nysted-

Krønike, der findes på kommunens hjemmeside og sørge for, at den bliver ført ajour. 

 

22. juni 2003. 

 

Fra Nysted kirke konfirmeres søndag kl. 10.30 følgende: 

Mette Dvinge Adelgade 43 

Catharina Frederiksen Vantorevej 61 

Natasha Gjerulff Jensen Vantorevej 84 

Josefine Toft Vantorevej 34 B 

Ronni Poulsen Bomstræde 11 

Anders Frederiksen Hvedevænget 3 

Jacob Keimer Jørgensen Holtevej 2 

Sine Marie Harwits Hansen Strandvejen 93 

Anders Jørgensen Rosenvænget 

Anders Hansen Våsenvej 12 

Sofia Birchland Cereska Bomstræde 18 C 

Louise Mortensen Strandhus Alleen 6 

Thomas Lolle Thorsen Kattesundet 3 

Mark Hildebrandt Høvængevej  

Mia Bille Jensen Rågelundevej 

Max Nielsen Kettingevej 128 

 

23. juni 2003. 

 

Flot tradition i Nysted. 

 

 

Valdemarsdag blev markeret i Nysted med 

koncert af Hjemmeværnsorkestret. De 

startede på Nysted Kirkegård og afsluttede 

ved Flyvermonumentet ved havnen. Begge 

steder mindedes man de faldne soldater under 

krigen. Det var en meget smuk aften med 

dejlig musik, den smukkeste udsigt over 

havnen og Ålholm Slot. 

 
 Foto: Nysted Avis 

 

25. juni 2003. 

 



 50 

Jens Christian Nielsen, sognepræst i Nysted, er i disse dage hele kommunes præst. I 

Døllefjelde pastorat er der endnu ikke udnævnt en afløser for Bent Christensen, de to andre 

præster, Karen Margr. Feldmose Antonsen og Ramund Kværnø, deltager i Foreningen Nordens 

tur til Hedemora i Sverige. Det betyder, at Jens Christian Nielsen får nogle travle arbejdsdage 

de kommende week-ends. 

 

Mange vil ud at se vindmøllerne. 

 

Turistbureauet har tilrettelagt endnu fire sejlture til Rødsand. De ture, der hidtil har været 

planlagt med sejlads fra havnen i Nysted til vindmølleparken syd for Rødsand, er alle fuldt 

optaget. 

Turistbureauet har derfor besluttet at tilbyde yderligere fire ture, som bliver afviklet i juli, alle 

med afgang fra havnen kl. 13. Der sejles med båden Amigo. Den kommer tæt på 

vindmøllerne. Undervejs håber man, at deltagerne også kan komme til at se sælerne på 

Rødsand. 

 

Tur til Langeland. 

 

Hvis der er interesse for det, vil Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite arrangere en 

tur til Langeland en gang i juli. Planen er at køre i biler og med dem transportere cykler med til 

færgehavnen i Tårs. Derfra til Spodsbjerg og cykelture på Langeland. Andre muligheder kan 

også komme på tale. Målet med turen vil bl.a. være Naturfredningsforeningens økologisk 

drevne gård Skovsgaard. 

 

27. og 28. juni 2003. 

 

By- og havnefest i NYSTED. 

 

Følgende program for festlighederne: 

 

Fredag 27/6  

i Adelgade 

 Lørdag 28/6  

på havnen. 

 

    

Kl. 13-22 Adelgade spærres fra 

Turisten til 

Jernbanegade 

Kl. 13-18 Tovtrækning med 

gade-/firmahold, 

Tombola, Det muntre 

køkken, Fiskedam. 

Kl. 14-18 Børneloppemarked, 

tombola m.v. 

Kl. 13-18 For børn: 

Ansigtsmaling, 

Bjørnebanen, Snurre 

Snup, Opsyn i 

børneland hele dagen 

– Entre 20 kr. 

Kl. 14-21.30 Gadesalg fra boder i 

Adelgade 

  

Kl. 14-14.45 Musik v/Copy Cats 

Playground 

  

Kl. 15.15 – 16 Musik v/Copy Cats 

Playground 

Kl. 15 Balancekunst I 

havnebassinet 

(mænd) 

Kl. 16.15 – 17 Folkedans Kl. 16 Balancekunst I 

havnebassinet 

(kvinder) 

Kl. 16 – 21.30 Timekeglespil Kl. 17 – 19 Grillmad (Tyndsteg og 

svinekam) 

Kl. 18 – 21.30 Musik ved de Farende 

Svende 

Kl. 18 – 01 Musik og dans med 

garageorkestret 
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Kl. 18 – 21 Grillben v/Peder 

Slagter m.fl. 

Kl. 20 Trækning af lotteriets 

3 hovedgevinster. 

 

 

 

 

 

Så er bilen hjemme igen. 

 

Flemming Nætterman, elektriker og brandmand, kan nu igen køre selv. Hans bil blev for et par 

dage siden stjålet, da en biltyv var inde i hans entre og hente nøglerne til bilen. I går blev 

hans Hyundai fundet ved Bisserup mellem Næstved og Skælskør. Nøglerne sad i 

tændingslåsen og bilen var stort set uden skader. Den var dog monteret med et par fremmede 

nummerplader, som viste sig at tilhøre en bil fra Rødby. Også denne var stjålet og på den sad 

nummerpladerne fra Nysted. De to ejere har nu byttet nummerplader. 

 

Fandt et ukendt gravkapel. 

 

Vedligeholdelse af murværk i Pappenheims kapel ved Nysted Kirke afslørede en lukket kælder 

med to kister – oplyste FOLKETIDENDE i dag. 

Udskiftningen af nogle sten i muren ved Pappenhiems kapel på sydsiden af Nysted Kirke har 

afsløret et hidtil ukendt gravkapel i kælderen under dette kapel. I det nyfundne kapel står to 

kister med navnet Raben og årstallene 1724 og 1732.  

Det blev konstateret i går, da Jens Henning Jensen, der er kirkeværge, og Jan Jensen, der er 

murer, kravlede ind i det ukendte rum. De to er de eneste, der er tynde nok til at komme 

gennem det beskedne hul, der giver adgang til kælderkapellet. Jan Jensen skulle skifte nogle 

sten i vestsiden af Pappenheims Kapel. Bag ydermuren opdagede han en vinduesåbning i en 

indre mur. Ved at lyse ind med en lommelygte kunne man konstatere, at der ”var noget ” inde 

i det ukendte rum. Det blev så undersøgt i går, hvor de to nævnte dristede sig ned i rummet. 

Foruden at konstatere tilstedeværelsen af de to kister, kunne de se, at der på den sydvendte 

væk tilsyneladende har været endnu et vindue, måske endda større. Det kan dog ikke ses 

udefra. 

Nu er der igen dækket til, og det er ikke afgjort, hvad der videre skal foretages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. juni 2003. 

 

Bygerne holdt sig væk fra Nysteds festdage. 

 

Festarrangørerne have meget flot vejr, 

de to dage arrangementerne løb af 

stabelen. Sol og blå himmel begge 

dage. Mange mennesker i Adelgade og 

ved havnen – og alt blev gennemført 

uden ballade trods stort salg af øl. 

De arrangerende foreninger kan næppe 

have ønsker sig en bedre start på årets 

gade- og havnefest i Nysted. Lige fra 

starten var der maser af mennesker i 

den afspærrede del af Adelgade. 
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 Foto: John Voigt. 

 

Boder med varer fra de forskellige forretninger samt salgssteder med øl og andre drikkevarer 

havde fra starten godt besøg, ikke mindst p.g.a. det flotte og bagende solskinsvejr. Samtidig 

trak det store besøg i gaden mange kunder ind i butikkerne. Ved bagergangen blev et meget 

nydannet kor og orkester præsenteret fra scenen. Det er musikskolen, der står for denne del 

af sommeraktiviteterne. Senere på dagen kom Copy Cats Playground på scenen. 

 

 

 

 

 

Eftermiddagen bød også på folkedans, 

keglespil og mulighed for at købe grillben. 

Foto: John Voigt  

 

Og dog! 

 

Teknisk udvalg med Hans Jørgen Hansen i formandsstolen kan godt glemme alt om penge på 

næste års kommunale budget. Svend-Helge Hansen, økonomichef, sidder på kommunens 

pengekasse og han måtte lørdag indkassere et blåt øje fra Hans Jørgen Hansen. Det skete ved 

et uheld under havnefesten, da de ansvarlige for opgaverne på vandet skulle smides i havnen 

af deltagerne. Svend-Helge Hansen søgte at undgå det, og så smuttede der altså lige en Hans 

Jørgen Hansen-arm ind i øjet på ham. Resultatet var ikke til at skjule. 

 

Også Rudi Madsen, medarrangør af havnefesten, måtte en tur i baljen. Det kostede ham et par 

briller. Et forsøg på at finde brillerne mislykkedes. Han ved dog hvor de ligger i havnen og vil 

sikker gøre et nyt forsøg. 

 

1. juli 2003: 

 

Dagen er årets 182. dag. Uge 27. Navn: Theobaldus. Solen ned kl. 21.50, Op i morgen kl. 

4.42. Dagens længde: 17 timer og 9 minutter. Aftaget 6 minutter. 

 

Badevandet: Marielyst Østersøbad: 18o, Hestehoved, Nakskov: 21o, Anlægget Stubbekøbing: 

15o, Skansen, Nysted: 18o og Bandholm Badeanstalt: 21o. 

 

 

Mindesten giver fugtproblemer. 

 

Den store mindesten på sydmuren af sakristiet i Nysted 

kirke skal efter planerne flyttes. Den giver 

fugtproblemer i sakristiet, fordi sydmuren ikke kan tørre 

ordentligt. Det betyder, at det er håbløst at kalke 

indersiden af muren. I løbet af kort tid falder det af 

p.g.a. fugtproblemerne. De forventes at forsvinde, hvis 

den store mindesten flyttes. Det er planen, at den skal 

ind ved den nordlige indgang til kirken, men 

placeringen er dog ikke endeligt fastlagt. Stenen er et 

minde om en tidligere provst og sognepræst. På den 

står bl.a. ”Her hviler hederlig og hoy lerdmand Knud 

Matson Lerche, provst og sognepræst som hensofe i 

Herren anno 1668 udi hans alders 74 aar sampt hans 

kiere hustruerlig og gud frygtig qvinde Sophia 
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Anthoniidatter Bathe som døde anno 1653 udi hindes 

alders 53 aar og harver de bekosted denne steen deris 

børn og venner til amindelse. Gud gifve dem en 

glædelig opstandelse paa den yderste dag. Amen. 

 

 
Foto: John Voigt 

 

2. juli 2003. 

 

ARRIVA – kendt fra en kikset jernbanestart i det jyske – fik heller ikke nogen god debut på 

ruten Nykøbing-Nysted, som man startede på i går sammen med andre ruter. Nedslidt 

materiel blev anvendt, så bussens indre nærmeste var som en sauna. Varmen tonsede nemlig 

løs og kunne ikke slukkes. Det var måske en ide, at montere soltag, så lidt udluftning til de 

stakkels passagerer kan forefindes. 

 

Nej til tilskud. 

 

Børne- og kulturudvalget i Nysted kunne ikke imødekomme ansøgningen, da der blev søgt om 

støtte til et weekendarrangement i Aarestruphuset med den irske forfatter James Joyce som 

tema. En privat læsegruppe i Nysted har en gang om måneden studeret James Joyce og 

ønskede nu en weekend med foredragsholdere. Til det formål havde man søgt kr. 9.000 i 

tilskud. 

 

Nysted Vandski Klub. 

 

Formand Bo Rasmussen konstaterede, at der var langt større interesse end forventet, da 

klubben viste sine faciliteter frem i et åbent hus arrangement. I dagens løb havde man besøg 

af ca. 50 interesserede. 

 

8. juli 2003. 

 

53-årig overfalder tilfældige. 

 

Som tidligere omtalt i krøniken skal nu den 53-årige mand fra omegnen af Nysted 

mentalundersøges, før retten vil tage stilling til, hvad der skal ske med ham. 

Han er tiltalt for et overfald på en kvinde ved Skansen i april. I forvejen er han dømt for 

tilsvarende overfald forskellige steder i Nysted, uden at der angiveligt har været grund herfor. 

Dette blev besluttet i et retsmøde en af de sidste dage. Der er endnu ikke fastsat tidspunkt for 

hans indlægges til undersøgelsen. 

 

 

 

 

Indbrud i Fiskergade. 
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To gange i løbet af få døgn har en familie haft indbrud i deres hus i Nysted, medens de var på 

ferie.  Første gang var mellem tirsdag og onsdag, næste gang fredag. Der blev stjålet guld- og 

sølvsmykker, DVD-afspiller, personlige papirer, nøgler og checkhæfte. 

Kriminalpolitiet var ikke i tvivl om, hvem der stod bag. To mænd fra Nysted – en 35-årig og en 

37-årig - blev anholdt og sigtet for udbruddet 

 

9. juli 2003. 

 

Skal sidde tre uger i fængsel. 

 

Den 35-årige mand fra Nysted, der blev anholdt forleden efter indbrud og tyveri, skal tilbringe 

resten af juli i varetægtsfængsel. Det blev besluttet, da han i går var fremstillet i 

grundlovsforhør. Han har i forvejen en straffeattest, der er belastende, og skulle inde længe 

have været ind til afsoning af en tidligere straf. Hans 37-årige makker blev løsladt efter 

afhøring og tilståelse. Hans fortid er ikke så slem som den 35-åriges. 

 

Billedskole i byens pakhus. 

 

 

Bevaringsforeningen parat til at afstå 

bygningen, hvis en selvejende institution kan 

stables på benene. Bevaringsforeningen i 

Nysted tumler med planer om anvendelse af 

Bønnelyches Pakhus – Ny Østergade – og her 

går planerne på indretning af pakhuset til en 

billedforskole. 

Bevaringsforeningen forestiller sig en 2-årig 

billedforskole etableret som forskole til de 

professionelle kunstfagskoler og 

kunstakademiet. Man peger også på, at et 

samarbejde med kunstcentret Fuglsang vil 

være oplagt.  

Der arbejdes nu videre med projektet.  

 Foto: John Voigt 

 

11. juli 2003. 

 

Anker Jørgensen, tidligere statsminister, er blandt sommergæsterne i Nysted. Forleden 

spadserede han rundt på havneområdet. 

 

Betty Larsen, Havnegade 6, Nysted, er afgået ved døden, 65 år gammel. G. m. Poul Erik 

Larsen. 

 

Vil frede posthuset og jernbanestationen. 

 

De to meget markante bygninger i den østlige ende af Jernbanegade skal nu fredes. Det 

mener Kulturarvstyrelsen, der har sendt forslag om den gamle station og det gamle posthus til 

offentlig høring. Derved kan mindet om dengang, der var jernbane til Nysted, bevares, udover 

blot navnet Jernbanegade. Begge bygninger nærmer sig stærkt de 100 år.  
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Jernbanestationen er bygget og taget i brug i 

1910, da banen mellem Nysted og Nykøbing F. 

blev åbnet. Den var i brug til sit oprindelige 

formål frem til 1966, da Stubbekøbing-

Nykøbing-Nysted Banen blev nedlagt. 

Persontrafikken var indstillet fem år tidligere, 

men blev forsat med rutebiler. Desuden kørte 

der af og til godstog frem til den endelige 

lukning. 

 
 Foto: John Voigt 

 

Efter banens likvidation har bygningen blandt andet været brugt af virksomheden ”Nymetal”. 

Den er senere blevet købt af Nysted kommune, der har solgt den videre til Finansierings 

Instituttet for Industri og Håndværk, som led i sale-and-lease-back-arrangement. Nu benyttes 

stueetagen som Stoppestedet med mødelokaler. På førstesalen er der lokaler til Lokalhistorisk 

Arkiv og Nysted Naverklub. Her var der oprindelig bolig for stationsforstanderen. 

 

 

 

 

Det var arkitekt H. Glahn, der tegnede 

bygningen. Han stod også ved tegnebordet, da 

posthuset skulle laves. Det fulgte et år efter 

stationen. Dette hus har til en vis grad stadig 

sin oprindelige funktion, idet Post Danmark, 

der er ejer, benytter lokalerne i stueetagen til 

sortering og anden behandling af post. 

Ekspedition af kunder sker som bekendt i 

Super-Brugsen tæt ved posthuset – på 

Wichmandsvej. På første sal er der en 

lejlighed, som oprindelig var postmesterens, 

men den er nu udlejet privat. 
Foto: John Voigt  

 

15. juli 2003. 

 

Første strøm fra hav-vindmøllerne. 

 

 

 
 

 

 

Et par uger senere end planlagt er 

der nu leveret energi gennem 

kablerne til Vantore og videre mod 

Radsted. 

Tre af vindmøllerne syd for 

Rødsand er nu kommer i drift, og 

den første strøm er sendt ind til 

land. 

Samtidig med at de første møller er 

sat i drift arbejdes der med at rejse 

de sidste 56 af 72 møller. 

 

Foto: Flemming Karlsen  
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18. juli 2003. 

 

Servicebutikken på Rådhuset ombygges. 

 

 

 

Servicebutikken i forhallen på Rådhuset i 

Nysted skal gennem en ombygning og 

modernisering. Det vil koste kr. 450.000 

plus kr. 45.000 til rådgivning.  

Der er fem krav, som vil blive opfyldt ved 

ombygningen. 

For det første er det Arbejdstilsynets 

krav/påbud vedr. 

arbejdspladsvurderinger til ergonomisk 

rigtige arbejdspladser for personalet, 

herunder hæve-sænke-borde.  

Foto: John Voigt  

 

Andet formål er at give kunderne på rådhuset indtryk af imødekommenhed og åbenhed ved at 

afskaffe høje skranker og opsætte glasvæg, grønne planter o.s.v. Tredje formål er at give 

mere diskretion ved den enkelte kundes ekspedition i servicebutikken. Der bliver desuden en 

bedre service via mulighed for at sidde ned, mens de enkelte ærinder bliver ordnet, og endelig 

vil kunder eller gæster få bedre ventefaciliteter i et særligt afsnit. Her bliver også indrettet et 

særligt børnerum. Ændringerne indebærer bl.a. flytning af ”maskinstue”, kassefunktionen 

flyttes hen til telefonomstillingen, så der ikke bliver mulighed for ”selvbetjening” i det nye åbne 

kontorlandskab. Der skaffes desuden mulighed for to ekstra arbejdspladser. 

 

Om den meget omtalte sygehusplanlægning. 

 

Under lokal debat i FOLKETIDENDE har Kim Due Andersen, Kst. overlæge geriatrisk afd., 

Maribo, Adelgade 60B, Nysted, haft følgende indlæg: 

”Amtsrådsmedlem Lennard B. Nielsen udtaler til FOLKETIDENDE, at et hovedargument for at 

flytte afdelingen i Maribo til Nykøbing Sygehus er at give patienterne en optimal behandling, 

tæt kontakt til øvrige specialer samt udarbejdelse af mere specifikke behandlingsprogrammer, 

hvormed behandlingen kan effektiviseres. Det kan opfattes som om det ikke gøres godt nok i 

dag. 

I Maribo følger vi i behandling, pleje og genoptræning de anbefalinger, der er gældende på 

landsplan jvnf. ”Referenceprogram for behandling af apopleksi”, ”Referenceprogram for 

hoftebrud” m.fl. 

Geriatrisk afdeling fungerer som en fuldt integreret afdeling af Nykøbing Sygehus (fælles 

journal, edb, laboratorium, røntgen, køkken, vaskeri m.m.) og ligger blot lidt fysisk adskilt fra 

resten af sygehuset, hvilket er en fordel for netop vores patientgruppe – god plads og roligt 

miljø i velegnede bygninger. Vi har adgang til bistand fra andre specialer på lige fod med 

øvrige afdelinger i Nykøbing. 

Jeg har derfor svært ved at se, at en flygtning til Nykøbing, kan effektivisere patientforløbene 

så meget, at man kan reducere sengeantallet så drastisk. 

Det er klart, at der er behov for at etablere et antal subakutte geriatriske senge i Nykøbing, 

men den længerevarende geriatriske behandling og genoptræning kan forsat lige så godt ske i 

Maribo. 

Og jeg forstår stadig ikke, at man i den nordlige del af amtet laver den omvendte procedure og 

flytter geriatrien ud til Fakse”. 
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21. juli 2003. 

 

 

I byens gader er der nu hængt cirkusplakater 

op. Det er Cirkus BALDONI der besøger byen. 

Da jeg var dreng og ungt menneske husker 

jeg umiddelbar kun Cirkus Benneweis og 

Cirkus Arena. Der har måske været andre. 

Dengang holdt cirkus til nede på Gammel 

Torv, som dengang i 40- og 50-érne blev 

brugt som bl.a. cirkusplads, markedsplads 

o.s.v Også vi drenge brugte Gammel Torv til 

at spille klink eller fodbold. 

  
 Foto: John Voigt 

 

Fælles om sekretariat. 

 

Der bliver otte medarbejdere i et nyt fælles sekretariat for Skatteankenævn i Storstrøms Amt. 

Nævnene skal samles i større enheder. Det nye sekretariat etableres i Vordingborg, hvor der 

ventes at skulle behandles ca. 600 sager om året. Nysteds bidrag bliver ca. kr. 29.000 i år og 

ca. kr. 98.000 næste år. Pengene bliver trukket fra bloktilskuddene fra staten, til gengæld skal 

Nysted ikke selv have udgifter til funktionen. 

 

22. juli 2003. 

 

Trafikken i Adelgade blev i går forøget med 1 stk. ko, der var undsluppet en transportvogn og 

efter en lille tur i midtbyen tog den en rask tur ned ad Adelgade - faktisk lige mod Peder 

Hansens Slagtehus. Den må dog have anet uråd, for lige før slagtehuset drejede den af og 

forsvandt ned på havneområdet. Her blev den indfanget og så gik turen til slagtehuset – denne 

gang uden svinkeærinder. 

 

Det er ganske usædvanligt at en sådan hændelse ses i Nysted, men da jeg var dreng og ungt 

menneske i Nysted skete det ofte. Dengang slagtede man både heste, grise, får og køer – 

både hos slagter Hansen på Gl. Torv og hos slagter Nielsen i Adelgade. Aflæsningen skete for 

det meste ude på gaden, og der skete det ofte, at dyrene skak af. Hu-hej, vilde dyr. Alle efter 

dyrene. Efter lang kamp blev de igen indfanget og kom tilbage til rettet sted – nemlig 

slagtehuset. Når det skete, var det næsten en hel folkefornøjelse. 

 

23. juli 2003. 

 

Charmeoffensiven er i gang. 

 

Under lokal debat i FOLKETIDENDE har byrådsmedlem for Dansk Folkeparti Svend Frank, 

Rødstenrevle 2, 4880 Nysted, følgende indlæg: 

”Charmeoffensiv vedrørende udvidelse af campingpladsen i Nysted er i fuld gang, men hvad 

følger med? Er det til alles tilfredshed. 

Sagen kommer til afgørende drøftelse i teknisk forvaltning, senere til behandling i byrådet. Jeg 

håber, at denne udvidelse ikke kommer til at betyde, at vejen til stranden via Østersøvej bliver 

nedlagt til gene for de derboende sommerhusbeboere, samt byens badende gæster. 

Som jeg kan læse, er Skanseområdet udlagt til glæde for byens borgere allerede i 1903. 

Denne ret vil med udvidelse af campingpladsen blive frataget borgerne til fordel for betalende 

campinggæster. Er det retfærdigt? 

Med al respekt for, at byen fortsat skal udvikle sig, kan jeg kun gå med til, at der sker 

skånsomme forandringer, uden at man generer byens borgere, derfor til Nysted kommune: 

Gør brug af jeres målsætning på hjemmesiden: Vær borgernære, gør brug af borgernes 
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medbestemmelsesret! Det bliver spændende at se, hvad borgernærheden i praksis betyder når 

det kommer dertil”. 

 

Varebil raserede tre haver. 

 

 

En varebil kørte tidligt i morges af vejen i 

Nysted. Den ødelagde tre haver, et stakit og 

en flagstang, inden den endte ovenpå et el-

skab. 

Tre haveejere i Nysted – Vantorevej 22 – 28 – 

vågnede i morges klokken lidt over seks op til 

noget af et chok. En varevogn på afveje kørte 

gennem de tre haver, pløjede rododendron og 

græsplæne op på sin vej og endte med at køre 

ind i et el-skab, hvor den blev holdende.  

 

 
 Foto: Claus Hansen 

 

Undervejs gik det udover ikke bare beplantningen, men også et stakit og en flagstang måtte 

lade livet. Den 40-årige chauffør fra Nysted var på vej til arbejde, da han pludselig mistede 

herredømmet over bilen og begyndte at slingre, hvorpå han kørte ind i haverne. Årsagen til 

ulykken vides ikke, men er formentlig sket p.g.a. for høj hastighed. Svinget ved 

”Møllerhusene” er kendt for sin ringe sigtbarhed, både ved kørsel ind i svinget fra Nysted og 

fra Vantore. 

 

24. juli 2003. 

 

Rita Viola Hansen, Jernbanegade 25, Nysted, er afgået ved døden, 79 år gammel. Efterlader 

sig ægtefællen Jens Ove Hansen, f. 1923. 

 

30. juli 2003. 

 

Tidsel-sommerfuglen på færde. 

 

Titusinder af en stor dagsommerfugl – tidselfuglen – ses i disse dage blandt andet på 

Falsterdiget ved Bøtø. Den er også iagttaget på Klostergårdens mark ved Hasselø og såmænd i 

et åbent vindue i Grønnegade i Nykøbing F.  Sådan skriver FOLKETIDENDE i sin avis i dag. 

Cirka hvert 10. år optræder tidselsommerfuglen i meget stort antal – sidst var det i 1988 og 

1996.  

 

 

Den smukke orange, gule og sorte sommerfugl er 

på størrelse med admiralen eller dagpåfugleøje. 

Det er en træksommerfugl, som ikke kan 

overvintre i Danmark. I gode forår kommer den 

hertil fra Sydeuropa. 

Tidselsommerfuglen er også set og fotograferet i 

min have på Lærkevej 10. Den ses her sammen 

med admiralsommerfuglen. 

 
 Foto: John Voigt 

31. juli 2003. 
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Ingelise Larsen og Jørgen Deichmann, lærere ved Nysted Skole, kan i morgen fejre, at de har 

25 års jubilæum ved kommunens skolevæsen. Det bliver markeret ved en intern 

sammenkomst på skoen i morgen eftermiddag. 

 

Så kom høsten i gang. 

 

 

 

Udsigten fra Lærkevej 10 i Nysted viser og 

fortæller tydeligt, at høsten nu er gået i gang, 

i hvert fald i Nysted. Tidligt på formiddagen 

blev sommerfreden afløst af larm fra 

nabomarken. Her var landmanden nu gået i 

gang med at høste byg. 

Foto: John Voigt  

 

1. august 2003: 

 

Dagen er årets 213. dag. Uge 31. Navn: Peters fængsel. Solen ned kl. 21.13, Op i morgen kl. 

5.25. Dagens længde: 15 timer og 50 minutter. Aftaget 1 time og 25 minutter. 

 

2. august 2003. 

 

Ny kvist – forskønnelse af byen. 

 

 

 

Ejendommen Adelgade 98 har fået 

repareret sin kvist ud mod Adelgade. 

Den er nu opført i kobber. 

Ejendommen ejes af Hanne Møller 

Nielsen, som overtog ejendommen 

efter sine forældre i 2000. 

Foto: John Voigt  

 

5. august 2003. 

 

Sommeren i år har været rigtig god. Som helhed næsten i top og særligt i de sidste tre uger 

har vi vel haft helt sydlandske temperaturer, med dagtemperaturer oppe på 22 – 28o, og 

nattemperaturer på 14 – 18o. Dette har blandt andet betydet, at der har været et rigt badeliv 

på Skansen og ved Holten Strand i Vantore. Forældre og børn, sommerferiegæster i Nysted, 

sejlere i havnen o.s.v. har præget bybilledet i hele juli måned og det fortsatte ind i august. 

Desværre skulle de fleste børn begynde i skolerne her først i august. Det mødte frem til en 

meget varm skole.  

 

Nysted Skole, Ndr. Kongemarksvej. 

 

Ved skolestart var der 1 skoleleder, 2 viceinspektører og 38 lærere ansat ved Nysted Skole. 

Der var 374 elever fordelt på 21 klasser. 
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11. august 2003. 

 

Anlægsgartner Per Hansen, Fjordvej 4, Nysted, kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag. Dagen 

fejres i privat regi, men fredag den 15. august afholdes festlighed på The Cottage for 

forretningsforbindelser, venner og familien. 

 

12. august 2003. 

 

Politiet ind i sag om opholdstilladelse. 

 

Af FOLKETIDENDE fremgår det, at Grænsepolitiet i Maribo nu vil se nærmere på en sag fra 

Nysted, hvor en ung polsk pige anklager en dansk familie for at have haft hende til at arbejde i 

årevis til underbetaling og uden de nødvendige opholds- og arbejdstilladelser. Også Kvindeligt 

Arbejder Forbund i Nykøbing F. er inde i sagen og parat til at følge op med et erstatningskrav, 

når den unge pige får opholds- og arbejdstilladelse og dermed kan blive medlem af forbun- 

det. 

Sagen blev bragt frem i Ekstra Bladet, hvor den 22-årige Agnieszha Nowicka fortalte om 

hvordan hun i tre år og syv måneder har arbejdet i huset hos familien Jesper og Joanna Dose 

på Strandvejen 75 i Nysted. Hun fortæller til avisen, at hun måtte knokle fra klokken seks om 

morgenen til otte om aftenen og for det måtte nøjes med en løn på 100 kroner om måneden. 

Samtidig skulle familien have inddraget hendes pas. Opholdet hos familien Dose sluttede for 

nogle måneder siden. Den polske piges danske kæreste Søren Pedersen mødte op hos familien 

Dose og fik udleveret hendes pas. Det fortæller Søren Pedersens mor, Annie Pedersen, der har 

det unge par boende hos sig i Ønslev. 

Passet betød at pigen kunne rejse tilbage til Polen og derefter returnere til Danmark på et 

turistophold. Det gjorde hun og derefter blev hun og Søren Pedersen gift. De havde været 

kærester i et år. 

Det unge par var ikke at træffe i går, men Søren Pedersens mor, Annie Pedersen fortæller, at 

man nu forsøger at skaffe arbejds- og opholdstilladelse til Agnieszka. 

- Hun er meget interesseret i at bestille noget og vil ikke ligge det danske samfund til byrde, 

fastslår Annie Pedersen. 

Kvindeligt Arbejder Forbund i Nykøbing F. er også inde i sagen. Familien har henvendt sig til 

forbundet og forelagt sagen for Pia Svensson, der er branchesekretær i forbundet. Hun 

fortæller, at man regner med at kunne skaffe arbejde til Agnieszka. Og når hun så kan søge og 

få opholds- og arbejdstilladelse, kan man på hendes vegne køre en erstatningssag mod 

familien Dose. 

Hos grænsepolitiet i Maribo fortæller vicepolitikommissær Claus Jørgen Pedersen at man af 

egen drift tager sagen op. Der vil blive rettet henvendelse til sagens parter og efter endt 

afhøring vil man beslutte om der skal rejses sag for overtrædelse af udlændingelovgivningen. 

Det er nemlig ikke lovligt at have ansatte fra udlandet, hvis ikke arbejds- og opholdstilladelse 

er i orden. - Og det må vi undersøge nærmere, siger han. 

Hos familien Dose i Nysted siger Jesper Dose: - Jeg vil ikke kommentere så store 

løgnehistorier om os. 

 

Skolestart i friskole med elevtal på 142. 

 

Kettinge Friskole tager hul på det tredje skoleår med enkelte ledige pladser. To nye lærere er 

startet. 

Der er enkelte ledige pladser på få klassetrin, men de fleste klassetrin er på de maksimale 18 

elever pr. klasse. Sådan er situationen på Kettinge friskole. Det er tredje år friskolen lever, og 

man er i år oppe på 142 elever. Da man startede var det med 89 elever. Der er nogle ledige 

pladser – i alt 4 – i børnehaveklassen. Også på andet og tredje klassetrin er der få ledige 

pladser. 
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To nye lærere er blevet ansat. Det er Tea Kornerup Langemark, der i de sidste syv år har 

arbejdet på Grønland. Hun skal undervise bl.a. i dansk og matematik. Connie Keller, der 

kommer fra Sofie Rifbjerg Skolen, skal have specialundervisning, samt tysk i de ældste klasser 

og drama. 

Iben Plesner Hviid, Adelgade 84, Nysted, har født en dreng. 

 

13. august 2003. 

 

Gerda Kirstine Andersen, Rosenvænget 5, Nysted, er afgået ved døden, 86 år gammel. 

16. august 2003. 

 

Annelise Skaaning, Fjordvej 14, Nysted, kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag. Der er åbent hus 

med morgenkaffe fra kl. 8 til 11 på privatadressen.  

 

17. august 2003. 

 

Stort ledningsbrug på Wichmandsvej. 

 

 

I morges blev der konstateret ledningsbrud 

på hjørnet af Wichmandsvej og Rosenvænget. 

Vandet steg op på fortovet og fordelte sig i 

rendestenen. Kommunens folk gik straks i 

gang for at lokaliserer bruddet. 

 

 

Årsagen til bruddet viste sig at 

stamme fra et brud på en 

gammel rørindføring til den 

gamle remise, som tidligere lå 

der, hvor ALDI nu ligger. 

 Begge billeder: John Voigt 

 

På byrådets møde den 20/8 er nedenstående behandlet: 

 

Lehnsgreve, kammerherre, hofjægermester, doctor philosophiæ Gregers Christian Rabens 

legat, valg af bestyrelsesmedlemmer. Civilretsdirektoratet har nu godkendt, 

 

at det tidligere Rabenske legat bliver opdelt i to legater, et for Nysted Kommune og et for Ryde 

sogn, hvorved 75% af legatets midler tilgår det nye legat dækkende Nysted Kommune, 

 

at det tidligere Emmerentze Levetzaus legat bliver sammenlagt med ovennævnte Legat for 

Nysted Kommune. 

 

Legatet bestyres af en bestyrelse bestående af sognepræsterne Ramund Kværnø og Karen 

Margrethe Antonsen - udpeget af kommunens sognepræster og to medlemmer, som skal 

vælges af Nysted byråd. Legatbestyrelsen vælger selv sin formand og valgperioden følger 

byrådets valgperiode. 

 

Indstillingen toges til efterretning og Flemming Hansen og Anne Svendsen blev valgt. 

 

22. august 2003. 

 

Jurister skal se på Nysted-sag. 
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Politiets efterforskning er slut i sag om polsk piges ophold i Nysted, og det er nu op til 

juristerne at vurdere, hvad der videre skal ske i sagen. De implicerede parter har været til 

afhøring, sagen er herefter belyst, og det er nu op til juristerne at vurdere, hvad der videre 

skal ske. 

Politikommissær Jørgen Nedergård fra grænsepolitiet siger bl.a., at det er en utraditionel sag, 

og at der altid er flere sider af en sag end de, der i første omgang kommer frem. 

 

Og så er den stander taget ned. 

 

Ukendte gerningsmænd har fjernet flaget og tilhørende reb i Nysted Roklub. Normalt sker 

dette først i oktober. Nu håber folkene i roklubben på, at flaget findes et eller andet sted, så 

det kan komme tilbage på sin rette plads ved klubhuset. 

 

23. august 2003. 

 

Det var dømt afsked efter 75 år i kommunal tjeneste, da lærerægteparret Grete og Henning 

Jørgensen i går stoppede på Nysted Skole. De har været i det kommunale skolevæsen i 

henholdsvis 37 og 38 år og sagde farvel ved en reception på skolen. Begge har været på 

Kettinge Skole det meste af tiden, men fulgte med, da sammenslutningen skete med Nysted 

Skole i 2001. Henning Jørgensen har arbejdet som skolevejleder og været med i SSP-arbejdet, 

men Grete Jørgensen har været særligt engageret indenfor specialundervisning. 

 

25. august 2003. 

 

Campingpladsen sat til salg 

 

Kommunen vil sælge Nysted Campingplads. Campingpladsen er i weekenden blevet 

annonceret til salg. Det vil dog sige, at salgstilbuddet ikke omfatter jorden campingpladsen 

ligger på, men alene bygningerne. Der er besigtigelse lørdag 6. sept., og tilbud skal så være 

kommunen i hænde 6. oktober. Campingpladsen er vurderet til en kontantværdi af 3,4 

millioner kroner. 

 

27. august 2003. 

 

Nysted Kjøbstads Frivillige Fond afholder offentligt årsmøde i Nysted Præstegård, onsdag 27. 

august, kl. 17.15. Dagsorden efter sædvane. 

 

29. august 2003. 

 

På årsmødet i Nysted Kjøbstads Frivillige Fond blev social- og sundhedsassistent Birte V. 

Nielsen nyvalgt til bestyrelsen, som afløser for sygeplejerske Lissy Nielsen, der ønskede at 

trække sig efter en årrække i bestyrelsesarbejdet. Der var genvalg til lærer Lene Josefsen. 

Nysted Kjøbstads Frivillige Fond er en over 100 år gammel støttefond, der særligt ved juletid 

yder en indsats til hjælp og opmuntring for mennesker. 

På årsmødet gav formanden, sognepræst Jens Chr. Nielsen, udtryk for taknemmelighed for 

den velvilje, den gamle fond nyder, når man henvender sig om midler til arbejdet fra byens 

handlende og øvrige næringsdrivende. 

 

Skakbestyrelsen er på plads. 

 

Bestyrelsen for Sydøstlollands Skakklub har nu konstitueret sig. Formand er Robin Jakobsen, 

Døllefjelde, kasserer Tove Jakobsen, Døllefjelde og øvrige bestyrelsesmedlemmer er John 

Stilund Jeppesen, Døllefjelde, Henning Andersen, Nysted og Flemming Hansen, Kettinge. Som 

revisor og suppleant Finn Fjeldhøj, Rødby, samt øvrige suppleanter Palle Andersen, Døllefjelde 

og Jon Kristmundsson, Nysted.  
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Den 29. august kan landmand og lokalpolitiker Hans Jørgen Hansen, Østvej 6, Nysted, fejre sin 

60 års fødselsdag. Dagen markeres med åbent hus fra klokken 7 til 10 i hjemmet på 

Bregnholt. 

 

 

 

Hans Jørgen Hansen sidder i byrådet på tredje periode. Han blev valgt for 

Borgerlisten i 1994 og var i 1 periode i økonomiudvalget, i 2 periode 

viceborgmester og nu formand for teknisk udvalg. Han opstillede for 

Venstre ved valget i 1990, men opnåede ikke valg.  

Billede fra Nysted 
kommunes arkiver. 

 

 

30. august 2003. 

 

Maskinerne skal væk fra bymidten. 

 

Teknisk udvalg vil ikke acceptere, at en byggegrund i Ny Østergade anvendes som oplagsplads 

for lokal entreprenørs byggematerialer og maskiner, og derfor har ham fået afslag på fortsat 

brug af grunden til nævnte formål. Han henvises til de ledige erhvervsarealer ved Egevænget. 

Om årsagen til afslaget på anmodningen fastslår teknisk udvalg, at området er udlagt til 

beboelsesformål, og at det vil kunne virke generende på beboerne, hvis der fortsat oplagres 

maskiner og materialer på stedet. 

 

Strandjagtmuseum i Nysted Vantårn. 

 

 

 

Politikerne har givet grønt lys for 

millionprojekt af folkene bag blandt andet 

udstillingsaktiviteterne i Nykøbing F’s 

vandtårn. 

Vandtårnet i Nysted har lagt hus til flere 

udstillinger. Nu kommer der måske en 

permanent i form af et strandjagtmuseum. 

Hvis ellers planerne holder kan hele museet 

står klar og være færdigindrettet i 2005. 

Privatfoto.  

 

1. september 2003: 

 

Dagen er årets 244. dag. Uge 36. Navn: Ægidius. Solen ned kl. 20.04, Op i morgen kl. 6.22. 

Dagens længde: 13 timer og 44 minutter. Aftaget 3 time og 30 minutter. 

 

Stort IT fremmøde i Nysted. 

 

  

 

Ældre Sagen i Nysted har netop haft inviteret alle 

ældre i Nysted kommune ind i Pc-verdenen. Interessen 

for PC og Internet var stor blandt de ældre, og mange 

benyttede sig af tilbuddet. Kurset foregik i Nysted 

Biografteater og som man kan se af vedlagte billede 

var fremmødet imponerende. 

Det var gratis at deltage, da udgifterne blev dækket af 
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Socialministeriet. Kurset var arrangeret i samarbejde 

med LOF. 

Billede: Nysted Avis.  

2. september 2003. 

 

Tidl. gårdejer Rasmus Rasmussen Bonde, Rosenhaven 2, Nysted, er afgået ved døden, 76 år 

gammel. Efterlader sig hustruen Ruth Bodil Bonde, f. 24/7 1931. 

 

Moderne tider – Hver tredje elev får nu en pc. 

 

Målet – at hver tredje elev har en computer til rådighed – er nået med de seneste kommunale 

beslutninger om IT-udviklingen på kommunens folkeskoler. Inden udgangen af år 2004 skal 

målet være nået, således at antallet stiger fra 145 til 215.  

 

3. september 2003. 

 

Ophørs Udsalg. 

 

Hos Bobby, Adelgade 68, Nysted, er der ophørs udsalg fra kl. 10 til 14. Alt nedsat med 20 – 50 

%. Alt skal væk. 

 

Forklaring på borgmester-titel. 

 

I den husomdelte Mostrup vejviser for Nysted fremtræder Bent Bille-Hansen stadig som 

borgmester. Det er der en forklaring på. Det er den titel, der er anført i folkeregistret, og den 

må forlaget ikke ændre på. Så det er op til Bent Bille-Hansen om han vil rettet henvendelse til 

det lokale folkeregister for at rette sin stillingsbetegnelse i navneregistret. 

I øvrigt har den nuværende borgmester – Lennart Damsbo-Andersen – lidt af det samme 

problem. Han fremtræder med stillingsbetegnelsen tømrer i vejviseren. 

 

4. september 2003. 

 

Lokalhistorisk Arkiv i Nysted har fået e-mail – adressen er LokalhistoriskArkiv-Nysted@mail.dk 

 

8. september 2003. 

 

Den første 1. klasse. 

 

I Nysted var der kaldt til samling af gamle elever. Det var de, der for godt 50 år siden mødte 

til dennes skoles 1. klasse. Her var mødt 17 af de oprindelige 33 elever, der mødtes i skole for 

første gang. Det startede med en bustur rundt i kommunen, blandt andet til Knækkerygstenen 

i Frejlev Enghave. 

Naturligvis skulle deltagerne også se deres gamle skole, men der var ikke mulighed for en 

rundvisning. Man havde sandsynligvis glemt, at nu har teknisk forvaltning og hjemmeplejen til 

huse i den gamle skole, og man havde ikke kontaktet forvaltningen for et evt. besøg. Til 

gengæld var der meget at snakke om, da man holdt fest på The Cottage. 
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NYSTED SKOLE KLASSE ANNO 1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Skolefoto. 

 
På billedet ses: Bagerst række fra venstre: Ewert Thorsen, Per Jensen, Erik Hansen, Frede ?, Carsten Harder, Jesper 
Petersen, Claus Hansen, Jan Jensen, Carsten Dahl Petersen, Wally Olsen. 
Midterst række fra venstre: Benny Sarka, Frank Andersen, Leif Hansen, Hans Koch, Tom Kimer Jørgensen, Ole 
Rasmussen, Jens Bertelsen, Bent Bille, Palle Borst-Jensen, Arvid Rasmussen. 
Forreste række fra venstre: Inge Andersen, Jette Krøyer Jensen, Judith Hansen, Else Petersen, Kirsten Dröschler, Elle 
Hansen, Karin Ramsbøll, Inge-Lise Petersen, Bente Højgaard, Karen Rasmussen, Jytte Nielsen og Inge Christensen. 
Ikke i skole den dag: Anker Nielsen og Monna Petersen. 
 

Hans R T Rasmussen, Gl. Torv 29, Nysted, er afgået ved døden, 87 år gammel. Efterlader sig 

hustruen Inger Marie Rasmussen, f. 30/9 1919. 

 

9. september 2003. 

 

Nyt telefonnummer på rådhuset. 

 

Rådhuset har fået nyt telefonsystem og hermed også nyt telefonnummer, nemlig 54 87 74 00. 

Hermed er der skabt bedre og mere moderne kommunikationslinier på rådhuset. En enkelt 

telefonlinje til/fra rådhuset er nok for det nye system 

 

10. september 2003. 

 

Afbrydelse af varme i morgen. 
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P.g.a. nødvendig vedligeholdelse vil der være lukket for varmeforsyningen i Nysted i nogle 

timer i morgen. Lukningen bliver tidligst fra kl. 7, men man kan ikke sige noget om, hvor lang 

tid det vil vare. 

 

11. september 2003. 

 

Kommunen har skåret 10 millioner. 

 

Det budgetoplæg, der er lavet for Nysted Kommune næste år, vil medføre forringet service på 

nogle områder, og det bliver nødvendigt at gennemføre afskedigelser. Budgetoplægget tages 

under første behandling i byrådet onsdag, den 17. september. Beslutning – se nedenstående. 

 

 

 

12. september 2003. 

 

Under Lokal debat i FOLKETIDENDE er bragt nedenstående indlæg: 

”Varmeværket. 

Som forbruger i Nysted Halmvarmeværk og medlem af Forbrugerforeningen, mener jeg, at der 

mangler oplysninger til forbrugerne. Hvorledes driver kommunen vores værk? Godt eller 

dårligt? Jeg mener det sidste. 

Når man kigger på de sidste otte års drift, er der i årene 1995 og 1998 brugt cirka tre millioner 

kroner på anlægsudgifter, og da jeg nu ved, at man faktisk ikke har opkrævet 

tilslutningsbidrag, er gælden steget, og vi har betalt. De to sidste udstykninger i Nysted har 

kostet os 450.000 kroner. Det blev oplyst, at de 272.000 kroner blev tilbageført til 

varmeværkets kasse. Disse 272.000 kroner er nu i kommunens kasse, og vores gæld er igen 

steget med 450.000 kroner. 

Alle ordentlige varmeværker indsender årligt et takstblad til Energitilsynet, der så er gældende 

til de modtager et nyt. På dette skal oplyses alt om priser til forbrugerne, og hvad det koster 

nye brugere at blive tilsluttet. Det er ikke gjort siden 1994. Det er sløseri og inkompetence af 

de personer, der har ansvaret. Det ville aldrig finde sted i et privatdrevet værk, under 

forretningsmæssige forhold og under de love, der gælder for varmeværker. 

Fordele ved et privat drevet A.M.B.A. er: 

Vores lån var omgående omlagt med besparelse på cirka 200.000 kroner om året. En teknisk 

service, så vi ikke havde afkølingsproblemer, de ville være blevet løst inden. Det vil garanteret 

give lavere varmepris. Den nuværende er cirka 15 procent for høj. 

Jeg håber, at borgmesteren står ved de ord, han sagde på vores generalforsamling: At 

kommunen ikke er kvalificeret til at drive varmeværk, men det er forbrugerne. 

(forkortet af red.) 

Ib Thøfner, Jernbanegade 13, Nysted” 

 

Nyt lydanlæg. 

 

Det nye lydanlæg i Nysted Bio bliver præsenteret for offentligheden på torsdag. Det sker ved 

en reception, hvor Byhusforeningen vil få overrakt Tuborgfondens gave til anlægget. 

Kommunen og repræsentanter for den nedlagte Filmklub 4880 Nysted vil også deltage i 

arrangementet. Receptionen holdes kl. 17. 

13. september 2003. 

 

Nysted Fugleskydningsselskab og Forsvarsbrødrene afholder den årlige fugleskydning på 

Skansen i Nysted. Skytterne m/k mødes kl. 7 til nummertagning. Skydning: kr. 80,-, Frokost: 

kr. 90,- (Stegte ål). Gæster kan bestille frokost på telefon 54 87 13 95. Skytter der ikke har 

Remington-gevær, kan låne i foreningen. 

 

En Nysted kunstner udstiller i Radsted. 
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Oliemaler Helle Lundby fra Nysted udstiller nogle af sine værker i Radsted i forbindelse med 

arrangementet ”Vin og Kultur i Radsted”.  

 

Lidt om priser: 

 

Denne gang har jeg medtaget nogle priser fra Dagli’ Brugsen i Kettinge. 

 

Tuborg øl, 30 stk. 

excl. Pant 

 

Kun 99,95 

1 kg. Oksekød Kun 39,95 

6 fl. Madax rødvin, spansk 

Spar 108,70 

 

Kun 149,00 

10 Bananer Kun 20,00 

3 pk. Pålæg i skiver. 

Flere forskellige slags 

 

Kun 29,95 

Restparti – Restparti.  

Bakker, Runde el. firkantet 

Spar 15,00 

 

Kun 15,00 

Dækkeservietter, 4 stk. Kun 10,00 

Kassegrill 

Spar 60,00 

 

Pr. stk. kun 39,95 

 

Forhenværende karetmager Bøggild Hansen, Skansevej 18, Nysted, er afgået ved døden, 83 år 

gammel. 

I FOLKETIDENDE mindes han ved følgende: ”Karetmager Bøggild Hansen, Nysted, er død, 84 

år. Med Bøggild Hansen er en dygtig håndværker af den gamle skole gået bort. Han var født 

og opvokset i Vester Ulslev. Hans far var hjulmager, og det var derfor naturligt, at han kom i 

lære der som karetmager. 19 år gammel i 1938 blev han kaldt til Nysted som svend for at 

hjælpe karatmager Carl Nielsen. Denne blev imidlertid syg og døde, så Bøggild overtog 

forretningen i 1942. Arbejdet bestod af vognarbejde til hestevogne, hvoraf Ålholm Ladegård 

var den største kunde. Der blev forarbejdet kassevogne til fiskehandlere og bagere. I 1951 

byggede Bøggild værkstedet på Jernbanegade 11. Her begyndte man at lave traktorførerhuse 

og endda nogle med varme i. Derefter skiftedes til lastvognsbygning til T. H. Østergård i 

Nykøbing F. I sin fritid byggede Bøggild en motorbåd til sig selv. I 1960’erne bestod arbejdet i 

nybygning af biler f.eks. en flyttebus, rustvogne og mange andre ting. Også en campingvogn 

så dagen lys. Det var ellers ikke almindeligt, at man byggede sin egen campingvogn. Omkring 

1962 begyndte Bøggild på restaurering af veteranbiler til Ålholm Automobilmuseum. Dem blev 

der lavet mange af. Nogle måtte bygges helt fra bunden af efter tegninger og billeder fra 

bøger. Det var rigtigt håndarbejde. I 1987 solgte Bøggild sin virksomhed og arbejdede videre 

på Ålholm nogle år endnu. 

Derefter nød han sit otium på Skansevej, hvor han holdt meget af at se skibene, der kom ind i 

havnen”. 

 

Baron Frederik Raben-Levetzau. 

 

Også i FOLKETIDENDE kan man læse, at Baron Frederik Raben-Levetzau, Rønhede ved Fakse 

er afgået ved døde, 73 år gammel. 

”Baron Frederik Raben-Levetzau, Rønhede, er død, 73 år, skiver Jyllands-Posten. Raben-

Levetzau, der var ældste søn fra Ålholm Slot på Lolland, var i sine yngre dage forpagter ved 

slottet, hvor hans slægt har resideret i mere end 250 år. Derefter var han en tid eksportchef i 

en større virksomhed og flyttede senere til udlandet, hvor han i en årrække boede i Belgien og 

Frankrig. Baronens store historiske indsigt gjorde ham i 1957 landskendt, da han deltog i Kvit 

eller dobbelt i emnet Napoleon og vandt 10.000 kr. en succes, han gentog året efter i Sverige. 

Den historiske interesse udnyttede han senere til et forfatterskab, hvor han havde succes som 

forfatter af både skønlitteratur og faglige bøger. Blandt andet skrev han et bind om Lolland-

Falster til Gyldendals værk om Danmark”. 
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Brugsen i økonomisk knibe. 

 

Super Brugsen i Nysted har fortsat åbent efter at det har været nødvendigt at standse 

betalingerne. Manglende søndagsåbent og etablering af ALDI har betydet vanskeligheder med 

indtjeningen. Årsagen uddybes videre med, at et krav fra COOP (Coop Danmark A/S er 

Danmarks største detailhandelsvirksomhed, som driver kæderne Kvickly xtra, Kvickly, 

SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og LokalBrugsen samt datterselskaberne Fakta A/S og Irma A/S. 

Desuden ejer Coop Danmark Dansk Kaffekompagni A/S, der blandt andet producerer Cirkel 

Kaffe) med meget kort varsel om betaling af forfalden gæld har medvirket stærkt til 

betalingsstandsningen. 

Bestyrelsen arbejder mod en ændring fra Super Brugsen til DagliBrugs. 

 

 

 

 

 

15. september 2003. 

 

Går godt i Nysted. 

 

Det går godt i Nysted kommune, oplyster borgmester Lennart 

Damsbo-Andersen til Nysted avis. Igennem nogle år har tilflytterne 

haft væsentlig større indtægter end dem, det er flyttet fra. Derfor 

er skattene til kommunen steget. Det samme er tilfældet på 

ejendomsskatternes område, idet værdien af ejendomme og 

grundværdier er steget markant. Fra 2001 til i fjor steg 

skattebetalingen til kommunen fra knapt 119 mill. Kr. til godt 126 

mill. Kr., og ejendomsskatterne fra 6,7 mill. Kr. til 7,5 mill. Kr. 

Desuden er gevinsten af kommunens sale and lease back-

arrangement større end forventet, så borgmesteren og Nysted 

kommune kan godt være tilfreds.  
 Foto: Nysted kommunes 

arkiver. 

 

16. september 2003. 

 

The Cottage får ny leder fra november. 

 

Køkkenchef Peter Christiansen, 44 år, fra Villa Galina ved Bregentved på Sydsjælland tiltræder 

som afløser for Henrik Mogensen, der i knapt fire år har været forpagter af hotel The Cottage.  

 

17. september 2003. 

 

Socialdemokraterne – ny formand. 

 

Lynge Jensen, Præstegårdsstræde 1, Kettinge, har afløst Peter Filbert som formand hos 

Socialdemokraterne i Nysted.  

Årsagen er, at Peter Filbert er fraflyttet kommunen. Lynge Jensen, 43 år, er fra Vantore. Han 

er ufaglært jord- og betonarbejder, og er i øjeblikket ansat i MT Højgaard, hvor han er 

beskæftiget med nedgravning af el-kabler på Sjælland for SEAS. Han har været med i partiets 

bestyrelse siden generalforsamlingen i februar, hvor han blev valgt direkte ind som 

næstformand. Han indtager nu posten som formand frem til generalforsamlingen i februar 

næste år. 

 

 

Slagterbutik røg- og sodskadet. 
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Hos slagtermester Peder Hansen, Gl. Torv 6, Nysted, var alt sort af røg og sod her til morgen. 

Formentlig p.g.a. en el-installationsfejl var der opstået ild i butik, køkken, kontor, udskærings- 

og lagerrum i løbet af natten. Branden blev formentlig kvalt af iltmangel, men der er 

omfattende skader. Branden blev opdaget ved godt firetiden i morges, da en nabo hørte knald 

fra slagterbutikken. På det tidspunkt havde det formentlig brændt i temmelig lang tid. 

 

18. september 2003. 

 

Nysted kommunes budget 2004. 

 

Færre skatteydere betyder lavere skatteindtægter, mens overførselsindkomster m.v. er i 

stigning. Ny kommunestruktur vil ikke redde noget, mener borgmesteren. 

186 millioner kroner i udgifter og et overskud på 2,2 millioner kroner. Det er den aktuelle 

situation for Nysted kommunes budget 2004. Med uændret beskatningsprocent på 21,2 og 

grundskyldspromille på 14,0. 

I den form blev budgettet vedtaget ved dets første behandling af byrådet. Borgmesteren kom 

ind på evt. ny kommunestruktur. Den redder ikke noget som helst på de områder, hvor vi har 

det svært, for det har alle vore nabokommuner også. Det eneste, der vil hjælpe, er at 

regeringen kommer i gang med den udligningsreform, som var aftalt med Kommunernes 

Landsforening, men som regeringen løb fra. 

 

Nysted Bridgeklub – 50 års jubilæumsturnering. 

 

Der bliver livlig aktivitet i Frejlev Forsamlingshus på søndag, når Nysted Bridgeklub afholder 

sin 50 års jubilæumsturnering. Der deltager i alt 40 par, der repræsenterer 17 forskellige 

klubber fordelt på København, øvrige Sjælland, Lolland Falster og Møn. 

 

Vejspærring. 

 

I forbindelse med spejdernes cykel-sponsor-rally søndag, den 28. september vil gaderne på 

ruten Havnegade, Strandvejen, Søvej og Fiskergade være afspærret i tidsrummet fra kl. 10 – 

13. 

 

21. september 2003. 

 

Susanne Svendsen og Lars Nielsen, Adelgade 32, Nysted, har fået en datter. 

 

23. september 2003. 

 

Strømsvigt i store dele af Danmark her i formiddags. 

 

Nysted, blev som store dele af Østdanmark, ramt af en strømafbrydelse her til formiddag. Kl. 

ca. 12.30 ophørte en hver form for elektricitet, og resultatet var, at alle virksomheder, 

forretninger og private husstande ”gik i sort”. Først ved ca. 19-tiden kom strømmen igen 

tilbage til Nysted. 

Så vidt vides lukkede stort set alle forretninger i Nysted, herunder Netto og Aldi. Kun Super 

Brugsen havde åbent. Kunderne fik ved indgangen udleveret en blyant og besked på, at skrive 

prisen med på varen, hvorefter man ved kassen slog beløbene op på en almindelig 

regnemaskine og betalt ved kassen. 

Det var nu ikke helt let. I butikken var der meget mørkt, men brugsuddeleren og flere fra 

bestyrelsen gik rundt i butikken med lommelygter og hjalp med at finde varerne og priserne. 

Man må håbe alle har været ærlige og ikke benyttet lejligheden til at tilegne sig varer på 

ulovlig vis. 

 

 

Nysted Krolfklub – årets mesterskab. 
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26 deltog i årets mesterskab i Nysted Krolfklub. Krolf er en kombination af kroket og golf. 

Ældste deltager i klubben – Else Schoblus - er 91 år. Hun er meget aktiv på krolfbanen og har 

været deltager i VM. De mere erfarne spillere måtte se sig slået af en begynder, da Nysted 

Krolfklub lørdag gennemførte årets klubmesterskaber. Thora Petersen vandt konkurrencen i 

kampspil, foruden at blive vinder fik hun også præmien som bedste begynder. 

 

24. september 2003. 

 

Søger ny leder til rådhuset. 

 

Kommunaldirektør – Søren Lück Madsens – ansættelse udløber 31. maj 2004. 

Kommunaldirektøren har været ansat ved Nysted kommune i to perioder med 

åremålsansættelse, men dette kan ”efter reglerne” ikke automatisk forlænges. Derfor er 

stillingen nu opslået. Hans tidligere åremålsansættelser udelukker naturligvis ikke, at han kan 

søge ”sin egen stilling”, men det vil så blive på lige fod med evt. andre interesserede. 

 

 

 

 

25. september 2003. 

 

Ønsker bredere politidækning. 

 

Det er byrådets primære ønske til det fremtidige politi i Nysted, at en anden og bredere form 

for politibetjening giver mulighed for aftendækning. Spørgsmålet er aktuelt, fordi 

politiassistent Ebbe Thiesen p.g.a. alder skal forlade sin stilling med udgangen af januar 2004. 

Byrådet have spørgsmålet til drøftelse i sidste uge, og har nu fremsendt Nysted kommunes 

ønsker til politiet i Nykøbing F. I den sidste ende er det rigspolitichefen, der bestemmer. 

 

30. september 2003. 

 

Skumtennis. 

 

Så er den udendørs tennissæson overstået. Dette betyder, at man går i gang med indendørs 

skumtennis, som starter 2. oktober i Nysted Hallen på Ndr. Kongemarksvej. 

 

Skolefodbold 2003. 
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I den af Ekstra Bladet igangsatte 

skoleturnering for landets skoler er Nysted 

Skole kommet langt. Seneste blev Nykøbing 

F. Katedralskole besejret med 2 – 0, 

hvorefter Nysted Skole nu skal spille om at 

komme videre i turneringen. De skal spille 

onsdag den 7. oktober – her i Nysted – mod 

Islingeskolen, og hvis de kan besejre dette 

hold er de mellem de 16 bedste skolehold i 

Danmark. 

 

Som det ses af hosstående billede kan de 

også score og det endda hurtigt. 

 
 Fotokopi fra Ekstra Bladet. 

 

1. oktober 2003: 

 

25 års jubilæum. 

 

Overass. Susanne Pedersen, Økonomikontoret, kan fejre sit 25 års jubilæum ved Nysted 

kommune. Dette fejres bl.a. ved en reception i Rådhusets kantine. Susanne blev ansat som 

elev den 1. april 1978, og fik sin uddannelse dels på borgmesterkontoret og dels på 

økonomikontoret. At jubilæet blev ”skubbet” et halvt år skyldes, at Susanne har været på 

barsel og senere på forældreorlov. 

 

Nye lukketider i Nysted. 

 

Alle butikker i Nysted by lukker nu kl. 17.00 om fredagen– i stedet for som tidligere kl. 18.00. 

 

 

 

3. oktober 2003. 

 

Meget glad borgmester. 

 

Storstrøms amt har peget på en placering i Nysted af det fælles Bo- og Naboskab, der skal 

afløse de tre hidtidige i Holeby, Nysted og Maribo. 

Borgmesteren og hermed Nysted kommune er meget glad for denne besked lige nu, da 

Flygtningecenteret er under afvikling og senest, at Super Brugsen har problemer.  

Det nye Bo- og Naboskab er planlagt til at placeres ved Syrenvænget, og her vil der blive 

opført 33 nye huse i klynger. Man forventer at det nye byggeri vil give plads til ca. 50 nye 

arbejdspladser. 

 

6. oktober 2003. 

 

Så er det Julefrokost - tid. 
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Fotokopi fra Nysted Avis. 

 

Nysted er parat til Lolland. 

 

Spørgsmålet om et fælleskommunalt samarbejde mellem syv lollandske kommuner er på vej. 

Planerne er revurderet i kommunaldirektørgruppen, hvor et nyt udkast er udarbejdet. Dette 

sendes nu til behandling i Nysted byråd. 

De syv kommuner er Nakskov, Maribo, Rødby, Ravnsborg, Nysted, Holeby og Højreby. 

 

7. oktober 2003. 

 

Indsamling til Røde Kors. 

 

I Nysted blev der i år indsamlet kr. 31.580,25 – lidt mindre end sidste år. 

 

8. oktober 2003. 

 

Skolefodboldturnering. 

 

Nerverne sad udenpå, da Nysted Skole og Iselingskolen i går mødte hinanden i EkstraBladets 

skolefodboldturnering på Nysted station. Efter både første og anden halvleg stod der O-O. 

Efter første halvleg i overtiden stod der stadig O-O, men så fik Nysted Skole scoret et mål og 

Iselingskolen var knækket. Nysted vandt med hele 3-O. Næste modstander bliver Peder Lykke 

Skolen på Amager. Kampen afvikles den 22. oktober. 

9. oktober 2003. 

 

Skatteankenævnet. 

 

Erik Damskier, Lærkevej 5, Nysted, er indtrådt som nyt medlem i Skatteankenævnet i stedet 

for Peter Filbert, der er fraflyttet kommunen. Ny stedfortræder Kim Jørgensen. 

 

11. oktober 2003. 

 

Ny retslokaler skal findes i Nysted. 

 

Når et nyt lokale kan anvises til brug som bitingsted, kan politi- og retsbygningen ved havnen 

- Strandvejen 73 - sættes til salg. Som bekendt har bygningen stået ubenyttet hen i mange år. 

Man forhandler p.t. med Nysted kommune om et lokale på rådhuset.  

 

13. oktober 2003. 
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Direktør bliver i jobbet. 

 

 

 

Søren Lück Madsen blev ”genvalgt” af byrådet blandt 11 ansøgere til 

hans stilling. 

Søren Lück Madsen forbliver i stillingen som kommunaldirektør. Han har 

i to perioder været ansat på åremålsansættelse. Hvor lang hans 

ansættelse vil være denne gang, skal der forhandles om. 

Foto: Nysted kom- 
munes arkiver. 

 

 

Nyt murerfirma i Nysted. 

 

 

Claus Hansen, Skovstræde 9, Nysted, har pr. 

1. oktober startet nyt murermesterfirma i 

Nysted, CH BYG kalder han sin virksomhed. 

Claus Hansen stammer fra Nykøbing F., hvor 

han i sin faders murermesterfirma fik sin 

uddannelse. I 1999 købte han og hustruen, 

Marlene, ejendommen på Skovstræde. 

  

 Foto: Nysted Avis 

16. oktober 2003. 

 

Flygtningecenteret nu forladt. 

 

De sidste beboere har nu forladt asylcenteret på Ndr. Kongemarksvej i Nysted. 

Udlændingestyrelsen har samtidig udbudt bygningerne til salg. Som bekendt ligger 

bygningerne på et areal, der tilhører Nysted kommune. Centeret blev etableret i efteråret 1993 

som afløser for en midlertidig teltlejr ved Klostervej i Nysted. 

 

Sara Bjerre Larsen og Henrik Kurdahl, Fiskergade 2, Nysted, har fået en lille pige den 16/10 

2003. 

 

 

 

 

18. oktober 2003. 

 

Tage Aksel Ditlevsen, Gartnerparken 24, Nysted, født den 17/3 1920, er afgået ved døden, 83 

år gammel. Efterlader sig enken Gertrud Sofie R. Ditlevsen, født den 15/5 1922. 

20. oktober 2003. 

 

Else-Marie Harvits, Strandvejen 77, Nysted, født den 27/4 1934, er afgået ved døden efter 

kort sygeleje, alder 69 år. Efterlader sig ægtefællen Knud Harvits, født den 10/8 1925. 

 

22. oktober 2003. 

 

Flyttedag for julemarked. 

 

Kunstforeningens årlige julemarked flytter til The Cottage i år. Markedet er planlagt til dagene 

21 -23. november. Det har de to sidste år været afholdt på Den Gamle Gård, Stubberup. 
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Besøg på rådhuset. 

 

En thailandsk delegation, der i øjeblikket besøger Storstrøms amt kom forbi Nysted i går. 

Borgmesteren fortalte om kommunen og nærdemokrati. Gæsterne fik også vindcenteret og 

turistkontoret på havnen at se. Der var også planlagt en tur til havmølleparken, men dette 

tillod vejret ikke.  

 

Tina Andersen og Klaus Hedemand Jørgensen, Adelgade 51.I., Nysted, har fået en lille dreng 

den 22/10 2003. 

 

23. oktober 2003. 

 

For stor en mundfuld for Nysted. 

 

Amager-holdet var for stor en mundfuld for drengene fra Nysted. Peder Lykkes Skolen videre 

til kvartfinalen i Ekstra Bladets skolefodboldturnering med 5-0 sejr over Nysted. 

 

Ingen husbåde. 

 

Der bliver nej til husbåde i Nysted havn. På sit seneste møde i teknisk udvalg har udvalget 

behandlet en ansøgning fra et firma, som ønskede at placere en til tre husbåde i Nysted. 

Bådene skulle være på 17x5x4,2 meter med sengeplads op til otte personer. Udvalget har set 

på bådene og har herefter besluttet at sige nej. 

 

30. oktober 2003. 

 

Lotto-millionær vil være anonym. 

 

Hvem der end vandt den store lotto-gevinst på kr. 2.613.031 i Nysted har denne valgt at være 

anonym. Dette er sandsynligvis en meget god ide, selvom alle nok gerne ville vide det, om 

ikke andet for at sige tillykke. 

 

29. oktober 2003. 

 

Karen Nielsine Sommer, Gartnerparken 12, Nysted, født den 12/10 1916, er afgået ved døden 

i en alder af 87 år.  

 

 

 

 

 

1. november 2003. 

 

Åbner ny butik i Nysted. 

 

 

 

 

Efter en kort tid at have stået tom, er den 

lille butik på hjørnet af Adelgade/Jern- 

banegade igen åbnet med ny ejer. Det er 

June Spuur fra Frejlev, som har åbnet for 

sine helseprodukter, samt en masse andre 

spændende produkter, lige fra tøj til vaser, 

nips og billeder. 

June er fra Falster, men bor nu i Frejlev. Hun 

har med sit eget udtryk tidligere prøvet lidt af 

hvert, dog ikke at drive egen butik. 

 

 
Foto: Nysted Avis  Hjørnet af Adelgade/Jernbanegade. 
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Foto: John Voigt 

 

3. november 2003. 

 

Nysted og Vantore Pensionistforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling fredag, den 

21. november, kl. 14. Der er alvorlige ting på dagsordenen, idet foreningen vil blive opløst, vil 

der ikke findes en ny bestyrelse. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Nysted, afholder årsmøde tirsdag, den 4. 

november, kl. 19.00. Mødet afholdes i Fritidscentret i Kettinge. 

 

”Heidis” Blomster fylder 20 år. 

 

 

3. november er den nøjagtige dato for dagen, hvor 

Heidi åbnede sin forretningsdør første gang. Det er 

altså nu allerede 20 år siden. Dengang var adressen 

Jernbanegade 1, hvor Heidi de første 4 år solgte sine 

kreativiteter. Så var det tid til at flytte til større lokaler 

og valget faldt på Adelgade 37, hvor hun som bekendt 

har huseret siden. Flyttedatoen blev pudsigt nok også 

3. november. 

 

 

 
 Foto: Nysted Avis. 

 

Heidi – som også hedder Pedersen f. Thomsen – er fra Amager, men kom til Nysted på ferie. 

Hun blev uddannet som blomsterdekoratør hos gartner Per Hansen og kom senere til Kvickly i 

Nykøbing F. Da man der opgav at have egentlig blomsterbutik, blev hun selvstændig i Nysted.  

 

 

 

 

 Parti Heidis Blomster, Adelgade 37. Foto: John Voigt.  

Heidi har gennem årene haft mange forskellige bypiger, medhjælpere og sågar en lærling til at 

hjælpe sig i forretningen, dog var den første bypige en dreng. Fælles for dem alle er, at de 

ikke har glemt deres tid hos Heidi. Flere af dem er da også vendt tilbage, for at hjælpe den 

”gamle boss” til højtider og under spidsbelastninger, når Heidi har haft brug for et par ekstra 

hænder. 

 

6. november 2003: 

 

Bdr. Engelbredt A/S, Adelgade 40, Nysted, får lagt nyt tag på hovedhuset. 
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 Parti fra Adelgade: Foto: John Voigt  

 

10. november 2003. 

 

Nysted Roklubs Venner afholder generalforsamling fredag 21. november, kl. 18.30 i 

roklubbens lokaler på Strandvejen 4. Dagsorden iflg. Vedtægter. Der serveres som sædvanligt 

gule ærter til de fremmødte. 

 

12. november 2003. 

 

Arne Friis Jørgensen, Lærkevej 8, Nysted, kan fejre 80 år fødselsdag.  

Citat fra FOLKETIDENDE: 

”Han er fra Flårup, hvor han begyndte sit voksenliv, som skytteelev, først på Torbenfeldt, 

senere på Bregentved. Efter to år gik han i gang med en landbrugsuddannelse med ophold på 

mange af de store gårde som Aalholm, Fredsholm, Vingegården under Tjele, Engestofte m.fl. I 

1951 blev han bestyrer på Bremersvold og i en periode på 13 år havde han samtidig ansvaret 

for driften af Kærstrup. Han kom til Bremersvold samme år som den store gård brændte, og 

han fik en travl periode med genopbygningen. Den store kvægbesætning var uskadt takket 

være brandsikret loft. Det var travle år med store udfordringer, og måske netop betegner Aren 

Friis Jørgensen dem som sine bedste. Det blev til 38 år på Bremersvold og onsdagens fødselar 

er rigtig i sit es, når han fortæller om livet på gården. Det var med et stort folkehold, der var 

på kost. Der var malkekoner, som håndmalkede 120 køer dagligt, hver kone havde 18 køer at 

tage sig af. En herregård var dengang et lille samfund for sig selv, med herskab og 

tjenestefolk. Til i dag er der sket en næsten ufattelig udvikling. 

Det har gennem årene været jagten, der har været Arne Friis Jørgensens store interesse, 

hvilket mange trofæer af rå- og dådyr vidner om. 

 

 

14. november 2003. 

 

På Slagteriskolen i Roskilde har Jeanette Maria Gjessø, Gl. Torv 4A, Nysted, bestået sin 

svendeprøve inden for køkkenassistentfaget. Hun er udlært fra Centralsygehuset, Nykøbing F.  

 

Nysted Trælast udvider. 

 

Nysted Trælast, Wichmandsvej 8, Nysted, påbegyndte en udvidelse af lagerarealet her i det 

tidlige efterår. Her er man i gang med at opføre ekstra ca. 700 kvadratmeter til brug for 
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indendørs oplagring af trælast og inventar. Den forventede pris for den nye hal forventes at 

andrager ca. 1 mill. Kroner. 

 

  
Foto: John Voigt  

 

15. november 2003. 

 

Lejerbo’s nybyggeri på Rosenvang. 

 

Byggeriet på Rosenvang-udstykningen er godt i gang. Nedenfor ses nogle af bygningerne 

under opførsel. 

 

  

 

 

 

Foto: John Voigt  
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Juleudsmykningen 2003 i Nysteds gader. 

 

Igen i år er der sat girelander op i Adelgade og Jernbanegade.  

 

  
Foto: John Voigt  

 

Jeg må nok give kritikerne ret. Det ser sølle ud, men problemet er nok, at der ikke er megen 

opbakning af såvel økonomisk, som praktisk karakter for en sådan juleudsmykning. 

 

Den nye Servicebutik på Rådhuset er ved at tage form. 

 

Første etape af moderniseringen af Servicebutikken er stort ses færdig. Nedenfor ses den nye 

afdeling, som er taget i brug. 

 

  
Foto: John Voigt  

 

17. november 2003. 

 

Alt om Hækkerup. 

 

Forlaget Aschehoug har udgivet bogen ”Hækkerup” af forfatteren Nikolaj Bøgh. Bogen er på 

395 sider og koster kr. 349. 

Biografien fremlægger Per Hækkerups liv og karriere i kronologisk orden, og da han stod i 

centrum af dansk politik gennem mere end 30 år, bliver det også historien om 

Socialdemokratiet i en periode og fødslen af det moderne Danmark. 

Per Christen Hækkerup blev født 25. december 1915 i Ringsted, og giftede sig i 1939 med 

Grete Hækkerup (f. 1914 -  1995). De fik i løbet af 1940’erne de tre børn, Klaus, Hans og 

Niels. I 1960’erne erhvervede de det stråtækte hus i Stubberup vest for Nysted, hvor det i 
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mange år blev anvendt som fritids- og sommerhus. I 1974 slog ægteparret sig fast ned i 

Stubberup, og den 13. marts 1979 døde Per Hækkerup her i en alder af 63 år. 

 

19. november 2003. 

 

Stoppestedets Venner, generalforsamling. 

 

Der var genvalg over hele linien, da Stoppestedet Venner holdt generalforsamling. Foreningen 

har nu virket i ni år.  

 

20. november 2003. 

 

Nysted-hus og have i Vantore hædret. 

 

Nysted kommune har de senere år belønnet bygninger og anlæg i kommunen ved en årlig 

bedømmelse. I år valgte præmieudvalget at tildele præmien til ejeren af Adelgade 71 – Lilli 

Nielsen*) - for en nænsom og med stor omhu restaurering af huset.  

 

Som den flotteste have faldt valget på Kirsten og Erik Larsens ejendom Vantorevej 75. Her er 

lavet et meget smukt haveanlæg med stensætninger, buske og enkeltstående træer.  

 

 

 

 

 
 

Foto: John Voigt Foto: John Voigt 

 

*) Lilli Nielsen er jo et kendt ansigt i Nysted. Hun har i mange år haft damefrisørsalon i 

ejendommen Adelgade 73/hjørnet af Smedestræde. Her har mange af byens fruer/kvinder fået 

sat håret op til narrestreger. Salonen blev i første omgang drevet sammen med ægtefællen 
Svend Nielsen – også kaldet Svend Barber,  1991- som havde herrefrisørforretning ud til 

Adelgade. I løbet af årene indgik Lilli Nielsen et samarbejde med sin ældste datter, som nu har 

overtaget og driver damefrisørforretningen videre. Efter ophøret bosatte Lilli Nielsen sig i 

ejendommen Adelgade 73. Ejendommen Adelgade 71, som jfr. ovenstående blev belønnet af 

præmieudvalget ejes af Lilli Nielsen, men bebos af hendes yngste datter. 

 

22. november 2003. 

 

Campingpladsen solgt til nuværende bestyrer. 

 

Campingpladsens nuværende bestyrer, Jan Hansen, var lavest blandt tre bydende, men andre 

faktorer betød at byrådet besluttede, at han var den man valgte, da den kommunalt ejede 

campingplads skulle sælges. Jan Hansens bud lå på 2,6 millioner kroner. 
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24. november 2003. 

 

Onsdag, den 26. november kan rådhuspedel, tidl. tømrer, Bent Hansen, Jernbanegade 10, 

Nysted, fejre sin 75 år fødselsdag. Åbent hus på dagen for venner, bekendte og naverbrødre. 

 

Folkeobligationer skal sikre skulpturkøb. 

 

Med baggrund i en oprettet initiativgruppe har Flemming Henriksen på dennes vegne i 

byrådets spørgetid forelagt forslag om, at der udstedes f.eks. 300 obligationer a 500 kroner, 

som kan sælges til interesserede borgere. Obligationerne skulle have en løbetid på 10 år. Når 

de blev udtrukket skal kommunen indløse dem. Det indkomne beløb skal anvendes til køb af 

en del af de udstillede skulpturer af billedhuggeren John Rud, som kunstforeningen fik sat op i 

Nysted by som hermed for en tid omdannede Nysted til en skulpturpark. 

Nu har det vist sig, at en sådan model ikke kan finde anvendelse i kommunen, idet kommunen 

i givet fald skal deponere et tilsvarende beløb i Indenrigsministeriet. Initiativgruppen bliver nu 

indkaldt til et møde, hvor de nærmere muligheder kan drøftes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. november 2003. 

 

Afsked efter 42 år med brande. 

 

 

Flemming Nættermann, Adelgade 38, Nysted, 

har valgt at forlade fritidsjobbet hos Falck 

med udgangen af november. 

 
 Foto: Jan Knudsen. 

 

27. november 2003. 

 

Super-Brugsen i Nysted blev reddet. 

 

Super-Brugsen i Sakskøbing trådte til med tilbud om en fusion af de to brugser. Efter 2 

måneder i betalingsstandsning er Brugsen i Nysted reddet. Spørgsmålet er nu blot om, den 

skal forsætte som en Super-Brugs eller en Dagligbrugs. Den endelige afgørelse blev truffet på 

et møde i Sakskøbing. Offentliggørelsen vil ske på et pressemøde i dag eftermiddag. 

 

Rasammah Kumarasamy, Solsortvej 10, Nysted, er afgået ved døden, 78 år gammel. 

 

28. november 2003. 

 

Juletræet tændes i Nysted. 
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Juletræet i Nysted  

D.v.s. at der fak- 

juletræet, nemlig  

ét ved Rådhuset. 

sker – skønsmæs- 

gangspunkt fra Ny- 

gik i fakkeltog ned 

tændte Borgmester 

Andersen så jule- 

så i samlet flok op 

også træet her 

 

blev tændt i dag. 

tisk blev tændt 2  

et på Gl. Torv og 

De mange menne- 

sigt 100 – tog ud- 

sted Børnehave og 

til Gl. Torv. Her  

Lennart Damsbo- 

træet og alle gik  

til Rådhuset, hvor  

blev tændt. 

 Foto: John Voigt  

 

Nysted kommune vover for meget. 

 

Den 19. november har byrådet drøftet en sag for lukkede døre om hvorvidt rensningsanlægget 

og hele kloaksystemet i Nysted skal omdannes til et ”privat” firma kaldet Nysted Miljø A/S. 

Dette har afstedkommet mange bemærkninger og indlæg i den lokale presse. 

Fra Svend Frank, Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Rødstenrevle 2, Nysted ses 

nedenstående læserbrev i FOLKETIDENDE: 

”Den 19. november havde vi en meget vigtig lukket sag eller nærmere skjult sag under 

afstemning, nemlig etablering af Nysted Miljø A/S, som overtager rensningsanlæg og hele 

kloaksystemet, som i dag er kommunalt ejet. 

At Nysted kender til økonomiske problemer er vi alle klar over, men disse bliver ikke løst ved 

at sælge eller pantsætte ejendomme m.m., som jo er Nysted borgernes arvesølv. At selve 

Rådhuset heller ikke mere er borgernes ejendom ved vel alle. 

Hvor langt tør man gå, og hvad bliver det næste. Kunne man forestille sig, at 

Halmvarmeværket også omdannes til et Miljø A/S? Hvem ved! Alle disse eksperimenter gør 

borgerne meget utrygge. 

Jeg er glad for, at jeg sammen med den konservative Bent Pedersen og de 5 fra Borgerlisten 

stemte anderledes, men desværre manglede vi én, kun én stemme for at undgå 

gennemførelsen af et efter min mening meget vovet eksperiment. Tør borgmesteren virkelig 

gennemføre den sag med kun én stemmes flertal. Det bliver et samvittighedsspørgsmål. Husk 

150 millioner kroner over 25 år er lang tid. Her er noget næste generationer kan ”glæde” sig 

over.” 

 

29. november 2003. 

 

14 foreninger i årets juleoptog. 

 

Det traditionelle juleoptog tog sin start fra havnen, hvor alle de mange deltagere var linet op. 

Som sædvanligt gik politiassistent Ebbe Thiesen i front. Juleoptoget blev ført an af Sakskøbing 

Tamburkorps efterfulgt af alle de deltagende, festligt udsmykkede foreninger, som til dagen 

havde lagt megen fantasi i netop deres indslag i optoget. Først gik det til Gl. Torv, hvor 

borgmesteren bød velkommen og sognepræst Jens Christian Nielsen præsenterede de enkelte 

hold. Der blev også tid til at synge én af julens salmer.  
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Herefter fortsatte juleoptoget op gennem 

Adelgade, vendte ved Bagergangen og igen 

retur til Gl. Torv. Her blev der igen sunget en 

af julens sange, hvorefter borgmesteren 

præsenterede vinderen af juleoptaget. Det 

blev i år Boldklubben 1990, som havde valgt 

temaet Kejserens nye klæder. 

 
 Foto: Nysted City 

 

 

 

Som et særligt festligt indslag blev 

politiassistent Ebbe Thiesen hyldet og takket 

for de mange år han havde gået foran i de 

årlige juleoptog. Årsagen er den, at Ebbe 

Thiesen går på pension i det nye år, hvorfor 

det var sidste gang han gik i front. 

Foto: Nysted City  

 

 

 

Ny formand for Borgerlisten. 

 

Efter sit årsmøde forleden dag havde Borgerlisten konstituerende generalforsamling, og her 

blev der rokeret om i bestyrelsen. 

Frank Strømsted og Helle Munk blev genvalgt til bestyrelsen, men bagefter trak Frank 

Strømsted sig tilbage fra formandsposten. Den blev overtaget af Hans Erik Petersen, Helle 

Munk blev næstformand.  

 

Det fremtidige samarbejde er afbrudt. 

 

Det politiske samarbejde mellem Socialdemokratiet og Borgerlisten – som blev indgået efter 

valget – har lidt et knæk. Årsagen hertil er den, at Borgerlisten på sin nylig afholdte 

generalforsamling gav klart udtryk for, at samarbejdet betragtes som afbrudt efter de debatter 

og afstemninger som fulgte i kølvandet efter sagen om Nysted Miljø A/S.  

 

1. december 2003. 

 

Dagen er årets 335. dag. Uge 48. Navn: Arnold. Solen ned kl. 15.49, Op i morgen kl. 8.15. 

Dagens længde: 7 timer og 35 minutter. Aftaget 9 time og 39 minutter. 

 

Fortsat debat om Nysted Miljø A/S. 
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I FOLKETIDENDE har Anne Svendsen, Byrådsmedlem, Slotsgade 12, Nysted, haft følgende 

læserbrev: 

”På byrådets dagsorden havde vi i forrige uge et beslutningsforslag, om vi vil oprette et 

miljøselskab. 

Der var to grunde til at det var på den lukkede dagsorden: For det første skal sager 

vedrørende køb og salg af fast ejendom være på lukket møde. For det andet havde vi lovet at 

holde kortene ind til kroppen indtil en håndfuld andre kommuner havde haft det på 

dagsordenen. 

Til trods for at navnet (Nysted Miljø A/S) lyder som om det drejer sig om at fremme miljøet, er 

det egentlig ikke det, der er hovedformålet. Formålet er, på lovlig vis, uden risiko, at tjene 

nogle penge til kommunekassen. 

Vi vil ganske enkelt udnytte at vi som kommune kan låne pengene billigt. Pengene deponeres i 

form af obligationer, der tjener en bedre rente end vi betaler på lånet. Renteforskellen er stor 

nok til både at betale renter og afdrag i kommunekredit og til at vi stille og roligt tjener ca. et 

par millioner om året til den slunkne kommunekasse. 

Efter 25 år er lånet betalt tilbage. Skulle renteudviklingen blive markant anderledes end 

forventet kan vi med meget kort varsel betale lånet tilbage, da vi jo hele tiden har 

obligationerne. Altså ingen ”pantsætning af arvesølvet” (kloakker), men derimod et 

kærkomment tilskud til den kasse som skal finansiere borgernes service. Og hvem vil ikke det? 

Det vil heldigvis et flertal i byrådet bestående af Venstre, Socialdemokraterne og De Radikale. 

Hr. Svend Frank har ret i at det er et samvittighedsspørgsmål. Jeg ville i hvert fald have meget 

dårlig samvittighed ved at stemme imod forslaget.” 

 

Enlige og ensomme indbydes til julefest. 

 

Igen i år tilbydes de enlige og ensomme til julefest. På Fjordvej 31, Nysted, afholdes der privat 

julefest fra kl. 17, pris kr. 40,-. Også Røde Kors, Nysted afdeling indbyder til julefest, kl. 17 

hos sognepræst Ramund Kværnø, Kettinge Præstegård. Pris kr. 75,-. 

 

2. december 2003. 

 

Der var engang en Superbrugs …… 

 

I forbindelse med betalingsstandsningen af Nysted SuperBrugs og den efterfølgende 

overtagelse og videreførelse som DagligBrugs har Bobby Astrup, Rosenhaven 15, Nysted, haft 

følgende læserbrev i FOLKETIDENDE: 

”Det er en tung gang at meddele, at Superbrugsen har måtte give op. Jeg spørger mig selv, 

efter så mange år må der da være en hovedstol at tage af! 

Først købte man et godt etplanshus til nedrivning for at få en større benzintank, større 

investering. Var det nødvendigt? Nu har man solgt bygningen, grundareal og tankanlæg, og 

alligevel kan man ikke klare at betale gælden i driften, (det må være et meget ringe 

revisorfirma samt en bestyrelse uden den fordringsmæssige viden). I året 2001 omsatte man 

da for 32 millioner kr. med et mindre udbytte – hvad er gået galt? 

Bestyrelsen har en stor andel af dette og er den store synder, da man placerede Aldi overfor. 

(Arbejdspladser var hensigten, men ikke i Nysted, da dette personale blev byttet om). 

Havde man fundet en anden placering til Aldi ved havnen eller vandtårnet, havde brugsen nok 

klaret sig, men en stor tak til Superbrugsen fra Sakskøbing (som har orden i pengesagerne), 

så kan vi atter købe deres dejlige blå cirkelkaffe i Nysted.” 

 

Gensidig undren (Det fremtidige samarbejde er afbrudt). 

 

I debatten om det fremtidige samarbejde i byrådet har Borgerlisten, Hans Jørgen Hansen, 

Østvej 6, Herritslev, haft nedenstående læserbrev i FOLKETIDENDE: 

”Borgmesteren undrer sig over Borgerlisten. Det er gensidigt undren. 

Hvordan kan borgmesteren forvente, at man skal sætte sig sammen og få en positiv og god 

dialog, og udforme et fælles mål for de næste 2 år, når han lige har været ”utro”. 

Borgerlisten har lige siden præsentationen i Økonomiudvalget, ikke lagt skjul på 
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betænkeligheden ved at indgå i et tvivlsomt projekt på kloakkerne, og kunne ikke støtte 

forslaget på foreliggende grundlag. 

Så sent som på byrådsmødet foreslog Borgerlisten at udskyde beslutningen til januar så 

”flertalsgruppen” kunne få lejlighed til at gennemdrøfte situationen og fremtidig samarbejde. 

Det blev afvist og kloaksagen kom til afstemning, selv om Socialdemokraterne vidste, at så 

ophørte samarbejdet. 

Borgerlisten undrer sig over, at skattesamarbejdet med de midtlollandske kommuner, som 

borgmesteren ikke havde flertal for, blev udskudt på samme møde. 

Borgerlisten ser frem til et konstruktivt samarbejde med alle partier i byrådet med ”Borgerne i 

centrum”. 

 

Tove Lis Jensen, Smedestræde 2, Nysted, født den 5/10 1937, er afgået ved døden i en alder 

af 66 år. Efterlader sig ægtefællen Algot A. E. Jensen, født den 26/7 1932. 

 

3. december 2003. 

 

Varmeværket er sat på dagsorden. 

 

På byrådets kommende dagsorden i december har byrådsmedlem Bent Pedersen, Det 

Konservative Folkeparti, sendt et punkt om forbrugernes overtagelse af varmeforsyningen til 

optagelse på dagsordenen.  

”Det var et enigt byråd, der i sin tid lovede at gøre det, hvis forbrugerne ønskede det, siger 

Bent Pedersen.”. 

 

4. december 2003. 

 

26 kørte for hurtigt på Wichmandsvej i Nysted. 

 

Politiet fotokontrol har været på besøg i Nysted. Dette skete bl.a. på Wichmandsvej i Nysted, 

hvor der passerede 184 køretøjer i kontrolperioden. Heraf kørte 26 for hurtigt, og kan forvente 

et bødeforlæg.  

Jeg kan kun sige - uden at være meget negativ – at det er godt med disse jævnlige 

fartkontroller. Der køres meget hurtigt på Wichmandsvej. Dette har jeg ofte set og 

konstateret. Jeg kunne ønske mig, at byrådet tog fat på problemet med fartdæmpende 

foranstaltninger på dette stykke. 

 

Fortsat debat om Nysted Miljø A/S. 

 

Ramund Kværnø, 1. Viceborgmester, Borgerlisten, Præstegårdsstræde 6, Kettinge, har haft 

følgende læserbrev i FOLKETIDENDE: 

”Ak den kloak – Anne tak. 

Tak til Anne Svendsen for et ærligt indlæg. Sagen her drejer sig om penge til kommunekassen. 

Ved at låne 150 millioner kroner og anbringe dem hos en kapitalforvaltning, håber man at få et 

overskud til kommunekassen – ikke til kloakkassen. 

Den misforståelse havde sneget sig ind i FOLKETIDENDES artikel i torsdags. Skulle 

borgmesteren ikke prøve at få rettet en sådan misforståelse? 

Sandheden er, at alle omkostninger til forbedring og udbygning af kloakken skal betales af 

kloakbrugerne over vandafledningsafgiften, som er så høj i forvejen. Derfor er Borgerlisten 

imod”. 

 

33 boliger ved Syrenvænget. 

 

Som et led i rationaliseringerne ved Amtet har man netop besluttet, at der ved Syrenvænget 

skal opføres 33 nye boliger, når Bo-og Naboskaberne Holeby/Nysted og Vibo bliver sammen- 

lagt her i det nye år. På teknisk forvaltning er man allerede gået i gang med forberedelserne til 

udarbejdelse af lokalplan N19, for det område ved Syrenvænget, hvor boligerne skal opføres. 
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Boligprojekt fjernes fra Rosenvang. 

 

Det projekt med andelsboliger, som MN Entreprise i Maribo har arbejdet med ved Rosenvang 

er blevet flyttet. Årsagen er, at det har været svært at sælge boligerne ved Rosenvang, idet 

fremtidige brugere af boligerne mener, at det ligger for langt fra byens centrum. Projektet 

flyttes nu til arealerne mellem Syrenvænget og Egevænget. Man forventer at opføre 10-12 

andelsboliger. Kommunen skal nu have udarbejdet lokalplan for området. 

 

Byggeforslag på gammel hotelgrund. 

 

 

 

Nysted kommune har uopfordret modtaget forslag 

fra et par arkitektfirmaer om byggeri af boliger på 

det tomme areal i Adelgade, hvor det det tidligere 

hotel Axelhus, senere Landmandshotellet lå. Arealet 

tjener i dag som parkeringsplads, grønt område og 

gennemgang til Østergade (Bagergangen). Teknisk 

forvaltning har fået beføjelse til at arbejde videre 

med sagen. 

Foto: John Voigt  

 

5. december 2003. 

 

Mandag den 8. december kan Ole Vennevold, Aalholm Parkvej 16, Nysted, fejre sin 50-års 

fødselsdag. 

 

Samarbejdet er ophørt – igen, igen …………… 

 

Socialdemokraternes Byrådsgruppe, Socialdemokraternes Bestyrelse i Nysted Partiforeningen 

v/Flemming Hansen, Brydebjergvej 3, har haft følgende læserbrev i FOLKETIDENDE: 

”Med baggrund i en avisartikel i FOLKETIDENDE torsdag den 27. november, har vi taget til 

efterretning, at Borgerlisten betragter vort samarbejde, der begyndte efter sidste 

kommunevalg ved en fælles konstitueringsaftale, som ophørt. 

På trods af Borgerlistens udmelding vil vi, med baggrund i vort valgprogram, fortsat arbejde på 

at skabe resultater til gavn for borgerne i Nysted kommune og gerne med så bredt et flertal 

som muligt”.  

 

8. december 2003. 

 

Fra Borgerlisten ved Bent Bille-Hansen har Nysted Avis modtaget følgende læserbrev: 

”Hidtil har samarbejdet mellem Borgerlisten og Socialdemokratiet fungeret ganske udmærket. 

Men på det sidste er to sager dukket op, hvor vi må sige stop. Først er der sagen om en fælles 

skatteforvaltning med seks andre Lollandske kommuner. Vi ser ingen grund til hastværk, men 

vil afvente strukturkommissionens udspil. Vi lægger ikke skjul på, at vi hellere set et 

samarbejde med Sakskøbing, og måske senere med hele Falster. Og så er der sagen om at 

sælge hele kloaksystemet for 150 mio. kr. for at spekulere med midlerne, hvor forskellen 

mellem den korte og lange rente måske kan give en eller anden gevinst til kommunekassen. 

Hvis salget endda kunne bevirke, at vores meget høje vandledningsafgift kunne nedsættes, 

men man kan frygte det modsatte, idet enhver udbygning og renovering også betales over 

afgiften. 

Jeg ville som borgmester havde været meget betænkelig ved at gennemtrumfe en så stor og 

alvorlig sag med et snævert flertal, hvilket vi også advarede borgmesteren om. Og det blev 

sagt meget klart til den Socialdemokratiske gruppe og deres formand, at skete det, var vores 

faste samarbejde ophørt. Ellers vil vi selvfølgelig samarbejde med alle om sager, der vil gavne 

alle vore borgere. Det er det, vi er valgt til”. 
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9. december 2003. 

 

Maja Borst-Jensen, Fiskergade 19, Nysted, er afgået ved døden. Efterlader sig ægtefællen Palle 

Borst-Jensen. 

 

Omlægning af havnen i Nysted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området i den sydlige del af havnen bliver inddelt i områder, der skal adskilles af hække. 

Projektet indledes af teknisk forvaltning til foråret og vil strække sig over flere år. 

Omlægningen kan hindre utryghed langs havnen.  

 

Fortsat debat om Nysted Miljø A/S. 

 

Tilsynsrådet får nu en redegørelse fra kommunen om Nysted Miljø A/S og salget af 

rensningsanlæg og kloakanlæg til dette selskab. Det er Borgerlisten der har indbragt salget for 

Tilsynsrådet. Det er ønsket fra både kommunen og Borgerlisten, at der fås et hurtigt svar. 

 

 

15. december 2003. 

 

Postkasse ødelagt. 

 

Om det er et resultat af fredagens julefrokoster vides ikke, men Postvæsenet fik natten til 

lørdag ødelagt en af sine røde postkasser i Nysted. Det gik ud over postkassen ved Adelgade 

43. 

 

Salg af ejendommen Strandvejen 73 – tidl. politistation og retslokale i Nysted – er nu kommet 

et skridt videre med salg for øje. Nysted kommune har tilbud Domstolsstyrelsen lokaler på 

rådhuset. 

 

Julefest i Kettinge for børnehaven. 
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Søndag var der julefest i Kettinge 

Fritidscenter. Det var børnehaven i Nysted, 

der afholdt sin årlige julefest. Der var festligt 

dækket op, og børnene pyntede juletræet. 

Også julemanden kom på besøg. Han 

arrangerede balancegang med balloner, 

fortalte historier og delte slikposer ud til alle 

børnene. Også en gang amerikansk lotteri 

blev der tid til med mange præmier skænket 

af byens handlende. Alt i alt en rigtig god 

dag. 
 

 Foto: John Voigt 

 

Den første sne. 

 

Natten til den 15. december fik Nysted sin første sne. Om morgenen vågnede vi alle op til 

snedækkede marker, haver og hustage. Vinden var i nordvest, jævn til frisk og med 2-3 

graders frost. 

 

Halmværket i Nysted skaber debat! 

 

Nysted Avis har fra Erik Kamper, Solsortvej 7 og Carl Petersen, Solsortvej 5 i Nysted modtaget 

nedenstående læserbrev med overskriften ”Halmværkets overdragelse”: 

”Nu har byrådet snart solgt hele Nysted, vi ved jo godt, at byrådet ikke lytter til borgerne, men 

at vi har en borgmester der ikke vil svare, er for dårligt. 

Han er ikke egnet til borgmester! 

Forbrugerforeningen for halmværket har spurgt om overtagelse af værket, som lige fra starten 

var meningen at forbrugerne skulle overtage. Vi har også fået fortalt, at der var vandtætte 

skotter mellem kommunens og værkets kasse, men de skotter er så hullet som en tesi. 

Varmen i Nysted er dyr nok og kan blive billigere ved en overtagelse. Så byrødder – vågn op – 

og hold de løfter, der hele tiden er givet. Halmværket burde være forbrugernes, det skulle 

være sket for længe siden”. 

 

Rådhuset lukker: 

 

Det bekendtgøres herved, at Rådhuset er lukket fra 24. december 2003 til 4. januar 2004 

begge dage incl. Dog er Servicebutikken åben. Tirsdag 30. december kl. 9.00 – 12.00 for akut 

og begrænset ekspedition.  

 

16. december 2003. 

 

Under overskriften Helt solgt har Bent Louis Jensen, tidl. formand for socialdemokraterne, 

Anneksvej 3, Kettinge, haft nedenstående indlæg i FOLKETIDENDE: 

”Principielt er det umoralsk at sælge borgernes (kommunens) rensningsanlæg og kloakker! Jeg 

er skuffet over, at hele denne sag har været skjult for bestyrelsen og baglandet! 

Jeg havde forventet en åben dialog før den store beslutning blev truffet! Det klæder ikke 

Socialdemokraterne at arbejde skjult i stedet for åbent og demokratisk. Hvis en sag ikke tåler 

dagens lys – er det en dårlig sag! 

Alle tilsluttet kloak- og rensningsanlæg bliver fremover dårligere stillet, når der bliver udgifter 

til reparationer, vedligeholdelse og fornyelse! Anlæggene kunne i løbet af forholdsvis få år 

være tilbagebetalt (restgæld 15 millioner), således, at brugerafgifterne kunne nedsættes! 

Denne mulighed er tabt for altid. 

Vi er meget skuffede i baglandet!” 

 

Lidt (meget) om Nysted Brugs, senere Super Brugsen i Nysted. 
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I forbindelse med betalingsstandsningen i Super Brugsen i Nysted har jeg fundet anledning til 

at fortælle lidt om Nysted Brugs – senere Super Brugsen - fra omkring 1968/69. 

Nysted Brugs – ja, det hed den dengang – havde til huse på hjørnet af Jernbanegade og 

Østergade. Den havde postadresse Østergade 1. Nysted Brugs var som jeg husker den – jeg 

var bydreng der et par år – en gammeldags Brugs med alle de varer, som dengang var 

almindelige i en brugs. Ned fra loftet hang sutsko med såler lavet af cykeldæk, vandkander i 

blik o.s.v. Mange varer, såsom svesker og rosiner var anbragt i skuffer langs den ene væg. 

Længst tilbage ud mod Jernbanegade var der en elektrisk kaffemølle. Nede i kælderen var det 

almindeligt, at sirup, petroleum, sprit og eddike var oplagret i store tromler, som løbende blev 

omhældt i flasker. Også her var øl, sodavand m.m. oplagret. Jeg har, som bydreng, båret 

mange kasser øl og vand op i forretningen, og tappet mange liter sirup, petroleum, sprit og 

eddike op på dertil egnede flasker.  

 

 

Uddeleren dengang var Arne Jensen, f. 9. 

april 1920. Han var gift med Oda, f. 1. 

december 1923, og de boede ovenpå 

Brugsen, formentlig i en funktionærbolig. Jeg 

husker ikke, at fru Oda deltog i Brugsens 

drift. I Brugsen var foruden uddeleren ansat 1 

butiksassistent, samt en lærling. Nysted 

Brugs var en selvstædig brugs, hvor man selv 

kunne vælge sine leverandører. 

 

 
 Foto: Privat 

 

Allerede i 1967 måtte bestyrelsen konstatere, at huset/lokalerne var blevet for trange, idet 

varesortimentet hele tiden blev udvidet. Man havde søgt om tilladelse til en udvidelse, men 

dette var blevet afslået af kommunalbestyrelsen under henvisning til, at grunden allerede var 

overbebygget. Det blev besluttet, at købe en grund syd for posthuset på Wichmandsvej 14, 

nemlig der hvor Super Brugsen har til huse i dag. Her blev opført en helt ny bygning/for- 

retning, som åbnede 1. august 1969. Omsætningen det første år efter flytningen af butikken til 

Wichmandsvej 14 steg fra 800.000 kr. til 1,1 Mill. Kroner. I 1986 byggede man til mod 

Posthuset. I 1972 føjede man salg af benzin fra stander til Brugsens varesortiment. 

 

Uddeler Arne Jensen virkede i Nysted Brug fra 27. maj 1947 til 27. maj 1987, hvor han efter 

40 års virke gik på pension. Han og Oda byggede herefter hus på Wichmandsvej 48, hvor de 

begge stadig bor. 

 

Bestyrelsen ved skiftet fra Jernbanegade og Østergade til Wichmandsvej var: Edvin Jensen, 

Kaj Jørgensen, Bøye Mortensen, formd., Leo Jacobsen og Lilli Aage. 

 

Den gamle brugs på hjørnet af Jernbanegade og Østergade blev i 1970 udlejet til Nysted 

Sygekasse og lejligheden ovenpå den gamle brugs blev udlejet til privat udlejer. 

 

I løbet af 1972 sælges et stykke jord fra op mod posthuset til C. F. Frederiksen for kr. 8.242, 

og den gamle brugs sælges til Jørgen Christensen, Nr. Alslev for kr. 150.000. 

 

Her er medtaget referat fra Ordinær generalforsamling den 5. december 1973 på Nysted 

Hotel: 

 

”Formanden bød velkommen og bad om valg til dirigent. Valget faldt på Erik Strange. 

Formandens beretning: 

Igen i år har vi haft et godt resultat i vores brugsforening. Vi har haft en omsætning på 

2.013.004 kr. Det er en stigning i omsætningen på 18% (17.135%) i forhold til sidste år. 

Prisstigningerne udgør 8%, altså en reel fremgang på 10%. 

Nettoresultatet før afskrivninger og henlæggelser er 130.249 kr. = 6.45% af omsætningen, 

(sidste år 5.92%). 
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Jeg synes vi har grund til at være tilfredse med resultatet, et resultat som ikke mindst skyldes 

vor uddelers indsats og hermed vil jeg takke uddeleren og personalet for god indsats og godt 

samarbejde i årets løb. 

Vi mener det er rigtigt, at vi udover de sædvanlige nødvendige afskrivninger og henlæggelser 

skulle afskrive resten på etableringskontoen, i alt 40.094 kr., så er vi af med den. 

Det har for bestyrelsen været et roligt år, vi har ikke haft problemer af nogen art eller større 

opgaver. Kun den ærgrelse af det har knebet med at få de varer hjem, vi ønskede. Det blev 

mærkbart under strejken i foråret, men har for visse varers vedkommende været 

utilfredsstillende hele sommeren. Situationen har været den samme i hele landet, og der har 

ikke været mangel på protester overfor FDB. Adskillige uddelere og andre har både i skrift og 

tale givet udtryk for utilfredshed med vareleverancerne. Fra FDB blev der da også til sidst 

svaret, at brugsforeningernes uddelere kunne købe hos andre leverandører, de varer, som FDB 

ikke var i stand til at levere, men jeg tror nok, at visse særlig efterspurgte varer heller ikke 

kunne fås hos andre leverandører. 

Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Desuden har medlemmer af bestyrelsen 

og uddeleren deltaget i kredsmøder og andre møder arrangeret af FDB. 

På grund af oliesituationen er der allerede inden for plastindustrien opstået vanskeligheder 

med fremskaffelse af råvarer bl.a. til fabrikation af emballage. Indenfor den del af 

brugsforeningsbevægelsen, der omfatter DB, vil fra 1-1-74 en bærepose koste 25 øre, for at få 

kunderne til at begrænse brugen af bæreposer, eller for at formå kunderne til at bruge den 

samme bærepose flere gange. Alle brugsforeninger er opfordret til at indføre samme regel, jeg 

mener, at vi skal følge opfordringen. 

Hvad mener forsamlingen om ”Samvirke”. Sidste år kostede bladet vores forening 2.600,- kr. 

Fra 1/1 74 skal bladet koste 10 kr. pr. abonnement. Vi havde pr. 1/10 73 403 medlemmer i 

foreningen. 

I den senere tid har der i foreninger, kredse og i FDB været diskussion om dividenden. Nogle 

mener at den skulle afskaffes, og andre mener noget andet. Jeg vil meget gerne høre, hvad 

medlemmerne her i foreningen mener, skal dividenden afskaffes. 

     (K.Jø). 

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget og godkendt. 

Derefter oplæste uddeleren det reviderede regnskab, som enstemmigt godkendtes. 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Derefter var der valg til bestyrelse. Karen Jørgensen ønskede ikke genvalg, Erik Strange blev 

nyvalgt i stedet. 

 

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et par stk. smørebrød og en øl eller vand. 

Der var i alt 70 deltagere. 

 

Aftenen sluttede med, at sparekassen viste et par dejlige rejsefilm. 

 

Flemming Nættermann, Kaj Jørgensen, J. Christensen, K. Hansen. 

I det efterfølgende bestyrelsesmøde den 4. februar 1974 blev Kaj Jørgensen genvalgt til 

formand og Fl. Nættermann valgtes til ny næstformand. 

 

I 1977 blev der opført et benzinanlæg med selvbetjening, samt sideløbende hermed en 

udvidelse af parkeringspladser. 

 

Her er også medtaget referat fra Ordinær generalforsamling den 6. december 1979, kl. 19.30 

på Nysted Hotel: 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Regnskab. 
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4. Indkomne forslag. Herunder foreslår bestyrtelsen, at Nysted Brugsforenings regnskab 

ændres til at følge kalenderåret, ændring af vedtægtens § 13. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Erik Strange, Kaj Hansen, Lizzy Hansen, 

samt suppleant Lisbeth Løje. 

6. Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen havde i år samlet ca. 60 medlemmer, samt hele bestyrelsen og Jørgen 

Rasmussen fra ”Den danske bank”, som vil vise film for os. 

Formanden Erik Strange bød forsamlingen velkommen og udbad sig forslag til dirigent. 

 

1. Til dirigent blev foreslået Laurits Jørgensen og Kaj Jørgensen, heraf blev Kaj Jørgensen 

valgt. 

 

2. Formandens beretning. 

Året 1978-79 har været et pænt år for vores brugs, vi har igen i år haft en 

omsætningsstigning til i alt kr. 5.745.561,- mod sidste år kr. 4.927.756,- en stigning på 

kr. 817.805,-, butiksvareromsætningen er alene steget med kr. 585.429,- eller 13%. I 

samme periode har prisudviklingen medført en stigning på8%, der er således tale om 

en stigning på 5% i den omsatte varemængde. 

Der er i det forløbne år konstateret et svind på kr. 49.001,- svarende til 0,85% af 

omsætningen og det er med glæde jeg har konstateret at svindprocenten i år er faldet, 

idet den sidste år var 1,08%. 

Der er i årets løb foretaget en del ændringer i butikken, alle varereoler er blevet vendt, 

således at alle reoler nu står på langs i lokalet, nogle reoler er udskiftet, foruden at der 

er indkøbt yderligere reoler, hvilket i øvrigt kan ses på kuløren, idet de nye er brune. 

I forbindelse med ændring af indretningen af butikken er der også kommet nye farver 

på loft og vægge, hele butikken, kontor, baglokale samt lageret er blevet malet, 

samtidig med denne omlægning, blev der indkøbt en kølemontre til L-H Kød, der siden 

er indgået i varesortimentet. 

LH Kød er noget helt nyt på markedet, og som følge heraf er der ikke den store erfaring 

nogetsteds at finde, så det er noget, der har givet uddeleren lidt problemer med at 

styre, idet LH Kød jo har en meget begrænset holdbarhed, og derfor hurtigt skal 

omsættes, disse problemer er efterhånden overvundet, LH Kød, tror jeg, har en meget 

stor fremtid for sig, idet man her får en vare, der er bearbejdet under meget stor 

kontrol fra myndighedernes side, og i lokaler, hvortil der stilles store krav med hensyn 

til temperaturen. Det er ligeledes rart at man kun behøver at gå et sted for at foretage 

sine indkøb, nemlig i brugsen. 

Jeg syntes det er bemærkelsesværdigt at selv om driftsomkostningerne er steget og 

bruttoavancen er faldet med 0,6%, er der fremkommet et overskud på kr. 131.794,- 

efter henlæggelser mod sidste år kr. 118.274,-. 

Der har været en del fremme i dagspressen om de økonomiske kår og indtjeningsevne 

for brugsforeningsbevægelsen, og dertil kan jeg kun sige, at Nysted Brugsforening både 

har en god indtjeningsevne og en god økonomi, idet foreningskapitalen pr. status 

tidspunktet udgør 52% af balancesummen mod sidste år 47%. 

Grundet de store prisstigninger, der har fundet sted på fyringsolie, uden der er sket en 

forøgelse af fortjenesten, har vi i bestyrelsen ikke fundet anledning til fremover at give 

dividende på denne varegruppe fra 1/10. 

Jeg vil gerne takke medlemmerne for den forståelse, der blev udvist under sidste 

vinters snestorm, da det var umuligt at få varer frem til butikken, og man måtte nøjes 

med hvad der var for hånden. Det er mit håb at medlemmerne også fremover vil støtte 

deres egen forretning og foretage deres indkøb i Brugsen, der er jo også dividende at 

hente, i år gives 4%, hvilket svarer til i alt kr. 130.442,-, der udbetales med 3% eller 

kr. 97.832,- og den 1% hensættes til medlemmernes dividendekonto med kr. 32.610,-. 

Jeg vil slutte min beretning i år med at takke uddeleren for en stor indsats i årets løb, 

og jeg vil ligeledes takke personalet i butikken, som også har trukket et stort læs og 

altid har et smil tilovers, der skal også være en tak til bestyrelsen for et godt 

samarbejde i det forløbne år. 
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Kommentarer til Formandens beretning: 

Boye Mortensen mente at Brugsens prispolitik ikke er venlig overfor medlemmerne, 

især pensionisterne og enlige, f.eks. slagvarer i store portioner, og foreslog at dele i 

mindre portioner. 

Uddeleren svarede til dette, at slagvarer var for at sælge så meget som muligt, samt 

for at øge omsætningen, men kan i særlige tilfælde sælges i mindre portioner. Fru 

Foxgård forespurgte om dividendekontoen kan udbetales nu eller om den skal stå til det 

67 år, og fik det svar at efter vedtægten skal dividendekontoen indestå til medlemmet 

fylder 67 år, men at den kan udbetales i særlige tilfælde og fru Foxgård blev bedt om at 

henvende sig til uddeleren og få klaret problemet. 

 

3. Regnskab ved uddeleren. 

Regnskabet blev gennemgået af uddeleren og blev rundet af af formanden med nogle 

bemærkninger vedrørende kursreguleringsfond, formanden sagde også at revisionen 

havde foreslået hensat kr. 43.000,- til modudvikling af kurssvingninger. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

4. Indkomne forslag. 

Herunder sagde formanden, at regnskabet føres på FDB’s regnskabscentral, men at der 

ikke er mange brugser der har samme regnskabsperiode som Nysted brugs, men følger 

kalenderåret, ligeledes følger statistikken også kalenderåret, formanden foreslog derfor 

at Nysted Brugsforening også regnskabsmæssigt følger kalenderåret. 

Dette indebærer en vedtægtsændring idet § 13, 4. punkt slutningen ændres fra ”der 

afsluttes 30. september” til ”der følger kalenderåret”. 

Uddeleren gennemgår overgangen vedr. dividenden, som foreslår at 15 måneders 

dividende deles i 2 portioner, derefter udbetaling i 12 måneders portioner. 

Derefter blev der foretaget afstemning vedr. vedtægtsændringen samt af dividende 

udbetaling, begge forslag blev vedtaget. 

Denne vedtægtsændring indebærer også ændring af § 7 ””generalforsamling afholdes i 

november/december måned” til ”generalforsamling afholdes i marts/april måned”, 

denne ændring blev også vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Erik Strange, Kaj Hansen og Lizzy Hansen, samt suppleant Lisbeth Løje. Kaj 

Jørgensen foreslår yderligere Boye Mortensen på grund af et kommende minimarked. 

Der bliver skriftlig afstemning imellem de 4 foreslåede bestyrelsesmedlemmer og til 

stemmetællere vælges Laurits Jørgensen og Jørgen Rasmussen. 

Stemmefordelingen blev: 

Erik Strange      51 stemmer 

Kaj Hansen       46    -”- 

Lizzy Hansen     32    _”- 

Boye Mortensen 52    -”- 

d.v.s. Lizzy Hansen ikke blev valgt. 

Suppleant Lisbeth Løje genvalgtes. 

6. Eventuelt. 

Herunder spørger Laurits Jørgensen hvorfor Nysted Brugs er 13 øre dyrere med benzin 

end Qvikly, hvortil uddeleren svarer, at Qvikly prisen ikke er hævet p. gr. af prisstop. 

Fru Jensen, Kirkestien, efterlyser sit Samvirke, hun bedes om at give besked i brugsen. 

Efter dette afslutter formanden generalforsamlingen og takker for fremmødet, især 

personalet, samt takker Kaj Jørgensen for den gode og hyggelige måde at lede slagets 

gang på, og takker ligeledes Lizzy Hansen for et godt samarbejde i bestyrelsen. 

Herefter var brugsen vært ved et par stykker smørrebrød og den Danske Bank viste to 

film, 1. Snapsens Kulturhistorie, 2. Odense Symfoni. 

 

Erik Strange, K. Hansen, Flemming Nættermann, K. Leth, Lizzy Hansen. 
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På det efterfølgende bestyrelsesmøde den 13. marts 1980 konstituerede bestyrelsen sig. 

Formand: Erik Strange, Næstformand: Fl. Nættermann, Sekretær: Kaj Hansen. 

Regnskabet gennemgået for 4. Regnskabsperiode. Fastsættelse af dividende, 1979/80 til 4%. 

Der forelå godkendelse fra Amtsskatteinspektoratet om tilladelse til omlægning af regnskabet 

til kalenderåret. 

 

I 1980 bliver Nysted Brugs optaget i Nysted Handelsstandsforening. I 1981 overgår brugsen til 

Minimarked, hvilket er en butikstype midt imellem en selvbetjeningsbutik og et supermarked. 

 

I 1986 blev der vedtaget en større ombygning/udvidelse af Brugsen. De budgetterede udgifter 

var skønnet til 1.285.000 excl. moms, som fordeler sig som følger: Grund- og terrænarbejder: 

kr. 104.500, Bygningsarbejder: kr. 751.800, Installationsarbejder: kr. 210.700 og Teknisk 

administration: kr. 218.000. 

 

På bestyrelsesmøde den 29. sept. 1986 meddeler uddeler Arne Jensen, at han ønsker at 

fratræde sin stilling med udgangen april 1987. Efter en drøftelse med bestyrelses blev man 

dog enige om fratræden med udgangen af maj 1987. 

 

I bestyrelsesmøde 20. nov. 1986 besluttes, at der indbydes til reception i butikken onsdag den 

26. nov., kl. 17.30 for indbudte gæster. Anledningen var, at der den 27 nov. blev foretaget 

indvielse af forretningen efter ombygningen. 

 

Bestyrelsesmøde i Vordingborg Regionsafd. den 10. marts 1987. her deltog bestyrelsen i 

udvælgelsen af ny uddeler sammen med FDB’s konsulenter. Ud af 15 ansøgere, hvoraf 4 var 

indkaldt til samtale, vedtog bestyrelsen at ansætte Mogens Jønson, distriktskonsulent FDB, 

Vordingborg, med tiltrædelse 23. maj 1987. 

 

Mogens Jønson, f.d. 28. maj 1939, g.m. 

Birgit. I ægteskabet 2 drenge og 1 pige. 

Startede som uddeler den 23. maj 1987. 

Havde tidligere været uddeler i Overhoved 

Brugs indtil 1984, og indtil starten i Nysted 

Brugs distriktskonsulent i FDB. Indtil august 

1987 boede han og familien stadig i 

Orehoved, men flyttede nu til Rågelundevej 

13 i Kettinge. Da han og familien var faldet til 

købte de hus på Fjordvej 23 i Nysted, hvor 

familien stadig holder til. Beklageligvis 

mistede Mogens J. sin hustru, Birgit, i april 

2003. 

 

 

 Foto: Privat 

 

Da Mogens Jønson overtog jobbet som uddeler bestod Brugsens bestyrelse af: 

Formand: Boye Mortensen, næstformand: Kaj Hansen, Kirsten Leth, Nanna Christensen og 

Flemming Nættermann. 

 

På den efterfølgende generalforsamling 31. marts 1987 sprang der noget af en ”bombe”, idet 

formanden Boye Mortensen uden varsel meddelte, at dette var hans sidste generalforsamling 

som formand. I protokollen er særligt indføjet: ”Citat Formand: Da dette var min sidste 

formandsberetning for Nysted Brugsforening vil jeg gerne have lov til at takke forsamlingen for 

de gange man har valgt og genvalgt mig. Det har været et spændende arbejde, jeg begyndte i 

bestyrelsen først i 60-erne og har næsten prøvet at være med til det hele, udvidelse af 

forretningen Østergade-Jernbanegade, bygning af ny butik på Wichmandsvej, udvidelse af 

denne, samt ansættelse af ny uddeler. Citat slut.” 
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På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Kaj 

Hansen, næstformand: Boye Mortensen, Nanna Christensen som sekretær. Øvrige medlemmer 

af bestyrelsen: Kirsten Leth og Flemming Nættermann. 

 

Nysted Brugsforening blev grundlagt 13. august 1913. Man besluttede, at fejre dette på dagen 

og på bestyrelsesmødet 30. august 1988 blev udgiften til Brugsjubilæet opgjort til: 

 

Menu og proppenge 32.963 kr. 

Musik   2.500  - 

Leje af telt 12.000  - 

I alt 47.463  - 

Salg af billetter a 75 kr. 12.825  - 

 

75-års jubilæet blev fejret på behørig vis både i forretningen og på The Cottage, hvor ca. 200 

mennesker havde en fornøjelig aften. 

 

I 1989 byggede Brugsen til mod vest. Det blev til yderligere 310 kvadratmester, som indeholdt 

kontor, slagterafdeling og kantinefaciliteter med toiletter. I den forbindelse opkøbte man jord 

bag Brugsen, 1.207½ m2, nemlig en del af den sti, der går bag Brugsen, og som ejedes af de 

enkelte ejere af ejendomme fra Østergade, som havde adgang fra stien. Den samlede 

budgetterede sum blev anslået til godt 2 mill. kroner. 

 

I maj 1989 besluttede bestyrelsen, at anskaffe en Dan-kort terminal. 

 

I 1994 blev forretningslokalet endnu engang udvidet mod nord/vest. Denne gang med 625 

kvadratmeter. Det blev nu nødvendigt at opkøbe hele stien bag Brugsen. Brugsen ejer nu hele 

stien, som går op til Jernbanegade. Ejerne af de tilstødende grunde fik tinglyst deres 

adgangsrettigheder. I samme forbindelse blev glasverandaen mod øst tilbygget på 

forretningen. 

 

Også samme år købte man nabohuset, Wichmandsvej 12. Der var flere årsager til dette køb, 

nemlig: 

Forventede fremtidige udvidelsesmuligheder, 

Man ønskede benzinanlægget længere væk fra selve butikken, 

Flere parkeringspladser. 

 

Egentlig havde Brugsen ønsker om, at opkøbe hele arealet op til Posthuset, men disse 

forhandler strandede i, at Postvæsenet af sikkerhedsmæssige grunde ville beholde arealet, 

som bl.a. indeholdt en have og hegn. 

 

I 2000 udvidede man benzinanlægget på dets nuværende plads. 

 

Mogens Jønson ophørte 23. maj 2001 efter 14 års virke som uddeler, hvor han gik på 

pensions/efterløn. 

 

 

 

Hans afløser blev ansat umiddelbart efter og 

man valgte Lasse Sundstrøm, som kom fra 

Fredensborg, hvor han havde været souschef 

i Super-Brugsen. 

 

 
 Foto. Nysted Avis 
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I september 2003 blev det 

kendt, at Super-Brugsen i Nysted 

havde økonomiske problemer. I 

FOLKETIDENDE i kunne man 

læse, at Super Brugsen i Nysted 

har fortsat åbent efter at det har 

været nødvendigt at standse 

betalingerne. Manglende 

søndagsåbent og etablering af 

ALDI har betydet vanskeligheder 

med indtjeningen. 

 
 Super-Brugsen i Nysted 2003. 

Foto: John Voigt 

 

Årsagen uddybes videre med, at et krav fra COOP (Coop Danmark A/S er Danmarks største 

detailhandelsvirksomhed, som driver kæderne Kvickly xtra, Kvickly, SuperBrugsen, 

Dagli'Brugsen og LokalBrugsen samt datterselskaberne Fakta A/S og Irma A/S. Desuden ejer 

Coop Danmark Dansk Kaffekompagni A/S, der blandt andet producerer Cirkel Kaffe) med 

meget kort varsel om betaling af forfalden gæld har medvirket stærkt til 

betalingsstandsningen. 

Bestyrelsen arbejder mod en ændring fra Super Brugsen til DagliBrugs. 

 

Ultimo september 2003 blev det oplyst, at Super-Brugsen i Sakskøbing er trådte til med tilbud 

om en fusion af de to brugser. Efter 2 måneder i betalingsstandsning er brugsen i Nysted 

reddet. Spørgsmålet er nu blot om, den skal forsætte som en Super-Brugs eller en 

Dagligbrugs. Den endelige afgørelse blev truffet på et møde i Sakskøbing. Offentliggørelsen vil 

ske på et pressemøde i dag eftermiddag. 

 

Sidst i november 2003 blev det offentliggjort, at Coop Danmark, OK og Nordea har nedskrevet 

en stor del af deres tilgodehavender hos Nysted Brugsforening. Det er et led i sikringen af, at 

der fortsat kan være en brugs i Nysted. Beløbet størrelse vil formentlig først kunne 

offentliggøres ved næste generalforsamling. Til gengæld er alle andre kreditorer sikret deres 

penge, herunder også løn og feriepenge til personalet. 

 

Sakskøbing Brugsforening har overtaget brugsen i Nysted og skal stå for driften af Super-

Brugsen, som fortsætter under denne betegnelse indtil i begyndelsen af januar 2004, hvorefter 

den overgår til Dagli-Brugs. Den nye daglige leder af butikken er Johnny Mølgren. Det øvrige 

tidligere personale fortsætter. Weekenden har været brugt til optælling af varelager, og i løbet 

af mandagen vil der tilflyde forretningen nye varer fra bl.a. Coop. Desværre fortsætter 

slagterafdelingen ikke, men vil bestå af et mindre udbud af ferskvarer fra LH-Kød (Steff-

Houlberg).  

Medlemmerne af brugsen i Nysted vil blive sikret medlemskab på samme vilkår som 

medlemmerne i Sakskøbing. 

Bestyrelsen fortsætter i Sakskøbings bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling i 

Sakskøbing. 

 

Den 15. december 2003 blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling – se 

nedenstående: 
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Nysted Brugsforening er nedlagt. Det blev en kendsgerning på den afholdte ekstraordinære 

generalforsamling. Men butikken på Wichmandsvej fortsætter. Det sker i form af en Dagli-

Brugs, som drives af Sakskøbing Brugsforening. Brugsen i Nysted fortsætter som en 

medlemsejet brugsforening, men blot med en butik i Nysted og en i Sakskøbing, som vil have 

fælles markedsføring og tilbud fremover. 

Formanden John Nielsen kunne på mødet oplyse til de 22 fremmødte medlemmer, at 

foreningen var gået i betalingsstandsning efter at egenkapitalen var blevet reduceret til en 

tredjedel fra 1998 til 2003. 

Medlemmerne i Nysted brugsforening vil senere få udbetalt deres tilgodehavende dividende. 

Sakskøbing Brugsforening har tilbudt to pladser i bestyrelsen til repræsentation fra Nysted 

Brugsforening frem til næste ordinære generalforsamling. De blev besat med John Nielsen og 

Helle Holm.  

 

 

Den nye bestyrer, Johnny Mølgren, er 

allerede startet i Nysted og fra 5. januar 2004 

er man klar til at præsentere den nye Dagli-

Brugs. Her vil man have åbent alle ugens 

dage – også søndage. 

 
 Foto: John Voigt 

 

Personalet i Nysted (11 fuldtidsstillinger) forbliver i uændret omfang. Den tidligere uddeler 

Lasse Sundstrøm har valgt at søge arbejde andet steds. 

 

Ved overgangen til den nye Dagli-Brugs afsluttede den gamle bestyrelse sit arbejde. Den 

sidste bestyrelse bestod af: John Nielsen, formd., Halvor Sørensen, Helle Holm og Lone 

Pedersen. 

 

Ja, sådan sluttede ”eventyret” om brugsen i Nysted. Man kan kun udtrykke forhåbninger om, 

at den nye omstrukturering vil lykkes og være til gavn og glæde for nuværende og fremtidige 

brugere af brugsen i Nysted. 
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 Dagli-Brugsen i Nysted 2004. 
Foto: John Voigt 

 

 

17. december 2003. 

 

Et ord er et ord 

 

Bent Louis Jensen, tidl. formand for socialdemokraterne, Anneksvej 3, Kettinge, har haft 

nedenstående indlæg i FOLKETIDENDE: 

”Halmvarmeværket bør kunne overtages af brugerne for restgælden. 

Der er tale om et tidligere løfte givet af byrådet dengang. 

Det er moralsk forkert, at løbe fra det. Hold det ord, som det tidligere byråd har givet. Hvad 

ellers?”. 

 

18. december 2003. 

 

Forbrugerne kan overtage halmvarmeværket. 

 

Ved byrådets seneste møde og efter lang debat endte det med, at forbrugerne nu kan 

overtage halmvarmeværket og ledningsnettet til den gæld, der eksisterer ved overtagelsen. 

Overtagen kan dog ske senest ved udgangen af 2004.  

Beslutningen af overdragelsen blev gennemført efter afstemning i byrådet. Resultatet var 15-0 

til fordel for en overdragelse. 

 

20. december 2003. 

 

Psykolognævnet har meddelt autorisation som psykolog til cand. psych. Eva Neerup, Slotsgade 

9, Nysted. 
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Bogtrykkerier går sammen. 

 

Den 1. marts 2004 bliver Nysted en virksomhed mindre, idet Nysted Bogtrykkeri A/S, 

Adelgade 16, og Lollands-Postens Bogtrykkeri, Maribo, fusionerer og skaber en stor grafisk 

virksomhed i Maribo med over 30 medarbejdere. Avisen Lolland-Posten bliver ikke berørt. 

Den stadig stigende konkurrence i den grafiske branche gør det nødvendigt at gå sammen, 

siger bogtrykker Alfred Jensen fra Lollands-Postens Bogtrykkeri. 

Også bogtrykker Karsten Pedersen, Nysted Bogtrykkeri A/S, er overbevist om, at det er rigtigt 

at gå sammen. 

Administrerende direktør bliver Lars Klostergaard Pedersen, der er uddannet grafonom på Den 

Grafiske Højskole. Han er i øvrigt også søn af Karsten Pedersen. De to ”gamle” bogtrykkere 

skal lede hver deres afdeling. 

 

21. december 2003. 

 

Elisabeth Ingrid Christensen, Ny Østergade 2 A, Nysted, er afgået ved døden, 60 år gammel. 

 

22. december 2003. 

 

Også Bent Leonhard Pedersen, Det konservative Folkeparti, Adelgade 8, Nysted, har haft 

indlæg under lokal debat i FOLKETIDENDE: 

”Borgmesteren udtaler til Lolland-Falsters FOLKETIDENDE i dag fredag den 19. december, at 

han ikke er nogen, helt glad mand efter byrådets varmedebat og afgørelse om, at 

halmvarmeværket skal overdrages forbrugerne. Han havde hellere set en senere debat om 

alternative muligheder. Man må formode, at det også ville have udløst en anden beslutning. 

Denne anden beslutning blev frataget borgmesteren og han er ked af det. 

Man må så håbe, at det kan være et plaster på såret, at rigtig mange borgere er glade for 

beslutningen. 

Tusind tak til alle jer, som har bakket os op. Vi, som kunne huske de aftaler, der blev lavet for 

ti år siden om overdragelsen af halmvarmeværket, havde virkelig brug for den opbakning. Og 

så må vi jo leve med, at borgmesteren er ked af det. 

Jeg ville også være ked af det som borgmester, hvis jeg havde stemt for sagen, når jeg nu var 

imod. Det må undre enhver. 

Glædelig jul.” 

 

Kristian Pedersen, Fjordvej 17, Nysted, er afgået ved døden, 80 år gammel. Efterlader sig 

ægtefællen Karen Margr. Pedersen. 

 

24. december 2003. 

 

Sikken en julegave! 

 

Tilsynsrådet kan ikke godkende byrådets beslutning om at sælge rensningsanlæg og kloaknet, 

idet det er Tilsynsrådet opfattelse, at den beskrevne konstruktion er et sale- and leaseback 

arrangement, som skal godkendes af Indenrigsministeriet. Beslutningen var indanket af 

Borgerlisten. Byrådet vil nu arbejde videre med projektet i det nye år. 

 

28. december 2003. 

 

Carl Chr. Nielsen, Strandvejen 17, Nysted, kan fejre sin 80 år fødselsdag. Den runde 

fødselsdag bliver markeret sammen med familien. 

Carl Chr. Nielsen er kendt som tidligere slagtermester i Adelgade i Nysted. Han overtog 

forretningen efter sin fader i 1953. For ca. 15 år siden lukkede slagterforretningen i Adelgade, 

men aktiviteterne fortsatte i lokalerne i gården, hvor han bl.a. gjorde sig bemærket ved den 

lollandske spegepølse.  
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29. december 2003. 

 

Monika Jensen, Bomstræde 14, Nysted, kan fejre sin 50-års fødselsdag. Holder åbent hus i 

festlokalerne på Syrenvænget fra kl. 13. 

 

31. december 2003. 

 

Året 2003 er ved at rinde ud. Dette års NYSTED KRØNIKE også. Jeg vil derfor slutte af med et 

stemningsbillede fra havnen i Nysted og med udsigt til havvindmøllerne på Rødsand. 

 

 

 

 

 Stemningsbillede havnen og Havvindmøllerne på Rødsand. 
Foto: John Voigt 
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Nedenstående har velvilligt medvirket til udgivelsen af NYSTED KRØNIKEN 2003: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

Nedenstående har velvilligt medvirket til udgivelsen af NYSTED KRØNIKEN 2003: 

 

Nordea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNE-MARIES BOGHANDEL, Adelgade 27-29,  

4880 Nysted 

 

MYTEK, Adelgade 46, 4880 Nysted. 

 

NYSTED BAGERI, Adelgade 19, 4880 Nysted. 


	F O R O R D:
	1. januar 2003:
	Indbyggertal og befolkning:

	Ældrerådsvalg

