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F O R O R D: 
 
 

Du sidder nu med NYSTED KRØNIKEN 2004, 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 

interessenter – 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". 
 

Man 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 over 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 og forventning til mange timers læsning – og snak i familierne - 
ønskes god fornøjelse med læsningen. 

 
 

 
 

Lennart Damsbo-Andersen Søren Lück Madsen 

          Borgmester  Kommunaldirektør 

 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 
 

1. januar 2004. 

 

Mango Rasmussen, født 31/12 1947, Wichmandsvej 45, Nysted, kan i dag fejre sit 25-års 

jubilæum ved Nysted kommune. Han startede sin karriere under snestormen 1979, hvor han 

fik ansættelse ved kommunen. Herefter var han på diverse kurser, havde lidt arbejdsløshed, 

men vente igen tilbage til kommunen, hvor han stadig er ansat ved tekniske afdeling, 

vejafdelingen. 

Dagen blev fejret den 2. januar på Skansevej 1 med åbent hus. 

 

Indbyggertal og befolkning: 

  I alt Kvinder Mænd 

Indbyggertallet i 

Nysted 1/1 2003 

  

1.373 

 

712 

 

661 

Indbyggertallet i 

Nysted 1/1 2004 

  

1387 

 

718 

 

669 

 

Befolkningsfordeling: 

Alder: 2003 2004 –Skøn 

0 3 8 

0-2 17 21 

3-6 39 39 

7-16 108 118 

16-65 834 855 

65-99 375 346 

0-99 1.373 1387 

 

Ved årsskiftet er byens ældste kvinde fortsat 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. Der er ved 

årets begyndelse ikke registeret nogen fødte børn i Nysted by. 

 

Kommunens budget for budgetåret 2004 ser således ud: 

 

TOTALBUDGET: Budget 2004: 

Løbende priser. 

Positive tal angiver indtægt. 

Negative tal angiver udgift. 

 

 

Mio. kr.  

A. Det skattefinansierede område:  

INDTÆGTER:  

Skatter 134,1 

Generelle tilskud og momsudligning 54,3 

Indtægter i alt 188,4 

  



DRIFTSUDGIFTER (excl. 

Forsyningsvirksomhed).: 

 

Teknisk udvalgs område -7,1 

Undervisnings- og kulturudvalget område -66,4 

Socialudvalgets område -80,1 

Økonomiudvalgets område -32,5 

Leasing af bygninger 0,0 

Driftsudgifter i alt -186,1 

  

Renter:  

Renteudgifter -1,9 

Renteindt., excl. Sale og lease back 1,6 

Øvrige renter 0,0 

Renter i alt -0,3 

  

Resultat af ordinær drift 2,0 

  

Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed):  

Byudvikling, miljø og trafik -0,3 

Udstykning og salg af ejendomme 0,2 

Anlægsudgifter i alt -0,1 

  

Ekstraordinære poster:  

Leasingudgift for ejendomme -6,1 

Renter af sale and lease back 9,3 

Deponering vedr. sale and lease back -3,7 

Ekstraordinære poster i alt -0,5 

  

Resultat af det skattefinansierede område 1,4 

  

B. Det brugerfinansierede område:  

Drift:  

Spildevandsforsyning 2,7 

Renovation -0,1 

Varmeforsyning 2,0 

Vandforsyning 0,0 

Drift i alt 4,6 

  

Anlæg:  

Vandforsyning 0,0 

Anlæg i alt 0,0 

  

Resultat af det brugerfinansierede område 4,6 

  

C. Resultat i alt 6,0 

  

Tilgang af likvide aktiver:  

Resultat i alt 6,0 

Optagelse af langfristede lån 0,0 

I alt 6,0 

  

Anvendelse af likvide aktiver:  

Afdrag på langfristet gæld -3,4 

 0,0 

Øvrige finansforskydninger -0,3 

I alt -3,7 

  



Ændring af likvide aktiver 2,3 

 

Beskatningsprocenten for 2004 ser sådan ud: 

 

 2003 2004 

Kommunal udskrivningsprocent 21,20 21,20 

Amtskommunal udskrivningsprocent 12,50 12,50 

Kirkeskatteprocent 1,35 1,30 

Kommunal grundskyldspromille 14,00 14,00 

Amtskommunal grundskyldspromille 10,00 10,00 

 

Nysted Skole. 

 

På Nysted Skole er der ved årets start 1 skoleleder, 2 viceskoleinspektører, 32 lærere og 369 

elever. 

 

Der er 21 klasser, fordelt således: 

 

Klasser: Antal klasser: 

BH-klasse 2 klasser 

1. klasse 1 klasse 

2. klasse 2 klasser 

3. klasse 2 klasser 

4. klasse 2 klasser 

5. klasse 2 klasser 

6. klasse 2 klasser 

7. klasse 2 klasser 

8. klasse 3 klasser 

9. klasse 2 klasser 

10. klasse 1 klase 

 

Noget om ligestilling. 

 

Hvert andet år skal der udarbejdes en redegørelse over fordelingen mellem kvinder og mænd 

ansat ved Nysted kommune. En sådan opgørelse er netop udarbejdet, og den viser, at hele 75 

% af de ansatte er kvinder. Opgørelsen viser, at der er ansat 338 personer, heraf 276 kvinder 

og 81 mænd. 

 

Kommunalt turistkontor. 

 

Fra nytår er det Nysted kommune, der står for driften af Turistkontoret. Det har hidtil været 

Destination Lolland-Falster, der har stået for driften.  

 

Arbejdsgiveren brokker sig ikke når der er brand. 

 

El-installatør Ole Hansen, Strandvejen 93, Nysted, har 25 års jubilæum hos Falck som frivillig 

brandmand i Nysted. 25 års jubilæet blev markeret ved nytårsparaden hos Falck. 

Det at være brandmand er ikke fremmed i familien. Ole H’s fader – blikkenslager Robert 

Hansen - var brandinspektør frem til kommunesammenlægningen i 70-erne. Jobbet arvede Ole 

H. så og sige efter sin bror, og der er ingen konflikt mellem jobbet og arbejde, da hans selv er 

selvstændig el-installatør og hermed ikke får vrøvl med arbejdsgiveren, når alarmen går. 

 

3. januar 2004. 

 

Under Lokal Debat i FOLKETIDENDE har byrådsmedlem Helle Munk, Møllevej 11, Ø. Ulslev, haft 

følgende indlæg under overskriften Vi fører ikke revolverpolitik: 



”Socialdemokratiet og Venstre har i ugerne op til jul haft travlt med at kommentere Borgerli- 

sten. Socialdemokraterne beskylder os bl.a. for at fremsætte trusler og for at føre 

”revolverpolitik”. I Venstre mener man, at der er intern uro hos Borgerlisten og at ingen tør 

tage et ansvar. 

Alle med blot et lille kendskab til samarbejdet i byrådssalen, debatten omkring 

halmvarmeværket og kloaksagen ved, at vi i Borgerlisten står sammen og ligger lang fra 

”revolverpolitik”. 

Vi har netop vist ansvar ved at turde gå imod forslagene omkring halmvarmeværket og 

kloakkerne, selvom vi på forhånd var klar over, at vi ikke ville blive populære i byrådssalen. 

For det er jo et faktum, at det uden Borgerlistens medvirken ikke var lykkedes forbrugerne at 

overtage halmvarmeværket – på trods af tidligere løfter herom. 

Det er ligeledes et faktum, at tilsynsrådet gav Borgerlisten medhold og underkendte Venstre 

og Socialdemokraternes forslag om den finansielle del af kloaksalget. 

Vi forstår godt, at den tidligere formand for Socialdemokraterne møder skuffelse i baglandet. 

Men skulle vi nu ikke se fremad og gøre en fælles indsats til gavn for alle borgerne i Nysted 

kommune. 

Jeg vil med disse ord ønske alle et rigtigt godt nytår”. 

 

Nyåbnet helsebutik lukker. 

 

 

 

Først i november åbnede 

June Spuur sin helsebutik på 

hjørnet af Adelgade og 

Jernbanegade. Desværre har 

hun set sig nødsaget til igen 

at lukke. 

Foto: John Voigt  

 

Også forretningen Hos Bobby, Adelgade 68, Nysted, har lukket helt ned ved årsskiftet. Selve 

lukningen har været længe undervejs, idet Bobby Astrup allerede i september påbegyndte sit 

ophørsudsalg. 

Der har verseret rygter om, at der skal åbnes en ny forretning i lokalerne. Men intet er afklaret 

endnu. For byens og borgernes skyld må man håbe, at der åbnes en anden forretning. Ellers 

vil der igen opstår et ”hul” i bybilledet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. januar 2004. 

 

En stor hjørneejendom i centrum skal fornyes. 

 



Ejendommen på hjørnet af Fiskergade og 

Havnegade – Havnegade 2 – i Nysted skifter 

formentlig udseende i nær fremtid. Der er 

planer om en istandsættelse af ejendommen 

eller nedrivning og opførelse af nyt. 

Ejendommen er formentlig opført 1943 af 

murermester Knud Marius Truelsen *. 

Ejendommen rummer i øjeblikket ni 

lejligheder – som er forholdsvis små – og det 

ønsker MN-Entreprice at tage fat på at ændre 

i de kommende måneder.  

  

*) Se nedenfor. Foto: John Voigt 

 

Også naboejendommen Havnegade 4 er købt af firmaet. Er nu nedrevet. Firmaet oplyser, at 

det samlede areal er på 650 kvm., hvilket giver flere muligheder. 

 

Det er lykkedes mig via lån af gamle billeder af de to ejendommen, at kunne vise hvorledes de 

så ud i ”gamle dage”. Billedet af Havnegade 2 er før opførelsen af murermester Knud Marius 

Truelsen i 1943, formentlig fotograferet sidst i 20-erne eller måske lidt senere.  

Billedet af Havnegade 4 er sandsynligvis fotograferet i samme periode. 

 

  
Havnegade 2 

Privatfoto: Lilli Nielsen 
Havnegade 2 - 4 

Privatfoto: Lilli Nielsen 

 

Af Nysted kommunes ”Huse i Nysted” fremgår, at Havnegade 2 – 4 og Fiskergade 8, ejere: 

 

Før 1761 Jens Friderichsen 

Før 1771 Matros Jens Løye 

Før 1781-1807 Skipper Niels Madsen 

1807-13 Styrmand Hans Jørgen Rasmussen 

Før 1818-56 Tømrermester Hans From 

1856- Tømrermester Wandschneider 

Før 1867-79 Købmand Bønnelyche 

1898-1931 Adolphine Andresen 

1931-43 Arvingerne 

1943-63 Murermester Knud Truelsen 

1967- Revisor Aage Maagensen 

Historie: Det seks fag lange hus med gavlen mod Havnegade nævnes i 1791 som ”6 fag nyt 

Baghus”. Det blev bygget i 1790 af skipper Niels Madsen, hvis initialer, NMS, ses i 

dørhammeren tillige med EM?, som muligvis var hans hustru. Udbygningen med loftværelse, 

som har givet beboerne en fin udsigt over havnen og noret, blev bygget af tømrermester 

Wandschneider i 1856. Huset blev i øvrigt samtidig ombygget til beboelse, det havde tidligere 

været lade og lo. 



 

Også fra anden side har jeg modtaget et foto af havnegade 2 til4. Det er formentlig taget i 50-

erne og er et luftfoto. 

 

 

 

 

 Privatfoto: Kaj Truelsen  

 

 

*). Murermester Knud Marius Truelsen, født 

den 24. november 1884 i Nysted, død den 14. 

september 1962. Gift den 5. august 1910 med 

Dora f. Larsen, født den 19. juli 1888 i 

Stubberup, død den 11. juli 1945. I 

ægteskabet var der to børn: Ester født den 

29. januar 1919 i Nysted og Kaj født den 17. 

april 1922 i Nysted. Sønnen Kaj Truelsen bor 

stadig i Nysted på adressen Kirkestien 6A.  
 Privatfoto: Kaj Truelsen 

 

Knud M. Truelsen er opvokset i barndomshjemmet Fiskergade 22, Nysted. Her blev han 

uddannet som murer og hele sit voksenliv virkede han som murersvend og senere som 

murermester. Han nedsatte sig i Nysted som murermester fra ca. 1920. 

 

 

 

I sin tid som murersvend medvirkede han bl.a. 

ved opførelsen af Nysted Kommunes Gasværk 

i 1912, som stadig er beliggende 

Wichmandsvej 21. Det er bl.a. ham, der har 

udført udsmykningsarbejdet i gavlen på 

Gasværker, hvor man kan se Nysted 

kommunes byvåben. I 1909 fik han 

overdraget det nederste stykke jord af 

ejendommen Fiskergade 22, og her opførte og 

byggede han ejendommen Strandvejen 83. 

Foran ejendommen på billedet til venstre ses 

Knud Truelsen og hustru Dora, samt datteren 

Ester. Deres to gravhunde er også kommet 

med. Billedet er taget ca. 1923.  

Privatfoto: Kaj Truelsen  



 

 

 

 

Af andre ejendommen – incl. Havnegade 2 til 

4 – opførte han bl.a. Gl. Torv 21, også kaldet 

Nyport, Strandvejen 35 og 47, Adelgade 79, 

samt Havnegade 6  

 

Også en tur til Amerika blev der tid til. Han 

opholdt sig og arbejdede der fra 1946 – 1950. 

 
 Gl Torv, Nyport. 

Privatfoto: Kaj Truelsen 

 

Politiet sætter bundrekord. 

 

Kriminaliteten i Nykøbing F. Politikreds er i løbet af 2003 steget markant. Så markant, at 

kredsen faktisk har Danmarks største vækst i lovovertrædelser. Fra 2002 til 2003 er antallet af 

anmeldte forbrydelser steget med 14,3 %. 

For Nysteds vedkommende er det samlede tal for 2002 til 2003 steget med 13 %.  

 

Strategiplanen næsten færdigt. 

 

Forarbejdet til en ny kommuneplan har været i gang i snart et år. Det er sket i form af en 

strategiplan. Når den er helt færdig kan arbejdet med den egentlige kommuneplan gå i gang. 

Strategiplanen har været i en offentlighedsfase, hvor en række kommentarer og forslag er 

kommet frem. 

I løbet af foråret vil den plan være færdig, så man kan komme i gang med selve 

kommuneplanen. 

 

”Slangen” lagt ud! 

 

Så har havnefoged Sven Erik Hauberg igen lagt ”slangen” ud i havnen. Under broerne i haven 

er udlagt et system af slanger, hvorfra der lukkes luftbobler ud. Herved kan der holdes isfrit 

mellem broerne. 

 

11 kommunalt ansatte væk i 2004. 

 

Omlægning af arbejdsopgaver, fratrædelsesordninger og deciderede fyringer er med i den 

buket af justeringer blandt de kommunalt ansatte, der skal til for at nå de nedsatte sparemål i 

kommunens budget for 2004. 

Decideret fyringer er sket på sundhedsområdet, materialegården og i skatteforvaltningen. 

Andre steder – f.eks. servicebutikken og på skoleområdet – er arbejdet blevet omlagt, hvorved 

flere stillinger er nedlagt. 

For regnskabsåret 2003 var der ansat i alt 320,42 fuldtidsansatte ved Nysted kommune. Det 

tilsvarende budgettal for 2004 er 309,57 fuldtidsansatte – eller et fald på ca. 3,5 %. 

 

8. januar 2004. 

 

Flot opbakning til Dagli’Brugsen lige fra starten. 



 

 

Lige fra starten har den nye Dagli’Brugs fået 

flot opbakning fra lokalbefolkningen. Uddeler 

Johnny Møllgren oplyser, at ingen gamle 

medlemmer har meldt sig ud, og at man i de 

sidste dage har fået flere nyindmeldelser. 

 

 
 Den nye indretning i Dagli’Brugsen 2004. 

Foto: John Voigt 

 

Butikken ser megen anderledes ud end i gamle dage. Hylderne er ganske enkelt vendt en gang 

og gjort lavere, og dette giver en bedre oversigt over forretningen. Varesortimentet er også 

ændret. 

 

Det svære puslespil om Lolland-Falsters kommuner. 

 

Strukturkommissionen er ved at barsle med deres forslag om ændring af landets 

amtskommuner og kommuner. Der skal altså tegnes et nyt kort over fremtidens 

kommunegrænser. 

Diskussionerne går højt over det ganske land, og også her i regionen drøftes situationen nøje.  

Nysted kommune har som bekendt ikke taget stilling, men vil afvente Strukturkommissionens 

udspil. Den nærmeste tids drøftelser vil vise, hvor Nysted kommune ender i hele dette spil. 

 

Ingeborg J. Levisen, f. 4/2 1902, Vantorevej 39 A, er afgået ved døden i en alder af 101 år. 

Hun var indtil sin død den ældste kvinde i Nysted by. 

 

9. januar 2004. 

 

Nysted Roklubs Venner samles. 

 

Nysted Roklubs Venner har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor et af punkterne 

er valg af ny formand, idet Jørn Ingemann Hansen har valgt at trække sig. Bestyrelsen har 

peget på John Voigt som ny formandskandidat. 

Foruden valg af ny formand skal der tages stilling til ændring af vedtægterne. 

 

Borgmester vil have mere magt. 

 

Byrådsmødet i næste uge med et eneste punkt på dagsordenen: Ændring af den politiske 

styreform i Nysted kommune. Byrådets største gruppe kan blive frataget en del reel politisk 

indflydelse. Om beslutningen se nedenfor. 

 

10. januar 2004. 

 

Væk med juletræet. 

 



 

 

Traditionen tro kan du få byttet dit ”gamle” juletræ hos Per 

Gartner. Dette sker lørdag mellem kl. 11 – 13 på 

genbrugspladsen Klostervej 4 i Nysted. Juletræet bliver byttet 

ud med en lille gratis busk – i år en perikon – og er et led i 

Nysted kommune og anlægsgartner Per Hansen A/S projekt 

”genbrug juletræet”. 

Foto: John Voigt  

 

12. januar 2004. 

 

Merete Nielsen, Østergade 26, Nysted, kan fejre sin 60 år fødselsdag. Åbent hus fra kl. 9 – 11. 

 

Nysted Roklubs Venner fik ny formand i dag. Valget faldt på John Voigt, som afløser Jørn 

Ingemann Hansen. Dette var bl.a. resultatet af den afholdte ekstraordinære generalforsamling. 

 

Under Lokal Debat i FOLKETIDENDE har Bent Bille-Hansen, Formand for børne- og 

kulturudvalget i Nysted, Lindholmvej 5, Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Ingen 

planer om lukning: 

”I anledning af to artikler i Folketidende 3. og 5. januar skal jeg præcisere nogle ting for ikke 

at skabe unødig ængstelse blandt forældre og elever. 

Udvalget har ingen planer om at lukke en børnehave. Navnlig ikke i en situation, hvor der er 

frit valg over kommunegrænserne. Her er jeg sikker på, at det dygtige personale og aktive 

forældre er i stand til at tage den udfordring op og yde det bedst mulige tilbud. 

Omkring princippet om at flest mulige elever skal blive i samme klasse har vi haft dette princip 

flere år. Men det er altså nødvendigt at undervise nogle børn på en anden måde for deres egen 

og kammeraternes skyld. Vi har en klasse for AKT-børn i Brydebjerg og en DAMP-klasse i 

Nysted. Vi kunne have valgt at sende disse børn til en specialskole uden for kommunen, men 

har valgt at lade dem undervise i deres hjemlige miljø”. 

 

13. januar 2004. 

 

Vov og miav. 

 

Danmarks Statistik, som holder øje med mange ting i vort samfund, har foretaget en optælling 

af, hvor mange hunde og katte, der er i de danske hjem, som kæledyr. Det er overraskende, 

at der faktisk er flere katte end hunde, nemlig 650.000 katte og 550.000 hunde. 110.000 

familier har både hund og kat. 

Og så siger man, at hunden er menneskets bedste ven. 

14. januar 2004. 

 

I fortsættelse notat den 9. januar (se ovenfor) har byrådet nu holdt sit møde med følgende 

dagsordenspunkt: 

 

Ændring af Nysted kommunes styrelsesvedtægt - styreform og udvalgsstruktur 

 

Sagsfremstilling 

Borgmesteren fremsender den 05.01.2004 forslag til ændring af den politiske struktur – såvel 

styreform som udvalgsstruktur. 

Styreform. 

Forslaget går ud på, at den i 1993 indførte ”mellemformstyre” efter over 10 års anvendelse i 

Nysted kommune, ændres til den almindelige styreform – udvalgsstyret, således at 



økonomiudvalget fremover alene sammensættes efter forholdstalsvalg og at 

udvalgsformændene vælges efter flertalsvalg i udvalgene, jf. styrelseslovens 

normalbestemmelser herom. 

 

Udvalgsstruktur. 

Borgmesteren foreslår, at kommunens politiske struktur - beskrevet i styrelsesvedtægten – 

ændres således, at det nuværende Børne- og kulturudvalg (§ 14) ændres på den måde, at 

udvalget fremover tager sig af alt vedr. børn og unge (bortset fra anbringelsessager) – d.v.s. 

børnepasning, folkeskole og ungdomsskole og dermed beslægtede opgaver og fremover 

benævnes: Børne- og ungdomspolitisk udvalg.  

Øvrige nuværende opgaver i B & K udvalget - kulturelle, folkeoplysende og fritidsmæssige 

opgaver, overføres til et nyt udvalg; Erhvervs- og kulturpolitisk udvalg, der udover 

ovennævnte opgaver også skal varetage opgaver af erhvervs- og turistmæssig karakter i 

samarbejde med og som rådgivende og analyserende organ for økonomiudvalget. 

Notat af 06.01.04 fra kommunaldirektøren angående konsekvenserne af ovennævnte samt 

redegørelse for det retlige grundlag for ændringerne beror i sagen. Af notatet fremgår bl.a.:  

Indstilling. 

Borgmesteren indstiller ovennævnte forslag til byrådets godkendelse, herunder ovennævnte 

nødvendige ændringer i kommunens styrelsesvedtægt samt at ændringerne får virkning fra 

08.02.2004.  

Det er borgmesterens opfattelse, at der er tale om så væsentlige ændringer af 

forudsætningerne for valg til stående udvalg, at der bør finde en fornyet konstituering sted af 

alle de stående udvalg, hvorfor det indstilles, at partierne inden for en frist af 10 dage – d.v.s. 

senest lørdag den 24.01.2004 – skal indgive skriftligt til borgmesterkontoret om og i givet fald 

hvilken gruppeanmeldelse, der ønskes anmeldt i forbindelse med valg til økonomiudvalg og de 

stående udvalg.  

Det skal samtidig i h.t. forretningsordenens § 11, stk.2, også foreslås, at evt. ændringsforslag 

fremsættes inden for samme ovennævnte frist: 24.01.2004.  

Det er i øvrigt borgmesterens plan at indkalde til ekstraordinært byrådsmøde m.h.p. 2. 

behandling af ovennævnte sag mandag den 2. februar 2004, kl.16,00.  

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 14-01-2004: 

 

Forslaget oversendes til 2. behandling. 

Borgerlisten, De konservative og Dansk Folkeparti er imod forslaget. 

Forslag til frist for ændringsforslag og anmeldelse af evt. valggrupper godkendt. 

 

Bibelstudier hver torsdag. 

 

Kirsten Steffensen og Ninna Petersen, Fjordvej 31, Nysted, genoptager fra torsdag 

eftermiddags bibelstudier efter en julepause. Arrangementerne tager udgangspunkt i det nye 

Testamente, hvor man vil se på de første menigheders liv og vækst. Man vil gå tilbage til 

rødderne og forsøge at følge apostlenes anvisninger for et normalt kristenliv. 

16. januar 2004. 

 

Emma er tilbage på førstepladsen. 

 



Efter at være fortrængt fra første pladsen i nogle år er navnet Emma tilbage som det mest 

populære pigenavn i Danmark. Blandt drengenavnene ligger Mikkel på førstepladsen. Det viser 

den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. 

Nedenfor ses en fortegnelse over de mest populære navne: 

 

 

 

 

 Kilde: Danmarks Statistik.  

 

I FOLKETIDENDE under Regional/Kommunal struktur har Bent Leonhard Pedersen, Det 

konservative folkeparti, Adelgade 8, Nysted, et læserbrev under overskriften Ikke størrelse 

men indhold. Citeres nedenfor: 

”Så kom den endelig, den meget omtalte strukturkommissionsbetænkning. Betænkningen 

indeholder ikke færre end seks forskellige forslag med fordele og ulemper som bemærkninger 

og dertil endda nogle mindretalsudtalelser, for at det nu ikke skal blive alt for nemt at nå frem 

til enighed. 

Mange holdninger. 

De næste måneders debat vil sandsynligvis ikke løfte sløret for, hvor vi ender, men nok 

tydeliggøre mange forskellige holdninger og indgangsvinkler til, de problemer, der vil være 

forbundet med en så omfattende ændring af vort samfund. 

Det er min opfattelse, at der har været talt alt for meget om kommunestørrelser og fremtidige 

grænser og for lidt om de serviceydelser (opgaver), som også i fremtiden skal løses. 

Afgørende for en ny strukturstørrelse både på det amtslige og kommunale område er 

naturligvis, hvilke opgaver, der skal løses, og hvor de skal løses. 

Når først der er enighed herom, kan det være rimeligt at tale om de kommende kommuners 

størrelse. 

Der bliver også talt om, at et fremtidigt kommunalt landkort skal være mere homogent end i 

dag. Det i sig selv er vanskeligt. 

Hvis vi forestiller os en vestlollandsk kommune på ca. 55.000 indbyggere med den 

udstrækning, den vil få, og sammenligner den med Næstved kommune med nogenlunde 

samme antal indbyggere, men langt mindre i udstrækning, kan det blive svært at se det, som 

mere homogent end i dag. 

Bedre udligning. 

Sådanne problemer kan kun løses gennem en langt bedre ”udligningsordning” mellem rigere 

og fattigere kommuner, end den vi i dag kender til. 

Vi vil på Lolland-Falster ikke tjene mange pebernødder på at reducere de nuværende 13 

kommuner til tre eller to. Måske skulle vi seriøst overveje at slå os sammen til én kommune. 

derved ville L-F med et indbyggertal på 115.000 bag sig (tale med én stemme) formentlig 

kunne stå noget stærkere i kommende forhandlinger med en region eller staten til gavn for 

alle borgere på Sydhavsøerne”. 



 

19. januar 2004. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Lars Jacobsen, Adelgade 77, Nysted, et læserbrev 

under overskriften Øst-vest – hvad er bedst?. Citeres nedenfor: 

”Indtil for kort tid siden var vi stadig mange her i landet, der kunne argumentere med os selv 

og andre om, hvorvidt vi kunne se det formålstjenlige i at småkommuner, som for eksempel 

Nysted Kommune, skulle lægges sammen med andre større eller mindre kommuner. 

Den diskussion er da vist strøget fra dagsordenen, nærmest før den nåede at komme rigtigt 

på. Tilbage er der, så vidt jeg kan få øje på, tre mulige scenarier for en fremtidig kommunal 

struktur, omfattende den nuværende Nysted Kommune, nemlig Lolland som en kommune, 

Lolland-Falster som en kommune eller Falster, Nysted og Sakskøbing som en kommune. Jeg er 

ikke i tvivl om at jeg som Nysted-borger foretrækker at Nysted Kommune søger sammen med 

Falster. Dette er for mig at se en mere overskuelig konstruktion ende hvis sammenlægningen 

skal omfatte hele Lolland-Falster. 

Selv om jeg er tidligere nakskovit har jeg også vanskeligt ved at se det attraktive for Nysted 

Kommune i modellen med Lolland som én kommune. Uden at kunne belægge det med 

statistik, vil jeg påstå at langt den overvejende del af udenbystrafikken fra Nysted Kommune 

går til og over Nykøbing F., frem for at gå i vestlig retning. Den ”naturlige forbindelse” 

fremtræder også umiddelbart hvis man eksempelvis tænker i forhold som busforbindelser, 

ungdomsuddannelser, biblioteksvæsen. 

Det er ikke sikkert, at vi får indflydelse på afgørelsen om den fremtidige struktur, men 

chancen for at få det må være større, hvis vi tager stilling, og jo før vi tager stilling”. 

 

24. januar 2004. 

 

Millionerne ruller. 

 

Igen en heldig vinder hos Anne-Maries Boghandel. Denne gang var det en heldig vinder i 

Klasselotteriet, som fik en gevinst på kr. 1.250.000. Vinderen ønsker af gode grunde at være 

anonym. 

 

 

 

 

 

26. januar 2004. 

 

Om åbenhed i Nysted. 

 

På vegne af det Konservative Folkeparti, 

Dansk Folkeparti og Borgerlisten har Helle 

Munk, byrådsmedlem for Borgerlisten haft 

følgende indlæg i Nysted Avisen under 

overskriften Åbenhed på 

borgmesterkonto- 

ret: 

”I Nysted Avis kunne man den 19. januar 

læse, at borgmesteren og flertallet bag ham 

ønsker at høre borgernes mening om den 

fremtidige kommunestruktur. 

Jamen, der gør vi andre da naturligvis også!! 

Alle partier har været med til at planlægge 

det kommende borgermøde. 

 

 Foto: Nysted kommune. 

 

Vi har hele tiden ønsket mere åbenhed fra borgmesteren. Så havde det nemlig ikke været 



nødvendigt at spilde en masse tid og penge på at lave nye udvalg med nye medlemmer og 

formænd. 

Borgmesteren syntes, at tiden er inde til at indrette styret i Nysted kommune på en anden 

måde. Vi andre syntes, at det er det glade vanvid. 

Vi har haft nuværende styreform de sidste 10 år, så mon ikke vi kunne have klaret os igennem 

de sidste 2 år uden drastiske ændringer. Borgmesteren begrunder bl.a. sit ønske med, at vi 

skal arbejde målrettet med turisme og sikre maksimal udvikling inden for kommunen. 

Vi er helt enige. Selvfølgelig skal vi det. Men hånden på hjertet – disse opgaver kræver 

hverken ændring af styreform eller udvalgsstruktur. 

Man fristes til at sige – tværtimod. For alle ved jo, at der er en lang indkøringsperiode inden et 

nyt udvalg fungerer og arbejder optimalt. Og det er vel ikke lige det, tiden er til nu. 

Men hvorfor så gøre det – tja døm selv, men Folketidende var ikke i tvivl: Borgmesteren 

ønsker mere magt. 

Når det er sagt, ønsker vi samtidig at markere, at vi bakker op omkring enhvert initiativ i 

retning af åbenhed og borgerindflydelse. Og vi vil naturligvis bruge vores indflydelse og 

arbejde konstruktivt på at sikre det bedst mulige afsæt for Nysted kommune og dens borgere i 

den fremtidige kommunale struktur”. 

 

Flemming Henriksen (fjernvarmeforbruger), Østergade 31, Nysted, har haft nedenstående 

læserbrev i Nysted Avisen, under overskriften Om halmvarmeværket og 

forbrugerovertagelse. Citeres nedenfor: 

”Som bekendt traf et enigt Byråd for nyligt principbeslutning om at tilbyde forbrugerne af 

fjernvarme i Nysted, at overtage halmvarmeværket og distributionssystemet inden udgangen 

af indeværende år 2004, imod at overtage restgælden i anlægget. Dette følger af et tidligere 

politisk tilsagn år tilbage, da Nysted Kommune overtog varmeværket fra det oprindelige Difko 

selskab. 

De nærmere betingelser for overdragelsen skal herefter aftales mellem Nysted Kommune og 

forbrugerne organiseret i ”Forbrugerforeningen ved Nysted Halmvarmeværk”. Hermed er der 

forhåbentlig sat et stop for den til tider noget personlige ”papirkrig”, der har raset imellem 

forbrugerforeningens bestyrelse og borgmesterkontoret. 

Lad os herefter se lidt objektivt på sagen. 

Det skal indledningsvis konstateres, at der ikke er korrekt som det har været anført flere 

gange i skrivelser og indrykninger i dagspressen i de seneste måneder, at (citat): ”88,9 % af 

forbrugerforeningens medlemmer har svaret ”ja” til en forbrugerovertagelse af halmværket”. 

Nej, forbrugerforeningens medlemmer har alene givet den siddende bestyrelse kommissorium 

til at undersøge mulighederne for en sådan overtagelse. 

Ellers ender forbrugerne let i samme situation som i Difko perioden, hvor der var så meget 

fokus på de skattemæssige fordele ved projektet, at projektets økonomiske rentabilitet blev 

forbigået, hvad der som bekendt endte op i en konkurs. 

Det må således anbefales, at der snarest muligt nedsættes et arbejdsudvalg med deltagelse 

fra både kommunen og forbrugerforeningen til iværksættelse af en kvalificeret analyse af 

projektet til forelæggelse for forbrugerne. 

Altså, hvad er de økonomiske konsekvenser for forbrugerne ved en eventuel overtagelse af 

værket og hvad bliver den fremtidige pris for fjernvarme i Nysted ved en sådan overdragelse? 

Indtil dette analysearbejde er foretaget, er der vel ret beset ingen, der kan sige noget om, 

hvorvidt det overhoved er nogen god ide at overtage værket?”. 

 

Sydlollands Harmonikaklub. 

 

Sydlollands harmonikaklub ”Gnisten” afholder generalforsamling tirsdag 17. februar 2004, kl. 

19 på Nysted Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. På bestyrelsens vegne: Aase Nættermann. 

 

Liselotte T Hjorth har født en datter. Faderen er Jesper Hjorth. 

 

 

 

 



27. januar 2004. 

 

 

 

 

Jørgen Petersen, Kettingevej 73, Kettinge, kan fejre sin 50 års 

fødselsdag.  

Som bekendt er Jørgen P. driftsleder på Halmvarmeværket på 

Egevænget. Han er fra Frejlev Enghave, men flyttede som barn 

med forældrene til Falster. Her blev han uddannet som klejnsmed, 

og efterfølgende arbejdede han hos Vølund, mest her i landet, 

men også i det øvrige Norden. Senere blev det til en halv snes år 

på Sukkerfabrikken i Nykøbing F., efterfulgt af job som driftsleder 

af Horbelev Varmeværk. Han kom til Nysted Varmeværk i 1990. 

 

Foto: John Voigt  

I sin fritids dyrker Jørgen P. jagt og lystfiskeri. Har nu købt sig en sejlbåd, som skal afprøves 

her i sommer. Også aktiv i hjemmeværnet og i bestyrelsen for Kettinge-Frejlev vandværk, 

samt i bestyrelsen for Venstre, bliver der tid til. 

Dagen markeres med åbent hus i Frejlev Forsamlingshus lørdag den 31. januar fra klokken 13. 

 

28. januar 2004. 

 

Havnefoged Sven Erik Hauberg, Fiskergade 

5A, Nysted, fylder 60 år. 

Åbent hus i Nysted Sejlklub fra kl. 11-15. 

Sven Erik Hauberg er fra København og 

uddannet snedker. Derefter har han været på 

Store Nordiske kabelekspedition til Grønland, 

hvor der blev lagt søkabler til Canada. Tilbage 

i Danmark blev det til et job som underviser 

og konsulent inden for træindustrien på 

Teknisk Institut. Her læste han til trætekniker 

og merkonom og rejste som konsulent inden 

han blev fabrikschef på Atlas i Nykøbing F. 

 

 

 Foto: John Voigt 

 

Her var han i 10 år indtil virksomheden lukkede i 1984, hvorefter han blev selvstændig indtil 

han fik jobbet i Nysted som afløser for havnefoged Børge Nørgaard i 1995. Da denne stoppede 

overtog Sven Erik Hauberg hans stilling som havnefoged. 

Af hans fritidsinteresser kan nævnes formand for Sejlklubben og jazz. Spiller selv trækbasun. 

 

Lodser og Havnefogder i Nysted. 

 

Ovenstående giver mig lejlighed til at genopfriske, hvem der har været lodser og havnefogder i 

Nysted. Lokalhistorisk Arkiv i Nysted har velvilligt hjulpet mig med opgave: 

 

Lodser: 

 

Anders Madsen, lods i Nysted. Død den 17. maj 1777, 53 år gammel. 

Boede i Fiskergade 9. 

 

Rasmus Andersen, født den 18. marts 1764 i Nysted. Druknede den 13. august 1796 ved 

Nysted. 

Søn af Anders Madsen. 

Ved folketællingen 1787 er RA 26 år og ugift. Han boede Fiskergade 9, hvor han ernærede 

moderen og sine søskende. 

 



Ross. Var lods i 1798. 

 

Lars Andersen, født 29. august 1776 i Nysted. Død den 14. oktober 1827 i Nysted. 

Ved folketællingen 1801 boede han i Fiskergade 9. Han var gift – 25 år gammel. 

(Bror til Rasmus Andersen). 

 

Anders Larsen, født 30. oktober 1801 i Nysted. Død den 18. juni 1856 i Nysted.  

Ved folketællingen 1855 boede han Søndergade 1-3. 

(Faderen var Lars Andersen og han var bror til Rasmus Larsen).). 

 

Niels Siøe Larsen, født den 7. november 1807 i Nysted. Død den 23. februar 1890 i Nysted. 

Ved folketællingen 1890 boede han Søndergade 11. 

(Hans far var Lars Andersen). 

 

Rasmus Larsen, født 1. november 1810 i Nysted. Død den 1. december 1875 i Nysted. 

Ved folketællingen 1870 boede han Fiskergade 9. 

(Søn af Lars Andersen og bror til Anders Larsen og Niels Siøe Larsen). 

 

Mads Møller Larsen, født den 19. april 1817 i Nysted. Død den 5. februar 1887 i Nysted. 

Ved folketællingen 1880 boede han Fiskergade 24. 

(Søn af Lars Andersen og bror til Anders – Niels – og Rasmus Andersen). 

 

Frederik Ferdinand Larsen, født 9. februar 1852 i Nysted. Dødede i februar 1923, formentligt i 

Nysted. 

Ved folketællingen 1921 boede han Fiskergade 9. 

(Søn af reservelods Rasmus Larsen). Havnefoged fra 1907. 

 

Hans Frederik Anders Larsen, født 2. juli 1890 i Nysted. Død den 30. november 1959 i Nysted. 

Ved folketællingen 1921 er han fast lods og boede Søndergade 14. 

(Søn af Frederik Ferdinand Larsen). 

 

 

 

 

Havnefogder: 

 

Johan Georg Gede, født 1775, død d. 23. juni 1829 i Nysted. 

Told- og consumptionsbetjent og havefoged, samt klasselottericollecteur. 

 

Jens Peter Kielsen, født den 27. juni 1784 i Nysted. Død den 10. februar 1850 i Nysted. 

Ved folketællingen 1850 boede han Østergade 15. Han var enkemand. 

 

Vincent Andersen Thuge, født den 15. december 1791 i Nysted. Død den 1. august 1874 i 

Nysted. 

Ved folketællingen 1870 boede han Adelgade 99. Han var gift. 

 

Valdemar August Eskildsen, underbådsmand i matroskorpset. Havnefoged fra 1. januar 1875 

til 1898. 

Ved folketællingen 1890 boede han Fiskergade 24. 55 år gammel, gift. 

Var i øvrigt født i København. 

 

Skibsbygmester Frederik Rudolf Sparre, født 

den 11. marts 1826 i Nakskov, Død den 27. 

februar 1904 i Nysted (Dr. Lütkens 

Optegnelser Side 288). Skibsbygger, 

konstitueret fra 1898 til sin død. Boede 

Strandvejen 39. 

 



 

Veteran fra Treaarskrigen, var med i Fredericia 

d. 6de Juli 1849, kom til Nysted 1853, Medlem 

af Borgerrepræsentantskabet og Byraadet i 33 

Aar til 1891, Ridder af Dannebrog ved 

Kongens Guldbryllup 26 Maj 1892.  

Hans første Bygning var en Muddermaskine 

med Pram til Havnen. Det sidste Skib, han 

byggede, Foranagter-Skonnerten "Fabricius", 

sattes i Vandet 1894. En Mængde velansete 

Skibe ere udgaaede fra hans Værft. For 

Regeringen byggedes mindst 12 Fartøjer, 

deriblandt et Fyrskib, som først udlagdes paa 

Horns Rev, men nu er stationeret ved Gedser, 

et Lodsfartøj, flere Toldkrydsere o. a.  

 
Foto: Nysted Kommune. 

 

Af større Skibe byggedes en Brig paa 180 Tons, en Skonnert paa 140. Desuden flere mindre 

Fiskerbaade af fortrinlig Type til Nysted (Se Tegning S. 117). Der beskæftigedes i den gode Tid 

14-16 Arbejdere. Værftet laa ved Strandvejen lige overfor Sparres Bolig, No. 10. Det var en 

Fest i Byen, naar et Skib skulde løbe af Stabelen. Masser af Børn klatrede om Bord og under 

Hurraraab fra disse og Tilskuerne gled Skibet stolt og elegant ud i sit Element for derefter af 

hales over til Skibsbroen, hvor det riggedes til. 
(Kilde: Nysted Krøniken). 
 

Christian Frederik Danielsen, hotelejer, født 7. juni 1853 i Nykøbing F. Død 13. august 1906 på 

St. Josefs Hospital i København, 53 år gammel. Havde tidligere været skibsfører. 

Ved folketællingen 1906 boede han Adelgade 35. 

Han blev konstitueret som havnefoged efter Sparre, løn 400 kr. 

 

Hagen. Fhv. lods/kaptajn. I byrådsmødet den 4. oktober 1906 valgtes fhv. lods i Siam, Hagen, 

der for tiden opholder sig i Ryde på Lolland, til havnefoged. Ophørte 1. november 1907, hvor 

han fik ansættelse som havnemester på Anholt. 

 

Frederik Ferdinand Larsen, født den 9. februar 1852 i Nysted. Dødede i februar 1923, 

formentligt i Nysted. 

Ansat som lods og havnefoged fra 1. oktober 1875 til 1923. Lodsen får 108 Kr. for afmærkning 

af indsejlingsfarvandet (1881)  

Konstitueret til havnefoged 1907. Dannebrogsmand. 

Ved folketællingen 1921 boede han Fiskergade 9. 

 

Hans Frederik Anders Larsen, født den 2. juli 1890 i Nysted. Død den 30. november 1959 i 

Nysted. 

Havnefoged fra 1. april 1923 – efter faderens død (Frederik Ferdinand Larsen). 

 

Lars Andersen, født den 5. oktober 1909 i Taagense. 

 

Børge Nørgaard, født 12. juli 1935, boende Øllebøllevej 11, V. Ulslev. 

Var havnefoged fra 1. april 1987 til 31. juli 1995. 

 



 

 

Svend Erik Hauberg, født den 28. januar 1944 i København, Amager. 

Påbegyndte arbejdet som afløser/havnemedhjælper for havnefoged 

Børge Nørgaard 1. maj 1995 og indtil 31. december 1999. Herefter 

var havnefogedjobbet underlagt Teknisk forvaltning, men fra 1. april 

2000 blev han ansat som havnefoged. 

Foto: John Voigt  

 

Lods-slægten LARSEN, Nysted, Danmark. 

 

Som det ses af ovenstående var det lods-slægten Larsen, som bestred arbejdet som lodser i 

Nysted gennem mange år. 

Nedenfor – og med hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv i Nysted – ses nedenfor slægten opsat i 

tabeller og gengivet med datidens sprogbrug: 

 

Tabel 1: 

 

Ældst kænde i slægten var: 

 

Anders Madsen. 

 

Vigd den 2. marts 1759 i Nysted med Maren Ebbesdotter. 

 

Makernes barn: 

1. Sonen Rasmus Fødd 1761, bor 1787 i Fiskergade i Nysted ock 

ær lods dærstades. Han var ej gift. 

Uppehæller sin moder som då ær ænke samt 

de två yngsta syskonen. 

2. Sonen Ebbe Døpt 10/10 1766 i Nysted. 

3. Dotteren Maren Døpt 18/9 1768 i Nysted. 

4. Sonen Mads Døpt 4/11 1770 i Nysted. 

5. Dotteren Anne Døpt 13/11 1774 i Nysted. 

6. Sonen Lars Døpt 1/9 1766 i Nysted, død den 14/10 1827 

och næmmes också som Lods i Nysted, bodde 

år 1801 i Søndergade. (tabel 2). 

Tabel 2: 

 

Lars Andersen. 

 

Fødd i Nysted och døpt 1/9 1776, avled den 14/10 1827 och næmmes också som lods i 

Nysted. Bodde år 1801 i Søndergade. Han vigdes den 19/12 1800 i Nysted till Christine Sophie 

Jeppesdotter (norsk) fødd den 8/9 1784 i Nysted som dotter till styrman Jeppe Rasmussen 

från Norge och hans hustru Maren Dorthea Pedersdotter, Klosterstræde. Lars Andersen bodde i 

Fiskergade vid sin død. 

 

Makernes barn: 

1. Sonen Anders Fødd den 11/12 1801 i Nysted. Gift med 

Henriette Elisabeth Hansen. Bodde i 

Søndergade nr 141 och benæmndes Lods. Han 

havde modern hos sig. Bodde senare vid 



Torget nr. 141 a (Tabell 3). 

2. Sonen Niels Fødd i Nysted den 16/12 1807. Gift med Anne 

Birgitte Holm. Han bodde i Søndergade nr. 

143 b och benæmnes Reservelods. 

3. Sonen Rasmus Fødd i Nysted 1810. Gift med Kristine 

Andersdotter fødd i Errindlev 1809. Bodde i 

Søndergade nr 157 och benæmdes år 1845 

Sjøman. År 1855 Reservelods (Tabel 5). 

4. Dotteren Maren Fødd i Nysted 27/9 1814. Død i Markaryd 

Sverige den 18/3 1881 och ær begraven på 

Markaryds kyrkegård. (tabel 6). 

5. Sonen Mads Fødd i Nysted 1816. Død år 1885. (Tabel 7). 

 

Tabel 3: 

 

Anders Larsen. 

 

Fødd i Nysted 11/12 1801. Gift med Henriette Elisabeth Hansen. Bodde i Søndergade 141 och 

benæmndes Lods. Han havde moderen hos sig. Bodde senare vid Torget nr. 141 a. 

 

Makernes barn: 

1. Dottern Laura  

2. Dotteren Emma  

 

Tabel 4: 

 

Niels Larsen. 

 

Fødd i Nysted 16/12 1807. Gift med Anne Birgitte Holm. Han bodde i Søndergade 143 b och 

benæmnes reservlods. 

 

Makernes barn: 

1. Sonen Laurits  

2. Dottern Anna  

3. Dottern Fredrika  

Tabel 5: 

 

Rasmus Larsen. 

 

Fødd i Nysted 1810. Gift med Kristine Andersdotter føddi Errindlev 1809. Bodde i Søndergade 

157 och benæmndes år 1845 Sjøman. År 1885 Reservelods. 

 

Makernes barn: 

1. Sonen Lars  

2. Sonen Frederik Fødd 1852, død 1923 (tabel 8). 

3. Sonen Julius  

4. Sonen Peter  

5. Dottern Lisa  

6. Dottern Signe  

7. Dottern Petra  

 

Tabel 6: 

 

Maren Larsen. 

 

Fødd i Nysted den 27/9 1814. Avled i Markaryd den 18/3 1881 och ær begraven dærstædes. 

Gift med Ølbrygger och Maltgjører Niels Hansen fødd den 20/9 1815 i Stokkemarke. Død vid 



besøk i Nysted 12/12 1888 och ær begraven dærstædes. 

Hansen sålde sin rørelse i Nysted i bjørjan på 1870-talet och flyttede till Sverrige, dær han 

kjøbte Markaryds Gæstgivaregård (Sødergård) i Markaryd. 

 

Makarna Hansens barn: 

1. Sonen Laurits Julius Fødd den 17/12 1844 i Nysted. Emigrerade 

som ung til Amerika och arbetade dær i nom 

byggnadsbranchen. Det synes som om hans 

arbete krønts med fremgang. Da han i egen 

regi drev en ganska stor byggnadsrørelse i 

Dannebrog, Bebraska. Han dog barnløs. Den 

10/3 1893, och ær begraven i Dannebrog. 

2. Sonen Peter Thorvald Fødd den 21/9 1848 i Nysted. Var sine 

forældrar behjælplig med skøtseln av rørelsen 

i Nysted och dærefter med gården i Markaryd, 

vilken senare han øvertog ¨r 1888. Besølte sin 

broder i Amerika i børjan av 70-talet. Han 

avled den 22/4 1907 och ær begraven på 

Markaryds kyrkogård. 

 

Tabel 7: 

 

Mads Larsen. 

 

Fødd i Nysted år 1816 och død dærstædes år 1885. Han var Lods i Nysted och beskrives som 

en overvanlig kraftig typ (enligt utsago vikt ca. 180 kg) sompå ett værdigt sætt uppbar den 

gamla Lodsslæktens traditioner. 

 

Makarnar barn: 

1. Dottern Stina  

2. Dottern Maria  

 

 

 

 

 

 

Tabel 8: 

 

Frederik Larsen. 

 

Fødd i Nysted den 9. februar 1852, død dærstædes i februar 1923, formentlig i Nysted. Bodde 

i Fiskergade nr 9. Han var lods och Havnefoged i Nysted. 

 

Makarnar barn: 

1. Dottern Johanna Fødd den 25/11 1881. Gift med Sjøkapten V. 

Steffensen och boende Fiskergade 21, Nysted. 

2. Sonen Rasmus Fødd 1884, Reservelods. Drunknad vid Nysted 

1910. 

3. Sonen Anders Fødd den 28/7 1890. Lods och Havnefoged 

(Tabel 9). 

4. Dottern Kirsted Fødd 1892. Telefonist i Nykøbing, død 1945. 

5. Sonen Frederik Hovmester i Hotel Casino, Slagelse. Død 16/5 

1973. 

 

Tabel 9: 

 



Anders Larsen. 

 

Født i Nysted den 2/7 1890, bor i Fiskergade 15, 4880 Nysted, og var ligesom sin fader lods og 

havnefoged der. Død den 30/11 1959. 

Gift med: Kristine Frederikke Boesen, født den 8/5 1893. Død den 202/8 1973. 

 

Deres børn: 

1. Sønnen Preben Født den 1/11 1918. (Tabel 10). 

2. Sønnen Arne Frederik Født den 4/7 1922. Sømand ligesom sin fader 

og tog styrmandseksamen. Død i 1977. 

Gift med Dagny Poulsen, født den 22/11 1921. 

(I Marstal kirke). 

 

 Deres børn: 

 1. Lisbeth, født den 24/12 1951. 

 2. Benthe, født den 15/5 1953. 

 

Tabel 10. 

 

Preben Larsen. 

 

Født den 1/11 1918, driver selvstændig virksomhed i sport, jagt og fiskeri fra Jagtmagasinet, 

Nygade 27, 4900 Nakskov. Forretningen afhændet i 1982. 

Gift med: Erna Elisabeth Christiansen, født den 7/1 1922. (Nakskov kirke den 8/11 1942). 

Datter af: Jens Carl Marius Christiansen, født den 24/5 1894. Død den 23/11 1972. Og Aniela 

Skucinska, født den ¾ 1898. Død den 22/10 1981. 

 

Deres børn: 

1. Datteren Lis Født den 2/7 1943 (Tabel 11). 

2. Sønnen Finn Født den 18/2 1947. Død den 24/6 1967. 

3. Datteren Lene  Født den 8/10 1953. 

 

 

 

 

Tabel 11: 

 

Lis Larsen. 

 

Født den 2/7 1943. Uddannet børnehavelærer i 1970 på Nykøbing F. Børnehaveseminarium. 

Gift med Torben Nørgaard, født den 7/3 1940, død i 1982. Ægteskab ophørte i 1967. 

 

Deres børn: 

1. Peder Nørgaard Født den 13/7 1961 

2. Dorthe Nørgaard Født den 24/11 1962 

3. Jørgen Nørgaard Født den 2/4 1965 

 

29. januar 2004. 

 

Generalforsamlingen hos det Konservative Folkeparti førte ikke til ændringer i bestyrelsen. 

Det er fortsat Bent Pedersen, der er formand, med Kenn Simonsen som næstformand, Preben 

Rosenfold som kasserer, Erik Jochumsen som sekretær og Andy Bærh som menigt medlem. 

Foreningen har omkring 40 medlemmer. 

 

30. januar 2004. 

 



 

Siden 1976 har landpolitiassistent Ebbe 

Thiesen været ordenshåndhæver i Nysted, 

men nu er det slut. Han er for nylig rundet de 

63 år, og går nu på velfortjent pension.  

I de seneste år har han haft kontor på 

rådhuset, hvor han har været at træffe 

mandag og torsdag. Samtidig har han haft 

kontor i hjemmet på Søvej, hvor huset var 

udstyret med et skilt, der viste, at her var der 

politi. 
Foto: Søren Gjøvad  

 

Nu holder Ebbe ikke helt op. Han har fået tilbud om at forsætte ved den automatiske 

trafikkontrol, så det kan være, at enkelte af os får en hilsen med på vejen. 

Afgangen fra den egentlige polititjeneste markeres med en uformel reception på rådhuset, 

fredag fra kl. 13. 

 

31. januar 2004. 

 

Pastor emeritus Bjørn Fisker Ohl, Gl. Torv 3, Nysted, 

holder åbent hus i anledning af, at han fylder 75 år. 

Han blev student fra Stenhus Kostskole i 1947 og 

arbejdede derefter i tapetbranchen indtil 1973, medens 

han samtidig i årene 1971-73 tog særuddannelse til 

præst i Den Danske Folkekirke. Fra 1973 og til 1989 

var han sognepræst i Kettinge-Bregninge sogn.  

  
 Foto: Privat 

 

Her var han samtidig aktiv formand for Nysted Turistforening i et par år. I 1984-85 var Bjørn 

Fisker Ohl præst for de Skandinaviske Menigheder i Australien. 

Har var indvalgt i Nysted byråd for de konservative i perioden 1990-94, og var museumsleder 

på Ålholm Slot og Automobilmuseum i årene 1989-97. Der blev også tid til at bestride 

Guvernørposten i Rotary Distrikt 1480 fra 1998-99. Han har ikke som emeritus sat sig tilbage i 

stolen, idet han jævnligt ses i Nysted som guide, når der er behov herfor, især for tyske 

turister, men også i Maribo træder han af og til ind som guide. Derudover holder han foredrag 

om bl.a. Aalholm, om Gustav Wied og Emil Aarestrup.  

Til beretningen hører også, at Bjørn Fisker Ohl er medstifter af Dansk Sportsheste-Avlsforbund 

og Dansk Køre-Forbund.  

 

Salg af Nysted & Omegns Brugsforening. 

 

Af tingbogen fremgår salg af Nysted & Omegns Brugsforening, Wichmandsvej 14, Nysted, til 

Sakskøbing Brugsforening. Ejendomsvurdering: kr. 5.000.000. 

 

Nu får vi en rigtig politibil. 

 

I forbindelse med omlægningen af politiforholdene i Nysted er der blevet bevilget en politibil, 

men den får ikke til huse i selve Nysted, men skal betjenes fra Sakskøbing. Det bliver 

politiassistent Mogens Larsen, som fremover skal varetage opgaverne i Nysted. Han skal holde 

åbent på politikontoret på rådhuset efter samme tider som hidtil, d.v.s. mandag og torsdag. 

Sandsynligvis kan vi vente mere patruljekørsel end hidtil. 

 

 

 

 

 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 
 

1. februar 2004. 

 

Tidligere mejerist og vejmand Karl Johan Nøbølle, Gl. Torv 4, Nysted, indleder måneden med 

at holde fødselsdag. I dag holder han nemlig 75 års fødselsdag, og anledningen giver mulighed 

for at fortælle lidt om Karl Johan. 

Han er fra Vantore. Han lærte mejerifaget på det daværende mejeri i Øster Ulslev, som han 

også fik ansættelse ved efter at have været soldat. Det blev også til en periode ved Nysted 

Mejeri i Jernbanegade, før han fik tilbud fra kommunen om at blive vejmand. Han slog til, idet 

der var udsigt til, at mejeriet i Nysted ville blive lukket.  

Det var et ganske lille vejvæsen, han blev tilknyttet. Det bestod af ham selv, og han havde en 

cykel til rådighed. Den blev senere udskiftet med en gammel traktor. Snerydning blev klaret af 

en vognmand. Først i forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970 skete der en 

udvikling af vejvæsenet, og den udvikling fulgte han med i. Ikke kun på vejene, men også med 

andre dele af kommunens tekniske afdeling. 

Nu nyder han tilværelsen som pensionist, hvor der dagligt bruges nogle timer på at servicere 

medlemmerne i Nysted Bådelaug.  

Fødselsdagen markeres søndag med en reception i Syrenvængets selskabslokaler. 

 

2. februar 2004. 

 

Kyndelmisse. 

 

Kyndelmisse (latin): missa candelarum, lysenes messe; katolsk kirkefest, fejret 2. februar til 

minde om Marias renselse, da hun 40 dage efter fødslen efter jødisk skik fremstillede Jesus i 

templet. På denne dag indvies det kommende års kirkelys. I den ortodokse kirke fejres dagen 

til minde om Marias møde i templet med Simeon og Anna. 
(Citat: Lademanns leksikon). 

 

Svend Aage Thustrup Mortensen, Solgården, tidl. Slotsgade 14, Nysted, er afgået ved døden, 

92 år gammel. 

Mindeord, Svend Mortensen, Solgården: 

”Tidligere lokomotivfører Svend Thustrup Mortensen, Solgården, Herritslev, tidligere Nysted, er 

død, 92 år. 

Svend Mortensen var født i Nysted, i det samme hus ved Gl. Torv, hvor også hans far blev 

født. Han blev udlært mekaniker og efter soldatertiden drev han fiskeri fra havnen i Nysted. 

Senere blev han sæsonarbejder ved Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen, hvor han blev 

fastansat fra 1940. han fik uddannelse som lokomotivfører, og det hverv bestred han på 

fortræffelig vis frem til banens nedlæggelse i 1966. Det var en privatbanelukning, han gerne 

havde været foruden. Han havde en stor andel i, at det var en veldrevet jernbane. I den 

periode fra 1961, hvor der var lukket for persontrafik med tog mellem Nysted og Nykøbing, 

var han tilknyttet kørslen mellem Stubbekøbing og Nykøbing. Efter banens nedlæggelse fik han 

arbejde på det daværende champignongartneri i Nysted, indtil han blev pensionist. 

Han har sammen med hustruen Gerda i 1950 købt det tidligere bageri i Slotsgade, hvor parret 



boede indtil for et par år siden. Da flyttede de til Solgården. Indtil da havde Svend Mortensen i 

mange år taget sig af de praktiske gøremål i og omkring hjemmet i Slotsgade. Hustruen var 

ramt af sygdom, og Svend Mortensens indkøbsture var kendt i byen. Han havde altid tid til en 

hyggesnak og lidt lune bemærkninger til de, han mødte på sin vej. 

Foruden sin hustru efterlader Svend Mortensen to døtre og en søn. 

 

Nysted ved vintertide. 

 

 

 

 

 Foto: Søren Gjøvad  

 

Nysted Dyreklinik fortæller. 

 

Nysted Avis har i samarbejde med Nysted Dyreklinik lavet aftale om, at Dyreklinikken giver 

gode råd og vejledning omkring de kære små kæledyr. Indlægget vil fremover findes i Nysted 

Avis én gang om måneden. 

 

4. februar 2004. 

 

Træningsstart hos Boldklubben B 1990. 

 

Der er indkaldt til træningsstart i B 1990. der startes søndag den 8. februar, hvor spillerne skal 

møde omklædt ved klubhuset i Nysted. Efter en let træning med spil til to mål bydes på 

spillermøde med en gang suppe til. 

 

Fagre ny verden. 

 

Gennem længere tid har Nysted Wireless v/Søren Gjødvad arbejdet på, at Nysted skal have en 

trådløs internetforbindelse. I nogen tid har enkelte brugere forsøgsvis været koblet op til hans 

server i Adelgade.  

”I første omgang var vores ambition at få dækket selve Nysted by. Men når vi nu indkalder til 

borgermøde torsdag den 26. februar i Kettinge fritidscenter gælder det alle borgere i 

kommunen”, fastslår direktør Søren Gjødvad fra Nysted Wireless. 

 

 

 

 



Borgermøde. 

 

Foranlediget af Strukturkommissionens udmelding foreligger spørgsmålet –hvem skal vi 

sammenlægges med? 

I den anledning arrangeres borgermøde onsdag, den 4. februar, kl.  19.30 på Nysted Skole, 

Ndr. Kongemarksvej 20, Nysted. 

 

Tidens vittigheder. 

 

- Det er en besynderlig verden, vi lever i. 

Musen er bange for katten, Katten er bange for hunden. Hunden er bange for sin herre. 

Herren er bange for sin kone. 

- Og konen er bange for musen! 

 

5. februar 2004. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Ib Henriksen, Falkevej 9, Kettinge, et læserbrev under 

overskriften Samarbejdende folkestyre. Citeres nedenfor: 

”Når demokratiet har udviklet sig til, at man blot behøver at mønstre et flertal, som man kan 

majorisere mindretallet med, er udviklingen begyndt at gå baglæns. 

Vi er på vej op i træerne igen. Man bliver ikke demokratisk af, blot at have flertal. Et ordentligt 

og redeligt demokratisk styre kender vi på, i hvilket omfang flertallet er villig til at tage hensyn 

til mindretallet. 

Ved den nyligt gennemførte ”paladsrevolution” på Nysted Rådhus må man sige, at demokratiet 

sad i borgmesterens lommeregner. 

Køligt, matematisk og hævngerrigt blev der kalkuleret og manipuleret. Og vupti, oppositionen 

blev sendt næsten helt ud på tilhørerpladserne – uden en eneste formandspost. Så er det 

lettere at styre ”for et flertal er et flertal”. 

Ingen regler blev overtrådt, men der er underskud. 

Både på budgettet samt på det etiske og demokratiske regnskab. Røde tal hele vejen. En helt 

igennem unødvendig og uværdig forestilling. 

Nogle mener, at en af truslerne ved de kommende større kommuner vil blive mindre 

demokrati. 

Kære medborgere i Nysted kommune! 

Frygt ikke fremtiden. Det kan ikke blive ringere, end den opvisning i magtbrynde og negativ 

manipulation, som borgmester Lennart netop har demonstreret i samarbejde med de partier, 

der kunne se deres store fordele i det ”kup”, der netop har fundet sted”. 

(Forkortet af red.) 

 

Nysted borgerne trækker mod Falster. 

 

Efter det nyligt afholdte borgermøde – se under 4. februar – kan det konstateres, at 

hovedparten af de fremmødte borgere gav udtryk for, at de foretrækker en sammenlægning 

med Falster-kommunerne. Alternativt gav man udtryk for en stor kommune bestående af 

Lolland-Falster. 

 

7. februar 2004. 

 

Mimi Randi Voigt, Lærkevej 10, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. Dagen blev markeret 

ved en privat festlighed i Nysted Biografteater, hvor venner og familie var indbudt. 

 

9. februar 2004. 

 

Ankers Røgeri lukkes. 

 

Thorkild og Britt Brylle har besluttet, at lukke røgeriet – tidl. Ankers Røgeri, Adelgade 68, 

Nysted – med virkning fra 14. februar. De har drevet røgeriet siden 1.april 2003, men 



omsætningen var ikke stor nok til at de kunne holde en anstændig indtægt. Trods mange faste 

kunder er den egentlige årsag til beslutningen om lukningen, at et stort salg til bosniere 

overalt på Lolland-Falster og Sjælland er gået markant ned. 

 

Måske smørrebrød og netcafe i stedet. 

 

Slagterforretningen i Ankers Røgeri ud mod Adelgade 68 bliver formentlig ombygget til en 

smørrebrødsforretning og anden ”mad ud af huset”. Også en netcafe vil blive afprøvet. 

Manden bag planerne er John B. Thorsen fra Stubberup, der også driver ”Hyttefadet” i 

RødbyHavn. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Socialdemokraternes Byrådsgruppe, v/Flemming 

Hansen, Brydebjergvej 3, Nysted, et læserbrev under overskriften Nysted Byråd - 

Kendsgerningerne. Citeres nedenfor: 

” 

Man kan være for eller imod en ny politisk struktur for de kommende 2 år. 

Det er op til den enkelte borger at vurdere om det er en god eller dårlig ide. Det kan kun tiden 

vise. 

Følgende er dog fakta om forløbet: 

Det var Borgerlisten der mundtligt meddelte os, at de ikke længere følte sig forpligtiget af den 

skriftlige konstitueringsaftale, underskrevet af begge parter efter sidste valg, og dermed 

afbrød vort samarbejde og ikke Socialdemokraterne. 

Socialdemokraterne har altid stået for en vilje til et bredt samarbejde og vi opfordrede endda 

Borgerlisten til at revurdere sin beslutning. 

Der var intet at gøre! 

Det er fakta om forløbet. At man så skal læse i avisen, at Borgerlisten ”mister” en plads i 

Økonomiudvalget, har intet med en ny struktur at gøre. 

Det er dens eget valg, som vi ingen indflydelse har på. 

At Bent Bille-Hansen og Hans-Jørgen Hansen ikke længere er medlem af ØK, ja – det må man 

spørge Borgerlisten om!”. 

 

I Nysted Avis har Helle Bækkel, Korsvej 6A, 

Ø. Ulslev, et læserbrev under overskriften 

Borgerlisten i Nysted lytter til borgerne. 

Citeres nedenfor: 

”Borgerlistens slogan er, at vi lytter til 

borgerne. Der er mange, som har spurgt mig 

om det var lovligt, alt det som foregår i 

byrådet. Mit svar er, at det er det, men man 

kan jo altid diskutere metoden. Det er jo 

sådan her i livet, at der er handlinger der 

viser hvilken person man er – og hvilken 

samvittighed man selv må leve med i 

fremtiden. 

 

 

 Foto: Nysted kommunes arkiver. 

I demokratiets verden finder forhandling sted – motivet kan være at gøre noget godt for 

andre, eller gøre noget godt for sig selv. Borgerlisten har lyttet til halmvarmeværkets 

forbrugere, til vores egen samvittighed vedrørende ”arrangementet” af kloakkerne og til 

skattesamarbejdet i en fremtidig storkommune. Der er mange, som har spurgt mig hvor 

magten ligger – mit svar er: Det burde ligge hos vælgerne”. 

10. februar 2004. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Svend Frank, Dansk Folkeparti, Rødstensrevle 2, 

Nysted, et læserbrev under overskriften Det store kup!. Citeres nedenfor: 

”Ja, så lykkedes det i Nysted kommune at sønderrive et folkevalgt byråd. Ganske vist fuldt 

lovligt, godt hjulpet af en lusket paragraf i Styrelsesloven. Den socialdemokratiske borgmester 

ønskede større magt. 



Han har nu fået en plads på skødet af Venstre og kan nu demonstrere sin magt der. Den 

uundværlige følgesvend var det radikale byrådsmedlem, som altid er til stede når nøden er 

størst. Ja, sådan er det, når den politiske moral bliver sat på et sidespor. 

En af venstrefolkene har nu tre udvalgsposter. Og helt unødvendigt oprettede man endda et 

ekstra udvalg til syv personer. Det er vel tænkt som ekstra måltid. 

Man var fra alle sider så grådig, at jeg som kun har et udvalg ikke kom på tale. Det var en 

studehandel, som når den er værst. Men når regningen skal betales spiller vi den samme 

melodi. 

1. vers: Fyringer på Rådhuset og i den øvrige forvaltning. 2. vers: Pantsætning af borgernes 

ejendomme etc. Sidst var det klokkerne og alt hvad dertil hører. 

Kunne vi bare pantsætte himlen over Nysted, den er så dejlig høj. 

Velbekomme og god appetit”. 

 

Havvindmøller gavner miljøet. 

 

Stockholms Universitet har studeret havmiljøet omkring havvindmøller. Studierne viser, at 

anlæggene og fundamenterne medvirker til, at antallet af dyre- og plantearter er vokset. 

Endvidere har man konstateret, at enkelte fugle er døde efter at være fløjet ind i havmøllerne, 

mens flertallet er fløjet forbi i behørig afstand. 

Vindmøller til havs – som dem der er placeret syd for Nysted – skader hverken fugle, fisk eller 

plantelivet.  

 

11. februar 2004. 

 

I dag var det absolut sidste chance for aflevering af sine tomme flasker. Fra i morgen falder 

pantprisen på mange forskellige flasketyper. I DagliBrugsen oplevede jeg, at vi måtte stå i kø, 

næsten helt hen til benzinanlægget. Nå, men det gik, og mange benyttede lejligheden til at få 

sig en snak om det mærkelige i nedsættelsen af pantprisen. Flere gav udtryk for, at man 

hellere så en stigning i pantprisen. Hvis der gives for lidt i pantpris risikerer man at få 

udenlandske tilstande i Danmark, og resultatet vil være mange tomme flasker i vejgrøfter 

o.s.v. 

 

Udstilling på Rådhuset. 

 

Psykolog Alla Munck og hendes to døtre, Tatjana på 14 år og Arina på 17 år udstiller i denne 

måned på rådhuset. I rådhusets forhal er der ophængt 32 af deres arbejder. Motiverne tager 

udgangspunkt og har relationer til psykologiske programmer. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Jens Chr. Nielsen, Østergade 24, Nysted, et læserbrev 

under overskriften Det er godt nok ærgerligt. Citeres nedenfor: 

”Det er godt nok ærgerligt, at slagter Brylle og hans kone ser sig nødsaget til at lukke Ankers 

Røgeri. Det er personligt trist for parret, men det er minsandten også trist for byen og egnen. 

Den forretning med blandt andet den hæderkronede Nysted-skinke og de herlige pølser fra de 

sydslaviske provinser skal vi altså ikke kunne invitere gæster på mere – eller gemme af vejen, 

når børnene kommer hjem, så de ikke forsvinder i utide. Det er vemodigt, at det initiativ, der 

både kaldte gastronomernes æresbevisninger frem og vakte glæde ved almindelige 

menneskers frokostbord, når der skulle lidt særligt til, nu forsvinder. Dermed forsvinder også 

fra byen og egnen præcis den form for lokal attraktion, som også besøgende og turister finder 

fornøjelse og en rejse værd. 

Det er godt nok ærgerligt, at man ikke mere kan gå ind i gården og med et smil i mundvigen 

bestille en halv server, en bosnier og en lille albaner af de stærke ….. 

Som Nysted-borger føler man sig lidt minder integreret!” 

 

12. februar 2004. 

 

Conny Olsen, Vantorevej 27 A, Nysted, fylder 40 år. Åbent hus på Skansevej 1 fra kl. 7 – 11 

for familie, venner og kollegaer. 



 

13. februar 2004. 

 

Ja til et fælles IT-center. 

 

Så er Nysted kommune klar til at gå ind i drift af et fælles IT-center for de 13 kommuner på 

Lolland-Falster. Dette er besluttet i økonomiudvalget. 

Målet med IT-centeret er, at centeret skal sikre en række organisatoriske og tekniske 

gevinster, samt besparelser i forhold til nuværende IT-tjenester. Endvidere forventer man en 

smidig overgang i forbindelse med de fremtidige kommunesammenlægninger. 

 

14. februar 2004. 

 

Der bor en bager i Adelgade. 

 

Med tilladelse fra journalist Karen Fich og fotograf Kim Løwenstein fra FOLKETIDENDE har 

NYSTED KRØNIKEN fået lov til at ”sakse” nedenstående fra De Blå Sider, som et tidsbillede af 

dagliglivet i Nysted: 

 

 

 

 

 Gitte & Andreas i bagerbutikken. 
Foto: Kim Løwenstein. 

 

 

Gitte og Andreas Jürs købte Nysted Bageri 2001. De har ofte arbejdet 80 timer 

om ugen, men aldrig fortrudt beslutningen om at blive selvstændige. Og 

kombinationen bolig bageri siger Gitte er altafgørende for familielivet. 

 

At bolig og forretning ligger sammen, var afgørende for mig. Jeg havde aldrig købt bageriet, 

hvis ikke der havde været lejlighed ovenpå. 

Gitte Jürs, 34, er bageruddannet ligesom sin mand, Andreas, 35, og i snart tre år har de 

sammen drevet Nysted Bageri i Adelgade. De klarer bageri og butik selv med hjælp i butikken, 

for omsætningen er ikke til også at have en svend ansat. Kniber det en dag, trækker Gitte 

også i bagerbukserne og der kommer frisk wienerbrød på hylderne i vinduet, mens Andreas 

sover. 



Bagerparret er også forældre til Silje, der går i 

børnehave, og sidst på sommeren kommer der 

en lille ny. 

- Vi har sat en femårsplan, som begyndte med 

ejendommens facade, vi har bygget et 

lagerrum og nu er vi i gang med lejligheden på 

1. og 2. sal. 

- Den er på 250 kvadratmeter, og blandt 

andet får vi et stort køkken og et nyt 

badeværelse. Hidtil har vi bare haft køkkenet 

bag butikken, og det har også fungeret, men 

jeg glæder mig til et rigtigt køkken, siger Gitte 

Jürs. 
 

 Familieforøgelse er på vej, men Silje har et 
stort værelse, hvor de begge kan bo. 
Foto: Kim Løwenstein. 

 

Parret havde et parcelhus, som de solgte i forbindelse med handelen i Nysted, og de sidder 

ikke dyrere i dag, end hvis de havde købt et hus. 

- Det første år arbejdede vi hele tiden, og fik faktisk også sparet en del penge op. Vi kunne 

ikke nå at bruge nogen, for vi sov eller arbejdede, når vi var vågne, siger Gitte. 

Fuld skrue, som Andreas Jürs kalder det, men til sommer holder de lukket om mandagen. Det 

har de hidtil kun gjort om vinteren, men mandagslukket fortsætter nu hele året. 

- Også af hensyn til Silje og den ny. Vi holder også en uges sommerferie, og det har kunderne 

fuld forståelse for. De siger ligefrem, at vi da vist trænger til at holde ferie. Og mange køber så 

stort ind op til vores ferie, fortæller Andreas Jürs. 

 

Andreas er født i Hamburg af tyske forældre, men familien flyttede til Tune, hvor han voksede 

op. Han er uddannet bager i FDB, ligesom Gitte, og de mødtes på et kursus i Albertslund. 

Da de skulle etablere sig som selvstændige med eget bageri, tog de hensyn til, at Gittes 

forældre bor i Nørre Alslev. De ville gerne være i nærheden af familien, også for at kunne 

hente hjælp, hvis der var behov, for eksempel i forbindelse med sygdom. 

 

 

 

- Gittes far har også hjulpet mig med ombygningen. Det 

har været guld værd. Vi har haft håndværkere, men har 

selv lavet en del for at spare. Vi har også mødt stor 

hjælpsomhed fra den tidligere ”bagerdame”, Eva. I det 

hele taget har vi fået en fantastisk modtagelse, da vi 

kom til Nysted. Butik og cafe var fyldt med blomster og 

folk kom ind og bød os velkommen, fortæller Andreas 

Jürs. 

- Når jeg kørte på gaden med Silje i barnevognen, 

vinkede hun og dem vi mødte, vinkede og råbte ”hej 

Silje”. En dag var vi i Føtex og Silje vinkede, som hun 

plejede. Men der var ingen, som vinkede tilbage. Det er 

helt utroligt, at der er sådan en forskel, siger Gitte. 

Da den unge familie flyttede ind, kunne de stort set 

begynde at bage fra dag 1. Bageriet var i orden, men 

skal man overleve, skal man være på dupperne og 

kunne forny sig, siger bagerparret. 

Familien samlet på trappen op til første sal.  
Foto: Kim Løwenstein. 

 

 

Flere leverandører sender en bager på besøg en hel dag, og vedkommende viser de nye 

opskrifter og eventuelt nye produkter. De færreste bagere har tid til at tage på kursus væk fra 



bageriet, så Gitte og Andreas er meget glade for ordningen med demonstration i bageriet. 

Andreas står også i butikken af og til, så han kan selv høre ris og ros. 

 

 

Der er konkurrence i Nysted, hvor 

supermarkederne også sælger brød og der er 

bake-off flere steder, men de to nye bagere 

har fået omsætningen pænt i vejret og tror 

også på fremtiden. 

Om sommeren er den daglige omsætning 

væsentligt større end om vinteren, og da 

hænder det også, at der kommer en tidlig 

morgengæst, men det hører til 

sjældenhederne. 

- Der er jo ikke så meget natteliv i Nysted, så 

jeg bliver nærmest forskrækket, når der 

kommer en kunde om natten for at få et par 

rundstykker. Det er i øvrigt oftest sejlere, som 

er på vej ud, fortæller Andreas Jürs. 

 

 

 Tømrer Ken Frederiksen er i gang med badeværelset. 
Gitte og Silje ser til. 
Foto: Kim Løwenstein. 

 

Kunderne i Nysted har lært at spise rustikt brød, græsk og italiensk, og så er oldemorsbrød 

blevet en sællert. Daglig langes der 50-60 rugbrød over disken, og kager siger man heller ikke 

nej til i Nysted og omegn. 

Alt er hjemmebagt, og det har de to bagere det rigtigt godt med – og kunderne lige sådan. 

- Jeg har aldrig fortrudt, at vi blev selvstændige, men der har været dage, hvor jeg kun havde 

et ønske: At sove, sove og sove, siger Gitte Jürs. 

 

16. februar 2004. 

 

Foreningen Familie og Samfund, Nysted og omegn, har netop afholdt den årlige 

generalforsamling.  

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Bestyrelsen består af: Aase Nættermann, Aase 

Nielsen, Hanne Pedersen og Dorrit Larsen. 

 

Nye formænd valgt i Nysted. 

 

Efter den nye konstituering af Nysted byråd med nye valg af medlemmer til de stående udvalg 

ser listen sådan ud. 

 

  
Arne Høegh – fortsætter som  
socialudvalgsformand. 
Foto: Nysted kommunes arkiver. 

Flemming Hansen – valgt som  
formand for det nye erhvervs- og  
kulturpolitiske udvalg. 
Foto: Nysted kommunes arkiver. 



  
Troels Frandsen – ny formand  
for teknisk udvalg. 
Foto: Nysted kommunes arkiver. 

Jens Petersen – ny formand for  
børne- og ungdomspolitisk udvalg. 
Foto: Nysted kommunes arkiver. 

 

I NYSTED AVIS har Børge Helleskov, Adelgade 70, Nysted, et læserbrev under overskriften En 

skuffende udvikling. Citeres nedenfor: 

”Det er ikke altid, at man skal gøre noget, fordi det er tilladt. Det er også værd at overveje, 

om det er tilrådeligt at handle således, om det medvirker til at skabe en dårlig stemning, kort 

sagt om det er et forkert signal. 

Borgmesteren og hans tilhængere i Nysted byråd har øjensynligt ikke tænkt på, at den nyligt 

gennemførte konstituering netop skaber den dårlige stemning i kommunen. I en kommende 

storkommune er borgmesteren og hans folk med til – med et yderst snævert flertal – at skabe 

dårlige relationer i denne beskedne del af den nye store kommune, og her skulle vi netop gøre 

alt for at stå sammen. 

Repræsentanter for en stor del af kommunens vælgere majoriseres væk fra indflydelse på 

grund af den behandling, der er blevet deres valgte repræsentanter i byrådet til del. Og alt 

sammen på grund af personligt fnidder. 

Det er yders skuffende og et vidnesbyrd om manglende politisk skoling. 

Jeg ved ikke, hvor meget det påtænkte salg af kloaknettet spiller ind i sagen. I sig selv en 

forrykt ide at ville bortsælge kommunens installationer og gøre borgerne afhængig af kyniske 

forretningsfolks snævre kapitalinteresser. 

Byrådets konstitueringstiltag er et dårligt signal og et trist forfaldstegn i et ellers 

velfungerende samfund”. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Helle Munk, Byrådsmedlem, På Borgerlistens vegne, 

Møllevej 11, Ø. Ulslev, et læserbrev under overskriften Borgerlisten og struktur. Citeres 

nedenfor: 

”Det var meget positivt at konstatere den store interesse til borgermødet onsdag den 4. 

februar med et tema som indenfor ganske kort tid kommer til at berøre alle borgere i Nysted 

Kommune. 

Nysted Byråd har endnu ikke drøftet den fremtidige kommunestruktur, og byrådet medlemmer 

var først og fremmest kommet for at lyttet til borgernes meninger. Derfor var der ingen indlæg 

fra os. Men jeg vil komme med Borgerlistens holdning til en fremtidig kommunestruktur. 

Opgavefordelingen vil blive det primære og dermed det afgørende element for, hvor stor eller  

hvor lille en kommune skal være. 

Der er mange grunde til, at Nysted bør orientere sig mod øst. Når de unge fra Nysted 

Kommune er færdige med folkeskolen, tager de fleste af dem til Falster enten for at læse på 

Gymnasiet, Handelsskolen eller på andre uddannelsesinstitutioner. De fleste af Nysted 

Kommunes borgere som ikke har arbejde indenfor kommunens grænser, pendler mod øst – og 

ikke vest. 

Afstanden er i dag ikke noget problem. heller ikke, når vi taler beskæftigelse eller uddannelse 

– det er derfor vigtig at infrastrukturen er i orden. Blandt andre disse 3 områder vil have stor 

betydning for Borgerlisten, når vi på et tidspunkt konkret skal forholde os til den kommende 

kommunestruktur. 

Jeres holdninger og meninger som kom frem på Borgermødet vil naturligvis indgå i Byrådets 

videre arbejde. 

Under alle omstændigheder er det lokale demokrati forudsætningen for omstilling og udvikling 

af velfærdssamfundet. Borgernes engagement og deltagelse er derfor alt afgørende for den 



videre udvikling. 

(Forkortet af red.)” 

 

17. februar 2004. 

 

Boldklubben B 1990 indkalder til generalforsamling i klubhuset kl. 18.30. 

Dagsorden ifølge vedtægter. 

 

Mildred Kristensen Fries, Gl. Torv 4 A, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 67 år. 

 

18. februar 2004. 

 

Karen Margrethe Pedersen, Fjordvej 17, Nysted, er afgået ved døden, 76 år gammel. 

 

21. februar 2004. 

 

Anlægsgartnerfirmaet Per Hansen har købt L. F. Havecenter. 

 

Anlægsgartnerfirmaet Per Hansen – som nu ejes af Jan Andersen og Klaus Hermann – har fra 

1. marts overtaget L. F. Havecenter ved Nystedvej i Øster Toreby. 

 

22. februar 2004. 

 

Nysted Folkebibliotek har besøg af lokal maler. Det er Stig Weye der holder foredraget 

”Indbildningens kraft, hvordan et maleri opstår”. Foredraget afholdes på Nysted Rådhus, kl. 

13.30. Entre kr. 40,-. 

 

Hvorfor holder vi FASTELAVN? 

 

Fastelavn (tysk). Fest af førkristen oprindelse. Oprindelig en naturfest for forårets komme, 

karakteriseret ved en række særlige skikke af munter karakter, som f.eks. risning 

(frugtbarhedsmagi), kapløb, potteknusning (besværgelse af de afdøde, for at de ikke skulle gå 

igen), ringridning, udklædning og stikke at slå katten af tønden (symbol på kampen mellem 

sommer og vinter). Fastelavn falder 7 uger før påske og varierer derfor mellem 1. februar og 

7. marts. De tre dage kaldes flæskesøndag, flæskemandag og hvidetirsdag. 
(Kilde: Lademanns Leksikon). 
 

Nu om dage ses mest de to former slå katten af tønden og udklædning her i Nysted. F.eks. 

ringridning praktiseres ikke meget her på egnen.  

 

Og dog! I vores familie – og jeg tror også i andre familier – praktiseres risning af mor og far 

stadig. Søndag morgen rises mor og far op ved hjælp af ris, der er særligt indkøbt til dagen. 

Om det betragtes som frugtbarhedsmagi tro jeg næppe. Det er bare en leg, som har fulgt 

familien igennem mange år, uden at tænke på årsagen hertil. De omtalte ris er jo ofte indkøbt, 

fordi de er udstyret med stik m.m. Også slå katten af tønden praktiseres i vores familie. Det er 

blevet en tradition i forbindelse med min hustrus fødselsdag, som falder primo februar, at vi 

samles om tønden. Herefter samles vi om fælles middag.  

Flere foreninger, børneinstitutioner o.s.v. indbyder også til slå katten af tønden – se f.eks. 

ovenfor/nedenfor. 

Da jeg var dreng var fastelavn en dag, som alle så hen til. Netop den dag var der mulighed for 

at ”tjene” nogle ekstra penge. Udklædt – i større eller mindre grad – var det bare om at 

komme i gang med ”bøssen”. Vi gik fra hus til hus, banke på, og sang de kendte sange, f.eks: 

”Boller op og boller ned”. Så vankede der altid en skilling eller nogle boller eller kager. Sådan 

en dag kunne enkelte tjene op til flere hundrede kroner, men de fleste fik nok noget mindre i 

bøssen. 

 



 

De senere år ses ikke så mange børn på 

gaderne, som tidligere. Om årsagen ligger i, at 

børn nu om dage har mange flere 

lommepenge til rådighed end f.eks. da jeg var 

dreng, eller hvad årsagen egentligt er, ligger 

hen i det uvisse.  

 

På min tur i byen mødte jeg tre, som var ude 

med bøssen.  
 Foto: John Voigt 

 

Byhusforeningen inviterer til Fastelavn i Nysted Biograf, Fastelavnssøndag kl. 15.15. 

Der er stort program: Først slår vi katten af tønden, Præmier til kattekonge og dronning, Så er 

der kakao og fastelavnsboller, og til sidst ser vi filmen ”Chihiro og heksene. 

Gratis billetter kan hentes hos Anne-Maries Boghandel, i DagliBrugsen i Nysted eller i Nysted 

Biograf. Der er dog begrænset antal. 

Arrangementet afholdes i samarbejde mellem: Nysted Erhvervsforening, DagliBrugsen Nysted, 

Nysted Bageri, Anne-Maries Boghandel og Nysted Avis. 

 

Også søndag eftermiddag afholdes årets første familiegudstjeneste, som bliver en 

fastelavnsgudstjeneste i Nysted Kirke. I gudstjenesten medvirker to kor af piger, nemlig 

Korskolen og Mellemkoret. Kirkens organist Rikke Juul Thomsen står for arrangementet med 

de to kor. 

Sognepræst Jens Chr. Nielsen giver udtryk for, at fastelavnsgudstjenesten altid er en festlig og 

livlig gudstjeneste, som børn og voksne har fælles glæde af. Det er jo altid en fornøjelse at se 

ungerne komme i opfindsom udklædning. 

 

Hans Ove Bille, født 22/2 1919, Rosenhaven 6, Nysted, kan fejre sin 85 års fødselsdag. Er gift 

med Eva K. D. født Hansen, født den 27/3 1921.  

Dagen blev markeret under private former. 

Hans Ove Bille og hustru flyttede til Nysted i 1993 fra Waltersvej 1, Nysted, hvor de sammen 

havde drevet landbrug siden 1946. De drev et mindre landbrug på 14 tdr. land, samt havde 

forpagtet ca. 10 tdl. land. 

 

23. februar 2004. 

 

Nysted Biografteater danner igen rammen om en cafe’ arrangement. Cand. mag. et. art. 

Suzanne da Cunha Bang vil holde foredraget ”Kunstens veje og vildveje”. 

 

Nysted borger bloddonor-jubilar. 

 

Dann Larsen, Lærkevej 4, Nysted, har været 

bloddonor i mange år, og forleden kunne kan 

modtage sin belønning i form af en flot 

lysestage fra Holmegaard af donorkorpset. 

Anledningen var, at Dann havde afgivet blod 

for 75. gang 

 
 Foto: Nysted Avis 

 



 

Friske piger fra Nysted. 

 

Nysted Boldklubs fodboldpiger blev en flot 

vinder af Lilleputpiger 2. række for sæsonen 

2003/2004. På billedet ses de stolte piger med 

deres medajle. 

 

 
Bagerste række fra venstre: Lindy, Stine Mortensen, Julie 
Albretsen, Line Jantzen og Alena Sakic. 
Forreste række fra venstre: Line Kok Jensen, Rene 
Sørensen, Nanna Jensen, Sacha Sørensen og Manja 
Holmelund. 

Foto: Nysted Avis  

 

I NYSTED AVIS har Svend Frank, Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Rødstensrevle 2, 

Nysted, et læserbrev under overskriften Alle kommuner ruster sig til kamp. Citeres 

nedenfor: 

”Den nye omstrukturering er på vej, omdannelse af amterne til regioner bliver en realitet. Vi 

fra Dansk Folkeparti ønsker nedlæggelse af amterne, det bliver det nok ikke til, fordi der er for 

meget klister på stolene, der holder politikere og embedsmænd godt fast. Vi mener 2 

administrative niveauer vil være nok for så lille et land som Danmark. Det kan lade sig gøre i 

Norge. 

Mange kommuner har et stort ønske om sammenlægning, men hvordan? Vi fra DF ønsker ikke 

tvangsægteskaber, derfor er vores ønske, når vi i Nysted har valgt hvem vi ønsker at 

samarbejde med, at vi så forelægger det for borgerne, som derefter kan bestemme ved en 

afstemning, hvad man ønsker. Det er det vi mener er demokrati. Man må også tænke på 

naboskab og udsultede yderkommuner. Solidaritet er vel ikke en by i Rusland. 

Personligt håber jeg, alt efter hvilket valg vi i Nysted træffer, det bliver til det gode, det vil jeg 

gerne bidrage til. 

Vi er mange der glæder os til den store dag. Husk, så kommer der andre boller på suppen. 

det kan kun blive bedre”. 

 

24. februar 2004. 

 

Nysted Brydeklub afholder generalforsamling, kl. 19, i Brydeklubbens lokaler. Dagsorden ifølge 

vedtægterne. 

 

25. februar 2004. 

 

Socialdemokraterne i Nysted afholder generalforsamling i SID-huset i Herritslev i aften kl. 19. 

 

Genbrugsbutikken afholder offentligt årsmøde 25. februar i Nysted Præstegårds 

konfirmandstue. 

 

Annelise Bruhn Jørgensen, Vantorevej 30, Nysted, har født en datter. Faderen er Lars Grænge 

Jørgensen, boende sammesteds. 

 

Fiskemanden kommer hver mandag kl. 10 – 17. Holder ved Døgneren i Nysted. 

 

27. februar 2004. 

 

Telefonbokse nedlægges. 

 

Teknisk udvalg har sagt nej til underskudsdækning på telefonbokse i Nysted, hvorefter TDC 

har besluttet at nedlægge to telefonbokse. Årsagen er, at TDC kræver, at der er en årlig 

omsætning på mindst kr. 13.000 om året pr. telefonboks, og det kan de to nedennævnte ikke 

klare. 



Den ene, der nedlægges, er placeret på havnen ud for Ole Hvid’s restaurant og den anden er i 

Ø. Ulslev. 

TDC opretholder dog én boks, nemlig den der er placeret ved havnekontoret. 

 

Portoforhøjelser og SENIORNYT. 

 

Post Danmark har barslet portoforhøjelser (igen) og det rammer bl.a. de fire årlige 

udsendelser af SENIORNYT. Prisen på udsendelserne forventes at stige fra kr. 8.000 til kr. 

25.000. Socialudvalget må se sig om efter alternative muligheder, og der arbejdes nu på en 

løsning i samarbejde med Ældrerådet. 

 

Gratis telefoni kommer med i trådløst netværk. 

 

Gårsdagens møde i Kettinge Fritidscenter havde tiltrukket mange tilhørere. Søren Gjøvad 

orienterede om de trådløse muligheder i kommunen. 

Projektet handler primært om trådløs adgang til internet, men det vil blive konstrueret 

således, at såkaldt IP-telefoni også kan komme med. I første omgang kommer Nysted by med 

i projektet, men senere er det planen at hele kommunen kan komme med.  

Mange benyttede lejligheden til at udfylde tilmeldingssedler til Søren Gjøvad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 
 

1. marts 2004. 
 

Dagen er årets 61. dag. Uge 10. Navn: Albinus. Solen ned kl. 17.47, Op i 
morgen kl. 7.01. Dagens længde: 10 timer og 44 minutter. Tiltaget 3 time og 

36 minutter. 
Dagen har navn efter biskop Albinus i Angers i 300-tallets Frankerrige. Den 

fromme mand skal have hjulpet de fattige og været i stand til at helbrede 

blinde og opvække døde. Det er Wales’ nationaldag. 
 

Årsmøder og generalforsamlinger m.m. 
 

I marts der mange foreninger og klubber, der indkalder til årsmøder eller 
generalforsamlinger. Nedenfor ses en række af slagsen: 

 
Ældre Sagen, Nysted, indkalder til årsmøde den 9. marts i Øster Ulslev 

Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Ældre Sagen er vært ved et par 
stykker smørrebrød, samt 1 øl eller vand. Sundhedsafdelingens leder Jakob 

Dirksen har et indlæg med teksten ”Livet bliver ikke genudsendt”. 
 

Nysted Biografteater afholder generalforsamling 18. marts, kl. 17.30. 
Dagsorden iflg. vedtægter. 

 

Borgerlisten indkalder til medlemsmøde 9. marts i mødelokalerne Kirkestien 
6B, Nysted.  

Dagsorden: Aktuelle lokalpolitiske emner, herunder især konstitueringen og 
den fremtidige kommunestruktur. 

Alle er velkomne og Borgerlisten er vært ve en kop kaffe. 
 

Lokalhistorisk Forening for Nysted Kommune afholder ordinær 
generalforsamling 10. marts. Generalforsamlingen afholdes i Stoppestedet, 

Den Gamle Stationsbygning, Jernbanegade, Nysted. Dagsorden iflg. 
vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen vil Bjørn Ohl fortælle om Nysted i gamle dage. 
 



Boldklubben B 1990 indkalder til ekstraordinær generalforsamling 16. marts i 

B1990’s klubhus. 

Dagsorden ifl. vedtægter. 
 

Røde Kors, Nysted afdeling, indbyder til årsmøde og generalforsamling 19. 
marts i Stoppestedet, Jernbanegade 24, Nysted. Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Efter kaffen fortæller formanden for Røde Kors i Nakskov, Per Busk Petersen, 
om venskabsprojekt i Vietnam, som han har besøgt. Alle er velkommen. 

 
Bevaringsforeningen for Nysted Kommune indkalder til generalforsamling den 

18. marts, kl. 19.30 på The Cottage, Nysted. 
Dagsorden iflg. Vedtægter. 

 
Det Radikale Venstre indkalder til generalforsamling den 15 marts hos Lise 

Bjerglund, Østergade 24, Nysted. 
 

Kloaksagen. 

 
Efter omstruktureringen af byrådet er spørgsmålet om salget af kloaksystem 

og rensningsanlæg i Nysted kommune igen taget på dagsordenen. Et flertal i 
byrådet har netop besluttet, at sidste års beslutning skal sendes til 

godkendelse i Indenrigsministeriet, men denne gang i form at et sale and lease 
back-arrangement. Kloak og rensningsanlæg skal omdannes til et selvstændigt 

kommunalt selskab kaldet Nysted Miljø A/S.  
 

2. marts 2004. 
 

Menighedshuset i Adelgade. 
 

Menighedsrådet har fået udarbejdet nye 
byggeplaner for opførelsen af et nyt 

kirkekontor og menighedshus ved Nysted 

Kirke i Adelgade. Teknisk udvalg har haft 
planerne til udtalelse, og man kunne glæde 

sig over, at de nye planer er tilpasset, så de 
falder ind med det øvrige byggeri i gaden. 

Der er kun mindre problemer med 
bagbygningen, hvor planerne ikke helt svarer 

til bestemmelserne i bevaringsområdet. Dette 
forventes dog snart løst. 

Vi kan herefter forvente at se en ny bygning i 
gadebilledet. På vedlagte billede kan ses, hvor 

i Adelgade det nye byggeri vil finde sted. 

 

 Foto: John Voigt 

 

3. marts 2004. 

 
Henning Madsen takker af. 



 

Henning Madsen, Strandvejen 39, Nysted, ØA Lolland-

Falster takker af. Efter 30 travle år i grovvarebranchen 
har HM besluttet at gå på pension. 

HM kan se tilbage på en aktiv karriere såvel 
arbejdsmæssigt som privat. Han har siden 1973 været 

ansat som salgskonsulent i grovvarebranchen, først 
hos A. Nielsen & Co., senere KFK og siden november 

hos ØA Lolland-Falster. Da han alle årene har 
beskæftiget sig med handel med landmænd på Lolland-

Falster, er det en meget kendt personlighed, der takker 
af. 

Mange kunder har fået et så nært forhold til HM, at han 
har deltaget i private sammenhæng. 

 

 Foto: John Voigt 

HM fylder 62 år den 3. marts og har valgt dette år til at slutte sin 

erhvervsaktive karriere for at koncentrere sig om fritidsinteresserne, hvor især 
fodbold og badminton samt gåture og cykling står hans hjerte nær. 

Der er reception fredag den 5. marts i selskabslokalerne Holger Brodthagens 
Vej 163, Nykøbing F. fra kl. 11 til 14 for kunder, venner, 

forretningsforbindelser og familie. 
 

 
 

 
5. marts 2004. 

 
Asylcenter skal være fængsel – men ikke i Nysted. 

 

 

 

Det lukkede asylcenter ved Ndr. 

Kongemarksvej skal sandsynligvis 
omdannes til fængsel. Centeret er af 

Udlændingestyrelsen udpeget, som et 
af de centre, der skal flyttes og 

omdannes til fængsel. Nu mangler blot 
finansieringen og man forventer i 

Kriminalforsorgen af pengene vil blive 
bevilget i løbet af et par uger. 

Foto: John Voigt  

 
Asylcentret ligger på jord ejet af Nysted kommune. Oprindeligt skulle arealet 

været ryddet senest 1. april, men kommunen har forlænget fristen til 1. juli af 
hensyn til, at evt. hårdt vintervejr kunne gøre det vanskeligt at gennemføre 

arbejder inden 1. april. 
Det bliver spændende at se, hvad kommunen så vil bruge arealet til. 

 

6. marts 2004. 



 

Ulla Olsen, Ny Østergade 6, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 87 år. 

 
8. marts 2004. 

 
Nysted Krolfklub indkalder til ordinær generalforsamling 31. marts, kl. 19, i 

Stoppestedet. Dagsorden ifl. Vedtægterne. 
 

Nysted Kunstforening indkalder til generalforsamling 24. marts, kl. 19.30 i Den 
Gamle Skole, Stubberup. Dagsorden ifl. Vedtægterne. 

 
Nysted Tennis Club indkalder til generalforsamling 23. marts, kl. 20, Skansevej 

1, Nysted.  
Klargøring af baner 27, marts, kl. 10. 

 
Nysted Erhvervs- og Turistforening afholder ordinær generalforsamling 29. 

marts, kl. 18.30 på The Cottage. Dagsorden ifl. Vedtægter. 

Formanden for det nye erhvervs- og kulturpolitiske udvalg i Nysted, Flemming 
Hansen, taler om Nysted lige nu – og i fremtiden. 

Spisning på The Cottage kl. 17. Menu: Helstegt oksefilet m/pommes tortilla, 
sauce bordelaise og årstidens grønsager, pris kr. 125,-. 

 
Vandkvalitet i Nysted kommune. 

 
Iflg. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningen skal 

Nysted kommune, som tilsynsforpligtet, stille de nødvendige informationer om 
vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. 

Nedenfor ses disse oplysninger i skematisk form: 
 

Udvalgte analyser for vandværkerne 

i Nysted kommune 2003. 

Nysted 

Vandværk 
(kommunalt). 

Max grænseværdi 

– vandværk. 

Analyseparametre:  Max. 

Jern, total 0,15 0,1 

Coliforme bakterier i.m. 0 

Termotol, Coliforme bakterier i.m. 0 

Nitrat 2,1 50 

Nitrit <0,01 0,01 

Clorid 34 250 

Fluorid 0,19 1,5 

Nikkel 0,57 20 

Signaturforklaring: < = Mindre 

end 

i.m. = ikke 

målbart 

 

Vandværk Telefon Forsynings

område 

Forbrugere Forbrug 

 



Nysted 
vandværk 

Nysted 
Kommune 

Adelgade 61, 
4880 Nysted 

 
54 87 74 

00 

Nysted 
Vandværk 

forsyner 
Nysted by 

og 
omegn 

Helårs: 
 

852 

Fritid: 
 

131 

Forbrug 2002: 
 

130.399 m2 

 

9. marts 2004. 
 

Pedel Frede Jensen, Skansevej 1, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. 
Benyttede dagen til at gå på efterløn. Dagen blev markeret ved en 

afskedsreception på Skansevej 1, lørdag den 13. marts.  
 

Ældre Sagen i Nysted kan være tilfreds med fremmødet til årsmødet i Øster 
Ulslev. Af foreningens 670 medlemmer var mødt mere end 100.  

Ved årsmødet var der nyvalg til komiteen af Jørgen Kriger, Stubberup, i stedet 
for Boye Mortensen. Derudover var der nyvalg til Kirsten Rasmussen, 

Herritslev.  
 

11. marts 2004. 
 

Jens Chr. Nielsen, sognepræst, Østergade 24, Nysted, kan fejre sin 60 års 

fødselsdag. Åbent hus i Nysted Præstegård kl. 13.00 – 17.00. 
 

Jens Christian Nielsen, sognepræst for Nysted og 
Vantore sogne, er født 11. marts 1944 i Horsens. 

Søn af elektriker Thorvald Arthur Nielsen og 
hustru, Margit, født Jørgensen. Han er den ældste 

af 4 søskende. Gift den xxxx med Lise Bjerglund, 
som er født den 20. december 1947 i Hellerup. I 

ægteskabet er der fire børn, som alle nu bor i 
Københavnsområdet. 

Uddannet som teologisk kandidat 1974 ved Århus 
Universitet. 1974 præst i Dalum, Fyn, og fra 1979 

præst i Enghave Sogn, Vesterbro, København. 
Begge steder var han ikke alenepræst, idet 

sognenes størrelse betød, at der var tilknyttet 

yderligere to præster. 
Fra 1987 var han ansat som generalsekretær i de 

Samvirkende Menighedsplejer i København, hvilket 
arbejde han bestred indtil 1994, hvor han blev 

ansat som præst i Nysted. 

 
Foto: John Voigt 

Ved siden af arbejdet som generalsekretær virkede han som ulønnet 

hjælpepræst. 
 



Udover virket som sognepræst er han formand for den lokale Menighedspleje i 

Nysted, og aktivt medlem af genbrugsbutikken i Adelgade. Han medvirker også 

ved udgivelsen af SENIORNYT, et blad i Nysted for medborgere over 60 år. 
I 2000 søgte han orlov, og begav sig på en studierejse til Pakistan, hvor han 

studerede Islam og Kristendom. Hans ønske var, at studere og opleve det 
konkret i et land, hvor begge trosretninger praktiseres. 

 
Jeg kender ikke personligt til Jens Chr. Nielsen, men mit indtryk af ham er 

alligevel meget positivt. Jeg har mødt ham ved kirkelige handlinger, hvor han 
med stort stemmepragt afvikler de kirkelige opgaver til manges tilfredshed. 

Derudover har jeg ofte mødt han i byens gader, hvor han i selskab med sin 
hund traver rundt på besøg eller på indkøb i Brugsen. Altid tid til en snak og 

altid i godt humør. Som person er han en vægtig herre, stor, kraftig og rund.  
 

13. marts 2004. 
 

 

 

Gymnastikforeningen Sydøstlolland 
afholdt gymnastikopvisning i Kettinge 

Hallen, hvor man viste hvad de have 
haft ud af vinterens træning. Ca. 400 

tilskuere var mødt frem og de blev 
underholdt af 205 gymnaster, lige fra 

30 små sørøvere, ”superseje piger”, 
forældreholdet med børn til gymnastik 

for voksne.  
Efter opvisningen var der mulighed for 

fælles spisning, underholdning og 
dans. Her deltog ca. 120 voksne og 60 

børn. 
Nogle af de små sørøvere. 

Foto: John Voigt 

 

 
14. marts 2004. 

 
Ellen Larsen, Strandvejen 57, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 87 år. 

 
15. marts 2004. 

 
Grønt Regnskab. 

 

Nysted Kommune har udarbejdet et Grønt Regnskab for kommunens renseanlæg for perioden 

1998 - 2003, og hvad er så et Grønt Regnskab? 

Et grønt regnskab viser bl.a. arten og mængden af ressourcer, der bruges for at fremskaffe et 

produkt. Det vil sige for et renseanlægs vedkommende: Hvor mange ressourcer der er blevet 

brugt for at rense spildevandet, således at det overholder de kvalitets- og miljøkrav, der bliver 

stillet før det bliver tilført naturen igen. Regnskabet viser bl.a. arten af affald herunder 

forurenende stoffer, der forlader renseanlægget samt forbrug af el, vand, m.m. Kvalitetskrav 

til renseanlæg stilles af Miljø- og Energiministeriet og Storstrøms Amt. 

Det Grønne Regnskab vil blive fremlagt i Servicebutikken og Teknisk Forvaltning samt på 



biblioteket i perioden 22. marts 2004 – 30. april 2004. 

Det Grønne Regnskab vil også kunne ses på kommunens hjemmeside i samme periode: 

www.nysted.dk 

 

17. marts 2004. 
 

Foreningen Norden i Nysted holder generalforsamling kl. 19 på Stoppestedet. 
Efter generalforsamlingen fortæller Barbara Hinzer fra Scharburtz i Østholsten 

om Østgrønland. 

 
18. marts 2004. 

 
Den ekstraordinære generalforsamling i Boldklubben 1990 gav bl.a. til resultat, 

at forældreforeningen blev nedlagt. Arbejdet fortsætter dog, men nu under et 
udvalg under boldklubben. Årsagen til nedlæggelsen skal søge i, at der ikke 

var nogen, der ville være med i bestyrelsen. 
Foreningen blev stiftet for ca. 25 år siden. Foreningen formue på kr. 18.000 

tilfalder nu moderklubben. 
Den egentlige årsag til indkaldelse til ekstraordinært generalforsamling var 

manglende revidering af regnskabet. Kasserer Jesper Petersen fremlagde det 
reviderede regnskab og kunne oplyse om et underskud på kr. 33.000. Dette 

skyldtes uforudsete udgifter i årets løb, bl.a. reparation af lysanlæg og 
klubhustag. Man har dog en solid kassebeholdning. Man vedtog en 

kontingentforhøjelse.  

Ved valgene afgik Jørgen Nielsen og i hans sted blev valgt Tom Albrechtsen. 
Formanden Claus Petersen og bestyrelsesmedlem Lisbet Petersen blev 

genvalgt. 
 

20. marts 2004. 
 

Ny lokalplan klar for Syrenvænget. 
 

 
Justerede planer for andelsboliger ved 

Syrenvænget er udarbejdet. I første 
omgang var forslaget kommet for tæt 

på det grønne område ved Svanelys, 
men nu er de ti boliger placeret som 

det fremgår af tegningen til højre. 

MN-Entreprise opfører 10 
andelsboliger, og samtidig skal der i 

området opføres 33 boliger til Bo- og 
Naboskab. 

Lokalplanen er blevet godkendt i 
Økonomiudvalget og fremsendes nu til 

byrådet. 
Herefter skal den sendes ud til høring i 

otte uger. 

 

http://www.nysted.dk/


 

22. marts 2004. 

 
Aarestrup-selskabet afholder årsmøde/generalforsamling. Det sker i Aarestrup-

huset, Adelgade 80, kl. 19.30. 
Efter generalforsamlingen vil mag. art. Elisabeth Frey-Harne fortælle om nogle 

af Aarestrups samtidige, nemlig teaternavnene Johan Ludvig Heiberg og 
Johanne Louise Heiberg. 

 
Arvid Jensen, Vantorevej 35, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 81 år. 

Bisættelsen finder sted 27. marts fra Nysted Kapel. 
 

Ved den netop afholdte generalforsamling i Byhusforeningen var der nyvalg til 
Jørn Poulsen, som afløser Ole Gert Nielsen. 

 
23. marts 2004. 

 

Karl Løje, Lærkevej 7 tidl. Egeholm, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 
71 år. 

 
24. marts 2004. 

 
På Bevaringsforeningens netop afholdte generalforsamling kom bestyrelsen til 

at bestå af: Bruno From Jensen, formand, Elisabeth Nicolaisen, kasserer, og 
den øvrige bestyrelse: Benny Svendsen, Finn Jensen og Stig Husted Andersen. 

Som suppleant: Christian Junget Madsen og Kaj Petersen. Anette 
Brummerstedt blev revisor. 

 
26. marts 2004. 

 
Som optakt til den kommende stiftende generalforsamling, hvor 

Forbrugerforeningen for Nysted Varmeværk vil forsøge at skifte Nysted 

Varmeværk AmbA har der været afholdt et møde med Nysted kommune. Ud af 
442 mulige andelshavere havde 202 allerede meldt sig som andelshaver. 

Kommunen meldte ud på mødet, at også denne vil melde sig ind som 
andelshaver. Som kommunens repræsentant på det forestående møde blev 

udpeget Arne Høegh. 
 

29. marts 2004. 
 

Forbrugerforeningen for Nysted Varmeværk har indkaldt til stiftende 
generalforsamling i ”Nysted Varmeværk AmbA, som er et andelsselskab med 

begrænset ansvar. Generalforsamlingen afholdes på Nysted Skole. Der er 
udarbejdet forslag til vedtægter for et tilsvarende varmeværk i forbrugereje. 

Der er udsendt indkaldelse til alle aftagere af varme, underforstået indehavere 
med varmemålere fra varmeværket. Heri er et tilbud om at blive andelshaver i 

det nye selskab. 



Ved generalforsamlingen skal vedtægterne gennemgås og godkendes, ligesom 

der skal vælges fem bestyrelsesmedlemmer. 

 
Mindeord over Karl Løje, Lærkevej 7, Nysted, tidligere Egholm. 

 
Det var en meget chokerende meddelelse at læse i avisen, torsdag aften, at 

Karl Løje var død. 
Karl blev født i 1932 i Egholm, hvor forældrene havde en landbrugsejendom, 

og her havde Karl sin barndom og opvækst ved Egholm Skov. Hele sit liv var 
han tilknyttet til denne egn. Karl kom ud og tjene på forskellige gårde. 

I 1953-54 var han soldat på Bornholm. Herefter arbejdede Karl igen ved 
landbruget. Da han i oktober 1957 mistede sin mor flyttede han hjem til sin 

far, for at hjælpe ham med ejendommens drift. I 1963 blev Karl gift med Anni 
og de fik 2 børn sammen – Preben og Jane. 

Efter at Karl nogle år havde kørt mælk til Nysted & Brydebjerg Mejeri, var han 
ansat som skovarbejder under Aalholm Gods gennem flere år. 

I 1979 blev Karl ansat som graver ved Herritslev Kirke, og fortsatte her til 

oktober 1992, da han som 60-årig, valgte at gå på efterløn, og samtidig 
forpagtede han jorden ud. 

Den 23. juni 2000 mistede Karl sin hustru, efter alvorlig sygdom, og det tab 
kom han aldrig over. 

Karl mistede livsmodet dengang og havde samtidig problemer med helbredet, 
og han var ked af at han ikke kunne arbejde mere. 

Jeg har kendt Karl lige siden min barndom, hvor vi var naboer til familien Løje 
gennem mange år, og har haft mange gode timer sammen med ham. 

Karl var altid meget flittig, pligtopfyldende og hjælpsom. 
I juli 2002 solgte Karl sin ejendom, og flyttede efter næsten 70 år i Egholm til 

et hus på Lærkevej i Nysted, sammen med sin søn Preben. 
Det er meget svært at forstå, at Karl skulle få det så dårligt. 

Mine tanker går i disse svære dage til Preben & Jane med familie. 
Æret være Karl Løje’s minde. 

Jens Petersen, Herritslev. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuldautomatisk Tank. 

 



 
Hydro-Texaco tankanlægget ved 

Wichmandsvej er blevet ændret til et 
Uno-X anlæg, der er fuldautomatisk. 

Ved samme lejlighed er kiosken blevet 
nedlagt. Fremover vil der udelukkende 

være værksted, samt butik med 
tilbehør til biler. 

 
 Foto: John Voigt 

 
Nysted Efterskole, Skansevej 22, Nysted, indkalder til generalforsamling 27. 

april, kl. 18. 

Generalforsamlingen afholdes på skolens adresse. Dagsorden ifl. Vedtægterne. 
 

30. marts 2004. 
 

Dorrit Larsen, Adelgade 56, Nysted, kan fejre sin 50 års fødselsdag. 
Dagen blev fejret med åbent hus på Skansevej 1, lørdag den 3. april fra kl. 13. 

 
Så blev Nysted Varmeværk AmbA dannet. 

 
Mandag den 29. marts var der stort fremmøde på Nysted Skole, hvor 

Forbrugerforeningen for Nysted Varmeværk havde indkaldt til henholdsvis 
generalforsamling og skiftende generalforsamling til det fremtidige Nysted 

Varmeværk AmbA. Af 442 aftagere af varme fra værket havde ca. 110 valgt at 
møde frem. 

Først afviklede man generalforsamlingen i Forbrugerforeningen for Nysted 

Varmeværk, som blev afviklet uden de store vanskeligheder. Den siddende 
bestyrelse blev stort set genvalgt. 

 
Herefter gik man over til den stiftende generalforsamling. Formanden for 

Forbrugerforeningen for Nysted Varmeværk, Rudi Madsen, oplyste indgående 
om de foregående forhandlinger og overvejelser. Oplyste bl.a. af ud af 442 

mulige havde 250 lige nu tilmeldt sig om andelshavere i det nye selskab, samt 
at ingen i det fremtidige AmbA kan komme til at hæfte personligt. 

Herefter gik man i gang med den skiftende generalforsamling. Preben Høgdal 
blev valgt som dirigent. De foreliggende vedtægter for det fremtidige selskab 

blev gennemgået paragraf for paragraf, og enkelte ændringer blev drøftet. 
Vedtægterne blev herefter vedtaget med stort flertal. 

Til bestyrelsen blev valgt: Rudi Madsen, Hans Rasmussen, Hans Erik Pedersen, 
Mogens Jønson og Ib Thøfner. Som suppleanter blev valgt Preben Høgdal og 

John Jørgensen.  

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig. Rudi Madsen blev formand og 
Mogens Jønson næstformand. 

 
Sportscentret i Nysted kommune afholder ordinær generalforsamling i Hallen, 

Kettingevej 46. Dagsorden iflg. vedtægterne. 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 
 

1. april 2004. 
 

Dagen er årets 92. dag. Uge 14. Navn: Hugo. Solen ned kl. 19.48, Op i 
morgen kl. 6.43. Dagens længde: 13 timer og 2 minutter. Tiltaget 5 time og 

54 minutter. 
 

Svane Lys er sat til salg. 

 
Om en måned er det fire år siden, at virksomheden flyttede fra Tåstrup til 

Egevænget i Nysted, hvor man købte det tidligere Poxy-Print af kommunen. 
Virksomheden har en aktuel krise, men der arbejdes på at få den løst. 

 
Røgvarer og smørrebrød. 

 
Fra i dag er det igen muligt at købe røgvarer i Adelgade 68. Dog ikke fra 

Ankers Røgeri, men fra Det lille Røgeri, som er etableret af Jeannette og John 
Benneth Thorsen. Udover forskellige specialiteter fra røgeovnen vil der også 

være mulighed for at købe smørrebrød af forskellig slags. Ægteparret driver 
også virksomheden Hyttefadet i Rødby Havn. 

Ved en reception i går bød de på smagsprøver fra forretningens vareudsalg, og 
fra i dag er der åbent i lokalerne. 

 

Røde Kors-afdelingen i Nysted. 
 

Har afholdt generalforsamling. Her blev Birgit Matzen nyvalgt i stedet for Karen 
Andersen, mens Enid Hampe, Doris Larsen, Henriette Grynfeld og Johannes 

Andersen blev genvalgt. 
 

Forsvarsbrødrene for Nysted og Omegn afholder generalforsamling på 
Skansevej 1, Nysted. Dagsorden iflg. lovene. 

 
Kunst på Nysted Rådhus. 

 
I april måned 2004 udstiller Søren Lindquist, Nysted, sine malerier. 

Udstillingen kan ses i Rådhusets alm. åbningstider 
 



2.april 2004. 

 

Rådhuset og bagbygningen. 
 

 
Rådhuset i Adelgade får i disse dage 

omlagt taget. Det er Nysted 
Byggeentreprise, der står for arbejdet. 

Flere af de gamle tagsten kan 
genbruges, men en stor del skal 

fornyes. 
 

 

 

 

 
 

Også taget på ”1911” bygningen i 
gården, hvor teknisk forvaltning holder 

til, skal ligeledes have omlagt taget. 
Her er det Troels Jørgensen der står 

for arbejdet. 

Foto: John Voigt  

 

3. april 2004. 
 

Nysted Roklub afholder kombineret Generalforsamling og Standerhejsning i 
Roklubbens lokaler på Strandvejen, kl. 14. Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Som noget helt nyt vil der efter Generalforsamlingen/Standerhejsningen blive 
budt på kogt sild, alternativt forloren skildpadde. Maden er gratis - øl, vand, 

snaps sædvanlige priser. 
 

Hans Chr. Petersen, Ny Østergade 12, Nysted, kan fejre sin 75 års fødselsdag. 
 

4. april 2004. 
 

Sæsonstart hos Ole Hvid. 
 

Spisestedet ”Hos Ole Hvid”, Strandvejen 10, Nysted, har sæsonstart med stort 

sildeborg med lun ret, pris pr. person kr. 89,- incl. 1 øl eller 1 vand. Der er 
åbent mellem kl. 11.30 – 14.00. 



 

5. april 2004. 

 
Nysted Svømmeklub afholder generalforsamling 20. april, kl. 19 i cafeen i 

Nysted Bageri.  
 
Nysted Bådelaug afholder ordinær generalforsamling 30. april, kl. 19 i laugets lokaler. 

Dagsorden ifl. vedtægterne. 

 

Erhvervsmøde i Øster Ulslev Forsamlingshus onsdag den 14. april kl. 
19.00 

 
Er du selvstændig eller har du tanker om at blive det, har du nu muligheden 

for at få en spændende oplysningsaften i Øster-Ulslev Forsamlingshus med 
følgende indhold: 

 

* Velkomst, samt baggrund for denne aften ved formanden for Erhvervs- og 
Kulturpolitisk Udvalg Flemming Hansen. 

* Iværksætterordning og hvad Erhvervsråd Lolland-Falster ellers tilbyder. 
Indlæg ved Erhvervskonsulent Palle Themsen. 

* At drive selvstændig virksomhed. Indlæg fra Troels Jørgensen, Kettinge. 
* Hvordan forsikrer man sig som selvstændig mod arbejdsløshed, og hvordan 

er lovgivningen på området?. Indlæg fra ASE v/konsulent Jane Olsen. 
 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til panelet. 
Der serveres kaffe og brød.  

 
6. april 2004. 

 
Klokkerne er sat i stå. 

 

Klokkespillet på rådhuset er sat ud af drift, så indtil videre må vi undvære 
lyden derfra. Årsagen hertil skal søges i reparationerne på rådhustaget, hvor 

håndværkerne har været meget generet af klokkespilles toner. Viserne på uret 
er fjernet af urmager Søren Andersen. Også urskiven med byvåbenet skal 

renoveres samtidig med den øvrige renovering af tag og facade. 
 

Benzinkrigen er tæt på en afslutning. 
 

I min beskrivelse af Krøniken 2003 har jeg beskæftiget mig en del med den 
igangværende og landsdækkende benzinkrig. Nu ser det ud til, at den er tæt 

på en afslutning. 
15 måneders heftig priskrig på benzin ser ud til at være på vej mod en 

afslutning, og priserne nærmer sig i øjeblikket et mere normalt niveau over 
hele landet. 

- Der er fortsat kamp om kunderne, men priserne kører ikke så langt ned, som 

vi har oplevet tidligere. De voldsomme prisudsving med rabatter på kr. 1,50 



eller mere pr. liter er forsvundet i de sidste uger, siger direktør Mads Rønnov-

Jessen, Q8. 

Benzinkrigen har foreløbig kostet selskaberne mere end en milliard kroner, 
men ingen er dømt knockout, og der er heller ikke i nævneværdigt omfang 

flyttet markedsandele.  
- Der er ikke ændret noget strukturelt i branchen, men nu spores trætheden 

rundt omkring. Jeg vil gerne tro, at det er begyndelsen på enden, konstatere 
informationschef Søren Bjelka, Statoil. 
Citat: Ritzau 

 
10. april 2004. 

 
Ved kronprins Frederik og Marys forstående bryllup. 

 
Der har været skrevet en del om folkegaver til brudeparret, men Nysted 

kommune har ingen planer om at give egen gave. Muligheden har været 

drøftet mellem borgmester Lennart Damsbo-Andersen og kom. direkt. Søren 
Lück Madsen, der er blevet enige om at sige nej. 

- Der har ikke været egentlige forhandlinger og hvis ingen i byrådet tager 
spørgsmålet op, sker der ikke mere, siger kommunaldirektøren. 

 
8. – 12. april 2004. 

 
Omkring Påskedagene. 

 
Onsdag, den 7. april sænker stilheden sig over Nysted, såvel i det øvrige 

Danmark. De fleste af os gør klar til at komme helligdagene i hu. Nu skal det 
blive dejligt med nogle sammenhængende fridage i familiens skød.  

I år kan husmødrene tage sig god tid i Nysted, og ikke som de tidligere år, 
have sørget for indkøb til skærtorsdag og langfredag, idet både Netto, Aldi og 

DagligBrugsen har længe åbent alle dage i påsken, lige fra torsdag til mandag. 

Nu kan man faktisk bare køre derop, når man har lyst eller behov herfor. 
 

Og hvorfor holder vi påske? Jo, Påske, er en ældgammel forårsfest. Hos 
jøderne fejres den til minde om udgangen af Egypten (2. Mosebog 12) efter 

det der angivne ritual. I den kristne kirke er fastetiden indledningen til påsken, 
der omfatter skærtorsdag, langfredag og påskedag til minde om nadverens 

indstiftelse og om Jesu lidelse, korsfæstelse og opstandelse. Ved kirkemødet i 
Nikæa år 325 bestemtes det, at påskedag skal være den første søndag efter 

første fuldmåne efter forårsjævndøgn. 
Citat: Lademanns Leksikon, Bind 15, side 180. 

 

Jeg er sikker på, at de fleste af os ikke tænker meget på baggrunden for at vi 
holder påske. Vi betragter den nok nu om dage mest, som nogle 

sammenhængende fridage, hvor vi kan slappe af, få sovet ud, og få os noget 
god mad og drikke i familiens skød. Ikke hermed sagt, at der er nogle af 

Nysteds medborgere der ikke holder påsken i hævd. Flere benytter da påsken 

til bl.a. at gå i Nysted Kirke og påhøre præstens ord, men det er min opfattelse 



at det ikke er mange. De fleste af os er vel kristne, men på vores helt egen 

måde. 

 
 

Ud over at hygge sig i familiens skød 
ses mange allerede i gang i haverne. 

Der bliver ryddet op, græsplæner 
gødes, drivhuset gjort klar og de 

meste optimistiske lægger løg og 
kartofler. Også naturen er kommet i 

forårshumør. Vintergækker, erantis og 
stedmoder er så småt på retur og nu 

er det påskeliljerne og pinseliljerne der 
begynder at vise sig, smukke og 

stolte. Og flere buske er med mange 
knopper. 

 

 Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus)  
Foto: John Voigt. 

 

Jeg har ovenfor beskrevet, at de fleste hygger sig i familiens skød, d.v.s. 
skærtorsdag og langfredag, samt lørdag. Søndag – påskedag – holder mange 

”påskefrokost”. Det er også dagen, hvor der modtages eller uddeles påskeæg 
*. 

 
*) Påskeæg, æg, der spises eller gives som gave i påsken. Det er en 

ældgammel stik at fejre påsken ved at spise pyntede æg. I nyere tid også 
kunstige æg af chokolade eller sukkermasse. Skikken kan stamme fra 

hedenske frugtbarhedsfester og sættes i forbindelse med spekulationer over 
ægget som livs- og frugtbarhedskilde, men det kan også skyldes, at hønsene 

netop ved påsketid begynder at lægge rigeligt med æg. 
 

Jeg vil her beskrive hvad en familie spiser og drikker ved en sådan 

påskefrokost, og jeg tager udgangspunkt i vor egen familie, som jeg tror, er 
dækkende for mange familier i Nysted. 

 
13. april 2004. 

 
Efterlysning – vil du bytte frakke. 

 
I forbindelse med den afholdte generalforsamling i DagligBrugsen i Kettinge 

har en borger sat en annonce i Nysted Avisen som følger: ”Hvem har ligesom 
jeg fået en forkert frakke med hjem?”. 

Man må håbe af de to ejermænd/kvinder finder sammen. 
 

15. april 2004. 
 

Udskiftning af IT-udstyr. 

 



Der skal investeres i udskiftning af IT-udstyr ved Nysted kommune, og derfor 

har Økonomiudvalget netop bevilget 1.3 millioner kroner til formålet. 

Finansiering sker via kommunens teknologisikringskontrakt.  
Det er planlagt, at det udstyr der udskiftes, skal anvendes andre steder i det 

kommunale system.  
 

Travle dage på havnen. 
 

Traditionen tro var Nakskov Kranudlejning i Nysted her op til week-enden. 
Nysted Sejlklub skulle have deres både i vandet, som har ligget på land hele 

vinteren. Bådene er opstillet på havnen, i private hjem og ved sejlklubben. 
Allerede torsdag startede man med afhentning af både i private hjem og 

fortsatte fredag fra havnen. Disse blev herefter kørt til sejlklubben og søsat. 
Lørdag formiddag kom de sidste både i vandet. Nu skal alle mand i gang med 

klargøring af bådene. 
Også jfr. traditionen sluttede søsætningen med gule ærter i Nysted Sejlklub. 

 

16. april 2004. 
 

Bjarne Christensen, Jernbanegade 17, Nysted, født den 10. februar 1953, er 
afgået ved døden i en alder af 51 år. 

 
17. april 2004. 

 
Nysted Musikskoles Jubilæumskoncert 2004. 

 
Afholdes i fritidscentret i Kettinge med det 32-mands store 

ØSTERSØORKESTER fra Sydfalster. Solist: sanger Stine Henriksen. 
Alle er velkommen. Entre: 25 kr.  

 
19. april 2004. 

 

Nysted firma skifter navn. 
 

 

 

Danmark-Internet har valgt at ændre navn til Danske Internet. 

Danske Internet har til huse på adressen Adelgade 37, Nysted, 

og ejes af direktør Søren Gjødvad. Firmaet er kendt for Nysted-

Wireless, samt udgivelsen af hjemmesiden Nystedcity, som har 

været på i over to år. Firmaet oplyser, at der er over 10.000 

faste brugere om måneden, og de klikker over 200.000 gange 

på siden hver måned. 
 

 

Foto: Søren Gjødvad 
 

 

Kommunal udgivelse af en Nysted Krønike. 
 



 

NYSTED KRØNIKEN 2003 kom på 

gaden i dag. Krøniken udgives i 250 
eksemplarer og kan købes flere steder 

i Nysted til en pris af kr. 75,- pr. stk. 
På billedet ses forfatteren overgive 

krøniken til borgmester Lennart 
Damsbo-Andersen og 

kommunaldirektør Søren Lück Madsen 
 

 

 Foto: Steen Thornit 

 
Erika Stenstrup, Adelgade 49, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 75 år. 

Efterlader sig ægtefællen Børge Stenstrup. Begravelsen finder sted fra Nysted 
Kirke den 24. april kl. 13. 

 

20. april 2004. 
 

Der er sjældent røg uden der er brand. 
 

Vil du holde op med at ryge, så var der mulighed for at deltage i et rygestop-
kursus i aftes på Nysted Skole. Her påbegyndte social- og sundhedsassistent 

Liane Lück Madsen netop et sådant kursus. Første aften mødte 12 frem. 
Såfremt der er behov herfor vil der også startes et eftermiddagskursus, samt 

at der er planer om et lignende kursus i efteråret. 
 

Kontrol af fiskeriet. 
 

Fiskerikontrollen var på besøg i farvandet ud for Nysted. Formålet var tosidigt, 
idet man kontrollerede forholdene omkring udsatte fiskeredskaber og foretog 

elektronisk registrering af bundgarn i området.  

Den almindelige rutinekontrol afslørede et antal fiskeredskaber, især ruser, der 
ikke var i orden. De blev taget med ind. 

 
21. april 2004. 

 
Vandværker nu koblet sammen. 

 
Nysted- og Vantore Vandværk er nu koblet sammen, så de kan supplere 

hinanden, hvis det bliver nødvendigt. Dette er en realitet fra og med i går.  
Sammenkoblingen blev fejret ved servering af et glas vand tappet fra den nye 

forbindelse. 
Forbindelsen forventes at koste omkring kr. 150.000. 

I 2001 skabtes ligeledes en forbindelse mellem vandværkerne i Herritslev og 
Ø. Ulslev. 

 

23. april 2004. 
 



Nu kan vi se Præstegården fra Østergade. 

 

Lige så længe jeg kan huske tilbage 
har Præstegården og den tilstødende 

have været gemt bag et langt og grimt 
plankeværk ud mod Østergade i 

Nysted. Nu har man taget 
beslutningen om at rive det ned, og 

firmaet Per Hansen fjernede og kørte 
det væk i fredags. Tilbage står nogle 

rustne hegnspæle.  
Efter planen bliver plankeværket ikke 

gen- 
etableret, men i stedet opsættes der 

et trådhegn og fornyet beplantning 
lang Østergade. 

Der bliver nu mulighed for at se 

Præstegården fra øst, og jeg syntes at 
det har pyntet ge- 

valdigt. 

 

 Foto: John Voigt 

Der er nu også blevet lejlighed til at se den bagvedliggende have. Som dreng 

sneg vi drenge os ind i haven, og også ved konfirmationsforberedelser fik vi 
lejlighed til at se og opholde os i haven. Dengang var det en meget velholdt 

have, og man have det indtryk, at den blev anvendt og holdt af henholdsvis 
præsten og menighedsrådet. Umiddelbart ser det ikke ud til, at haven bliver 

anvendt efter formålet, hvilket nok skyldtes, at sådanne store haver ikke er 
oppe i tiden. 

Det kunne – efter min mening – danne grundlag for, at menighedsrådet tog 
spørgsmålet op, og enten fik haven tilbage til fordums tid eller at arealet blev 

udstykket til en mindre og tidssvarende have. Arealet ligger jo midt i byen og 

kunne efter en evt. udstykning danne grundlag for én eller flere attraktive 
grunde. 

 
Valg til Europa-Parlamentet. 

 
Der skal være valg til Europa-Parlamentet, søndag den 13. juni, og i den 

anledning er de kommunale forberedelser gået i gang. 
Byrådet har udpeget såvel valgstyrere som tilforordnede til de fire valgsteder, 

nemlig i Nysted, Døllefjelde, Kettinge og Øster Ulslev 
Til valgbestyrelsen blev udpeget borgmesteren med Arne Høegh som 

stedfortræder samt Helle Munk med Bent Pedersen som stedfortræder. 
 

Den værste uge i mands minde. 
 

Den uge der lakker mod enden blev den værste på Lolland-Falster i mands 

minde. 
Årsagen er, at bestyrelsen i MAN B&W Diesel A/S i Holeby har valgt at samle 



produktionen af fire-takt motorer i virksomhedens afdeling i Frederikshavn. 

Dette betyder, at 300 medarbejdere i Holeby fyres, samt at flere 

underleverandører i området også mister arbejde og hermed også må ud i 
fyringer. 

De fleste medarbejdere bor i Holeby, men også en række andre kommuner på 
Lolland-Falster bliver hårdt ramt af lukningen i Holeby. For Nysted kommunes 

vedkommende drejer det sig om ca. 12 medarbejdere, som nu skal ud og finde 
anden beskæftigelse. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 

 

1. maj 2004. 

 

Dagen er årets 122. dag. Uge 18. Navn: Philip og Jacob. Solen ned kl. 20.46, Op i morgen kl. 

5.35. Dagens længde: 15 timer og 11 minutter. Tiltaget 8 time og 5 minutter. 

1. maj benævnes også ”Voldermisse”. I almanakken for Københavns Universitet kaldes dagen 

for Volmermisse, en omskrivning af Valborgmesse, som henviser til navnet på den engelske 

prinsesse og benediktinernonne Valborg (710-779), der blev kanoniseret i 893. Hun virkede 

ved klosterstiftelsen i det centrale Tyskland og blev begravet som abbedisse i sit kloster i 

Heidenheim, hvorfra hendes relikvier i 871 overførtes til Eichstätt. 
(Kilde: Lademann). 
 

Nysted kommune lukker kassen fra 1. maj 2004. 

 

Det vil sige at indbetalinger og udbetalinger fremover ikke kan ske ved kassen. Regninger kan 

tilmeldes PBS i din bank eller betales over home-bank eller på posthus/bank. Tilmelding til PBS 

(BetalingsService) er gratis. Udbetalinger vil ske til bank eller girokonti. 

Dog kan der stadig sættes penge på STS buskort, købes ekstra skraldesække samt betales for 

lægeskift eller bortkommet sygesikringsbevis. 

 

Socialdemokratiet og 1. maj. 

 

Socialdemokratiet og LO inviterer til 1. maj møde i Den Gl. Biograf i Nysted fra kl. 15 – 21. 

Man oplyser, at det er et arrangement for hele familien med taler, underholdning og aktivering 

for børn. 

Programmet ser sådan:  

Kl. 15.00  Dørene åbnes 

Kl. 15.20  Velkomst ved Lynge (Jensen) 

Kl. 15.30  Tale v/Steen Nielsen (EU-kandidat) 

Kl. 15.50  Hyggesnak og musik ved Bjørn Zølner 

Kl. 16.00  Tale ved Vibeke Grave (Folketingskandidat) 

Kl. 16.20  Hyggesnak og musik ved Bjørn Zølner 

Kl. 16.30  Lennart Damsbo, borgmester i Nysted Kommune 



Kl. 17.00  Hyggesnak og musik ved Bjørn Zølner 

Kl. 17.30 – 21.00 Fællesspisning og hyggeligt samvær 

 

Nysted Tennis Club bød på morgenkaffe. 

 

Nysted Tennis Club bød på morgenkaffe ved standerhejsningen her til morgen kl. 10. Ca. 15 af 

de mest trofaste medlemmer var mødt op, og her bød formanden velkommen til sæsonen. 

Efterfølgende gik flere af de fremmødte i gang med at spille tennis på de nyanlagte baner. 

 

 

Ny filialchef i NORDEA, Nysted. 

 

 

Anita Larsen afløser Pia Bornebusch som 

filialchef i NORDEA, Nysted afdeling. Hun har 

været ansat som bankrådgiver samme sted 

siden 1999.  

 
 Foto: Birthe Poulsen 

 

3. maj 2004. 

 

Nysted Badmintonklub indkalder til generalforsamling 13. maj, kl. 19.30 i Nysted Roklubs 

lokaler. Dagsorden iflg. Vedtægter. 

 

Erik Stær, tidligere byrådsmedlem, fejrede 1. maj med at hejse EU-flaget på sin flagstang ved 

Gl. Torv. Nu kommer han nok til at anskaffe sig et nyt flag – udvidelsen af EU lørdag betyder 

at der ikke er gule stjerner nok på hans hidtidige flag. 

 

Mørk måne – men lys i vinduerne. 

 

Når danskerne traditionen tro sætter lys i vinduerne om aftenen 4. maj for at fejre befrielsen, 

vil hyggen blive krydret men en astronomisk begivenhed: Når stearinlysene tændes formørkes 

Månen. Årets første totale måneformørkelse vil være fuldt synlig – hvis ellers vejret tillader det 

– over hele landet fra kl. 21.52 til 23.08. 

 

5. maj 2004. 

 

Nysted Fugleskydningsselskab. 

 

som er skiftet 1894 afholder ordinær generalforsamling kl. 19 i lokalerne på Skansevej 1, 

Nysted. Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

 

6. maj 2004. 

 

Tidens vittigheder. 

 

Elefanten møder en nøgen mand, studerer ham lidt og udbryder så: 

- Meget sødt, men kan du plukke græs med den? 



 

11. maj 2004. 

 

Storskærm til bryllup. 

 

Når det kongelige bryllup afvikles den 14. maj kan beboerne på Solgården i Herritslev føle med 

på storskærm. Samtidig får de mulighed for at indtage en ”bryllupsmiddag”. 

Dagen startes med kaffe og kransekage, senere kalvesteg og til dessert Othello-lagkage. Til 

maden serveres der også rødvin. 

 

 

Fynsk firma opfører feriecenter. 

 

Det blev firmaet KJ Entreprise fra Aarup på Fyn, der blev udvalgt til etablering af feriecenter på 

Skansegårdens jorder. Seks firmaer var kommet med forslag, hvoraf 3 fik lejlighed til at 

præsentere deres forslag for byrådet, og heraf valgte man – i hvert fald i første omgang - KJ 

Entreprise. 

Der forhandles nu videre med firmaet. De nærmere detaljer for feriecenterprojektet bliver først 

offentliggjort senere. 

 

12. maj 2004. 

 

Kommunal cykeltur. 

 

 

 

Initiativgruppen ”Vi cykler på arbejde” 

ved Nysted kommune har arrangeret en 

cykeltur Nysted Rundt. Gruppen – 16 i 

alt – mødtes i dag efter arbejdstid i 

gården til rådhuset og besteg 

jernhestene. Vejret var med deltagerne, 

og de brugte herefter et par timer 

sammen i omegnen af Nysted. 

Undervejs blev der serveret sodavand, 

boller og kage. 

På billedet til venstre ses gruppen ved 

starten fra råhuset. 
Foto: John Voigt  

 

Nysted Bridgeklub har afholdt afslutning og generalforsamling. 

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: Formand Bent Olsen, næstformand 

Ramund Kværnø, kasserer Tove Olesen og bestyrelsesmedlem Anne Leerhøy. Til revisor 

valgtes Kurt Jørgensen med Elsa Kock som suppleant. 

 

Skal se på fremtiden i Australien. 

 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen og kommunaldirektør Søren Lück Madsen drager til 

Singapore og Australien med KommuneData. 

Formålet er at få et kig ind i den fremtidige IT-udvikling, og første uge tilbringes i Singapore, 

hvor man skal se og høre om den digitale offentlige forvaltning. Herefter drager man videre til 

Sydney, hvor man i området netop har gennemført en kommunesammenlægning. Også her vil 

man se og høre om de erfaringer man har gjort sig, samt blive præsenteret for 

hjemmeundervisning via IT, som her foregår via radio. 

Hjemkomst fra turen sker 29. maj. 

 

I FOLKETIDENDE under LOKAL DEBAT har Anne Leerhøy, Rosenhaven 23, Nysted, følgende 

indlæg under overskriften Paradisruten bør være for alle: 



”Jamen så nytter det altså noget at påtale fejl/forglemmelser: 

Sidst ved nyanlægget på havnepladsen i Nysted. Det var rar læsning. 

Og så kommer der oven i købet asfalt på stien inden for brostenene. Det er nu 

så flot igen, mindre kunne gøre det, da de fleste på hjul nok er på vej ud af 

Skansestien/Paradisruten, som jo er belagt med andre materialer. 

Dog ville det være rart, om man undgik skærver og dybt sandlag. 

Det sidste er der meget for meget af, hvor Redningsvejen fra Birkely munder 

ud i Paradisruten. Hvis det ikke er muligt at fjerne det, kunne der så ikke 

etableres en ”omfarts-sti” inden om sandbunken. Så kunne badenymfer og 

strandløver slippe for at få deres ejendele kørt over af dem, der er så heldige 

at kunne ”fræse” sig igennem ”sandkassen”. 

Vi andre ”gumpetunge” med kørestole eller adstadigt cykeltempo må køre 

andre veje eller stå af. Men Paradisruten er vel for alle? Eller Hvad? 

Det er to et halvt år siden, jeg gjorde opmærksom på problemet, men der er 

ikke sket noget endnu. Der kommer ellers også turister den vej. 

Med sandblæst hilsen”. 

 

17. maj 2004. 

 

Nysted Badmintonklub har afholdt generalforsamling. 

Ved valgene var der genvalg over hele linien, nemlig Jan Gleie, Jim Christiansen og Steffen 

Hedemand. 

 

Knud Harwits, Strandvejen 77, Nysted, forfatter af bl.a. Nystedvalsen, skriver sin livshistorie 

suppleret med billeder og humør på Nystedcitys hjemmeside, hvor den kan læses – opdelt i 

flere afsnit. 

Det kunne da være spændende om han senere vil udgive den samlet. 

 

20. maj 2004. 

 

Kabine scootere på Nysted Camping. 

 



De fleste kender dem – de små charmerende kabinescootere, også kaldet ”Gokkemobiler”, der 

på deres tre små hjul kryber af sted på landevejen med deres 13 hestekræfter og en topfart 

på 85 km/t. 

BMW Klub 367 holdt træf på Nysted Camping i dagene 20. til 23. maj. Klubben har fået 

tilmelding fra 35 gokkemobiler, og fredag den 21. maj blev der kørt et rally fra Nysted 

Camping over Godsted, Røgbølle Sø, Fuglse, Holeby, Lungholm, Bremersvold og tilbage til 

havnen i Nysted, hvor der var mulighed for at køretøjerne. 

Om lørdagen kørtes en tur på Falster og søndag kørte deltagerne hjemad igen. 

 

21. maj 2004. 

 

Borst-kaffe åbner i Nysted. 

 

 

Nysted får en fin lille ny butik. Det er Palle 

Borst, Fiskergade 19, Nysted, der vil slå sig 

ned som egnens kaffeekspert, og fredag 

åbnede han butikken i Jernbanegade 1, 

Nysted, under navnet BORST-KAFFE. 

 

 
 

Billeder: John Voigt Lidt af butikken. 

 

Ebba Ellehauge, Wichmandsvej 47, Nysted, kan fejre sin 70-årige fødselsdag. Åbent hus 22. 

maj på Birkely 96 fra Kl. 13. 

 

22. maj 2004. 

 

Nyt galleri I byen. 

 

Doris og Mogens Lundh åbner galleri i Slotsgade 9, Nysted. Galleriet navn bliver Hansa-Art, og 

skal hjælpe ukendte kunstnere videre i karrieren. Der er åbent i galleriet fradag og lørdag 

mellem kl. 14 og 18. 

 

24. maj 2004. 

 

Mogens Jønson i OK’s bestyrelse. 

 

Genvalg over hele linien, da det forbrugerejede olie- og benzinselskab OK afholdt sit årlige 

kredsbestyrelsesmøde i Nyk. F. Teater. Mogens Jønson blev genvalgt som formand for 

kredsbestyrelsen. 

 

25. maj 2004. 

 



 

 

Monster Truck Show på 

Wichmandsvej/Skansevej, kl. 19. 

 

Det var ellers noget af en opvisning 
gutterne gav små 200 fremmødte 

frysende tilskuere. 
 

Til højre ses den næststørste af 

monstrene, som kravler ret hen over 3 
biler uden nogen form for problemer. 

Monstrene er ombyggede almindelige 
biler, hvor man simpelt hen har bygget 

undervognen nedad og sat en masse 
udveksling på. 

 

 

 

Foto: John Voigt Tekst: Søren Gjødvad Foto: Søren Gjødvad 

 

Ildløs i Fiskergade 18. 

 

Tidligt i morges udbrød der brand i garagebygningen til Fiskergade 18 i Nysted. Ejeren havde 

behandlet nogle havemøbler med olie, og de klude, der var anvendt, var efterladt i bygningen. 

Selvantændelse i dem, var årsagen til branden, som var ret voldsom, da den blev opdaget. 

Der skete store ødelæggelser, idet garagen og alt i garage- og værkstedsbygningen blev 

ødelagt. Man nåede dog at redde bilen ud. 

 

29. maj 2004. 

 

Vejen gennem skovområdet ved Skansen og Nysted Camping bliver udvidet. Vejen op til 

campingpladsen har i mange år været for smal, hvilket har vist sig særligt om sommeren, hvor 

biler og campingvogne ikke kan køre, idet mange badegæster parkerer i den ene side af vejen. 

Teknisk udvalg har besigtiget området og besluttet, at nu skal der gøres noget ved sagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 
 

1. april 2004. 
 

Dagen er årets 92. dag. Uge 14. Navn: Hugo. Solen ned kl. 19.48, Op i 
morgen kl. 6.43. Dagens længde: 13 timer og 2 minutter. Tiltaget 5 time og 

54 minutter. 
 

Svane Lys er sat til salg. 

 
Om en måned er det fire år siden, at virksomheden flyttede fra Tåstrup til 

Egevænget i Nysted, hvor man købte det tidligere Poxy-Print af kommunen. 
Virksomheden har en aktuel krise, men der arbejdes på at få den løst. 

 
Røgvarer og smørrebrød. 

 
Fra i dag er det igen muligt at købe røgvarer i Adelgade 68. Dog ikke fra 

Ankers Røgeri, men fra Det lille Røgeri, som er etableret af Jeannette og John 
Benneth Thorsen. Udover forskellige specialiteter fra røgeovnen vil der også 

være mulighed for at købe smørrebrød af forskellig slags. Ægteparret driver 
også virksomheden Hyttefadet i Rødby Havn. 

Ved en reception i går bød de på smagsprøver fra forretningens vareudsalg, og 
fra i dag er der åbent i lokalerne. 

 

Røde Kors-afdelingen i Nysted. 
 

Har afholdt generalforsamling. Her blev Birgit Matzen nyvalgt i stedet for Karen 
Andersen, mens Enid Hampe, Doris Larsen, Henriette Grynfeld og Johannes 

Andersen blev genvalgt. 
 

Forsvarsbrødrene for Nysted og Omegn afholder generalforsamling på 
Skansevej 1, Nysted. Dagsorden iflg. lovene. 

 
Kunst på Nysted Rådhus. 

 
I april måned 2004 udstiller Søren Lindquist, Nysted, sine malerier. 

Udstillingen kan ses i Rådhusets alm. åbningstider 
 



2.april 2004. 

 

Rådhuset og bagbygningen. 
 

 
Rådhuset i Adelgade får i disse dage 

omlagt taget. Det er Nysted 
Byggeentreprise, der står for arbejdet. 

Flere af de gamle tagsten kan 
genbruges, men en stor del skal 

fornyes. 
 

 

 

 

 
 

Også taget på ”1911” bygningen i 
gården, hvor teknisk forvaltning holder 

til, skal ligeledes have omlagt taget. 
Her er det Troels Jørgensen der står 

for arbejdet. 

Foto: John Voigt  

 

3. april 2004. 
 

Nysted Roklub afholder kombineret Generalforsamling og Standerhejsning i 
Roklubbens lokaler på Strandvejen, kl. 14. Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Som noget helt nyt vil der efter Generalforsamlingen/Standerhejsningen blive 
budt på kogt sild, alternativt forloren skildpadde. Maden er gratis - øl, vand, 

snaps sædvanlige priser. 
 

Hans Chr. Petersen, Ny Østergade 12, Nysted, kan fejre sin 75 års fødselsdag. 
 

4. april 2004. 
 

Sæsonstart hos Ole Hvid. 
 

Spisestedet ”Hos Ole Hvid”, Strandvejen 10, Nysted, har sæsonstart med stort 

sildeborg med lun ret, pris pr. person kr. 89,- incl. 1 øl eller 1 vand. Der er 
åbent mellem kl. 11.30 – 14.00. 



 

5. april 2004. 

 
Nysted Svømmeklub afholder generalforsamling 20. april, kl. 19 i cafeen i 

Nysted Bageri.  
 
Nysted Bådelaug afholder ordinær generalforsamling 30. april, kl. 19 i laugets lokaler. 

Dagsorden ifl. vedtægterne. 

 

Erhvervsmøde i Øster Ulslev Forsamlingshus onsdag den 14. april kl. 
19.00 

 
Er du selvstændig eller har du tanker om at blive det, har du nu muligheden 

for at få en spændende oplysningsaften i Øster-Ulslev Forsamlingshus med 
følgende indhold: 

 

* Velkomst, samt baggrund for denne aften ved formanden for Erhvervs- og 
Kulturpolitisk Udvalg Flemming Hansen. 

* Iværksætterordning og hvad Erhvervsråd Lolland-Falster ellers tilbyder. 
Indlæg ved Erhvervskonsulent Palle Themsen. 

* At drive selvstændig virksomhed. Indlæg fra Troels Jørgensen, Kettinge. 
* Hvordan forsikrer man sig som selvstændig mod arbejdsløshed, og hvordan 

er lovgivningen på området?. Indlæg fra ASE v/konsulent Jane Olsen. 
 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til panelet. 
Der serveres kaffe og brød.  

 
6. april 2004. 

 
Klokkerne er sat i stå. 

 

Klokkespillet på rådhuset er sat ud af drift, så indtil videre må vi undvære 
lyden derfra. Årsagen hertil skal søges i reparationerne på rådhustaget, hvor 

håndværkerne har været meget generet af klokkespilles toner. Viserne på uret 
er fjernet af urmager Søren Andersen. Også urskiven med byvåbenet skal 

renoveres samtidig med den øvrige renovering af tag og facade. 
 

Benzinkrigen er tæt på en afslutning. 
 

I min beskrivelse af Krøniken 2003 har jeg beskæftiget mig en del med den 
igangværende og landsdækkende benzinkrig. Nu ser det ud til, at den er tæt 

på en afslutning. 
15 måneders heftig priskrig på benzin ser ud til at være på vej mod en 

afslutning, og priserne nærmer sig i øjeblikket et mere normalt niveau over 
hele landet. 

- Der er fortsat kamp om kunderne, men priserne kører ikke så langt ned, som 

vi har oplevet tidligere. De voldsomme prisudsving med rabatter på kr. 1,50 



eller mere pr. liter er forsvundet i de sidste uger, siger direktør Mads Rønnov-

Jessen, Q8. 

Benzinkrigen har foreløbig kostet selskaberne mere end en milliard kroner, 
men ingen er dømt knockout, og der er heller ikke i nævneværdigt omfang 

flyttet markedsandele.  
- Der er ikke ændret noget strukturelt i branchen, men nu spores trætheden 

rundt omkring. Jeg vil gerne tro, at det er begyndelsen på enden, konstatere 
informationschef Søren Bjelka, Statoil. 
Citat: Ritzau 

 
10. april 2004. 

 
Ved kronprins Frederik og Marys forstående bryllup. 

 
Der har været skrevet en del om folkegaver til brudeparret, men Nysted 

kommune har ingen planer om at give egen gave. Muligheden har været 

drøftet mellem borgmester Lennart Damsbo-Andersen og kom. direkt. Søren 
Lück Madsen, der er blevet enige om at sige nej. 

- Der har ikke været egentlige forhandlinger og hvis ingen i byrådet tager 
spørgsmålet op, sker der ikke mere, siger kommunaldirektøren. 

 
8. – 12. april 2004. 

 
Omkring Påskedagene. 

 
Onsdag, den 7. april sænker stilheden sig over Nysted, såvel i det øvrige 

Danmark. De fleste af os gør klar til at komme helligdagene i hu. Nu skal det 
blive dejligt med nogle sammenhængende fridage i familiens skød.  

I år kan husmødrene tage sig god tid i Nysted, og ikke som de tidligere år, 
have sørget for indkøb til skærtorsdag og langfredag, idet både Netto, Aldi og 

DagligBrugsen har længe åbent alle dage i påsken, lige fra torsdag til mandag. 

Nu kan man faktisk bare køre derop, når man har lyst eller behov herfor. 
 

Og hvorfor holder vi påske? Jo, Påske, er en ældgammel forårsfest. Hos 
jøderne fejres den til minde om udgangen af Egypten (2. Mosebog 12) efter 

det der angivne ritual. I den kristne kirke er fastetiden indledningen til påsken, 
der omfatter skærtorsdag, langfredag og påskedag til minde om nadverens 

indstiftelse og om Jesu lidelse, korsfæstelse og opstandelse. Ved kirkemødet i 
Nikæa år 325 bestemtes det, at påskedag skal være den første søndag efter 

første fuldmåne efter forårsjævndøgn. 
Citat: Lademanns Leksikon, Bind 15, side 180. 

 

Jeg er sikker på, at de fleste af os ikke tænker meget på baggrunden for at vi 
holder påske. Vi betragter den nok nu om dage mest, som nogle 

sammenhængende fridage, hvor vi kan slappe af, få sovet ud, og få os noget 
god mad og drikke i familiens skød. Ikke hermed sagt, at der er nogle af 

Nysteds medborgere der ikke holder påsken i hævd. Flere benytter da påsken 

til bl.a. at gå i Nysted Kirke og påhøre præstens ord, men det er min opfattelse 



at det ikke er mange. De fleste af os er vel kristne, men på vores helt egen 

måde. 

 
 

Ud over at hygge sig i familiens skød 
ses mange allerede i gang i haverne. 

Der bliver ryddet op, græsplæner 
gødes, drivhuset gjort klar og de 

meste optimistiske lægger løg og 
kartofler. Også naturen er kommet i 

forårshumør. Vintergækker, erantis og 
stedmoder er så småt på retur og nu 

er det påskeliljerne og pinseliljerne der 
begynder at vise sig, smukke og 

stolte. Og flere buske er med mange 
knopper. 

 

 Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus)  
Foto: John Voigt. 

 

Jeg har ovenfor beskrevet, at de fleste hygger sig i familiens skød, d.v.s. 
skærtorsdag og langfredag, samt lørdag. Søndag – påskedag – holder mange 

”påskefrokost”. Det er også dagen, hvor der modtages eller uddeles påskeæg 
*. 

 
*) Påskeæg, æg, der spises eller gives som gave i påsken. Det er en 

ældgammel stik at fejre påsken ved at spise pyntede æg. I nyere tid også 
kunstige æg af chokolade eller sukkermasse. Skikken kan stamme fra 

hedenske frugtbarhedsfester og sættes i forbindelse med spekulationer over 
ægget som livs- og frugtbarhedskilde, men det kan også skyldes, at hønsene 

netop ved påsketid begynder at lægge rigeligt med æg. 
 

Jeg vil her beskrive hvad en familie spiser og drikker ved en sådan 

påskefrokost, og jeg tager udgangspunkt i vor egen familie, som jeg tror, er 
dækkende for mange familier i Nysted. 

 
13. april 2004. 

 
Efterlysning – vil du bytte frakke. 

 
I forbindelse med den afholdte generalforsamling i DagligBrugsen i Kettinge 

har en borger sat en annonce i Nysted Avisen som følger: ”Hvem har ligesom 
jeg fået en forkert frakke med hjem?”. 

Man må håbe af de to ejermænd/kvinder finder sammen. 
 

15. april 2004. 
 

Udskiftning af IT-udstyr. 

 



Der skal investeres i udskiftning af IT-udstyr ved Nysted kommune, og derfor 

har Økonomiudvalget netop bevilget 1.3 millioner kroner til formålet. 

Finansiering sker via kommunens teknologisikringskontrakt.  
Det er planlagt, at det udstyr der udskiftes, skal anvendes andre steder i det 

kommunale system.  
 

Travle dage på havnen. 
 

Traditionen tro var Nakskov Kranudlejning i Nysted her op til week-enden. 
Nysted Sejlklub skulle have deres både i vandet, som har ligget på land hele 

vinteren. Bådene er opstillet på havnen, i private hjem og ved sejlklubben. 
Allerede torsdag startede man med afhentning af både i private hjem og 

fortsatte fredag fra havnen. Disse blev herefter kørt til sejlklubben og søsat. 
Lørdag formiddag kom de sidste både i vandet. Nu skal alle mand i gang med 

klargøring af bådene. 
Også jfr. traditionen sluttede søsætningen med gule ærter i Nysted Sejlklub. 

 

16. april 2004. 
 

Bjarne Christensen, Jernbanegade 17, Nysted, født den 10. februar 1953, er 
afgået ved døden i en alder af 51 år. 

 
17. april 2004. 

 
Nysted Musikskoles Jubilæumskoncert 2004. 

 
Afholdes i fritidscentret i Kettinge med det 32-mands store 

ØSTERSØORKESTER fra Sydfalster. Solist: sanger Stine Henriksen. 
Alle er velkommen. Entre: 25 kr.  

 
19. april 2004. 

 

Nysted firma skifter navn. 
 

 

 

Danmark-Internet har valgt at ændre navn til Danske Internet. 

Danske Internet har til huse på adressen Adelgade 37, Nysted, 

og ejes af direktør Søren Gjødvad. Firmaet er kendt for Nysted-

Wireless, samt udgivelsen af hjemmesiden Nystedcity, som har 

været på i over to år. Firmaet oplyser, at der er over 10.000 

faste brugere om måneden, og de klikker over 200.000 gange 

på siden hver måned. 
 

 

Foto: Søren Gjødvad 
 

 

Kommunal udgivelse af en Nysted Krønike. 
 



 

NYSTED KRØNIKEN 2003 kom på 

gaden i dag. Krøniken udgives i 250 
eksemplarer og kan købes flere steder 

i Nysted til en pris af kr. 75,- pr. stk. 
På billedet ses forfatteren overgive 

krøniken til borgmester Lennart 
Damsbo-Andersen og 

kommunaldirektør Søren Lück Madsen 
 

 

 Foto: Steen Thornit 

 
Erika Stenstrup, Adelgade 49, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 75 år. 

Efterlader sig ægtefællen Børge Stenstrup. Begravelsen finder sted fra Nysted 
Kirke den 24. april kl. 13. 

 

20. april 2004. 
 

Der er sjældent røg uden der er brand. 
 

Vil du holde op med at ryge, så var der mulighed for at deltage i et rygestop-
kursus i aftes på Nysted Skole. Her påbegyndte social- og sundhedsassistent 

Liane Lück Madsen netop et sådant kursus. Første aften mødte 12 frem. 
Såfremt der er behov herfor vil der også startes et eftermiddagskursus, samt 

at der er planer om et lignende kursus i efteråret. 
 

Kontrol af fiskeriet. 
 

Fiskerikontrollen var på besøg i farvandet ud for Nysted. Formålet var tosidigt, 
idet man kontrollerede forholdene omkring udsatte fiskeredskaber og foretog 

elektronisk registrering af bundgarn i området.  

Den almindelige rutinekontrol afslørede et antal fiskeredskaber, især ruser, der 
ikke var i orden. De blev taget med ind. 

 
21. april 2004. 

 
Vandværker nu koblet sammen. 

 
Nysted- og Vantore Vandværk er nu koblet sammen, så de kan supplere 

hinanden, hvis det bliver nødvendigt. Dette er en realitet fra og med i går.  
Sammenkoblingen blev fejret ved servering af et glas vand tappet fra den nye 

forbindelse. 
Forbindelsen forventes at koste omkring kr. 150.000. 

I 2001 skabtes ligeledes en forbindelse mellem vandværkerne i Herritslev og 
Ø. Ulslev. 

 

23. april 2004. 
 



Nu kan vi se Præstegården fra Østergade. 

 

Lige så længe jeg kan huske tilbage 
har Præstegården og den tilstødende 

have været gemt bag et langt og grimt 
plankeværk ud mod Østergade i 

Nysted. Nu har man taget 
beslutningen om at rive det ned, og 

firmaet Per Hansen fjernede og kørte 
det væk i fredags. Tilbage står nogle 

rustne hegnspæle.  
Efter planen bliver plankeværket ikke 

gen- 
etableret, men i stedet opsættes der 

et trådhegn og fornyet beplantning 
lang Østergade. 

Der bliver nu mulighed for at se 

Præstegården fra øst, og jeg syntes at 
det har pyntet ge- 

valdigt. 

 

 Foto: John Voigt 

Der er nu også blevet lejlighed til at se den bagvedliggende have. Som dreng 

sneg vi drenge os ind i haven, og også ved konfirmationsforberedelser fik vi 
lejlighed til at se og opholde os i haven. Dengang var det en meget velholdt 

have, og man have det indtryk, at den blev anvendt og holdt af henholdsvis 
præsten og menighedsrådet. Umiddelbart ser det ikke ud til, at haven bliver 

anvendt efter formålet, hvilket nok skyldtes, at sådanne store haver ikke er 
oppe i tiden. 

Det kunne – efter min mening – danne grundlag for, at menighedsrådet tog 
spørgsmålet op, og enten fik haven tilbage til fordums tid eller at arealet blev 

udstykket til en mindre og tidssvarende have. Arealet ligger jo midt i byen og 

kunne efter en evt. udstykning danne grundlag for én eller flere attraktive 
grunde. 

 
Valg til Europa-Parlamentet. 

 
Der skal være valg til Europa-Parlamentet, søndag den 13. juni, og i den 

anledning er de kommunale forberedelser gået i gang. 
Byrådet har udpeget såvel valgstyrere som tilforordnede til de fire valgsteder, 

nemlig i Nysted, Døllefjelde, Kettinge og Øster Ulslev 
Til valgbestyrelsen blev udpeget borgmesteren med Arne Høegh som 

stedfortræder samt Helle Munk med Bent Pedersen som stedfortræder. 
 

Den værste uge i mands minde. 
 

Den uge der lakker mod enden blev den værste på Lolland-Falster i mands 

minde. 
Årsagen er, at bestyrelsen i MAN B&W Diesel A/S i Holeby har valgt at samle 



produktionen af fire-takt motorer i virksomhedens afdeling i Frederikshavn. 

Dette betyder, at 300 medarbejdere i Holeby fyres, samt at flere 

underleverandører i området også mister arbejde og hermed også må ud i 
fyringer. 

De fleste medarbejdere bor i Holeby, men også en række andre kommuner på 
Lolland-Falster bliver hårdt ramt af lukningen i Holeby. For Nysted kommunes 

vedkommende drejer det sig om ca. 12 medarbejdere, som nu skal ud og finde 
anden beskæftigelse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 

 

1. maj 2004. 

 

Dagen er årets 122. dag. Uge 18. Navn: Philip og Jacob. Solen ned kl. 20.46, Op i morgen kl. 

5.35. Dagens længde: 15 timer og 11 minutter. Tiltaget 8 time og 5 minutter. 

1. maj benævnes også ”Voldermisse”. I almanakken for Københavns Universitet kaldes dagen 

for Volmermisse, en omskrivning af Valborgmesse, som henviser til navnet på den engelske 

prinsesse og benediktinernonne Valborg (710-779), der blev kanoniseret i 893. Hun virkede 

ved klosterstiftelsen i det centrale Tyskland og blev begravet som abbedisse i sit kloster i 

Heidenheim, hvorfra hendes relikvier i 871 overførtes til Eichstätt. 
(Kilde: Lademann). 
 

Nysted kommune lukker kassen fra 1. maj 2004. 

 

Det vil sige at indbetalinger og udbetalinger fremover ikke kan ske ved kassen. Regninger kan 

tilmeldes PBS i din bank eller betales over home-bank eller på posthus/bank. Tilmelding til PBS 

(BetalingsService) er gratis. Udbetalinger vil ske til bank eller girokonti. 

Dog kan der stadig sættes penge på STS buskort, købes ekstra skraldesække samt betales for 

lægeskift eller bortkommet sygesikringsbevis. 

 

Socialdemokratiet og 1. maj. 

 

Socialdemokratiet og LO inviterer til 1. maj møde i Den Gl. Biograf i Nysted fra kl. 15 – 21. 

Man oplyser, at det er et arrangement for hele familien med taler, underholdning og aktivering 

for børn. 

Programmet ser sådan:  

Kl. 15.00  Dørene åbnes 

Kl. 15.20  Velkomst ved Lynge (Jensen) 

Kl. 15.30  Tale v/Steen Nielsen (EU-kandidat) 

Kl. 15.50  Hyggesnak og musik ved Bjørn Zølner 

Kl. 16.00  Tale ved Vibeke Grave (Folketingskandidat) 

Kl. 16.20  Hyggesnak og musik ved Bjørn Zølner 

Kl. 16.30  Lennart Damsbo, borgmester i Nysted Kommune 



Kl. 17.00  Hyggesnak og musik ved Bjørn Zølner 

Kl. 17.30 – 21.00 Fællesspisning og hyggeligt samvær 

 

Nysted Tennis Club bød på morgenkaffe. 

 

Nysted Tennis Club bød på morgenkaffe ved standerhejsningen her til morgen kl. 10. Ca. 15 af 

de mest trofaste medlemmer var mødt op, og her bød formanden velkommen til sæsonen. 

Efterfølgende gik flere af de fremmødte i gang med at spille tennis på de nyanlagte baner. 

 

 

Ny filialchef i NORDEA, Nysted. 

 

 

Anita Larsen afløser Pia Bornebusch som 

filialchef i NORDEA, Nysted afdeling. Hun har 

været ansat som bankrådgiver samme sted 

siden 1999.  

 
 Foto: Birthe Poulsen 

 

3. maj 2004. 

 

Nysted Badmintonklub indkalder til generalforsamling 13. maj, kl. 19.30 i Nysted Roklubs 

lokaler. Dagsorden iflg. Vedtægter. 

 

Erik Stær, tidligere byrådsmedlem, fejrede 1. maj med at hejse EU-flaget på sin flagstang ved 

Gl. Torv. Nu kommer han nok til at anskaffe sig et nyt flag – udvidelsen af EU lørdag betyder 

at der ikke er gule stjerner nok på hans hidtidige flag. 

 

Mørk måne – men lys i vinduerne. 

 

Når danskerne traditionen tro sætter lys i vinduerne om aftenen 4. maj for at fejre befrielsen, 

vil hyggen blive krydret men en astronomisk begivenhed: Når stearinlysene tændes formørkes 

Månen. Årets første totale måneformørkelse vil være fuldt synlig – hvis ellers vejret tillader det 

– over hele landet fra kl. 21.52 til 23.08. 

 

5. maj 2004. 

 

Nysted Fugleskydningsselskab. 

 

som er skiftet 1894 afholder ordinær generalforsamling kl. 19 i lokalerne på Skansevej 1, 

Nysted. Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

 

6. maj 2004. 

 

Tidens vittigheder. 

 

Elefanten møder en nøgen mand, studerer ham lidt og udbryder så: 

- Meget sødt, men kan du plukke græs med den? 



 

11. maj 2004. 

 

Storskærm til bryllup. 

 

Når det kongelige bryllup afvikles den 14. maj kan beboerne på Solgården i Herritslev føle med 

på storskærm. Samtidig får de mulighed for at indtage en ”bryllupsmiddag”. 

Dagen startes med kaffe og kransekage, senere kalvesteg og til dessert Othello-lagkage. Til 

maden serveres der også rødvin. 

 

 

Fynsk firma opfører feriecenter. 

 

Det blev firmaet KJ Entreprise fra Aarup på Fyn, der blev udvalgt til etablering af feriecenter på 

Skansegårdens jorder. Seks firmaer var kommet med forslag, hvoraf 3 fik lejlighed til at 

præsentere deres forslag for byrådet, og heraf valgte man – i hvert fald i første omgang - KJ 

Entreprise. 

Der forhandles nu videre med firmaet. De nærmere detaljer for feriecenterprojektet bliver først 

offentliggjort senere. 

 

12. maj 2004. 

 

Kommunal cykeltur. 

 

 

 

Initiativgruppen ”Vi cykler på arbejde” 

ved Nysted kommune har arrangeret en 

cykeltur Nysted Rundt. Gruppen – 16 i 

alt – mødtes i dag efter arbejdstid i 

gården til rådhuset og besteg 

jernhestene. Vejret var med deltagerne, 

og de brugte herefter et par timer 

sammen i omegnen af Nysted. 

Undervejs blev der serveret sodavand, 

boller og kage. 

På billedet til venstre ses gruppen ved 

starten fra råhuset. 
Foto: John Voigt  

 

Nysted Bridgeklub har afholdt afslutning og generalforsamling. 

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: Formand Bent Olsen, næstformand 

Ramund Kværnø, kasserer Tove Olesen og bestyrelsesmedlem Anne Leerhøy. Til revisor 

valgtes Kurt Jørgensen med Elsa Kock som suppleant. 

 

Skal se på fremtiden i Australien. 

 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen og kommunaldirektør Søren Lück Madsen drager til 

Singapore og Australien med KommuneData. 

Formålet er at få et kig ind i den fremtidige IT-udvikling, og første uge tilbringes i Singapore, 

hvor man skal se og høre om den digitale offentlige forvaltning. Herefter drager man videre til 

Sydney, hvor man i området netop har gennemført en kommunesammenlægning. Også her vil 

man se og høre om de erfaringer man har gjort sig, samt blive præsenteret for 

hjemmeundervisning via IT, som her foregår via radio. 

Hjemkomst fra turen sker 29. maj. 

 

I FOLKETIDENDE under LOKAL DEBAT har Anne Leerhøy, Rosenhaven 23, Nysted, følgende 

indlæg under overskriften Paradisruten bør være for alle: 



”Jamen så nytter det altså noget at påtale fejl/forglemmelser: 

Sidst ved nyanlægget på havnepladsen i Nysted. Det var rar læsning. 

Og så kommer der oven i købet asfalt på stien inden for brostenene. Det er nu 

så flot igen, mindre kunne gøre det, da de fleste på hjul nok er på vej ud af 

Skansestien/Paradisruten, som jo er belagt med andre materialer. 

Dog ville det være rart, om man undgik skærver og dybt sandlag. 

Det sidste er der meget for meget af, hvor Redningsvejen fra Birkely munder 

ud i Paradisruten. Hvis det ikke er muligt at fjerne det, kunne der så ikke 

etableres en ”omfarts-sti” inden om sandbunken. Så kunne badenymfer og 

strandløver slippe for at få deres ejendele kørt over af dem, der er så heldige 

at kunne ”fræse” sig igennem ”sandkassen”. 

Vi andre ”gumpetunge” med kørestole eller adstadigt cykeltempo må køre 

andre veje eller stå af. Men Paradisruten er vel for alle? Eller Hvad? 

Det er to et halvt år siden, jeg gjorde opmærksom på problemet, men der er 

ikke sket noget endnu. Der kommer ellers også turister den vej. 

Med sandblæst hilsen”. 

 

17. maj 2004. 

 

Nysted Badmintonklub har afholdt generalforsamling. 

Ved valgene var der genvalg over hele linien, nemlig Jan Gleie, Jim Christiansen og Steffen 

Hedemand. 

 

Knud Harwits, Strandvejen 77, Nysted, forfatter af bl.a. Nystedvalsen, skriver sin livshistorie 

suppleret med billeder og humør på Nystedcitys hjemmeside, hvor den kan læses – opdelt i 

flere afsnit. 

Det kunne da være spændende om han senere vil udgive den samlet. 

 

20. maj 2004. 

 

Kabine scootere på Nysted Camping. 

 



De fleste kender dem – de små charmerende kabinescootere, også kaldet ”Gokkemobiler”, der 

på deres tre små hjul kryber af sted på landevejen med deres 13 hestekræfter og en topfart 

på 85 km/t. 

BMW Klub 367 holdt træf på Nysted Camping i dagene 20. til 23. maj. Klubben har fået 

tilmelding fra 35 gokkemobiler, og fredag den 21. maj blev der kørt et rally fra Nysted 

Camping over Godsted, Røgbølle Sø, Fuglse, Holeby, Lungholm, Bremersvold og tilbage til 

havnen i Nysted, hvor der var mulighed for at køretøjerne. 

Om lørdagen kørtes en tur på Falster og søndag kørte deltagerne hjemad igen. 

 

21. maj 2004. 

 

Borst-kaffe åbner i Nysted. 

 

 

Nysted får en fin lille ny butik. Det er Palle 

Borst, Fiskergade 19, Nysted, der vil slå sig 

ned som egnens kaffeekspert, og fredag 

åbnede han butikken i Jernbanegade 1, 

Nysted, under navnet BORST-KAFFE. 

 

 
 

Billeder: John Voigt Lidt af butikken. 

 

Ebba Ellehauge, Wichmandsvej 47, Nysted, kan fejre sin 70-årige fødselsdag. Åbent hus 22. 

maj på Birkely 96 fra Kl. 13. 

 

22. maj 2004. 

 

Nyt galleri I byen. 

 

Doris og Mogens Lundh åbner galleri i Slotsgade 9, Nysted. Galleriet navn bliver Hansa-Art, og 

skal hjælpe ukendte kunstnere videre i karrieren. Der er åbent i galleriet fradag og lørdag 

mellem kl. 14 og 18. 

 

24. maj 2004. 

 

Mogens Jønson i OK’s bestyrelse. 

 

Genvalg over hele linien, da det forbrugerejede olie- og benzinselskab OK afholdt sit årlige 

kredsbestyrelsesmøde i Nyk. F. Teater. Mogens Jønson blev genvalgt som formand for 

kredsbestyrelsen. 

 

25. maj 2004. 

 



 

 

Monster Truck Show på 

Wichmandsvej/Skansevej, kl. 19. 

 

Det var ellers noget af en opvisning 
gutterne gav små 200 fremmødte 

frysende tilskuere. 
 

Til højre ses den næststørste af 

monstrene, som kravler ret hen over 3 
biler uden nogen form for problemer. 

Monstrene er ombyggede almindelige 
biler, hvor man simpelt hen har bygget 

undervognen nedad og sat en masse 
udveksling på. 

 

 

 

Foto: John Voigt Tekst: Søren Gjødvad Foto: Søren Gjødvad 

 

Ildløs i Fiskergade 18. 

 

Tidligt i morges udbrød der brand i garagebygningen til Fiskergade 18 i Nysted. Ejeren havde 

behandlet nogle havemøbler med olie, og de klude, der var anvendt, var efterladt i bygningen. 

Selvantændelse i dem, var årsagen til branden, som var ret voldsom, da den blev opdaget. 

Der skete store ødelæggelser, idet garagen og alt i garage- og værkstedsbygningen blev 

ødelagt. Man nåede dog at redde bilen ud. 

 

29. maj 2004. 

 

Vejen gennem skovområdet ved Skansen og Nysted Camping bliver udvidet. Vejen op til 

campingpladsen har i mange år været for smal, hvilket har vist sig særligt om sommeren, hvor 

biler og campingvogne ikke kan køre, idet mange badegæster parkerer i den ene side af vejen. 

Teknisk udvalg har besigtiget området og besluttet, at nu skal der gøres noget ved sagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 

 

1. juni 2004. 

 

Offentligt budgetmøde for Nysted og Vantore Menighedsråd afholdes i Nysted præstegård kl. 

19. 

 

Radikalt Grundlovsmøde. 

 

Det radikale Venstre afholder grundlovsmøde i præstegårdshaven i Nysted. 

 

2. juni 2004. 

 

Kunstudstillinger i Nysted. 

 

John B. Thorsen, Det lille Røgeri, Adelgade 68, Nysted, har taget initiativ til indretning af 

lokaler til udstilling af kunst. Lokalerne er ved at blive gjort klar, og forventes åbent i løbet af 

denne uge. Her vil blive udstillet kunst af en rimelig god kvalitet, som både kan beses og 

købes. Udstillingen sker i samarbejde med Kunstforeningen, og første udstiller bliver Conny 

Vies, som kommer fra Køge. Hun er maler i dobbelt forstand, idet hendes arbejde er at være 

håndværksmaler og fritiden bruges så til kunstmaleri. 

 

Man må nok sige, at kunsten er kommet til Nysted her i sommer. Ud over ovennævnte er der 

jo i maj åbnet nyt galleri i Slotsgade 9, men der vil også fortsat være mulighed for at se på 

kunst på rådhuset. 

 

Fik bøde for at have polsk pige i huset. 

 

I NYSTED KRØNIKEN 2003 blev fortalt om en polsk pige - Agnieszha Nowicka – som have 

arbejdet i huset hos familien Jesper og Joanna Dose på Strandvejen 75 i Nysted. Efter at været 

fyret blev der rejst sigtelse mod familien for at have haft hende til at arbejde i årevis til 

underbetaling og uden de nødvendige opholds- og arbejdstilladelser. 

Denne sag er nu afgjort ved, at familien Jesper og Joanna Dose hver er blevet idømt en bøde 

på kr. 2.500. 

 

10. juni 2004. 

 

Nysted Badmintonklub – ekstraordinær generalforsamling. 

 

Nysted Badmintonklub måtte indkalde til ekstraordinær generalforsamling kl 19 i Roklubbens 

lokaler på Strandvej. Årsagen var, ved den ordinære generalforsamling kunne man ikke 

godkende regnskabet, idet den nyvalgte kasserer havde taget udgangspunkt i 

regnskabsaflæggelsen da han tiltrådte, medens regnskabet skulle have fuldt regnskabsåret. 

Endvidere var revisoren ikke mødt frem p.g.a. ferie. 

Skaden blev gjort god igen i løbet af aftenen. 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 

 

1. juli 2004. 

 

Dagen er årets 183. dag. Uge 18. Navn: Lucina. Solen ned kl. 21.50, Op i morgen kl. 4.43. 

Dagens længde: 17 timer og 8 minutter. Aftager 6 minutter. 

 

Dagen har også navn efter Theobaldus (død 1066), der som from eneboer først slog sig ned i 

Luxembourg og efter en pilgrimsrejse til Santiago de Compostela i Spanien og til Rom levede i 

Vicenza i Italien, hvor han lod sig præstevie. Efter hans død søgte krøblinge og mange slags 

syge hans hule for at søge helbredelse. Det er Canadas nationaldag. 

 

Halmvarmeværket i Nysted. 

 

 

Varmeværket på Egevænget er nu officielt 

overtaget af forbrugerne. Dette blev symbolsk 

markeret ved overrækkelse af en check på kr. 

11 millioner kroner til Nysted kommune. 

Umiddelbart efter overrækkelsen/overtagelsen 

blev checken revet i stykker, idet pengene er 

overført til kommunen på anden måde.  

Jørgen Petersen forsætter som teknisk chef og 

Kim Boesen, som hans medhjælper. Margot 

Hansen er blevet ansat som administrativ 

medhjælp. 

Der sker ingen ændringer af 

varmeforsyningen, og forbrugerne vil inden 

længe få tilsendt første a/conto opkrævning. 

På billedet ses fra venstre: Troels Frandsen, formd. 
teknisk udvalg, borgmester Lennart Damsbo-Andersen, 

Stadsingeniør Hans-Erik Johsen, Ib Thøfner, Mogens 

Jønson, næstformd. og Rudi Madsen, formd. for 
Varmeværket. 

Foto: Lasse Sundstrøm 

 

 

Lokalhistorisk Arkiv. 

 

Lokalhistorisk Arkiv er lukker hele juli måned. Der kan dog træffes aftale for besøg på tlf. 54 

87 12 30. 

 

 

 

 

 

 

3. juli 2004. 



 

 

Jenny Jensen, Ny Østergade 16, Nysted, kan 

fejre sin 80 års fødselsdag. 

 
 Fra Jennys festdag. 

Foto: Ann-Dorte Voigt 

 

Med tilladelse fra journalist Thorkild Jensen, FOLKETIDENDE er medtaget et portræt af 

fødselaren: 

Jenny - altid glad og smilende. 
 

Trods 80 år om nogle dage klarer Jenny Jensen stadig næsten alt det huslige. Hun er fra Vestlolland, men 

valgte også Nysted 2. gang. 

 

Altid et stort smil og et hjerteligt "goddaw". Sådan kendes Jenny Jensen fra sine ture gennem Nysteds 
gader. En glad "gammel" kone, der har et smittende godt humør. "Gammel" i anførselstegn, fordi hun ikke 
viser tegn på at være gammel, selvom papirerne viser, at hun fylder 80 år på lørdag. 
Jenny Jensen er fra Kappel på Vestlolland. Da hun var blevet gift, flyttede hun og manden til Nysted, hvor 
han fik arbejde på Aalholm. I begyndelsen boede de i et af Aalholms huse, senere købte de hus i Vantore, 
hvor de boede til manden døde for 19 år siden. 
- Jeg arbejdede da også på Aalholm, hvor jeg var med til at luge roer, men ikke til høst eller optagning af 
roer. - Da vi boede i Vantore, havde jeg også arbejde i roemarkerne, og jeg hjalp andre med at vaske tøj, og 
jeg har da også taget ud at servere, fortæller hun. Gennem 16 år havde hun arbejde som hjemmehjælper. 
Da hendes mand døde, overvejede hun at flytte tilbage til Vestlolland, men valgte at blive i Nysted, hvor hun 
fik en lille lejlighed. For godt halvandet år siden, fik hun mulighed for at flytte ind i det nye byggeri ved Ny 
Østergade. - Her er rigtig dejligt at bo med masser af god plads, bare se her ind til badeværelset. - Det er jo 
en helt ladeport, konstaterer hun. 
Der er naturligvis også soveværelse i lejligheden, men hendes faste lænestol foran fjernsynet er også et 
godt sovested. - Somme tider vågner jeg i stolen klokken fire om morgenen, og så er der jo ingen grund til at 
gå rigtigt i seng, mener hun. Indkøb og madlavning klarer hun selv, og det er baggrund for hendes mange 
ture til byens forretninger.  
- Jeg får besøg af hjemmehjælpen hver 14. dag, for jeg har det ikke så godt med at håndtere en støvsuger, 
så det får jeg hjemmehjælperne til at klare. - De er også så rare og flinke. 
Det sidste kunne vi konstatere under vores besøg. Da dukkede en af hjemmehjælperne op med deres gave 
til 80 års dagen. Samt lidt nyt om en anden hjemmehjælper, der jævnligt kommer hos Jenny Jensen. 

 
Hun markerer sin fødselsdag med morgenkaffe mellem klokken 8 og 11 lørdag, derefter holder hun privat 
fest med familien. 

 

5. juli 2004. 

 

I NYSTED AVIS har Leif Birk, Kildevej 1, Frejlev, haft følgende indlæg under overskriften Svar 

til Søren Gjødvads læserbrev: 

”Det er da kedeligt, at det ser ud til at Nysted-wireless ikke har fået den tilslutning Du havde 

håbet på, men jeg tror nok, at Du først skal se på Dig selv og den organisation Du har 

præsenteret bl.a. i Kettinge tidligere på året, hvor der i øvrigt var temmelig mange der mødte 

op, så sig ikke at forhåndsinteressen ikke var til stede. 

Men det var ikke nogen særlig overbevisende præsentation, f.eks. var spørgsmålet om 



priserne temmelig dårligt fremlagt, specielt hvis man ønskede at gå op i hastighed, så ville det 

blive mere end dobbelt så dyrt, og forklaringen om supporten var heller ikke overbevisende. 

Det andet der manglede var en tidsplan. 

Oplysningerne Nysted-wireless på Din hjemmeside er ikke særligt informative, og de gange jeg 

har ringet for at høre, hvordan det går med at blive tilsluttet, har svarene været meget 

”tågede”. Og jeg kan ikke lade være med at sige, at jeg sidder med et indtryk af, at Du mener 

de mennesker der bor heri Nysted kommune, ikke er så kloge som dem andre steder i landet, 

siden vi ikke med begejstring er ”sprunget på vognen” endnu, men kære Søren, jeg har som 

tilflyttet Københavner lært meget af folkene her på egnen og en af de ting er, lad os nu se om 

”den ka’ køre”. 

Og det med at det koster mange penge, ja, men det vidste Du vel på forhånd og risikoen 

kendte Du også. 

Så mit råd til Dig, få strammet op på organisationen, få fat i nogle mennesker der kan tale din 

sag på en overbevisende måde, og kom så videre, lad være med at lyde så opgivende”. 

 

7. juli 2004. 

 

Aarestruphuset holder åbent. 

 

 

 

 

 Aarestrups Hus. Tegning: Nysted Krøniken.  

 

I sommerferien har Aarestrup-selskabet besluttet at holde Aarestrup-huset åbent en gang om 

ugen. Det er hver torsdag klokken 10 – 12, hvor man kan få en rundvisning. Entreen for 

voksne er 25 kroner. 

 

10. juli 2004. 

 

Sydhavsfestival holder pause. 

 

Sydhavsfestivalen i Nysted for sommeren 2004 bliver ikke til noget. Arrangørerne har ikke 

kunne få planlægningen til at falde i hak. Vil forsøge igen næste år. 

 

14. juli 2004. 

 

Hilmer Jørgensen, Adelgade 56, Nysted, har været indehaver af Hilmers Grill i 10 år, og 

samme dag fylder H. 53 år. 

 

 

Månedens vits. 

 

- Du har overhoved ingen viljestyrke, Herbert, sagde fru Hansen til sin mand. Se, nu bare 

Olsen inde ved siden af. Han er holdt op med at ryge. 

- Jeg skal gi’ dig viljestyrke, rasede Hansen. Fra nu af sover jeg inde på gæsteværelset! 

Ugerne gik, og en sen aften bankede det forsigtigt på døren til gæsteværelset. 



- Hvem der, råbte Hansen brøsigt. 

- Det er mig, lød fruens forsigtige stemme. – Jeg ville bare lige sige, at Olsen er begyndt at 

ryge igen. 

 

Hvor langt er der til Plau? 

 

 

 

 

Et besøg fra Nysteds venskabsby Plau endte 

forleden dag med, at der blev opsat et nyt 

kilometerskilt på havnen ved den såkaldte 

Venskabernes Plads. Borgmesteren fra Plau 

afslørede det nye skilt, der viser hvor mange 

kilometer der er til Plau, der ligger i 

naturskønne omgivelser i det tidligere DDR, 

ca. 50 kilometer syd for Rostock. 

Foto: John Voigt  

 

Vejrhanen på Gl. Torv og de problemer det kan give. 

 

 

Ejeren af Gl. Torv 1, Nysted – Werner Jensen 

– har opsat en vejrhane på sin ejendom, og 

dette har afstedkommet, at teknisk forvaltning 

har sagt nej og at vejrhanen nu skal tages 

ned. Vejrhanen strider mod bevaringsplanen 

for Nysted kommune. 

Hele spørgsmålet skal nu drøftes i et møde 

mellem teknisk udvalg og Bevaringsforeningen 

i Nysted, hvor man vil drøfte generelle 

retningslinier for hvad husejerne må 

udsmykke deres huse med inden for 

bevaringsplanens rammer.  
 Foto: John Voigt 

 

15. juli 2004. 

 

Andelsbolig-projekt er opgivet. 

 

I januar beskrev jeg, at ejendommen på hjørnet af Fiskergade og Havnegade – Havnegade 2 – 

i Nysted skifter formentlig udseende i nær fremtid. Der er planer om en istandsættelse af 

ejendommen eller nedrivning og opførelse af nyt. Ejendommen rummer i øjeblikket 9 

lejligheder – som er forholdsvis små – og det ønsker MN-Entreprice at tage fat på at ændre i 

de kommende måneder.  

Planerne er nu ændret, idet firmaet vurderer at markedet for andelsboliger er mættet i Nysted.  

Ejendommen forsøges nu solgt med en efterfølgende renovering til følge. 

 

Også naboejendommen Havnegade 4 er købt af firmaet. Er nu nedrevet. Firmaet oplyser, at 

det samlede areal er på 650 kvm., hvilket giver flere muligheder. 

Planerne for dette område er også ændret. Firmaet vil opføre en ejendom på 90 kvadratmeter, 

som efterfølgende søge solgt. 

 

16. juli 2004. 



 

Kloakanlæg – Ministeriet siger nej! 

 

Nysted kommune må ikke sælge kommunens kloakanlæg til et kommunalt ejet aktieselskab. 

Indenrigsministeriet fastslår, at der er tale om et arrangement lig sale-and-lease-back, og 

dette kan man ikke godkende. 

Afgørelsen har medført flere læserbreve, som i sagens natur tages med her: 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Borgerlistens bestyrelse v/Hans Erik Pedersen, 

Holebyvej 6, Ø. Ulslev, haft følgende indlæg under overskriften Vore synspunkter var 

rigtige: 

 

”Da Borgerlisten bad borgmesteren om at trække kloaksagen (sale & lease back) af 

dagsordenen, fordi den efter Borgerlistens opfattelse ikke ville være lovlig, og fordi det ville 

være at snyde kloakbrugerne, sagde han nej. Da Borgerlisten sagde til borgmesteren, at man 

prioriterede denne sag så højt, at hvis borgmesteren ikke lyttede, var samarbejdet slut. 

- Da reagerede borgmesteren straks ved at finde sig et nyt ”flertal” i byrådet og smide 

Borgerlisten på porten. 

Borgerlisten fik naturligvis et chok, da vores fantasi ikke rakte til at skulle opleve en så uhørt 

grov politisk optræden. 

Da Borgerlisten sammen med andre ville overdrage halmvarmeværket til borgerne reagerede 

borgmesteren henholdende, men heldigvis er den sag på plads og derved endt lykkeligt. 

Da Borgerlisten foreslog skattepolitisk samarbejde med Østlolland og Falster i stedet for med 

centret i Maribo, skabte det stor vrede og afstemningen blev redet for borgmesteren med en 

afværgedagsorden fra Venstre. Borgerlisten holdt fast i disse sager og tiden har vist, at alle 

vores synspunkter var rigtige. 

Den næste sag kan blive Vindcentret som Borgerlisten på ingen måde ønsker. Desværre 

kostede det Borgerlisten indflydelse ved borgmesterens omkonstituering, og i øvrigt uden at 

borgerne kunne forstå hvorfor. I stedet for at samarbejde med Borgerlisten og lægge tingene 

frem til åben drøftelse valgte borgmesteren at ”straffe” sine kritikere. ”Med borgerne i 

centrum” skriver kommunen, men er det helhjertet, når man ser hvordan byrådsflertallet 

gebærder sig?” 

 

Også i FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Bent Bille-Hansen, Lindholmvej 5, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Vi nøjes med at være tilfredse: 

 

”Man læser i Folketidende, at borgmesteren er dybt skuffet over, at indenrigsministeriet har 

sagt nej til det kloakcirkus, som et snævert flertal i byrådet besluttede. Vi i Borgerlisten kunne 

jo hovere og sige, hvad sagde vi, men vi nøjes med at være tilfredse over, at det ikke blev 

gennemført. 

Sagen havde været en helt anden, hvis forslaget havde bevirket, at alle, der er tilsluttet 

kloaknettet, havde fået gavn af det bl.a. således, at den høje vandledningsafgift kunne 

nedsættes. Men provenuet, hvid der blev noget, skulle i kommunekassen. Vi bad jo 

borgmesteren om, at kloaksagen blev taget af dagsordenen, så der kunne foretages en 

grundig analyse af hele området, og måske finde en anden måde, så også kloakbrugerne 

kunne få gavn af det. 

Men sagen skulle afgøres her og nu, og otte stemmer er selvfølgelig en mere end halvdelen. 

Det gavner ikke det politiske klima at trumfe en så stor ting igennem med det mindst mulige 

flertal. Det mener Borgerlisten i Nysted”. 

26. juli 2004. 

 

Lidt om priser. 

 

Din rigtige slagter v/Hansen & Søn, Gl. Torv 6, Nysted, har rigtige slagtertilbud torsdag og 

fredag, nemlig: 

UGEPAKKE: Oksefars ½ kg, Svinefars ½ kg, Medister ½ kg, Gullasch 800 g, Skinkeschnitzler 

900 g, Skinkesteg 1,5 kg, Hele pakken, kun 225,00 kr. 



UGENS VIN: Nyhed Santa Veta, Merlot el. Cabernet Sauvignon, God rødvin fra Chile, 4 fl. 

100,00 kr. 

STORT PAKKEMARKED: Altid stort udvalg, pr. pakke 59,95 kr., 2 pakker 110,00 kr., 4 pakker 

200,00 kr. Masser af dansk okse- og svinekød hver uge. 

GRILLTID – KØDTILBUD: Røget Rulleskinke, pr. ½ kg. 19,95 kr. (God til glasering), Marineret 

farmerbøffer, ca. 700 g, 65,00 kr. 

MAGER FARS – TIL LAVPRIS: Hakket oksekød 3 kg kun 105,00 kr., Hakket svinekød 3 kg. Kun 

100,00 kr., Grovhakket Medister 3 kg kun 90,00 kr. Køb 3 kg af hver – for kun 250,00 kr. 

STORKØB – BESTILLES DAGEN FØR: 1/1 Skinke ca. 9,5 kg, parteres gratis, kun 225,00 kr., 

1/1 Forende ca. 9,5 kg, parteres gratis, kun 175,00 kr., ½ Mager gris, parteret til fryser, pr ½ 

kg, kun 10,00 kr., ½ Luksus Kvie, pr ½ kg, kun 17,50 kr., 20 kg Luksus Kviekød, kun 795,00 

kr., 12 kg Flæskekødskasse, kun 425,00 kr. 

 

Hvad koster det at gå på restaurant, f.eks. Skanse Pavillonen? 

3-retters menu: Valgfri forret, Saftig steak og Valgfri dessert, kr. 185,00 pr. person. Månedens 

vin, kr. 120,00. 

 

27. juli 2004. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Jens Chr. Nielsen, Østergade 24, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Godt at få en ny drøftelse: 

 

”Kommunesammenlægningen skal op i Nysted byråd igen, skrev Folketidende for nyligt. Det er 

både nyttigt og godt, for måske er Østlolland-Falster heller ikke den rigtige løsning for os i 

Nysted. 

Jo mere, man overvejer tanken, jo stærkere synes mig argumenterne at være for én stor 

kommune, fælles for Lolland-Falster. Med et selvfølgeligt centrum i Nykøbing bliver den stor 

nok til en økonomisk acceptabel, administrativ decentralisering til gavn for borgerne. Den 

bliver stor nok til, at bestemte opgaver kan udlægges til andre end hovedbyen, f.eks. 

beskæftigelses-, turist- og kulturindsatsen. Den bliver stor nok til at kunne modstå den stærke 

tendens til at betragte Lolland og Falster som ligegyldige vedhæng til Sjælland. Den bliver stor 

nok til at bidrage væsentligt til at løse de svære strukturformer, som erhvervsudviklingen vil 

kræve i de kommende år – tænk bare når EU’s sukkerordning reformeres! Den bliver stor nok 

til at formulere krav om trafikløsninger, især tog, som tjener egnen. Den bliver stor nok til, at 

de sociale og sundhedsmæssige opgaver kan løses koordineret og ordentligt. Den bliver 

endelig stor nok til at være en afgørende medspiller i udviklingen af områdets skole- og 

uddannelsestilbud. 

Hvis de nuværende kommuner reduceres til to eller tre, risikere man, at de kommer til at deles 

om problemerne uden at kunne medvirke effektivt til løsningerne. Én stor kommune er måske i 

virkeligheden et både modigere og mere solidarisk bud med en kommunal fremtid for os alle. 

Hvorfor skulle Nysted byråd ikke medvirke til, at vi – og andre – tager drøftelsen een gang 

til?”. 

 

 

 

 

 

 

 

28. juli 2004. 

 

Badevandet. 

 

Det er jo blevet sommer – bedre sent end aldrig. Badevandet omkring os siger: 

Marielyst Østersøbad: 16o, Hestehoved, Nakskov: 19o, Anlægget Stubbekøbing: 18o, Skansen, 

Nysted; 19o og Bandholm Badeanstalt: 19o. 

 



Møde om ny struktur. 

 

Storstrøms Amt har taget initiativ til indkaldelse til fællesmøde med amtets 24 

kommunaldirektører med det formål, at drøfte de kommende strukturomlægninger. Mødet 

afholdes den 26. august, og mødet skal bl.a. bruges til at skaffe klarhed over, hvad der skal 

ske i forbindelse med overflytningen af opgaver. 

 

30. juli 2004. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Hans Jørgen Hansen, Østvej 6, Herritslev, Borgerlisten 

(Forhenværende formand for teknisk udvalg), haft følgende indlæg under overskriften Kloak 

og samarbejde: 

 

”Hurra for demokratiet. 

Da vi indgik aftale med Socialdemokraterne og valgte borgmester, var der ingen grænser for, 

hvad vi kunne og skulle samarbejde om. Der blev oprettet formandsmøder og alt blev vendt i 

gruppemøder, men det var ikke mange kommaer, der blev flyttet. 

Det viste sig dog hurtigt at Lennart lænede sig meget op af administrationen. Da kloaksagen 

blev rejst brød samarbejdet sammen – på trods af gentagne advarsler. Jeg kunne ikke 

forestille mig, at arrangementet var lovligt, da det til forveksling lignede salg- og lejetilbage af 

kommunale bygninger, som af regeringen blev dømt ulovlige dagen efter at kommunen havde 

vedtaget det i juni 2000. 

Da det samtidig var samme person, men med et nyt firma, der præsenterede konceptet, 

skærpedes vores opmærksomhed. Det burde vel være administrationen, som afprøvede 

lovligheden af arrangementet, inden det blev forelagt byrådet, og ikke os byrådsmedlemmer. 

Man kunne vel forlange, at borgmesteren udviste lidt mere ydmyghed end bare at sige: Det 

var ærgerligt, vi troede det var lovligt. 

Det kan ikke være kommunens opgave at spekulere i brugerbetalte konti, især hvis brugerne 

ikke får gavn af et eventuelt overskud. 

Ministeriets dom er ikke kun en sejr for Borgerlisten, men viser der er håb for almindelig sund 

sans”. 

 

Nye omgivelser for flyvermonumentet. 

 

 

 

I flere år har flyvermonumentet på havnen 

været omgivet af en kraftig bevoksning, men 

det er der nu lavet om på. Bevoksningen som 

har hindret gæster at se monumentet i sin 

helhed er nu fjerner, og teknisk forvaltning har 

nu etableret kantsten og en lille trappe med 

brosten foran monumentet. Også til siderne er 

der lagt brosten. 

 

Foto: John Voigt  

 

Nu er det ikke alle der kan huske årsagen og tilblivelsen af flyvermindesmærket på havnen. 

Jeg genopfrisker lidt af historien – udskrift fra Nysted Krøniken. 

 

”15. September 1946 afsløredes i Anlægget ved Nysted Havn et Mindesmærke for de 10 

nedskudte amerikanske Flyvere, hvis Maskine 1 Paaskedag 1944 under en Luftkamp blev skudt 

ned i farvandet uden for Nysted. – Monumentet bestaar af en Sokkel, der øverst er forsynet 

med 3 Bølgelinier, Grundlinierne i Nysted Byvaaben og tillige Symbol paa, at Flyverne fandt 

deres Død i Havet; oven på denne er anbragt en 3 bladet Propel fra den nedskudte Maskine, 

en flyvende Fæstning; Propellen er af Aluminium og i den Stand, hvori den fandtes efter 



Nedstyrtningen, kun er den renset. Paa Sokkelen er der en Plade med de 10 Flyveres Navne. 

Ved Indvielsen sang først et Børnekor: ”Nearer my God to Thee”, hvorefter Stiftsamtmand, 

Greve Reventlow i en smuk Tale mindedes de 10 Man og hyldede dem som Forkæmpere for 

frihedens Sag. – grundet paa Borgmester Hansens Sygdom foretog Viceborgmester Kr. 

Stenstrup Afsløringen, idet 2 smaa Spejderpiger fjernede det Flag, der dækkede Mindepladen, 

og imens Forsvarsbrødrenes Fane sænkedes. Derefter bad Sognepræsten en Bøn og til Slut 

sang den store Forsamling: Altid frejdig, naar du gaar. 

Til Mindehøjtideligheden var der anmeldt Besøg af en amerikansk Major, der imidlertid paa 

Grund af Biluheld nær Køge ikke kom herned. 

Efter Afsløringen var der paa Raadhuset en reception for en Del indbudte. 

Det ualmindelige smukke Monument er anbragt paa et meget naturskønt Sted; det er tegnet 

af Kæmner Rude Pantmann; Driftsbestyrer Christiansen, de kommunale Værker, har renset og 

forestaaet Opsætningen af Propellen, medens Murermester H. Jochumsen har opført Sokkelen. 

 

Bobby Astrup, Rosenhaven 15, Nysted, er afgået ved døden den 30. juli i en alder af 78 år. 

 

I FOLKETIDENDE under den 6. august er indrykket nedenstående mindeord over Bobby Astrup, 

Nysted, af Otto Leo, p.t. formand for D.O.S. (det originale selskab): 

”En af landsdelens festligste og farverigeste personer har sagt farvel og tak og har taget en 

enkeltbillet ud i det blå. 

Jeg taler naturligvis om Bobby Astrup, som 30. juli 2004 døde efter kort tids sygdom. 

Bobby kom for mange år siden fra Holbæk til Nykøbing F., hvor han startede i 

Cykelkompagniet og senere blev chef for samme, til han købte ejendommen i Slotsgade og her 

fik sin egen forretning med lidt af alt, fra brugte til nyt, møbler, malerier, småt og stort, alt 

havde interesse. Han var en munter mand, hvor mange kunder har fået pruttet priserne helt i 

bund, i begges interesse. Hos ham var originaliteten i højsædet og det skortede ikke på ideer. 

Det var også ham, der sammen med undertegnede stiftede det originale selskab i august 

1996, og som i de otte år har sat lidt fut i fejemøget her og der og alle vegne. 

Bobby, der er mange, der vil savne dig både i det daglige og til fester og ikke mindst dine 21 

brødre i D.O.S. Tak for din dåd Bobby, og god tur. 

Ære være dit minde”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 

 

1. august 2004. 

 

Malerier på rådhuset. 

 

I august udstiller Vivi Diemar, Errindlev, malerier og skulpturer på rådhuset. 

 

Margit og Palle Olsen, Fiskergade 26, Nysted, fejrede kobberbryllup i dag. Dagen blev 

markeret med en fest i hjemmet, hvor parret var omgivet af arbejdskammerater, familie og 

venner 

 

Søren Windelev, skattechef ved Nysted kommune kunne fejre sit 25-års jubilæum ved Nysted 

kommune. Dagen blev markeret med en reception mandag, den 2. august i rådhusets kantine. 

 

Generationsskifte er i gang. 

 

 

 

 

 Engelbredts fabrikker 2004. 
Foto: John Voigt 

 

 



 

Virksomheden Brdr. Engelbredt, 

Adelgade 40,Nysted, er i gang 

med et generationsskifte. 

Processen har været i gang nogen 

tid og er en løbende proces, 

fortæller datter og far Susanne og 

Preben Høgdal. Han er jo som 

bekendt direktør, men trapper ned 

i takst med at datteren gradvis 

overtager virksomheden. Susanne 

Høgdal er bankuddannet og jurist. 

For fire år siden startede hun i sin 

fars virksomhed, hvor hun nu er 

medaktionær. 

 

Susanne Høgdal 2004. 
Foto: John Voigt 

 

 

 
Preben Høgdal 2004. 

Foto: John Voigt 

 

 

I virksomheden er der i dag ansat en snes medarbejdere. Ikke mange i forhold til tidligere 

tider, idet 75 % af produktionen foregår på en lønsystue i Polen. I Nysted er det især design- 

og produktudvikling, der foregår. Fabrikken i Nysted har en fast kundekreds, hvoraf Falck er 

største enkeltkunde, men også Banedanmark og Billund Lufthavn køber varer fra Bdr. 

Engelbredt. Der er også eksport til udlandet, bl.a. Norge. 

 

Historisk: 

Virksomheden blev startet af uldkræmmeren Marius Engelbredt, Herning, der i 1909 åbnede 

"M. Engelbredt Beklædningsmagasin" med herreekvipering, trikotage, fodtøj og klædelager i 

Nysted. Forretningen udviklede sig hurtigt og sammen med broderen, Jacob Engelbredt, 

startede Marius Engelbredt i 1920 konfektionsfabrikken. Da den var på sit højeste, var omkring 

100 medarbejdere ansat.  

Nedenfor ses billeder fra fabrikken omkring 1931: 

 

  
Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Nysted. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Nysted. 

 

På billedet til venstre er det endda muligt at sætte navne på flere, nemlig: 

 

I første række fra venstre: Alma Jakobsen, Karen Halgren, Margrethe Larsen, Marius 

Engelbredt, Thorvald Nielsen, Svend Aage Larsen, Peter Emil Johansen og Adam Rugård. 

 

Række 2 fra venstre: Fru Thue Hansen, ingen navn, Gerda Striegler, Stine Larsen, ingen navn, 

ingen navn, ingen navn, ingen navn, ingen navn, Agnes Nielsen, ingen navn, Valborg Juliusen. 

 

Stående op af væggen til højre: Karla Brandt, den bagved ingen navn. 



 

De resterende ses fra venstre: Erik Halgren, Poula Olsen, Gertrud Mikkelsen, Poul Schjelde, 

Emilie Nielsen, Laura Hansen, Ludvig Eriksen, ingen navn, ingen navn, Inger Rasmussen, Inger 

Gleje, Asta Hansen, Rigmor Olsen, Ingeborg Hansen og Ellen Ramsbøl. 

 

 

 

I 1949 indtraf en katastrofe, da 

Marius Engelbredt og svigersønnen 

fabrikant Oppen under en flyvetur 

styrtede ned ved Frankfurt og blev 

dræbt. Fabrikken blev derefter drevet 

videre af Marius Engelbredts enke, 

Emilie og datteren Dora.  

 

 
Foto: Privat  Foto: privat 

 

I 1964 blev Preben Høgdal ansat som kontorchef, og 14 år senere købte han forretningen af 

aktieselskabet. Preben Høgdal kom til fabrikken som kontorchef og blev efter fem år direktør. I 

1978 købte han virksomheden af familien Engelbredt. 

 

Fabrikken Bdr. Engelbredt kan fejre hele to 40 års jubilarer, nemlig direktøren selv, samt 

tilskærer Kirsten Pedersen, Lærkevej 9, Nysted.  

 

5. august 2004. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Svend Frank, Dansk Folkeparti, Rødstensrevle 2, 

Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Kloakcirkus og rejselyst!: 

 

”Valgflæsk til det valg endte i kloakkerne, og det så det lugter, men jeg fra Dansk Folkeparti 

kunne fornemme, at denne sag ikke ville få accept i Tilsynsrådet, og sammen med min 

samarbejdsgruppe besluttede vi at oversende sagen, som blev videresendt til 

Indenrigsministeriet. Der fik den et nyt opkog, men lugten var for stærk, så den blev afvist. 

Vi fik ret i vore meninger, men hvad kostede forarbejdet, og udarbejdelse af dette 

”kloakcirkus” borgerne, det er der mange, der gerne ønsker oplyst. 

Vi må konstatere, at borgmesteren græd sine salte tårer, idet han mente, at kunne have gjort 

så meget godt for borgerne for de forventede rentepenge. 

Man talte ikke om en billigere løsning ved genansættelse af vores kommunaldirektør, man 

gjorde det lovligt, men ikke det rigtige, her var jeg også imod den dyre åremålsløsning. 

Rejsen for borgmesteren og kommunaldirektøren til Singapore og Australien var heller ikke en 

billig sag, og vi mangler stadig offentliggørelsen af, hvad Irlandsturen har kostet. 

Alt dette er vigtigere for borgerne at få svar på, end om en vejrhane på Torvet passer i 

bybilledet”. 

 

Vort bagermesterpar Gitte og Andreas Jürs, Adelgade 19, Nysted, har fået en søn. Den glade 

moder ses nu i bybilledet – trillende den lille ny i barnevognen. 

 

 

 

 

8. august 2004. 

 

Erik Lønberg Nielsen, Gartnerparken 2, Nysted. Er afgået ved døden. Han blev 91 år gammel. 

 

9. august 2004. 



 

Jørgen Miller Danielsen, Nysted Savværk, er afgået ved døden i en alder af 75 år. 

 

11. august 2004. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Lynge Jensen, Formand for Socialdemokraterne i 

Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Hvo intet vover, intet vinder: 

 

”Bestyrelsen og dermed formanden for Socialdemokraterne tager et medansvar for den 

socialdemokratiske politik, der føres i Nysted kommune. Vi har tidligere givet udtryk for det 

groteske i, at skattestoppet betyder at kommunen skal anvende utraditionelle metoder, for at 

skaffe de nødvendige økonomiske midler. 

Beklageligvis blev Nysted Miljø A/S ikke godkendt i Indenrigsministeriet på grund af de 

finansielle aspekter. Vi skal gøre opmærksom på, at Indenrigsministeriet IKKE har taget stilling 

til lovligheden af arrangementet. 

Socialdemokraterne foreslog oprettelsen af Nysted Miljø A/S i håb om, at det kunne forbedre 

den slunkne kommunekasse, samtidig med at Nysted Miljø A/S kunne få oparbejdet en 

egenkapital, så der kunne blive lavet en tilstandrapport af vores kloak. 

Vi anser det ikke for en katastrofe, og det gør heller ikke ondt at få et afslag i en sag. 

Der er intet ulovligt i at stemme for en sag og bagefter finde af at, at ting ikke kan lade sig 

gøre. 
Oppositionen har valgt at køre sagen som en personlig hetz, hvilket er en mærkelig måde at føre politik på. 
”Hvo intet vover, intet vinder”. 
Vi vil igen være parat til at vove pelsen, hvis vi ser, at der er en mulighed for at forbedre den slunkne kasse, såfremt 
det er til gavn for borgerne, og vi kan bibeholde eller forbedre serviceniveauet for vores børn og ældre i kommunen”. 

 

 

 

11 træskibe samlet i havnen. 

Tirsdag formiddag lå 11 smukke træskibe 

samlet i Nysted Havn. Skibene var ankommet 

aftenen i forvejen. De var på vej fra Hansa 

Sail i Rostock. I løbet af tirsdagen forlod de 

alle Nysted. 

Her ses eet af sejlskibene. 
Foto: Søren Gjødvad. 

 

 

12. august 2004. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Margit Sørensen, Bestyrelsesmedlem, 

Socialdemokraterne, haft følgende indlæg under overskriften Opdatering!: 

 

”Borgerlistens formand Hans Erik Pedersen trænger åbenbart til en opdatering. Han var ikke til 

stede ved formødet, hvor Borgerlisten meddelte, at samarbejdet med Socialdemokraterne 

ophørte. 

Hans Erik Pedersen, der var ingen der blev smidt på porten. I gik selv. Socialdemokraterne 

ledte først efter et andet samarbejdsgrundlag efter at Borgerlisten havde meddelt i avisen, at 

samarbejdet var ophørt. 

Jeg kan da godt forstå du fik et chok, da Jeres byrådsgruppe handlede således, at de mistede 

indflydelse, og jeg forstår da også godt at I har det svært ved at forklare Jeres medlemmer, 

hvorfor I nu står uden for indflydelse, da I ellers havde alle muligheder. 

Men det er ved at være træls at læse om Jeres dårlige undskyldninger og selvhævdelser. 

I skulle hellere koncentrere Jer om den fremtidige politik, i stedet for at fremhæve Jer på de 

samme sager måned efter måned. 



Kort vil jeg dog lige opdatere borgerlisten: 

Kloaksagen: Firmaet der vil formidle selskabsformen havde fået mundtligt tilsagn fra 

ministeriet, og udgifterne til forarbejdet og undersøgelserne er betalt af firmaet. Ingen udgifter 

for kommunen. At det ikke kunne lade sig gøre, havde vi nok fået oplyst alligevel. 

Halmvarmeværket: Socialdemokraterne ville godt overdrage værket til forbrugerne, men 

mente det var rimeligt at salget af Nysted halmværk blev udsat, indtil der forelå en overordnet 

varmeplan for Nysted kommune. Vi vil sikre kommunegarantien i Nysted Biogas, da det ellers 

kan blive dyrt for borgerne, cirka 49 millioner kroner, hvis noget går galt. 

I er de eneste der går sagerne til et cirkus”. 

 

Stranden sejler nordpå. 

 

I FOLKETIDENDE kan man læse, at stranden ved 

Skansen bliver mere og mere trang i løbet af 

sæsonen. Vejformand Poul Henning Nielsen 

vurderer, at sandstranden reduceres fra ti meters 

bredde til otte meters bredde i løbet af en sæson, 

trods det, at kommunen hvert år kører ca. 200 

kubikmeter sand til stranden. Årsagen er, at 

sandet flyder nordpå med strømmen og lægger 

sig tilrette på den nord/østlige side af ”Den Sorte 

Bro”. Fra kommunens side arbejder man på at 

løse problemet og har nogle løsninger i ærmet. 

Ved at bese området kan antagelsen bekræftes. 
 

 Arealet Nord-østlig ved ”Den Sorte Bro”. 
Foto: John Voigt 

Nu skal man ikke gøre sig klog på ting man måske ikke har forstand på, men almindelige 

iagttagelser er nu heller ikke af vejen. 

Jeg mindes ikke som dreng og ungt menneske i Nysted og ved besøg på stranden ved 

Skansen, at problemet var så stort. Men dengang var der også anlagt flere høfder ud fra 

stranden – lige fra Badeanstalten til Skanseanlægget umiddelbart ved indsejlingen til Noret. 

Disse var så vidt jeg husker anlagt af store sten og nogle steder forstærket med nedrammede 

pæle. Længden udi vandet er svært at vurdere, men sandsynligvis 10 – 15 meter. Jeg mener, 

at der var 6-7 stykker. 

 

 

Jeg har været ude at fotografere området, og 

som man kan se – ses resterne af flere af 

disse høfder stadig. Nogle er helt væk og de 

resterende er nedbrudt af vind og vejr og 

meget kortere end jeg kan huske. 

Jeg vil ikke påstå, at genetablering af disse 

kan forhindre sandet i at ”flygte” nordpå, men 

noget må de da alligevel vel havde holdt på. 

Jeg har et billede af 1920-erne og her ses 

stranden stor og dyb ud. 

Måske var det et forsøg værd. 

 Foto: John Voigt 

 



 

 

 

 Postkort: Parti fra Nysted Badestrand, ca. 1920.  

 

15. august 2004. 

 
Efter lang tids svær sygdom er Helle Holm, Skansevej 30, Nysted, død. Hun blev kun 32 år. 
Helle Holm var fra Rødby. Hun blev uddannet som teknisk assistent og blev fra oktober 1992 ansat som indkøber hos 
E. Nobel i Nykøbing F. her var hun tilknyttet til sin død. 
I Nysted var hun aktiv på mange områder. Hun var med som instruktør fra starten af Motionscentret i Kettinge, og 
hun sørgede desuden også for motion til de ansatte hos E. Nobel. Hun var i mange år med i bestyrelsen for brugsen i 
Nysted, og hun havde desuden posten som kasserer i Nysted Fugleskydningsselskab. 
For flere år siden fik hun konstateret kræft og siden var hun gennem mange til tider svære behandlinger mod denne 
sygdom. Samtidig passede hun sit arbejde og de forskellige andre opgaver i det omfang, hun havde mulighed for det. 
Desuden havde hun et livsmod og et smittende humør, som gjorde det lettere for familien og de mange venner at 
klare de ofte svære perioder der har været gennem hendes sygdom. Hun ville ikke give op, men søndag måtte hun 
slutte sin ulige kamp mod sygdommen. 
Helle Holm efterlader sin mand Jan Jensen og to døtre på seks og otte år. 

 

18. august 2004. 

 

Poul Henriksen, Adelgade 2C, Nysted, kan holde sin 90 års fødselsdag. Naboer, venner og 

bekendte kan kigge ind på dagen mellem 11 og 16. 

 

19. august 2004. 

 

Hegnet ved Nysted Kirkegård igen påkørt. 

 

Der må være noget særligt tiltrækkende ved hegnet om kirkegården. Dette er igen blevet 

påkørt af ukendte personer, sandsynligvis her i weekenden. Synderen er endnu ikke fundet. 

 

22. august 2004. 

 

Nysted Kirke får præstetavle. 

 



 

 

En tavle, der viser navnene på alle præster i Nysted Kirke fra 

1496, er nu opsat i kirken med Peder Nielsen som den første af i 

alt 34. En sådan præstetavle kendes fra mange andre kirker, men 

det er første gang, der er ophængt en sådan i Nysted.  

Tavlen blev afsløret af formand Børge Stenstrup i forbindelse med 

højmessen. 

Tavlens træværk er lavet af snedker Jørgen Kristensen, Nykøbing 

F., der er konservator for Nationalmuseet og har udført andre 

opgaver for kirken i Nysted. Bogstaver og maling er udført af Ole 

Dufour i Roskilde. 

Foto: Nysted Avis  

 
24. august 2004. 

 

Offentligt årsmøde i Nysted Kjøbstads Frivillige Fond tirsdag, kl. 16.30. Årsmødet afholdes i 

Nysted Præstegårds konfirmationsstue. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

25. august 2004. 

 

Ingeniør Jens Christensen, Slotsgade 7, Nysted, kan fejre sin 50 års fødselsdag. Han er ansat 

på Holeby Diesel og er med i virksomhedens rejsehold, der tager rundt i verden, hvis der er 

noget unormalt med de motorer, der leveres fra virksomheden. 

Dagen markeres i hjemmet under private former. 

 

26. august 2004. 

 

Efter ejerens død -Jørgen Miller Danielsen, Nysted Savværk – er det et åbent spørgsmål, hvad 

der skal ske med området. Hans søn – ejendomsmægler Jørgen Danielsen – oplyser, at der 

ikke endnu er taget stilling til spørgsmålet. Det er dog klart, at området skal ryddes for de 

store mængder træ, der er på grunden og bygningerne skal også væk. Hvad området herefter 

skal anvendes til er et åbent spørgsmål, og der kan sagtens gå et halvt år, før nogen endelig 

beslutning foreligger. 

 

 

Nyvalg til fondsbestyrelse. 

 

Ved årsmødet forleden i Nysted Kjøbstads Frivillige Fond blev lærer Ulla Werner nyvalgt til 

bestyrelsen. Der var genvalg af banksouschef Jens Henning Jensen, hjemmehjælper Birte 

Nielsen og sognepræst Jens Chr. Nielsen. Anne Larsen genvalgtes som revisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 

 

1. september 2004. 

 

Dagen er årets 245. dag. Uge 36. Navn: Ægidius. Solen ned kl. 20.02, op i 

morgen kl. 6.23. Dagens længde: 13 timer og 41 minutter. Aftaget 3 time og 

34 minutter. 

Dagen har navn efter grækeren Odidius, der slog sig ned som eremit i 

Provence, hvor han en dag besøgtes af en hind, af hvis mælk han levede. Han 

byggede siden klosteret Saint-Gilles ved sin hule ude i skoven og levede der 

som abbed indtil sin død i 720. Han regnedes for en af nødhjælperne og var 

kendt for at hjælpe lamme, kræftsyge og ammende mødre. 

 

Menighedsrådsvalg 2004. 

 

Der skal vælges nye menighedsråd i alle sogne i Nysted kommune. Valgdatoen er tirsdag den 

9. november, men allerede nu går valgproceduren i gang. 

 

Nysted-dreng 40 års jubilæum. 

 

Erik Jensen, Fjordvej 13, Nysted, kan fejre sit 40 års jubilæum i installationsfirmaet A. 

Melgaard, Nykøbing F. Firmaet holder reception for EJ fredag, den 3. september klokken 13-16 

på Hotel Falster for venner, forretningsforbindelser med mere. 

Erik Jensen er en rigtig Nysted-dreng. Kom i lære hos elektriker Leo Larsen, Nysted, og efter 

dennes død fortsatte han hos elektriker Vagn Madsen, som overtog Leo Larsens forretning. 

Læretiden var dengang fire og et halvt år. Efter endt militærtjeneste startede han i 1964 hos 

Melgaard i Nykøbing F.  

I sin fritid er EJ medlem af hjemmeværnet, hvor han næste år kan fejre 40 års jubilæum. 

Derudover er han ivrig fritidsfisker. 

 

Dagny Julie Andersen, Byfoged Holcksvej 12, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 71 år. 

Efterlader sig ægtefællen Svend Andersen, født den 4. juni 1930. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. september 2004. 

 

Kolonihaver i Røde Kors Center. 

 

Røde Kors Centeret på Ndr. 

Kongemarksvej – det tidligere 

flygtningecenter – bliver nu endeligt 

nedlagt. Jysk entreprenør har købt de 

syv pavilloner ved Nysted Skole og 

nedrivningen er begyndt. Arealet skal 

være ryddet senest 1. oktober, 

hvorefter Nysted kommune overtager 

arealet. Der er planer om på området 

at etablere kolonihaver, men 

kommunen er åben for andre ideer. 
 

 Nedrivningen er påbegyndt. 
Foto: John Voigt 

 

10. september 2004. 

 

Nicole Rudin Liljeborg, Gl. Torv 15, Nysted, har født en søn. Faderen er 

Thomas Dahldorph Liljeborg, boende samme adresse. 

 

11. september 2004. 

 

Fugleskydning på Skansen Nysted. 

 

 

Alle 

fugleskydningssæsoner 

på Lolland-Falster 

 Skydningen 

påbegyndtes som 

sædvanligt kl. 8, 

hvor der serveres 



afsluttes med den 

traditionelle skydning på 

Skansen, som Nysted og 

Omegns 

Fugleskydningsselskab 

arrangerer. I år var det 

noget særligt, idet 

selskabet kan fejre sit 

100-års jubilæum. 

 

morgenmad og en 

gammel dansk. 

Derefter skydes der 

til kl. 12, hvorefter 

man går over til 

middagsmaden. Her 

serveres stegte ål 

med kartofler og 

persillesovs. Fra kl. 

13 fortsætter man 

med skydningen 

indtil en vinder er 

fundet. Det koster 

kr. 80,- at deltage 

og alle er velkomne. 
 Foto: John Voigt  

 

I år var der tilmeldt 67 skytter, heraf 4 kvinder, som efterfølgende bliver delt i to hold. Hvert 

hold skyder på hver deres træfugl, som er skåret af piletræ. Fuglen har 16 jernbeslag på sig, 

som skal skydes ned i en bestemt rækkefølge. Skyder man et beslag af, får skytten en sløjfe til 

at sætte fast på sin dragt. Den, der skyder den sidste plade ned (brystpladen) bliver 

fuglekonge, og har vundet konkurrencen. Fuglen har et vingefang på ca. to meter. Den er 1,20 

meter høj og 25 cm tyk. Skydningen foregår fra en skydebuk, som står 35 meter fra fuglen. 

 

 

  
 Foto: John Voigt 

 

Der blev brugt 347 skud til hver af dagens to fugle. Fuglekonge blev Benny 

Andersen fra Vantore. 

 

Der knytter sig en lille historie til fugleskydningen i år. En lokal fritidsfisker 

havde tilsyneladende overset opslag, annoncer eller den orange kugle, som 

hejses på havnen for at advare mod skydningen. Han lå lige i skudlinien og 



røgtede sine garn. Da det var umuligt at råbe fiskeren op, kørte en lokal 

skytte, der også er bådejer, om til Nysted Havn og sejlede ud til fiskeren, som 

derefter pakkede sammen. Om søndagen kunne fiskeren så gøre sit arbejde 

færdigt. 

 

Bestyrelsen for Nysted og Omegns Fugleskydningsselskab er i jubilæumsåret:  

 

 

 

 

Formand Palle Olsen, Fiskergade 26, Nysted. 

Frede Jensen, Skansevej 1, Nysted. 

Jan Jensen, Skansevej 30, Nysted. 

Martin Levisen, Stoffervej 11, Kettinge og 

Leif H. Larsen, Smedepladsen 8, Herritslev. 

 

 

Palle Olsen 
Foto: John Voigt 

 

 

Lidt historiske kendsgerninger - fra NYSTED KRØNIKEN kan man læse: 

 

Fugleskydningsselskabet. 
 

afholdt i sin Tid en Gang om Aaret Fugleskydning i Folehaven. Da det sygnede hen, foran- 

staltede Industri- og Haandværkerforeningen et Par Gange Fugleskydning til Fordel for sin 

trængende Kasse. 

1894 dannedes det nye Fugleskydningsselskab, den lod opføre en Pavillon af Træ paa 

Kobanken i Folehaven; dens Opførelse kostede 4200 Kr. Greven gav Tilladelse til, at den 

maatte blive staaende i 5 Aar, saa skulde den flyttes ud paa Skansen, men Flytningen er ikke 

sket endnu. Noget rentabelt Foretagende for Aktionærerne har Pavillonen ikke været. 

Selskabet har nu 80 Medlemmer, der betal 1 Kr. for Sæsonen. En gang om Aaret afholdes 

Fugleskydning i Folehaven. 

 

NY DAG havde en artikel med billeder – se nedenstående (det vides ikke hvilket årstal): 

 

Sommerdag med solglitter ned gennem bladhanget i ”Folehaven”. Året må være 1906-07, da 

Nysted Fugleskydningsselskab endnu afviklede skydninger og fester i den træpavillon, der var 

placeret i det område, hvorfra Nysted vandværk nu henter sit friske kildevand. Henrik Jensen, 

Kirkevej 3, Ø. Ulslev, har i mange år haft billedet hængende. Han har arvet det efter sin far, 

der ses længst til venstre med sort bowlerhat. Henrik Jensen – dengang en bette purk – ved 

ikke med sikkerhed, om han er et af de børn, der ses i gruppen til venstre.  



I August Maaned 1911 flyttedes Pavillonen fra Folehaven ud på Skansejordene, og forsynedes 

med dobbelttårn. Kommunen ofrer mange penge på at vedligeholde den gamle karakteristiske 

træbygning, der måske går en ny æra i møde som et mødecentrum for et kommende hotel- og 

feriehusbyggeri i området.  

 

 

 

Privatfoto: Henrik Jensen Foto: Nysted kommunes arkiver. 

 

I FOLKETIDENDE den 4. september 1879 er angivet: Fugleskydning i Folehaven ved Nysted 

afholdes med højvelbårne hr. lehnsgreve Rabens tilladelse den 13de og 14de september. Der 

skydes med kugler af dimensioner af indtil 12 pr. pd. Gevinsterne består af 

håndværkergenstande til et samlet beløb af ca. 400 kr. Lørdag morgen kl. 8 marcherer 

skytterne med musik i spidsen fra Torvet i Nysted til festpladsen, hvor lodtrækning finder sted. 

 

15. september 2004. 

 

Vindens verden. 

 

Byrådet har i sit møde behandlet nedenstående punkt. Nedenfor ses sagsoplysninger og 

resultatet af byrådets behandling: 

 

I forbindelse med etableringen af verdens største vindmøllepark syd for Lolland, besluttede 

Nysted kommune i1999 at gå aktivt ind i projektet. Udgangspunktet var dels den kendsgerning 

af projektet var en uafvendelig realitet, og dels at Nysted havde mistet en stor turistattraktion 

i Aalholm slot. På denne baggrund blev der udviklet et koncept omkring formidlingen af den 

gode historie i forbindelse med udnyttelsen af dansk vindenergi. I foråret 2002 blev der åbnet 

et udstillingshus på havnen i Nysted - blandt andet med støtte fra mål2 programmet. I dette 

formidlingscenter er det muligt at få konkret information om havvindmølleparken, og mere 

generel information om vindkraft. Udstillingen er tilrettelagt med en bred målgruppe fra fagfolk 

med specifik teknisk interesse, til turister med en mere generel indgangsvinkel. 

Udstillingen på Nysted havn er første fase. Sideløbende er den endelige udformning af det 

kommende vindcenter udviklet af en styregruppe under ledelse af Nysted kommune. I 

sommeren 2004 er det lykkedes at få finansielt tilsagn fra private investorer og 

vindmølleproducenten Vestas til den videre proces. Derfor er det nu planen, at der nedsættes 

en professionel bestyrelse og ansættes en administrerende direktør, der skal forestå 

opbygningen af Vindens Verden, i samarbejde med Nysted kommune, private investorer, 

interesseorganisationer og vindmølleindustrien. 

Det forventes at den endelig udformning af Vindens Verden er klar ved årsskiftet 2004/05, 

hvorefter de nødvendige planprocedurer kan sættes i værk. I sommeren 2005 gennemføres 

der et omfattende aktivitetsprogram, der skal medvirke til at skabe det markedsmæssige 

fundament for Nysteds kommende turistattraktion. 

Kommunaldirektøren vil på mødet orientere om status og handlingsplan, jf. det i forbindelse 

med byrådsmødet den 18.08.04 uddelte bilagsmateriale. 

Endvidere vil blive gennemgået forslag til fundats for den selvejende fond Vindens Verden. 



 

Forud for byrådets behandling har økonomiudvalget haft sagen til behandling og resultatet 

heraf var følgende: 

Et flertal oversender til byrådets orientering og anbefaler, at der arbejdes videre med udkast til 

fundats for den selvejende fond. Bent Pedersen er imod sammenkædningen mellem salg af 

grund og Vindens Verden. Helle Munk er imod. 

Resultatet af byrådets behandling: 

For økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte 8 (A, V og B) og imod 6 (De konservative, 

Borgerlisten og Dansk Folkeparti). Indstillingen herefter vedtaget. 

 

20. september 2004. 

 

Forslag til affaldsplan 2005-2016 for Nysted kommune er nu udarbejdet og godkendt af 

byrådet. Er opdelt i to afsnit, et afsnit for husholdningsaffald og et afsnit for erhverv. 

Forslaget skal gennem en offentlig høringsfase i 8 uger og kan ses følgende steder: På 

rådhuset, på Teknisk forvaltning, på Biblioteket og på kommunens hjemmeside. 

 

21. september 2004. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Svend Frank, Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, 

Rødstensrevle 2, Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Hvem siger hvad, og 

hvem vil hvad?: 

 

”Med et spinkelt flertal – otte mod syv – afgjorde byrådet 15. september spørgsmålet om, 

hvordan man vil finansiere vindcenteret ved en sammenkobling med salget af det kommende 

sommerhusområde ved Rødsandsrevle 1. 

Jeg var selv til stede, og med god samvittighed stemte jeg imod en for mig ulogisk 

sammenkobling af grundlaget med vindcenteret. 

Personligt er jeg imod vindcenteret, men havde man vist, at en mere retfærdig finansiering 

kunne tilvejebringes havde jeg ikke sat mig så meget imod. 

Man ved ikke, efter så mange års forarbejde, hvor vindcenteret skal bygges. 

En plan af den art, hvor placeringen af vindcenteret svæver i den blå luft, samt for mig en 

uoverskuelig finansiering, kan og vil jeg ikke give mit tilsagn til. 

Helle Munk har på ingen måde tilsidesat sin tavshedspligt, som omtalt i Folketidende 18. 

september, idet sagen blev behandlet på åbent møde med samme oplysninger som 

Folketidende har refereret i lørdagsavisen. Der var flere tilstede ved det åbne byrådsmøde, 

som kan bekræfte dette. 

Nysted har efter min mening helst lukkede sager på byrådsmøderne, årsagen kan borgerne 

gætte sig til. Mere åbenhed i visse sager skaber altid mere tillid mellem politikerne og borgere, 

mener jeg”. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Bent Leonhard Pedersen, Amtsrådsmedlem for de 

konservative, Adelgade 8, Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Borgmesteren er 

rystet: 

 

”Lørdagsudgaven af Folketidende fortæller en gammel historie (med lidt andre ord end 

tidligere meldt ud af borgmesteren) om sammenhængen mellem byggeri på Skansegården og 

Vindens verden. 

Hvad er det, der ryster borgmesteren? 

At han ikke selv 100 procent kan sætte dagsordenen? 

For det kan da ikke være de få bemærkninger, som er nævnt af byrådsmedlem Helle Munk. 

Hun siger jo ikke mere end borgmesteren tidligere har nævnt eller mere end der blev nævnt 

på byrådets åbne møde. 

Nej, det er snarere flertallets mere eller mindre skjulte dagsorden, borgmesteren nødigt vil 

have frem. Der er hverken nævnt firmanavn eller beløb. Hvad er problemet? 

Hele sagen burde jo være fuldt offentlig, al den stund der ikke forhandles med flere, at prisen 



er fastsat med mere. 

det er desværre ikke den eneste sag eller første gang i denne byrådsperiode, at borgmesteren 

forsøger at lægge låg på en igangværende proces ved at forsøge at lege gemmeleg bag 

tavshedspligtens alter. 

Med venlig hilsen”. 

 

24. september 2004. 

 

Tidl. gårdejer Karl Ove Pedersen-Ebbe, Adelgade 12, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 

92 år. Han var indtil sin død den ældste mand i Nysted by. 

Han stammede fra Karleby. Efter at have haft arbejde som karl flere steder, købte han i 1946 

en gård i V. Ulslev, da han blev gift. Senere blev han forpagter af gården Egholm, hvis drift 

han stod for i 25 år. Efter den tid købte han en ejendom i nærheden, som han drev sammen 

med ægtefællen i 18 år, hvorefter de flyttede til Nysted. Som ung var O. E. meget interesseret 

i fodbold, hvor han var aktiv i Ø. Ulslev Boldklub. Han har også været jæger og drevet lidt 

fiskeri. I de senere år har han været flittig deltager ved de ugentlige spil i L’hombreklubben. 

Efterlader sig ægtefællen Agnethe Ebbe f. Hansen, f. 12/4 1924. 

 

25. september 2004. 

 

I anledning af forbrugernes overtagelse af Varmeværket indbydes til åbent Hus på 

Varmeværket. Underholdning ved Jazz-Onklerne, samt at værket er vært ved en let anretning 

incl. vin, øl og vand. Der vil også være mulighed for at bese varmeværket og få besvaret 

spørgsmål. 

Op mod 200 gæster benyttede lejligheden til at markere forbrugernes overtagelse af 

Halmvarmeværket. 

 

Karsten M. Pedersen, Adelgade 92, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. 

Dagen markeres ved en reception i firmaet GRAFIKOM, Maribo. Resten af dagen fejres under 

private former. 

 

26. september 2004. 

 

Erik Kamper, Solsortevej 7, Nysted, kan fejre sin 75 års fødselsdag. Morgenkaffe fra kl. 8 – 10 

for venner og bekendte. 

 

Nysted Efterskole holdt åbent hus ud fra devisen ”Kom og se hvad vores elever laver i 

hverdagen”. 

 

 

 

28. september 2004. 

 

Alex Richard Nielsen, Ny Østergade 2 A, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 58 år. 

 

29. september 2004. 

 

Lillian og Bent Ellehauge, Ryttervænget 18, Nykøbing F., kan fejre deres Sølvbryllup. 

Morgenkaffe fra kl. 7. 

 

Resultatet af Menighedsrådsvalget. 

 

Menighedsrådsvalget i Nysted blev afgjort – som i de øvrige menighedsråd i Nysted kommune 

– ved fredsvalg. Dette står fast efter at fristen for indlevering af lister udløb i går. 

I Nysted skete der store udskiftninger, idet kun den nuværende formand Børge Stenstrup og 



Palle Borst-Jensen ønskede at fortsætte. 

Det nye menighedsråd står af: Børge Stenstrup, Palle Borst-Jensen, Kjeld Christensen, Anne-

Mette Rossdahl, Lisa Birk, Anna Andersen og Jan Pedersen. 

Det nye menighedsråd skal efterfølgende konstituere sig. Her har den nuværende formand 

Børge Stenstrup oplyst, at han ikke længere ønsker at besætte formandsposten, som han har 

indtaget i mange år. Læs senere om resultatet af konstitueringen. 

 

Lilly Olsen, Gartnerparken 50, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 90 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 

 

1. oktober 2004. 

 

Filialchef Lars Bille Hansen, Drosselvej 8, Nysted, forlader Danske Banks afdeling i Nysted til 

fordel for en nyoprettet stilling i Dansks Bank i Nykøbing F., hvor han fremover skal 

beskæftigede sig med låneetableringer m.m. 

Hans stilling overtages af den 30-årige Jan Pedersen, som er født og opvokset i Nykøbing F. 

Han har altid haft sin gang i bankverdenen og Danske Bank, hvor han startede som elev i 

Kolding i 1995. Herefter gik turen til Middelfart, Bogense og Nr. Åby. Han kommer fra en 

stilling som privatrådgiver og markedsmedarbejder i Næstved. 

Kunder, samarbejdspartnere og leverandører inviteres til åbent hus fra kl. 10 – 12, hvor der vil 

være lejlighed til at hilse på den afgående såvel som den kommende chef. 

 

2. oktober 2004. 

 

Efterlysning af mærkede ål. 

 

I en annonce i FOLKETIDENDE efterlyser firmaet BIO/consult as, Åbyhøj, hjælp til registrering 

af mærkede ål, som bliver fanget ved Nysted Havmøllepark. Af annoncen fremgår, at i 

forbindelse med miljøundersøgelser ved Nysted Havmøllepark bliver der i år lavet et 

mærkningsforsøg med ål. Ålene forventes fanget i bundgarn langs det strømførende kabel fra 

møllerne til land, og at formålet med projektet er at se, om ålene krydser kablet, og hvilken 

vej, de van- 

drer. Ål fanget med et gult mærke på 30 mm, en såkaldt T-bar Tag har interesse. Mærket ser 

sådan ud: 

 

 

 

 

 

Firmaet opfordre fiskerne til at indsamle mærkerne på de ål de fanger i egne net, notere dato 

og position for fangst og sende oplysningerne til firmaet. Der gives en dusør på kr. 50 pr. 

indsendt mærke. 

 

Tidl. sygeplejerske Oda Hansine Juliussen, Ndr. Kongemarksvej 14, Nysted, er afgået ved 

døden i en alder af 79 år. Efterlader sig ægtefællen Knud Juliussen, født den 9. juli 1917. 

 

4. oktober 2004. 

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Nysted Varmeværk A.m.b.a på Nysted 

Skole kl. 19.  

Følgende dagsorden: Pkt. 1: Orientering om vedtægtsændringer efter krav fra offentlige 

myndigheder, jfr. § 6.9, Pkt. 2: Orientering om driften fra 1. juli til dato, herunder økonomien, 



Pkt. 3: Eventuelt. 

Også her vil der blive serveret en lille forfriskning efter generalforsamlingen. 

 

Røde Kors indsamling 2004. 

 

Røde Kors afdelingen i Nysted samlede lidt flere penge ind end sidste år. 47 indsamlede til- 

sammen kr. 34.112. I fjor var beløbet kr. 31.580. 

 

En byvandring i Nysted. 

 

Forfatteren og tv-journalisten Peter Olesen gennemførte en byvandring i Nysted her mandag. 

Arrangementet var igangsat af Bevaringsforeningen for Nysted kommune.  

 

Ida Helene Olsen, Adelgade 95, Nysted, har født en datter. Faderen er Christen Østergaard 

Rasmussen, boende sammesteds. 

 

5. oktober 2004. 

 

Varmeværket i Nysted – nye vedtægter og ny kedel. 

 

På den netop afholdt ekstraordinære generalforsamling blev det oplyst, at første kvartal er 

gået økonomisk godt. Man forventer en merindtægt på et par hundrede tusinde kroner mere 

end ventet i budgettet. Der bliver god brug for pengene, idet formanden på mødet oplyste, at 

værket i nær fremtid skal investere i en ny kedel, følgende ombygninger og et nyt filter til 

skorstenen. Der arbejdes i bestyrelsen på at finde en økonomisk forsvarlig løsning på denne 

opgave. 

Ændringerne i vedtægterne blev vedtaget uden afstemning, idet disse ændringer er krav stillet 

af offentlige myndigheder, og som skal følges.  

 

6. oktober 2004. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Ulla Kragh-Schwarz, Gl. Torv 10, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Ny bolig til præsten?: 

 

”En stor tak skal lyde til Bevaringsforeningen for den dejlige aften på Cottage 

mandag, hvor små 100 mennesker havde fundet vej til foredraget af Peter 

Olesen. 

Peter Olesen gennemgik vor dejlige by og man kunne glæde sig over, at 

politikerne i denne by har været fremsynede ved at lave bevaringsplaner først i 

70’erne. 

Peter Olesen fik også fyret op under flere af deltagerne i mødet med hensyn til 

at gøre noget aktivt for at undgå at få ødelagt det smukke område omkring 

kirken ved at lægge et stort menighedshus midt i det grønne område der. 



Det vil virkelig være en stor synd at ødelægge så pragtfuldt et område – og 

hvad med den fredede kirkemur? – kan man virkelig tillade at fjerne den? 

Peter Olesen havde et meget kreativt forslag: Hvad med at udnytte 

Bönnelyckes Pakhus til menighedshus? Ved at poste nogle penge i dette kunne 

man få et herligt menighedshus. 

Jeg selv mener også, at vi skal undgå at ødelægge de åndehuller, vi har i 

byen. Hvis man fastholder, at menighedshuset absolut skal ligge klods op ad 

kirken – var det så ikke en ide at bygge en moderne og tidssvarende bolig til 

præsten et andet sted og så ombygge præstegården til menighedshus? 

Eller er tiderne ved at ændre sig så meget, at præsterne måske ikke længere 

nødvendigvis skal have embedsbolig. Det ville da være ærgerligt at bygge et 

stort menighedshus, der ødelægger miljøet og så stå om nogle år og have en 

præstegård, som man ikke ved hvad man skal bruge til? 

Lad os få en debat her i avisen. Hvad mener borgerne om dette? Hvad mener 

politikerne?” 

 

Skatteforvaltningens årsberetning. 

 

Skatteforvaltningen fremsender 09.09.04 årsberetning for perioden 01.07.03 til 30.06.04 

(indkomståret 2002). 

Af beretningen fremgår, at Ligningsrådets krav til kontrolindsatsen er opfyldt. 

Byrådet godkendte beretningen. 

 

Budget 2005 - den kirkelige ligning. 

 

Økonomikontoret har udarbejdet notat af 20.08.04 om den kirkelige ligning for år 2005, som 

blev udleveret til byrådets medlemmer på budgetseminaret. 

Nysted Kommune har endnu ikke modtaget udmelding fra kirkeministeriet om størrelsen af 

tilskud til præsteembedernes fællesfond og landskirkeskatten. 

Det udarbejdede budget lægger op til uændret kirkeskat på 1,30 %. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 8/9 2004: 

I henhold til notat af 08.09.04 fra økonomisk forvaltning foreligger nu udmelding om 

ovenstående samt udmelding vedr. overgangsordning vedr. grundtakst. 



Oversendes til byrådet med anbefaling, herunder at den minimale forværring 

indarbejdes i budgetoplægget. 

Beslutning i Byrådet den 6/10 2004: 

Godkendt uændret. 

 

7. oktober 2004. 

 

Om kommunesammenlægningerne. 

 

I dagspressen verserer for tiden mange meninger og udtalelser om den forestående 

kommunesammenlægning – også her på egnen. I FOLKETIDENDE under den 7. oktober kan 

man bl.a. læse, at en række erhvervsfolk på Lolland-Falster er trætte af kommune-

kævlerierne. Også den samlede fagbevægelse her på Lolland-Falster har stort set givet udtryk 

for samme holdninger, og opfordre politikerne til at finde sammen om en fælles storkommune, 

bestående af kommunerne på Lolland-Falster. 

I den anledning har vores borgmester – Lennart Damsbo-Andersen – udtrykt – citat: 

 

 

Der vil mangle nærhed.  

- Jeg respekterer erhvervsfolkenes holdning 

og udgangspunkt. Men det er ikke rigtigt i 

forhold til den kommunale verden. Hvis der 

bliver for store størrelser, vil der mangle 

nærhed til borgerne. Men udadtil skal Lolland-

Falster fremstå som en helhed. 

- For Nysted er interesserne ikke anderledes, 

end de hele tiden har været: Vi siger, at vi vil 

være sammen med Nykøbing F. det er vores 

udgangspunkt. 
Foto: Nysted kommunes 

arkiver. 
 

 

8. oktober 2004. 

 

Nysted Avis’ kontor lukket. 

 

Vil du af med annoncer, artikler, indlæg, billeder m.m. til Nysted Avis skal du fremover benytte 

en dertil opsat postkasse på adressen Wichmandsvej 2, Nysted, idet det tidligere kontor hos 

Birte Poulsen, Partex i Jernbanegade er lukket. Det har den nye indehaver af Nysted Avis, 

Carsten W. Clausen besluttet. 

 

Holger Rasmussen, Fjordvej 27, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 90 år. 

Efterlader sig ægtefællen Kathe B. Rasmussen, født den 17. december 1914. 

 

9. oktober 2004. 

 

Aalholm Automobil Museum lukker ned for i år. 

 



Aalholm Automobil Museum siger tak for i år, og i den anledning er der åbent i 

efterårsferien. Cafe 1911 tilbyder gammeldags gule ærter med flæsk og pølse, 

samt kaffe og æblekage. 

 

Nysted er sund. 

 

Cand. mag. Ulla Rüth fra kulturtidsskriftet Sentura har givet sin egen beskrivelse af Nysted. 

Hendes vurdering af Nysted kan læses i bladet Danske Kommuner, citeres nedenfor: 

 

”En tidslomme på det sydøstligste hjørne af Lolland med gulkalkede huse, bobler i bækken og 

skyggefyldte stier. Er man først kommet til Nysted by falder kolesteroltallet, blodsukkeret 

stabiliseres, og knoglemassen bliver tættere. Derfor beslutter så mange voksne mennesker at 

blive. Når efterårsstormene begynder at flå i deres sejlskib, tager de sko på, går op i gyderne 

og køber et hus. De bliver medlemmer af Bevaringsforeningen og danner straks et jazzband.” 

 

Nysted Trælasthandel hedder nu STARK. 

 

 

 

 

 Foto: John Voigt  

 

75 lokale trælastforretninger under Det Danske Trælastkompagni Detail går nu sammen under 

eet nyt fælles familienavn – STARK. 

Nysted Trælasthandel, Wichmandsvej, Nysted, er med under denne omlægning, og fredag og 

lørdag markeredes dagen med køtilbud, morgenkaffe m.m. 

Nu kan vi ikke mere sige: ”jeg går lige op på trælasten”. Nu vil det hedde: ”jeg går lige op i 

STARK”. 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamle stationsbygning – renovering. 

 

  

Arbejdet med renovering af muren 

mellem stationsbygningen og det lille 

udhus på hjørnet af Wichmandsvej og 



 

Jernbanegade er kommet godt i 

gang. I mange år har muren midtpå 

været sunket ned, men nu skal dette 

rettes op. Samtidig renoveres det lille 

udhus. Muren går fra udhuset til 

stationsbygningen, og sammen med 

en tilsvarende mur ud til 

Jernbanegade danner disse en 

gårdsplads mellem udhuset og 

stationsbygningen. 

Og hvad har så dette udhus været 

benyttet til? 

 

Foto: John Voigt  

 

Ved besøg på stedet har undertegnede konstateret, som forventet, at udhuset ind mod 

gårdspladsen har været anvendt til: mod venstre til udhus og til højre vaskehus. Dette 

forklares ved, at der altid har været en storsten på udhuset. Senere har rummet til højre 

været anvendt til fyrrum, formentligt indtil der er blevet lagt fjernvarme ind i ejendommen. 

I dag er det bagved liggende areal af udhuset blot et tomt rum, men jeg kan erindre, at 

udhusets del mod nord var afskilt, og her var der et pissoir og toilet til brug for jernbanens 

kunder. 

I øvrigt bliver hele den gamle jernbanestation fikset op ved samme lejlighed – vinduer og døre 

bliver malet. 

 

11. oktober 2004. 

 

Nye andelsboliger i Nysted. 

 

Nu udbydes nyopførte andelsboliger i stueplan på henholdsvis 100 m2 med carport og skur og 

67 m2 med skur. Bebyggelsen – som hedder Kastanieparken - er beliggende ud til 

Wichmandsvej mellem Egevænget og Syrenvænget i Nysted.  

Ejendomsfirmaet HOME i Nysted udbyder boligerne til salg og holder informationsmøde ved et 

åbent hus lørdag mellem kl. 13 og 15. 

 

Dobbeltmester i krolf. 

 

Bade kampspil og slagspil blev vundet af Dorte Lyngdal Christensen, da Nysted Krolfklub 

lørdag holdt klubmesterskaber. 

Præmieoverrækkelserne foregik i Stoppestedet, hvor samtlige 21 deltagere samledes til 

spisning efter indsatsen på krolfbanen. 

 

I FOLKETIDENDE under Det mener jeg har Johannes Andersen, Solsortvej 1, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Hospice i Storstrøms Amt: 

 

”På amtsrådets møde onsdag 6. oktober var der debat vedrørende oprettelse 

af et hospice i amtet. Kun seks af amtsrådets 31 medlemmer støttede sagen, 

selvom der i flere år og i valgoplæg (næsten) er givet løfte om at oprette et 

hospice for dødende her i amtet. Det er skuffende at ”valgløfter” kun er 



mundsvejr og snak. 

I dagens avis, Folketidende 9. oktober, står der på forsiden med stor 

overskrift: ”Patienterne strømmer ud af amtet – og det koster dyrt”. Havde der 

været et hospice i amtet, skulle en uhelbredelig patient, der gerne vil på et 

hospice, ikke ud af amtet og indlægges et eller andet sted i landet langt fra 

hjem og familie. 

Regeringen har afsat to gange 20 millioner kroner til oprettelse af nye pladser 

samt 10 millioner kroner til driften. 

Hvorfor ansøger amtet ikke at få andel i disse midler og oprette et hospice for 

eksempel på Maribo sygehus, som ligger i naturskønne omgivelser? 

der er seks hospices i Danmark med i alt 60 pladser og der er brug for mindst 

250 pladser. 

For to et halvt år siden blev ”Støtteforeningen for Hospice i Storstrøms Amt” 

oprettet, hvor en bestyrelse blev valgt, som arbejder med sagen blandt andet 

ved afholdelse af informations- og medlemsmøder. 

Ønskes information om foreningen eventuelt et medlemskab kan henvendelse 

blandt andet ske til undertegnede”. 

 

Luksusboliger for 100 mill. i Nysted. 

 

Allerede inden for trekvart år står de første af i alt 120 nye luksus-boliger klar 

til indflytning på et af Nysted smukkeste steder. Huse for ikke under 100 mill. 

kr. vil blive bygget ved Rødsandsrevle, idet Nysted Byråd har solgt arealet til 



byggefirmaet 2L Development. 

Projektet kaldes Nysted Strandhuse, og blev præsenteret i går ved et møde på 

rådhuset. Ved præsentationen blev aftalen mellem Nysted Byråd og 

byggefirmaet underskrevet. Arealet er solgt for 1.8 mill. kr., som ren råjord. 

 

 

 

 

 

På billedet ses fra 

venstre: 

Kommunaldirektør 

Søren Lück Madsen, 

borgmester Lennart 

Damsbo-Andersen, 

direktør Lars-Erik 

Christensen og 

projektudvikler 

Holger Brogaard. 

 Foto: Carsten Wulff-Clausen  

 

Ruth Rasmussen, Kirkestien 2 A, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 81 

år. 

 

13. oktober 2004. 



 

Ingrid Hammershøi, Adelgade 57, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 73 

år. 

 

14. oktober 2004. 

 

Aps. KBUS 17 Nr. 3556, Kronprinssegade 18, København K, har skiftet navn til NILCODAN 

Aps., Rosenvænget 44, Nysted. Udtrådt af direktionen er Kim Madsen. Indtrådt i direktionen er 

Niels Larsen, Rosenvænget 44, Nysted. 

 

 

15. oktober 2004. 

 

Ebbe Thiesen – 40 års ansættelse ved politiet. 

 

 

 

Landbetjent Ebbe Thiesen, Søvej 4, Nysted, 

kan fejre 40 års ansættelse ved politiet. 

I den anledning har journalist v/Folketidende 

Anne Fabricius skrevet et portræt i avisen, 

som jeg med journalistens tilladelse gengiver 

nedenfor: 

Foto: John Voigt  

 

”Thiesen til tjeneste. 
 

Påfugle på springtur, danskere på sprittur og unge på ballade-tur. Det har ikke 

skortet på afveksling i opgaverne for landbetjent Ebbe Thiesen, der på fredag kan 

fejre 40 års ansættelse ved politiet. Og så begyndte det med en ustyrlig forelskelse. 

 

I sommeren 1964 sejlede Ebbe Thiesen de indre danske farvande tynde. Ikke som turist, men 

som biologassistent om bord på et af Miljøministeriets undersøgelsesskibe. Et job, han havde 

haft i flere år.  

- Det var et godt arbejde, men jeg var jo væk det meste af sommerhalvåret. Og det var svært, 

når man pludselig både var nyforelsket og nygift, siger Ebbe Thisen og afslører med et bredt 

smil, at forelskelsen stadig lever. 

Han ville ikke undvære sin kone, Jytte, under de lange sejlture.  

- Og så var der ikke andet at gøre end at finde nyt arbejde, fortæller han. 

Parret boede dengang i København. Han søgte ind hos politiet og blev ansat på 

omegnsstationen i Gladsaxe.  

- Jeg har aldrig fortrudt mit valg. Og især ikke, at jeg søgte til Nysted, hvor jeg har været 

meget glad for at arbejde, siger han. 

Efter sin grunduddannelse og nogle få år i Gladsaxe søgte han allerede i 1970 til Sakskøbing. 

- Vi ville gerne have luftforandring, og så kan jeg lide at færdes i naturen. Det kunne 

kombineres fint på Lolland, forklarer han, der i 1977 søgte og fik en ledig stilling som 

landbetjent i Nysted.  



Dengang havde byen sin egen politistation i den tidligere toldbygning ved havnen.  

 

Bodyguard. 
 

Herfra betjente han kommunens indbyggere, hvad enten det drejede sig om at mægle mellem 

to naboer, hvor den enes påfugle havde været på springtur i den andens nysåede have, eller 

at være bodyguard for den tyske forsvarsminister dr. Hans Apel. 

- Han kom hvert år sejlende til Nysted på pinseferie, og så var der brug for særlig bevogtning. 

- Det var i 1980-erne, før begrebet bodyguard var opfundet i det danske politi. Men det var 

sådan, jeg fungerede.  

Jeg løb, når Apel løb og gik, når han gik, fortæller Thiesen, der fandt opgaven spændende, 

men ikke så betydningsfuld som en anden del af arbejdet, nemlig det forebyggende arbejde 

blandt børn og unge. 

- Jeg har altid gået meget op i ungdomsarbejdet. Og jeg er overbevist om, at meget kan 

forebygges ved en indsats her, siger han. 

Ebbe Thiesen var i en årrække ansat som medhjælper i Kettinge Ungdomsklub. 

- Det gjorde jeg for at have kontakt med de unge og om muligt påvirke dem positivt. Jeg har 

da også taget nogle mindre ting i opløbet. For eksempel engang, hvor en fisker havde mistet 

nogle dyre waders.  

- Jeg havde en meget stærk fornemmelse af, hvem der havde taget dem. Det var 

drengestreger. Derfor sagde jeg til de unge, at den skyldige blot kunne sætte dem lige inden 

for døren på politistationen. Så ville der ikke ske mere ved det. 

- Næste dag stod de der. Den slags små lærestreger har efter min mening en gavnlig effekt i 

forebyggelsen, siger Ebbe Thiesen, der også har brugt utallige timer med foredrag og 

kriminalpræventiv undervisning på egnens skoler. 

Drama og voldsomme oplevelser er han heller ikke sluppet for. 

- Min mest dramatiske opgave var, da 20 vietnamesiske børn forskansede sig med knive på 

børnehjemmet, den nuværende Nysted Efterskole, fordi de ikke ville skilles.  

- Der kom et stort opbud af politi for at få dem ud, hvorefter de blev sendt til forskellige steder 

i landet. 

- Jeg har da også oplevet enkelte meget uhyggelige voldssager. Men her i Nysted er vi sluppet 

for de helt voldsomme forbrydelser, siger Ebbe Thiesen, der dog må erkende, at de tider er 

forbi, hvor gadedøren derhjemme på Søvej står ulåst, når familien ikke er hjemme.  

- Desværre er der sket en stor ændring i de seneste 15 år. Grænserne for, hvad man kan og 

ikke kan, har flyttet sig.  

- Men Nysted er stadig en charmerende by, smiler Thiesen, der ikke har planer om at rykke 

teltpælene op, selv om han 1. februar i år gik af som landbetjent. 

Afskeden kunne ikke udskydes, fordi han faldt for politiets aldersgrænse på 63 år, men han er 

blevet i rækkerne, nu i en særlig stilling i politiets trafikkontrol, hvor der er mulighed for et 

deltidsjob, indtil han fylder 65 år. 

Så skal han holde op, og derfor er han allerede nu begyndt at forberede pensionistlivet. 

En ny, meget flot cykel i specialudgave med 24 gear står klar derhjemme. 

- Jeg håber at få tid til at cykle Danmark rundt med et lille telt bagpå, røber Ebbe Thiesen, der 

også har anskaffet sig en sejljolle, som der gerne skulle blive mere tid til at få i vandet.  

Hvis det ikke er nok, er der altid badminton, tennis og en ugentlig løbetur, som gennem 

mange år har været en fast del af hans liv. 

Jubilæumsdagen gør han ikke noget særligt ud af.  

Der er ikke fest eller åbent hus, kun et beskedent samvær med kolleger, for arbejdet skal også 

passe. 

Og det, skal vi hilse og sige, vil foregå på Rødbykanten her de nærmeste dage, hvor den 

anonyme varevogn med automatisk kamera og fartmålerudstyr er på jagt efter fartsyndere”. 

 

18. oktober 2004. 

 

Børge Stenstrup – 80 år. 



 

Tandtekniker Børge Stenstrup, Adelgade 49, Nysted, kan fejre sin 80-års fødselsdag. 

I den anledning har journalist v/Folketidende Anne Fabricius skrevet et portræt i avisen, som 

jeg med journalistens tilladelse gengiver nedenfor: 

 

”Jeg arbejder mens jeg er ung. 
 

Selvstændig erhvervsdrivende, medlem af Nysted Menighedsråd og formand for 

Foreningen Norden. Børge Stenstrup har ingen planer om at lægge op. På mandag 

fylder han 80.  

Med sit veltrimmede, hvide skæg, stilfulde tweedjakke i sildebensmønster og dynamiske 

kropssprog kan Børge Stenstrup let gå for at være en hel del yngre, end de otte årtier, han 

runder mandag 18. oktober. 

Det falder ham bare ikke ind at snakke sig fra sin alder. 

- Jeg tænker næsten aldrig over det. Men engang imellem kommer jeg i tanke om det, og hver 

gang bliver jeg lige forbavset. Er det virkelig mig, der snart er 80, spørger jeg mig selv. 

Børge Stenstrup klukker af latter og ryster bestemt på hovedet som svar på et spørgsmål om, 

hvornår han har tænkt sig at lægge op som selvstændig tandtekniker. 

- Man skal arbejde, så længe man er ung. Jeg har det utrolig godt, og kunder er der masser 

af. Næsten for mange, siger han. 

Klinikken i Langgade i Nykøbing F. passer han stadig hver dag. 

Undtagen når han er optaget af sine andre gøremål som formand for Nysted Menighedsråd, 

medlem af provstiudvalget i Lolland-Falster Stift og formand for Foreningen Norden i Nysted. 

- Jeg har meget at bestille, og når jeg ser på mit liv, har jeg næsten ikke andet end glæder, 

siger Børge Stenstrup, der dog har haft en stor sorg for nylig. 

Han mistede sin hustru, Erika Stenstrup, i april i år. 

- Det er trist, men jeg klarer det. Vi havde 52 dejlige år sammen. 

- Og jeg kan glæde mig over vore tre voksne sønner, to svigerdøtre og fire børnebørn. 

- Jeg er tilfreds, fordi jeg har haft en virkelig god tilværelse. De mange forskellige former for 

arbejde har gjort, at jeg har mødt en masse mennesker og fået mange gode venner. 

- Det er noget, man kan glæde sig over, siger Børge Stenstrup og vedgår gerne, at han altid 

har haft en umanerlig lyst til at tage fat og få indflydelse. 

Som i politik, hvor han siden sin ungdom har været medlem af Venstre og både har 

repræsenteret partiet gennem 20 år i Nysted Byråd og været folketingskandidat i 

Nakskovkredsen. 

Eller i Folkekirken, hvor han i 1984 blev formand for Nysted menighedsråd. En post, han stadig 

har. 

- Men ikke så meget længere, siger Børge Stenstrup, der netop har indvilliget i at tage fire år 

mere i rådet, men ikke som formand. 

Han har stadig to poster som formand for Foreningen Norden i Nysted og formand for 

Sygeforsikringen Danmark på Lolland-Falster. 

- Det er Lolland-Falsters største forening med godt 31.000 medlemmer, fortæller han. 

Et hverv som landsformand for Foreningen af praktiserende Tandteknikere har han dog sagt 

af. 

- Jeg kunne godt tænke mig at have lidt mere tid til mig selv, så jeg kan nyde mit sommerhus 

i Vesternæs på Vestlolland, indrømmer han.  

Hjemme i Adelgade har han også en anden hobby, der kræver tid og omhu. Nemlig en samling 

på 150 undulater, som han selv har fremavlet. 

De kommer dog ikke på udstilling, men det har en naturlig forklaring. Børge Stenstrup 

fungerer som dommer, når der er udstillinger med bedømmelse af stuefugle.  

Han var for nylig dommer i Sakskøbing, og i næste uge skal han til formandsmøde i 

Sygeforsikringen Danmark. 

 

Men på mandag holder han fri. Den dag kan eventuelle gratulanter finde ham på The Cottage 

fra klokken 13.00, hvor dagen markeres med en reception”. 

 



Månedens vittighed: 

 

Nå, hvad synes du så om at være blevet pensionist? 

Åh, det er såmænd meget rart, men jeg savner alle fridagene og ferierne. 

 

18. oktober 2004. 

 

Nysted Sejlklub skal have ny formand. 

 

Ved den kommende generalforsamling i november skal Nysted Sejlklub ud at finde en ny 

formand. Den nuværende formand – Sven Erik Hauberg – har besluttet at sige stop. 

- Jeg synes ni år er nok. Jeg har givet det, jeg har at give, så nu er det på tide, at andre får 

muligheden for at komme til. 

- Der er ikke tale om at smække med døren, og der er heller ikke intern uro i foreningen. Efter 

min mening skal der skiftes ud engang imellem. Og hvem ved. Måske går jeg med igen om to 

eller fire år, siger Sven Erik Hauberg. 

Ikke nok med at formanden går – også næstformanden Jørn Kristensen har besluttet at 

stoppe. 

Det bliver spændende at se resultatet efter generalforsamlingen, som skal afholdes 13. 

november. 

 

Og fra de samme breddegrader! 

 

Lørdag, den 16. oktober var det tid for optagning af både i Nysted Sejlklub. Efter tre timers 

arbejde var alle både på land, og medlemmerne var klatr til at gå i bådehuset for at indtage de 

kogte sild. 

Men der er én der skiller sig særligt ud. Det er Mogens Lundh. Han har taget turen helt fra 

Holland, fordi han ikke vil undvære det årlige højdepunkt i Nysted Sejlklub. Han arbejder til 

daglig for det europæiske politi, Europol, men har taget turen til Nysted for at være med på 

dagen. Ejer selv en 20 fods speedbåd, som ligger i Nysted Sejlklub. 

- For som han siger. Denne dag vil jeg nødigt undvære. Vi skal ind og have kogte sild om lidt, 

der ser vi alle frem til. 

 

Som en sidebemærkning kan det nævnes her, at samarbejdet mellem Nysted sejlklub og 

Nysted Roklub er af det bedste. I forbindelse med optagningen af bådene i sejlklubben blev der 

også tid til at tage roklubbens bådebro m.m. på land. 

 

20. oktober 2004. 

 

Hvor skal kulturskattene hen? 

 

Nogle af Nysteds malerier hænger på rådhuset. Andre er sat i depot, men hvor skal de hen, 

når den nye storkommune er oprettet, spørger flere indbyggere. Det er på tide at starte 

debatten. 

Der er flere bud på spørgsmålet. Det nye kunstmuseum på Fuglsang kan være en mulighed. 

Lokalhistorisk Arkiv en anden. Formanden for Kunstforeningen for Nysted og Omegn – 

Elisabeth Nicolaisen - peger på muligheden af, at kunstværkerne kan finde plads et sted her i 

byen. 

Nå, men alt i alt – det er jo noget som byrådet skal tage sig af, og der findes sikkert en 

tilfredsstillende løsning. 

 

Nystedskinke på italiensk messe. 

 

Grønt Center i Holeby deltager i en Slow Food messe i Torino i Italien. På messen vil der bl.a. 

være et bidrag fra Det Lille Røgeri i Adelgade i Nysted, nemlig en særlig skinke, som Det Lille 

Røgeri har fremstillet efter en speciel opskrift, som er arvet efter den tidligere indehaver Anker 

Nielsen. 



 

Lolland-Falster uden mælk. 

 

En arbejdsnedlæggelse hos mejerigiganten ARLAS chauffører bevirkede, at alle hylderne i 

byens supermarkeder var tomme i går. Mange gik forgæves efter mælk og måtte se sig om 

efter alternative muligheder. 

Konflikten blev dog hurtigt løst og allerede sent på dagen eller tidligst dagen efter var der igen 

mælk på hylderne. 

 

 

 

 

21. oktober 2004. 

 

Fodbold rykker indendørs. 

 

Boldklubben 1990 og Øster Ulslev Boldklub starter indendørs fodboldtræningen, fredag den 22. 

oktober i Kettingehallen. 

 

Kuk i Nysteds kirkeklokke. 

 

Nysteds natteravne fik i aftes kl. 24 en noget usædvanlig oplevelse, da den store kirkeklokke i 

Nysted Kirke pludselig begyndte at ringe, som den ellers plejer at gøre klokken 12 middag. 

Ringningen skyldtes hverken en storbrand eller et angreb fra vendiske sørøvere, men derimod 

en teknisk fejl, som formentlig er opstået i forbindelse med en urmagers arbejde på klokkens 

tekniske udstyr. 

 

Få kandidater til titlen som Årets Hus. 

 

Hvert år udpeger et særligt udvalg i Nysted kommune ”Årets Hus”. Udvalget skal have møde 

den 3. november, men der er ikke kommet særligt mange forslag ind i år – faktisk kun få 

kandidater til prisen, siger stadsingeniør Hans-Erik Johnsen. 

Resultatet kan blive, at der slet ikke bliver udpeget nogen i år. 

 

Stavgang – smid bare ”asfaltpoterne”. 

 

Stavgang er meget op i tiden lige nu.  

Mange steder i landsdelen arrangeres ture og folk er tilsyneladende helt vilde med at gå 

stavgang. 

Osteoporoseforeningen havde i anledning af den internationale osteoporosedag, der overalt i 

landet blev markeret med stavgang, arrangeret stavgang på Nysted Havn. Her mødte omkring 

20 mennesker op, og modtog instruktion udi stavganges svære kunst. 

 

Hver 10. ung modtager bistandshjælp. 

 

Nye tal fra fem Midt- og Østlollandske kommuner viser, at hver 10. under 30 år er på 

kontanthjælp, og tallet er stigende. Og endnu værre: Næsten to tredjedele af dem har været 

på bistand i mere ned halvandet år. 

Til dette udtaler socialudvalgsformand Arne Høegh, Nysted: - Det er lige så hårene rejser sig i 

nakken. Tallene viser en meget overraskende og voldsom stigning i antallet af unge på 

kontanthjælp. Vi har ikke været gode nok. 

Tallene viser, at mere end hver 10. af indbyggerne i de fem kommuner under 30 år er 

kontanthjælpsmodtagere. For manges vedkommende endda i meget lang tid. I aldersgruppen 

18 til 24 år har 56 % været på bistand i mere end halvandet år, mens det for de 25-30-årige 

er næsten 70 %. 

Fremtiden vil vise om undersøgelsen vil resultere i en bedring af situationen. 

 



22. oktober 2004. 

 

Børnehaveklasseleder Jette Christa Ovesen, Aarestrupvej 11, Nysted, er gået ved døden. 

 

Efter lang tids svær sygdom er børnehaveklasseleder Jette Ovesen, død. Hun blev 59 år. 

Jette Ovesen var udannet børnehavelærer og havde sit arbejde i Sundskolens 

børnehaveklasse. 

Det var nu mere hendes virke i ”Laden” ved Skansevej i Nysted, der gjorde hende kendt i både 

i og uden for landsdelen. I ”Laden” solgte hun brugte ting, og der var ofte sjældenheder 

mellem de varer, den store kundekreds hentede hos hende. 

”Laden” startede hun sammen med sin mand, lærer Verner Ovesen, og da han døde, forsatte 

hun. Hun havde forretningen som en hobby, som hun ikke kunne undvære. Den var blevet en 

livsstil for hende, fortalte hun op til sin 50 års fødselsdag. 

”Laden” var især en sommerforretning, hvis placering ved Skansevej gav mange kunder. Det 

var turister langvejs fra, der vendte tilbage for at besøge ”Laden”, når de havde været der en 

enkelt gang. 

I de senere år har ”Laden” også haft en filial ved Wichmandsvej. 

Under det lange sygdomsforløb har Jette Ovesen haft en stor støtte i vennen Erik Jensen, både 

privat og ved arbejdet med ”Laden”. 

 

23. oktober 2004. 

 

Elsket salme sat i Billeder. 

 

Elever fra Nysted Skoles tredje klasse – juniorkonfirmanderne - sætter kulør på kirkens bænke 

med illustrationer til ”I Østen stiger solen op”. De viser billederne når der 31. oktober er 

familiegudstjeneste i Nysted. 

I familiegudstjenesten medvirker også de små sangere fra kirkens korskole og de større fra 

Mellemkoret under ledelse af organist Rikke Juul Morild. 

 

Så er det tid for betaling. 

 

Nysted kommune gør nu udlæg for skatter og afgifter. Dette kan ses af en annonce i 

FOLKETIDENDE 

Såfremt der ikke er sket indbetaling senest 20. oktober eller tidligere, vil inddrivelsen 

påbegyndes uden videre varsel den 1. november. 

 

Boldklubben 1990 – og julekalendere. 

 

Til støtte for boldklubbens arbejde har forældreforeningen fået lavet antal julekalendere, som 

klubbens medlemmer nu sælger i by og på land. 

De koster kr. 20 pr. stk. og vinderne offentliggøres i Nysted Avisen i uge 50. 

 

25. oktober 2004. 

 

Formand frygter musikskolens fremtid. 

 

Musikskolen i Nysted får i år et underskud på kr. 30.000, viser en budgetopfølgning pr. 1. 

oktober. Og det er ikke første gang. Også in de tre foregående år kneb det med at få 

økonomien til at hænge sammen. 

Derfor har politikerne i Nysted byråd vedtaget at sætte en portion ekstra penge af i budgettet 

for 2005.  

Det oplyser formanden for kommunens erhvervs- og kulturpolitiske udvalg, Flemming Hansen 

(A). 

- Det er blandt andet lønudgifterne, der slår hul i budgettet, og det er ikke holdbart. Skolen 

har i flere år forsøgt at indhente det forsømte. Det kan ikke lade sig gøre. Desuden er det 

frustrerende at arbejde med et konstant underskud, siger Flemming Hansen. 



Han fortæller, at der blandt byrådets politikere er enighed om at sikre skolen den bedst mulige 

fremtid. 

- Med den ekstra bevilling kan det lade sig gøre at opretholde nuværende aktivitetsniveau, 

hvilket også må være et minimumskrav. 

- Skal vi skære mere, kan vi lige så godt lukke musikskolen. Og det vil jeg ikke være med til, 

siger han. 

Flemming Hansen er i øvrigt ikke fri for at være bekymret for musikskolens fremtid i en ny 

storkommune. 

- Jeg frygter meget, hvad der vil ske her i området efter 1. januar 2007. 

- Vi udgør jo kun en lille del af den nye storkommune med godt 62.000 indbyggere. Og jeg 

tror, vi skal forberede os godt, hvis vi vil bevare gode lokale aktiviteter. 

- Hvis vi ikke er meget, meget grundige med forberedelserne, så kan det ende med, at meget 

vil blive flyttet væk, siger Flemming Hansen. 
Citat Folketidende. 

 

Forhandler af Georg Jensen i Nysted. 

 

Nysted Møbler, Adelgade 25, Nysted, har forøget sin brugskunst-afdeling med guld- og 

sølvsmedevirksomheden Georg Jensens kendte produkter.  

 

NYSTED – en ny fremtid. 

 

Nysted Erhvervs- og Turistforening indbyder til EN DAG I NYSTED’s TEGN i Cafeen på 

Aalholm Slot lørdag den 6. november 2004, kl. 14.00 – under målsætningen ”Bevægelse imod 

et vinder-samfund”. 

”Nye positive vinde blæser for Nysted med et kommende nyt fritidscenter ved Rødsandsrevle 

og Europas største vindmøllepark. Nye store muligheder åbner sig, og det forpligter vore 

virksomheder til at spille med til fordel for hele området. Derfor skal vi tale sammen og søge 

inspiration”. 

Direktør Anne Kühnell, specialist i motiverende adfærd coacher os gennem den første del af 

dagen, og formand Flemming Hansen, Erhvervs- og kulturpolitisk udvalg i Nysted fortæller om 

mulighederne for erhverv og turisme. 

Der er følgende program for dagen: 

Kl. 14.00 Velkomst 

Kl. 14.30 Eftermiddagskaffe 

Kl. 15.15 Coaching af direktør Anne Kühnell 

Kl. 18.00 Middag 

Kl. 19.30 Udvalgsformand Flemming Hansen 

Kl. 21.30 Aftenkaffe. 

Dagen er gratis for medlemmer med ledsagere. Begrænset antal deltagere efter princippet 

”først til mølle”. Tilmelding senest torsdag 28. oktober til turistchef Helle Teper, Nysted 

Turistbureau. 

 

Ny tilbygning på Kirkestien. 

 

 

Ejeren af ejendommen på hjørnet af Kirkestien 

og Wichmandsvej – Kirkestien 4 – har opført 

nyt garageanlæg ud mod Wichmandsvej. 

Tidligere var der her et mindre udhus. 

Umiddelbart er det en stor synsmæssig 

ændring, som man kunne tro ville give 

problemer med grundens bebyggelsesprocent, 

men ejeren har fået kommunens tilladelse til 

opførelsen af garagen. Dette fremgår af referat 

af 24. august fra Teknisk udvalg (kommunens 

hjemmeside), som har givet tilladelse til 

ændringen og opførelsen. 



Så den må være god nok. 
Foto: John Voigt  

 

 

 

 

26. oktober 2004. 

 

Vælgerforeninger får helt ny rolle. 

 

Strukturreformen kan betyde de lokale foreningers endeligt, advarer Nysted-formand. 

Jørn Justesen, formand for Venstre i Nysted, lægger ikke fingrene imellem i det seneste 

nummer af foreningens blad, Kornblomsten, hvor han har følgende advarsel til de godt 100 

medlemmer. Hvis ikke der er interesse for den fortsatte opbakning af foreningen, må vi 

konstatere, at Venstre i Nysted lukker og slukker med udgangen af 2006. 

- Det er ment som en provokation, der skal få medlemmerne til at vågne op i tide. Vi skal have 

gang i en debat, forklarer Jørn Justesen. 

Selv har han som lokalformand allerede deltaget i flere møder med tillidsfolk fra de øvrige fem 

kommuner, som skal danne en ny storkommune. 

- Det er et både stort og vanskeligt stykke arbejde, fordi vi skal sikre en rimelig balance 

mellem retfærdighed og demokrati i en kommende fælles forening. 

Paraplyforening. 

- Og vi bruger megen energi på at diskutere, hvordan vi sikre yderområdernes interesse i 

fremtiden, fortæller formanden. 

Han oplyser også, at der er taget beslutning om at danne en paraplyforening for de seks 

kommuner. Der skal være stiftende generalforsamling i januar 2005. 

- Men vi er slet ikke færdige med at udarbejde vedtægter. 

Foreløbig er der forslag om at give hver af de seks kommuner to repræsentanter i bestyrelsen 

for paraplyforeningen, men der er ikke vedtaget, siger Jørn Justesen, der dog ikke ser 

dannelsen af den fælles organisation som den vanskeligste opgave i fremtiden. 

- Det bliver meget sværere at definere de lokale foreningers rolle. Vi skal have helt nye 

opgaver, når der ikke mere er et lokalt byråd at forholde sig til. 

- En af ideerne er, at vi lokalt skal kunne nedsætte udvalg alt efter, hvad der rører sig lokalt. 

For eksempel skolelukninger eller andre ændringer i den lokale service, siger han. 
Citat Folketidende. 

 

Fortsat kamp for storkommune. 

 

Jeg har tidligere beskrevet, at en kreds af en række erhvervsfolk på Lolland-Falster er trætte 

af kommune-kævlerierne i forbindelse med dannelsen af den nye storkommune. 

Gruppen af erhvervsfolk bag opfordringen om én Lolland-Falster kommune er i fuld gang med 

at søge endnu brede støtte. 

- Vi har bestemt ikke givet op. Tværtimod. Vi er i fuld gang med at søge yderligere støtte til 

ønsket om Lolland-Falster som én kommune, siger direktør Ebbe Frahm, Reciprotor 

Engineering A/S, Maribo. 

Så det spørgsmål vil vi komme til at høre mere til. 

 

27. oktober 2004. 

 

Skal nu lære dansk – helst hurtigt. 

 

Nysted kommune her modtaget fem nye fremmedsprogede elever, som skal gennem et 

intensivt forløb med undervisning i dansk i Nysted Skole. 

Det er to adopterede børn fra Etiopien og tre børn fra Congo, der er kommet hertil som kvote-

flygtninge.  



Børnene starter med ni timers undervisning om ugen, der senere sættes op til 15 timer ugl. 

Udgiften i år vil andrage kr. 18.000. 

 

Regulering af fripladser. 

 

Forældrebetalingen for de økonomiske fripladser til børnepasning er blevet reguleret for 2003. 

Dette har givet indtægter på kr. 17.082 for dagplejen, kr. 20.172 for børnehaverne og kr. 

5.498 for SFO-erne. 

Det er en samlet indtægt for kommunen på kr. 42.754, hvilket er kr. 12.154 mere end 

budgetteret. 

 

Færre børn i de kommunale skoler. 

 

Den årlige opgørelse over antal børn i den skolepligtige alder er foretaget den 5. september. 

Opgørelsen viste, at der var 729 skolepligtige børn i Nysted kommune. Det er 26 færre børn 

end samme dag i fjor. 

På dagen var 549 elever tilmeldt undervisningen i de to kommunale skoler, hvilket er 10 færre 

end et år tidligere. De var fordelt med 171 på Brydebjergskolen (190 i fjor) og 378 i Nysted 

Skole (369). 

Ved Kettinge friskole var 85 elever (102) fra Nysted kommune tilmeldte som elever. 

der var 128 elever fra Nysted kommune tilmeldt på private skoler, hvilket er 17,6 % af det 

samlede elevtal. I fjor var det 19,1 %. 

Antallet af elever op efterskoler er uændret 28. 

 

28. oktober 2004. 

 

Naturfredning et hit i Nysted. 

 

Danmarks Naturfredningsforening Nysted-komite kan noget, som landets øvrige afdelinger 

med garanti ville gøre efter. Den kan skaffe medlemmer. Hele 50 på et år, er det blevet til. 

Det fortæller komiteformanden Christian Tortzen, der for et år siden kunne gøre medlemstallet 

op til 164 mod 214 i år. 

Tilstrømningen skyldes efter Christian Tortzens mening ikke en bestemt mærkesag. Han 

fremhæver, at foreningen arbejdet meget aktivt, og påpeget foreningen medvirken i 

anlæggelse af et nyt stisystem fra Stubberup forbi mosen. Også havvindmøllerne ved Nysted 

og en plan om at bygge flere animere Nystedegnens indbyggere til at engagere sig, mener 

formanden.  

Foreningen har indkaldt til årsmøde, og det finder sted 2. november i Kettinge Forsamlingshus. 

Ved årsmødet holder bl.a. godsejer Stig Husted-Andersen foredrag om Aalholms historie og 

Aalholm Gods i dag. 

 

29. oktober 2004. 

 

Menighedshus – for eller imod. 

 

Som tidligere beskrevet i krøniken er der planer om at opføre et nyt menighedshus i Adelgade, 

nemlig på den tomme grund umiddelbart efter Adelgade 99. Sagen har ligget stille en tid, idet 

menighedsrådet internt har arbejdet med planerne for opførelsen af menighedshuset. 

Men nu er der kommet gang i sagerne, og hele sagen om opførelse af menighedshuset har sat 

byen på den anden ende. 

 

Det hele startede vel i forbindelse med Peter Olsen besøg i Nysted, idet han fik fyret op under 

flere af deltagerne i mødet med hensyn til at gøre noget aktivt for at undgå at få ødelagt det 

smukke område omkring kirken ved at lægge et stort menighedshus midt i det grønne område 

dèr.  



Det fik Ulla Kragh-Schwarz, Gl. Torv 10, Nysted, til blækhuset og et læserbrev 

i Folketidende blev resultatet. Her er medtaget det væsentligste i læserbrevet: 

” Det vil virkelig være en stor synd at ødelægge så pragtfuldt et område - og hvad med den 

fredede kirkemur - kan man virkelig tillade at fjerne den? 

Peter Olesen havde et meget kreativt forslag: Hvad med at udnytte Bönnelyckes Pakhus til 

menighedshus? Ved at poste nogle penge i dette kunne man få et herligt menighedshus. 

Jeg selv mener også, at vi skal undgå at ødelægge de åndehuller, vi har i byen. Hvis man 

fastholder, at menighedshuset absolut skal ligge klods op ad kirken - var det så ikke en idè at 

bygge en moderne og tidssvarende bolig til præsten et andet sted og så ombygge 

præstegården til menighedshus? 

Lad os få en debat her i avisen. Hvad mener borgerne om dette? Hvad mener politikerne?”  

 

29. oktober 2004. 

 

Vil bygge to træhuse. 

 

Teknisk udvalg og grundejerforeningen skal afgøre, om det skal tillades, at to træhuse opføres 

på grundene Rosenvænget 1 og 3. det vil kræve dispensation, idet det i lokalplanen er anført, 

at ydervægge skal være af mursten. 

Teknisk forvaltning er positivt indstillet for en dispensation, og har sendt forespørgslen til 

Wichmandsgårdens grundejerforening. Man afventer svar herfra, hvorefter man i det møde i 

teknisk udvalg igen vil se på sagen. 

 

Menighedshus – for eller imod – videre forløb. 

 

Ulla Kragh-Schwarz har efterfølgende taget initiativ til at samle en gruppe beboere i Nysted, 

som er utilfredse med planerne for byggeriet ved kirken og præstegård. 

De er nu gået sammen om en protest og opfordring til at medvirke i en underskriftindsamling 

under devisen: Er du også imod at den smukke kirkeplads spoleres med et overflødigt 

menighedshus? – så skriv dig på en protestliste. 

Interesserede kan lørdag (30. oktober) underskrive sig på protestlisten, idet gruppen vil stå 

ved DagliBrugsen i Nysted.  

Her vil der også være mulighed for at se tegninger af byggeriet. 

Beboerne omkring stedet peger bl.a. på, at bygningen bliver otte meter bred og 46 mester 

lang, samt rager en halv meter op over ejendommen Adelgade 99, som der efter planen skal 

bygges op ad. 

Af beboerne omkring stedet betegnes bygningen som en ”ond drøm”! 

Nedenfor ses en indskannet tegningerne af det planlagte byggeri, som rummer et kirkekontor 

mod Adelgade, et kontor- og printrum, konfirmationsstue med plads til 20 og mødelokale med 

plads til 40 personer. Dertil kommer køkken og toiletlokaler, samt toilet til kirkegængere. 

 



 

 

 

 Ovennævnte skannet fra Folketidende den 29/10 2004.  

 

Tegninger er til behandling hos kommunens tekniske forvaltning, som bl.a. har sendt sagen til 

høring hos naboen Finn Jensen. 

 

Sagen har affødt mange læserbreve, som efterfølgende bliver medtaget i Nysted Krøniken, idet 

redaktøren skønner, at denne sag vil optage sindene i Nysted kommune både nu og i 

fremtiden. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Finn Rossdahl, Adelgade 96, Nysted, haft følgende 

indlæg under overskriften Nyt menighedshus?… tegninger og behovsanalyse efterlyses: 

 

”Et menighedshus, der er 8 meter bredt og 46 meter langt og rager en halv meter op over 

Adelgade 99, som det tænkes bygget op ad. Et hus, der fjerner alle træer på kirkepladsens 

nordvestlige side mellem Adelgade og 5 meter forbi kirkens gavl. Et hus, der kræver 

nedrivning af halvdelen af den pragtfulde kampestensmur. 

Det lyder som en ond drøm. Men det er det skæmmende bygningsværk, det snart tidligere 

menighedsråd har forelagt kommunen til godkendelse. 

Det er muligt, at de, der skal betale (skatteyderne) ikke juridisk har krav på at få lejlighed til 

at kommentere projektet, men i et demokrati anno 2004 må almindelig moral tilsige det. 

Og det er formanden for Nysted Menighedsråd heldigvis enig i. I november 2003 besvarede 

menighedsrådsformand Børge Stenstrup en opfordring til at offentliggøre tegningerne bl.a. 

således: ”Når tiden er inde, invitere menighedsrådene til orienteringsmøde”. 

Tiden er vel inde – godt og vel. De tilrettede tegninger ligger jo i kommunen til godkendelse 

uden at byens borgere har haft lejlighed at se dem, og slet ikke til – som lovet – at have haft 

lejlighed til at kommentere dem. 



Menighedsrådet opfordres derfor igen – inden sagen behandles af byrådet – at indkalde til det 

lovede orienteringsmøde og der offentliggøre tegningerne af projektet, samt den 

behovsanalyse af pladskrav, der må antages at ligge til grund for overhoved at udtænke et 

byggeprojekt til mindst 4 millioner kroner. 

PS! Ved du, at vores kirkeskat allerede nu er en af landets højeste??” 

 

30. oktober 2004. 

 

Det årlige vejsyn. 

 

Teknisk udvalg har foretaget deres årlige vej- og havnesyn. Det kunne konstateres, at 

havnene rundt i Nysted kommune er i en positiv tilstand. Ved vejene betragter man bl.a. 

beskæringen af beplantningen. Såfremt der er behov for beskæring får de enkelte grundejere 

besked om at udbedre forholdene. 

 

Stig Weye og Paris. 

 

Maleren Stig Weye, Jernbanegade 9, Nysted, har fået en opfordring til at komme med i den 

franske kunstnergruppe Figuration Critique i Paris.  

- Nogle synes, at jeg hørte til hos dem, forklarer Stig Weye. 

Han har taget mod tilbuddet og har også meldt sig ind i gruppen. Har modtaget sit 

medlemskort 

Udtaler dog, at han ikke har tid til at deltage i udstilling dernede før i 2006.  

 

Op af vandet. 

 

Nysted Bådelaug fik deres både på land i dag – i alt 15 stk. Bådene blev bragt i land af 

vognmand Arne Pedersens svingkran. 

Efter optagningen var der standerstrygning med efterfølgende spisning i klublokalerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2004 
 

Forfattet af: John Voigt 

 

1. november 2004. 

 

Dagen er årets 306. dag. Uge 45. Navn: Alle Helgen. Solen ned kl. 16.34, op i 

morgen kl. 7.20. Dagens længde: 9 timer og 16 minutter. Aftaget 7 time og 59 

minutter. 

Dagen har navnet allehelgensdag. Festum omnium Sanctorum, som er en 

kirkelig fest, indstiftet i 731 af pave Gregor 3., specielt for de helgener, der 

ikke fejres ved særskilte helgendage. Indtil 1770 var den helligdag i Danmark, 

hvorefter den blev henlagt til søndagen efter den 1. november under 

betegnelsen allehelgensdag. I den katolske kirke er den henlagt til 1. 

november. 

 

Menighedshus – for eller imod – videre forløb. 

 

Indsamlingen af underskrifter mod byggeriet ved kirken resulterede i, at 

foreløbig har 165 underskrevet protesten. Underskriftindsamlingen foregik ved 

DagliBrugsen i lørdags, men blev i løbet af dagen udvidet til også at ske ved 

Netto. 



 - Der er også en del, der telefonisk har meddelt, at de vil skrive under, og det 

får de da mulighed for. Jeg tager imod underskrifter foreløbig denne uge ud, 

fortæller Ulla Kragh-Schwarz. 

 

Resultatet af underskriftsindsamlingen vil blive afleveret til byrådet i god tid 

inden næste byrådsmøde, der holdes 17. november. Der vil også blive 

afleveret en kopi til menighedsrådet. 

 

Al den rører om byggeriet har fået formanden for menighedsrådet Børge 

Stenstrup, der er stærkt utilfreds med, at Folketidende forleden dag bragte en 

tegning, der viser den planlagte bygning, til at udtale: 

- Hvor har I fået den fra, og hvordan kan I tillade jer at bringe en tegning, der 

ikke er sendt ud til offentliggørelse? – lød der fra en meget vred Børge 

Stenstrup. 

Folketidende ville gerne vide, hvor meget byggeriet kommer til at koste. Der er 

forlydende om et beløb mellem fire og fem millioner kroner. Dette fik man ikke 

svar på. 

 

Såfremt byggeriet bliver til noget vil det få adressen Adelgade 101. 

 

”Stoppestedet”. 

 

Foreningen Stoppestedets Venner indbyder til Årsmøde og generalforsamling, onsdag den 24. 

november, kl. 19 i Stoppestedet, Jernbanegade 24, Nysted. 



Dagsorden efter vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen underholder Børge Helleskov. Kaffebord kr. 15. Medlemmer og 

interesserede er velkommen. 

 

 

 

 

Ekstra sække til dagrenovationen. 

 

Nysted kommune udvider deres service ved køb af ekstra sække til dagrenovationen, i det 

disse nu kan købes følgende steder: 

På rådhuset, som tidligere. 

I Dagli’Brugsen i Nysted og Kettinge. 

I Købmandsgården, Ø. Ulslev og 

DK-Benzin i Ø. Ulslev. 

Prisen er fortsat kr. 25,- pr. ekstra sæk mærket med ”EKSTRA”. 

 

Mød dit Ældreråd. 

 

Ældrerådets medlemmer er igen at træffe i Stoppestedet, hvor de ønsker, at drøfte ældrerådet 

med DIG. Du kan møde dem onsdag, den 3. november kl. 10. 

 

Foreningen NORDEN. 

 

I samarbejde med Foreningen Norden vil der på bibliotekerne i hele norden på samme tid blive 

læst det samme eventyr af H. C. Andersen: Det utroligste”. 

På Nysted Bibliotek læser Børge Stenstrup eventyret og Arne Heyn fortæller om H. C. 

Andersens ophold på Falster. 

Alt dette kan du opleve på biblioteket 8. november, kl. 19. der er gratis adgang, og der vil 

være mulighed for at købe et glas vin. 

 

2. november 2004. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Nysted. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Nysted, afholder årsmøde i 

Kettinge Forsamlingshus, kl. 19. 

Formanden aflægger beretning om arbejdet i det forløbne år. Spørgsmål og debat. Valg af tre 

pladser i Lokalkomiteen. 

Foredrag af Stig Husted-Andersen, Aalholms historie og Aalholm Gods i dag. 

Der serveres kaffe/the og øl/vand. 

 

Menighedshus – for eller imod – videre forløb. 

 

Så kom Nysted på landkortet efter menighedsrådsformand Børge Stenstrups udtalelse til 

Folketidende i går, endda under ”Dagens Leders” i Folketidende. 

Lederen ses gengivet nedenfor: 

 

”Dagens leder: Malplaceret surhed. 
 
Det er skatteyderne, der betaler for Nysteds nye menighedshus, og byens borgere, der skal leve med 
det færdige resultat. 
 



B.B. - Temmelig mange mennesker i Nysted - vi ved ikke hvor mange endnu - har vanskeligt ved at forstå, 
hvorfor der skal opføres et ret så stort menighedshus tæt ved den smukke, gamle kirke.  
En gruppe af dem har sat sig i bevægelse for at få standset byggeriet eller få huset opført et andet sted, og 
de har blandt andet iværksat end underskriftindsamling. 
Den aktion har Folketidendes skrevet om, og for at oplyse vore læserne bedst muligt, bragte vi i 
lørdagsavisen arkitektens forslag til huset. 
En af de (få) meget varme tilhængere af byggeriet er menighedsrådets siddende formand Børge Stenstrup. 
Han er blevet stærkt mopset over, at Folketidende har offentliggjort tegningerne, og vil meget gerne vide, 
hvor vi har fået dem fra. Til gengæld vil han ikke sige en lyd om byggeriet, der alt andet lige er et af de mest 
markante og for mange mennesker åbenbart også det mest ødelæggende, som længe er set i den lille bys 
smukke hovedgade. 
Heller ikke i denne sag kunne Folketidende drømme om at videregive sine kilder, men det falder os mere 
end vanskeligt at forstå, hvorfor i alverden det skal hemmeligholdes, hvordan tilhængerne mener, huset skal 
se ud. Efter vor opfattelse burde menighedsrådet for længst selv have taget initiativ til en offentlighedsfase 
omkring denne løsning, der påvirker bybilledet så markant. 
At et projekt skal holdes hemmeligt virker altid suspekt. Hvorfor må vi ikke få at vide af Børge Stenstrup, 
hvordan prisen ventes at blive, hvorfor byggeriet lige præcist skal ligge op ad kirken i stedet for f. eks. i den 
store præstegårdshave længere væk, hvorfor nødudgangen fra menighedshuset skal gå igennem en 
privatmands have og meget andet? 
Lad os i den forbindelse minde om, at det er skatteyderne, der betaler for alle disse herligheder, og byens 
borgere, der skal leve med det færdige resultat. Måske findes der fornuftige svar på vore spørgsmål, og i så 
fald synes vi, Børge Stenstrup skulle komme i gang med at argumentere for sin sag i stedet for at blive sur.  
Folketidende stiller meget gerne plads til rådighed, også til referat af det borgermøde, byens borgmester 
meget fornuftigt foreslår holdt.” 

 

Politikerne kan ikke blande sig i byggeriet. 

 

Kommunalpolitikerne har ingen mulighed for at blande sig i planerne om byggeri af et 

menighedshus ved kirken i Nysted. 

- Vi har været inde i sagen en gang tidligere, hvor vi meddelte, at vi ikke kunne acceptere det 

oprindelige projekt. 

- Derfor har arkitekten rettet det til i forhold til det, vi sagde. Det eneste kommunen kan gøre 

er, at sikre at reglerne overholdes, herunder også processen med nabohøring. Vi kan ikke 

forbyde noget, hvis reglerne overholdes, siger borgmester Lennart Damsbo-Andersen. 

Han mener i øvrigt, at resten af debatten omkring byggeriet må foregå i menigheden. 

Kommunen kan ikke blande sig yderligere i projektet. 

 

Sluttelig opfordre borgmesteren dog til menighedsrådet: 

- Lav et borgermøde, hvor meningerne om projektet kan udveksles. Det gør kommunen, når vi 

har større projekter under planlægning. 

 

Så er det til at se! 

 

Ejendommen Hvedevænget 13 er nu forsynet med to reklameskilte for bjælkehuse, som huset 

selv er. 

Skiltene er hver 60 gange 100 centimer og er anbragt på garagens to gavle.  

Dette har teknisk udvalg nu beslutte. 

 

Ældreegnede boliger i Øster Ulslev-projekt. 

 

Undtagelsesvis går vi lidt uden for Nysted by – da opførelsen af ældreboliger er et 

fælleskommunalt anliggende. 

Hans Erik Petersen har købt den tidligere mølle og bageri på Møllevej 8 i Ø. Ulslev, og her vil 

han opføre 8 ældreegnede boliger. 

Han har udarbejdet lokalplan for området, som foreløbig er godkendt i teknisk udvalg. Skal 

herefter til videre behandling i byrådet. 

Efter endt høringsfase – som forventes afklaret i løbet af foråret – forventer Hans Erik Petersen 

at kunne begynde byggeriet i marts næste år. 



 

 

 

3. november 2004. 

 

Nyvalg i Danmarks Naturfredningsforening – Nysted. 

 

Der skete en enkelt udskiftning i ledelsen, da Danmarks Naturfredningsforening i aftes holdt 

årsmøde i Kettinge Forsamlingshus. 

Arne Boesen, der var næstformand ønskede ikke at forsætte i ledelsen. I stedet blev Jan 

Sødergren nyvalgt. 

Der var genvalg af Pernille Fog, som er sekretær, og Erling Hansen, Johannes Andersen blev 

genvalgt som suppleant, mens Arne Boesen nyvalgtes til en sådan post. 

 

Så ryddes der op efter asylcentret. 

 

Nysted kommune er efter aftale med Udlændingestyrelsen – mod betaling - gået i gang med at 

rydde grunden efter at barakkerne er fjernet. 

Kommunen fjernet alt, bortset fra fire lysmaster. Også vejen lades være, ligesom 

hovedkloakken bliver liggende.  

- Den kan der blive brug for en anden gang, siger stadsingeniør Hans-Erik Johnsen. 

 

Seneste i sagen om Menighedshuset i Nysted - Nabo protesterer mod byggeriet. 

 

Finn Jensen, Adelgade 99, Nysted, har afleveret sit svar i nabohøringen vedrørende menig- 

hedshuset. 

Heri gør han indsigelse mod den planlagte opførelse af huset i skel til hans grund. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Ulla Kragh-Schwarz, Gl. Torv 12, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Massive dispensationer: 

 

”Borgmesteren i Nysted udtaler, at det ikke er i politikernes magt at stoppe det kontroversielle 

byggeri – og så er det jeg undrer mig. 

Hvordan er menighedsrådet kommet af sted med at få de massive dispensationer, som der 

skal til og som er umulige for menigmand – er det ikke politikerne, der skal give disse? 

Det drejer sig blandt andet om: 

- Tilladelse til at rive et bevaringsværdigt hus ned, før der foreligger et andet godkendt 

byggeprojekt. 

- Tilladelse til at bebygge en grund med mere ned 100 %. 

Hvis argumentet for bebyggelsesgraden er, at menighedsrådet lægger matriklens jord sammen 

med de matrikler der er i forvejen – så er spørgsmålet – hvordan kan de får tilladelse til det, 

når ejeren af Adelgade 95 og 97 sidste år fik afslag på en lignende ansøgning? 

Hvis politikerne fortsat ønsker at vi borgere i Nysted skal stå sammen om at bevare vores 

smukke by og et sådant miljø, som turisterne kommer rejsende efter – ja så tror jeg, at de 

skal se at finde modet frem og få stoppet denne skandale. 

Vi er nogen, der er villige til at prøve alle de klagemuligheder, der eksisterer og kigge 

sagsbehandlingen efter i sømmene”. 

 

Også i FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Jørgen Elgaard, Slotsgade 2, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Et skud i foden: 

 

”En ældre herre ses i denne tid stærkt haltende i bybilledet i Nysted. 

Formanden for menighedsrådet i Nysted har, billedlig talt, skudt sig selv i foden, ved i stærke 

vendinger at bebrejde Folketidende, at de har tilladt sig at offentliggøre nogle tegninger af et 

”Nysted Menighedshus”, som menighedsrådet vil opføre ved siden af kirken.  

Er formanden, efter så mange år i menighedsrådet helt uvidende om, at menighedsrådet er et 

”offentligt embede”, som ikke bare kan gemme sig bag lukkethed og hemmelighedskræmmeri. 



I henhold til ”Lov om menighedsråd” skal formanden indkalde til menighedsrådsmøde, når 25 

medlemmer af menigheden skriftligt anmoder herom. 

”Bekendtgørelse om afholdelse af menighedsmøde sker på en måde, der sikre, at så mange 

som muligt bliver bekendt med mødets afholdelse. I bekendtgørelsen angives, hvilke emner 

der skal behandles på mødet” Mon ikke 300 underskrifter mod det demokratiske underskud i 

menighedsrådets behandling af sagen om menighedshuset, indsamlet på 2 timer en lørdag 

formiddag, er tilstrækkeligt til at overbevise formanden? Ellers er 25 underskrifter på vej til 

menighedsrådet med et krav. 

I øvrigt er tegningerne dateret 30.09.03, så nogen ny sag er det ikke”. 

 

Opgør i skakklubben. 

 

I første runde af holdturneringen i B-rækken i skak havde Sydøstlolland Skakklub et meget 

lokalt opgør. Det var klubbens førstehold mod klubbens andethold. 

Resultatet blev 4-0 til førsteholdet, som bestod af Henning Andersen, Sune Jakobsen, Henning 

Mogensen og John S. Jeppesen. 

I C-rækken var tredjeholdet i dyst mod Østsjælland. Kampen endte 2-2. Det er Peter Sørensen 

og Martin Fjeldhøj, der sørgede for de to points til Sydøstlolland. 

 

5. november 2004. 

 

De nye menighedsrådsmedlemmers mening om kirkebyggeriet. 

 

FOLKETIDENDE har forespurgt de fem nye menighedsmedlemmers i Nysted om deres holdning 

til hele kirkebyggeriet, idet de som bekendt ikke har været involveret i planlægningen, der 

pludselig er kommet så megen debat om. 

- Kjeld Christensen: - Jeg vil ikke tage stilling endnu, men vil se projektet nærmere først. Men 

man kan da bygge i haven. 

- Jan Pedersen: - Jeg synes ikke, at det skal ligge dernede, men jeg er ikke imod projektet. 

Det vil være bedre ved præstegården, som tilbygning, eller man kan bygge et nyt hus til 

præsten og indrette hele præstegården 

- Der skulle have været indkaldt til møde om byggeriet, mener Jan Pedersen, der tilføjer, at 

han frygter parkeringskaos i Adelgade, hvis bygningen kommer ud mod den gade. 

Anne-Mette Rossdahl, der er genbo til projektet: - Det virker temmelig voldsomt på 

kirkepladsen, men jeg ved ikke, om der kan findes en anden placering, f.eks. i haven. 

Byggeriet vil være synd for kirkepladsen og der må være andre muligheder. Jeg forventer at få 

nærmere information, når der indkaldes til møde i menighedsrådet. 

- Hun tilføjer, at hvis det kun er et toilet til kirkegængere, der er behov for, må 

den gamle bygning kunne sættes i stand. 

Lisa Birk: - Jeg ved foreløbig ikke meget om det, men glæder mig til at finde ud af det. 

- Det virker meget stort og passer ikke ind i stilen omkring kirken. 

Anna Andersen: der er ikke blevet givet orientering nok, så det er svært at udtale sig. Jeg 

kender kun projektet fra Folketidende. 

 - Der skulle nok være orienteret om det noget før, hvis det skal stoppes. 

 

Også udenfor Nysted er der tilkendegivet meninger og endda spørgsmål. 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Ole F. Jeppesen, Stubberupvej 19, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Nyt menighedshus: 

 
”Personligt forstår jeg ikke menighedsrådet og diverse politikere i Nysted Kommune. Derfor vil jeg i al 
beskedenhed stille følgende spørgsmål. 
1. Hvorfor bygge et menighedshus til diverse arrangementer, og dermed ødelægge et gammelt 
købstadsmiljø? I øvrigt mener jeg, at byggeriet må være konkurrenceforvridende i forhold til de 
erhvervsdrivende i området, som har alle faciliteterne til at opfylde samtlige krav og ønsker. 



2. I en tid hvor man drøfter nedlæggelser og evt. salg af nogle kirker, vinder jeg det helt urimeligt med et 
sådant ødelæggende prestigebyggeri. Når kommunesammenlægningerne bliver en realitet, tror jeg, der vil 
blive rigeligt af tomme bygninger til diverse formål. 
3. Derfor vil jeg gerne og stadig væk i al beskedenhed stille spørgsmålet, hvem er det, der ønsker at bygge 
et "mausoleum" over sig selv? 
Jeg afventer venligst svar på mine spørgsmål”. 

 

Ingen går ramt forbi – i sagen menighedshusbyggeriet. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Ulla Kragh-Schwartz, Gl. Torv 12, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Hvad vil biskoppen sige?: 

 
”Det er med interesse at vi har konstateret, at Biskoppen har magt til at stoppe byggeplaner, når de ligger for 
tæt på en kirke begrundet i "at der er tale om et fredet område med høj kulturhistorisk værdi" 
Så er det, at borgergruppen mod menighedshusbyggeriet klods op ad Nysted kirke gerne vil have, at 
Folketidende skulle spørge Holger Jepsen: 
Hvorfor har han ikke følt sig foranlediget til at stoppe Menighedsrådets eget projekt i Nysted? 
Er det fordi det har været holdt så hemmeligt, at selv ikke biskoppen har haft kendskab til det før nu? 
Samt spørge arkitekten bag projektet Karsten Rønnow: 
Hvorfor har han - der var kongelig bygningsinspektør på det tidspunkt, at tegningerne blev udfærdiget - ikke 
har rådgivet menighedsrådet til at afholde sig fra denne placering, da "der er tale om et område med høj 
kulturhistorisk værdi"?  
Er det fordi, at han har økonomiske interesser i at gennemføre et sådant projekt?”. 

 

8. november 2004. 

 

Lørdagens erhvervsmøde. 

 

Lørdagens erhvervsmøde i Nysted Erhvervs- og Turistforening havde samlet 40 deltagere.  

 

Ingen præmiering af huse i år. 

 

Udvalget havde syv bygninger at se på, men fandt ingen af dem var flotte nok. 

Et af emner var ellers den gamle skolebygning, som nu rummer Teknisk forvaltning og 

hjemmeplejen. 

 - Men vi vil ikke præmiere os selv, så det bliver der ikke noget af, siger borgmester Lennart 

Damsbo-Andersen. 

 

Marlene Hansen, Skovstræde 9, Nysted, har født en datter. Faderen er Claus Sigvald Hansen, 

boende samme sted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nysted-drenge mestre. 

 



 

B 1990s miniputter er netop blevet LF-mestre 

i Miniput 3, ved at slå B 1921 med 3-1 en 

meget spændende kamp. 

 
Foto: Nysted Avis Bagerst fra venstre: Holdleder Marc Jantzen, Kent Brylle, 

Thomas Kok, Jesper Jørgensen, Jakob Petersen og træner 
Karsten Latocha. 
Forrest fra venstre: Christoffer Albretsen, Kristian Kolle, 
Mikkel Latocha, Kasper Jørgensen og Christopher Jensen. 

 

10. november 2004. 

 

Lollandsfonden uddelte fondspenge – i alt kr. 38.000 i Den Danske Bank. Følgende blev tildelt: 

Nysted Lokalhistorisk Arkiv, kr. 10.000, til indkøb af mikrofilm-system, Vester Ulslev 

Jagtforening, kr. 5.000 til lerdue kastemaskine, Øster Ulslev Skytteforening, kr. 3.000 til 

kontorinventar, Borgerforeningen Vester Ulslev, kr. 2.000 til legeplads, Nysted Skole, kr. 

2.000, til flidspræmier, Brydebjergskolen, kr. 1.000 til flidspræmier, Nysted Roklub, kr. 3.000 

til istandsættelse af pontonbro, Vantore Håndboldklub, kr. 5.000 til træningsdragter og bolde, 

Gymnastikforeningen Sydøstlolland, kr. 5.000 til skumredskaber og Stoppestedet Venner, kr. 

2000 til et køleskab. 

 

Transport til og fra Solgården. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Jonna Ritsmer, Vantorevej 62, Nysted, haft følgende 

indlæg under overskriften Har politikerne glemt at tænke?: 

 
”Har politikerne i Nysted glemt at tænke med både hjertet og hovedet? 
Den 3. november 2004 blev brugerne af Dagcentret Solgården informeret om, at de fra den 1. januar skal 
betale for transport til Dagcentret Solgården, 20 kroner tur-retur pr. gang. Brugerne blev ligeledes informeret 
om, at denne nye afgift vil blive modregnet i forbindelse med udbetaling af pensionen. 
Hvis politikerne havde tænkt med hjertet, ville de næppe have forringet pensionisternes vilkår. De ville vel 
næppe heller indføre en sundhedsskat for de mange, der har behov for genoptræning efter diverse 
sygdomsforløb. 
Hvis politikerne havde tænkt, altså sådan rigtig tænkt, ville de ikke have godkendt denne "transportskat", de 
ville formodentlig kunne se, at denne nye indtægtskilde vil blive druknet i administration. Hvem skal 
kontrollere, hvem der bruger bussen? Hvem skal rapportere, hvem der ikke har brugt bussen hele måneden, 
og til hvem? 
Det er vel ikke sådan, at brugerne af Dagcentret Solgården skal betale for ikke benyttet transport? Selv om 
det er rimeligt omkostningsfrit for de siddende kommunalpolitikere på grund af de forestående 
kommunesammenlægninger at vedtage en brugerbetaling, der vender den tunge ende nedad og rammer en 
gruppe, der har ydet sit til samfundet, så burde politikerne ikke have vedtaget en sådan afgift. 
Min opfordring skal derfor være, omgør denne beslutning” 

Også i FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Bent Bille-Hansen, Lindholmvej 5, Nysted, 

Medlem af Borgerlisten - haft følgende indlæg under overskriften Bygningen ved Nysted 

Kirke: 
 
”Rundt om i landet udfører menighedsrådene ganske givet et stort og seriøst stykke arbejde. De lever deres 
eget stille liv, som borgerne ikke kender meget til, således også i Nysted.  
Men når det gælder et byggeri til mange millioner kroner, som skal indpasses ved siden af den smukke 



gamle kirke her i Nysted, skal der være åbenhed, og åbenhed har det skortet meget på i forbindelse med 
hele projektet. Offentligheden skal åbenbart ikke vide noget, før det er en fuldbyrdet kendsgerning.  
Det er en hån mod de 85 procent, der betaler kirkeskat, og mod byens borgere og turister, som skal se på et 
sådan byggeri i al evighed. Jeg er klar over, at menighedsrådet har ret til det, og at kommunens forvaltning 
behandler sagen efter de love og regler, der er på området. Men hvorfor denne manglende åbenhed. 
Der havde været fornuft i at bygge et nyt hus til præstefamilien, og bruge den gamle præstegård til 
mødevirksomhed og kontor. Det havde været betydeligt billigere, og vi havde sluppet for at ødelægge miljøet 
omkring kirken.  
Lad os håbe, at det nye menighedsråd er mere åbne og ser med andre øjne på hele sagen” 

 

Børge Hansen, Adelgade 58 A, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 78 år. 

Efterlader sig hustruen Alise Hansen, født den 12/12 1928. 

 

11. november 2004. 

 

 

Byrådsmedlem og fuldmægtig Jens Petersen, Østvej 5, Nysted, 

fylder 50 år. 

Født og opvokset ved Egholm Skov, hvor faderen var skovløber 

ved Aalholm Gods. Moderen hjemmegående, suppleret med job 

som kogekone. Er ældst af to sønner. 

Færdiggjorde sin skolegang i 1972 fra Brydebjerg skole, herefter 

Handelsskole i Nyk. F., og kom herefter den 1. august 1973 i lære 

ved Nysted kommunes socialforvaltningen. Har stort set altid 

arbejdet i denne forvaltning, hvor han gennem årene har udviklet 

en stor viden indenfor pensionsområderne. Siden 2002 har J. P. 

haft sit virke i kommunens servicebutik. 

Foto: Nysted Kommune  

 

Hans interesse for sociale forhold medvirkede til, at han tidligt engagerede sig i 

politik, og siden 1974 har han været medlem af Det Radikale Venstre, samt 

siden 1974 været kasserer i den lokale partibestyrelse. Er nu kasserer i 

kredsforeningen. 

Blev valgt ind i Nysted byråd første gang nov. 1981 (yngste medlem) og var medlem i 8 år – 

de sidste 4 år som 1. viceborgmester. Herefter frivillig pause i 8 år. Genvalgt i nov. 1997 og 

har været medlem siden. I denne forbindelse har han bl.a. været medlem af 

Ligningskommissionen og Skatteankenævnet i 23 år. 

Herudover er han medlem af Venstrebladets Fond, kasserer i Herritslev Vandværk og nyvalgt 

medlem af Herritslev Menighedsråd., samt revisor i det lokale Røde Kors, 

Gardehusarforeningen og amtets radikale venstre. 

Siden februar 2004 beklæder han posten som formand for børne- og ungdomspolitisk udvalg i 

Nysted.  

For en del år siden købte han Østvej 5, Herritslev, hvor han driver et fritidslandbrug på 50 

tønder land 

I dagens anledning er der åbent hus Døllefjelde Forsamlingshus på dagen mellem kl. 11 – 15. 

 

 

Tidligere skoleinspektør på Kettinge Skole, lokalhistorikeren, Arne Heyn, Hamborgskovvej 32, 

Sundby L, fylder 80 år. Arne Heyn blev i 1962 ansat som inspektør på den ny indviede 

Kettinge Skole, og han blev her til han i 1989 gik på pension og flyttede til Sundby. I 1984 

skrev Arne Heyn den omfattende lokalhistorie om Nysted Kommune "Nysted kommune, 



historisk set", der for første gang i kommunens historie samlede hele lokalhistorien i et værk. 

Bogen er en vigtig kilde for lokalhistorikere. Arne Heyn har sammen med hustruen Margareta 

også udført et stort arbejde for Foreningen Norden.  

På dagen er der morgenkaffe fra kl. 9 for venner og bekendte. 

 

Ka du forstå lollandsk? 

 

Pensioneret overlærer Henry Jensen fra Kettinge er dagens gæst, når Stoppestedet i Nysted 

indbyder til foredrag. Her har han lovet at læse en række små fortællinger op, ikke på 

rigsdansk, men på uforfalsket lollandsk og falstersk dialekt. 

 

Menighed kræver møde. 

 

Med loven i hånd tvinger Nysted Sogns medlemmer nu det siddende menighedsråd til at svare 

på en række spørgsmål om deres planer for et nybyggeri ved Nysted Kirke. 

- Vi har samlet de 25 nødvendige underskrifter og sendt dem sammen med en anmodning om 

et menighedsmøde, forklarer Jørgen Ellegaard. 

I anmodningen anmoder gruppen også, at de forventer at der kan holdes et møde inden 28. 

november, idet her starter det nye kirkeår og hermed det nye menighedsråd. Man ser gerne, 

at mødet kan afholdes sammen med det afgående menighedsråd – som jo er dem, der har 

taget beslutningen af opførelsen af den nye bygning. 

Man afventer nu svar fra menighedsrådet. 

 

Meningerne bølger stadig med for og imod byggeriet og nedenfor ses endnu to læserbrev – 

nok ikke de sidste. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Bjørn Fisker Ohl, Gl. Torv 5, Nysted, haft følgende 

indlæg under overskriften Om det påtænkte menighedshus: 

 
”Jeg læser i Jyllands-Posten: Vismanden Hans E. Zeuten udtaler:  
"Optimismen har det med at blomstre, når der skal bygges monumenter. Man kommer let til at overvurdere 
trafikken og undervurdere omkostningerne." 
Nej, men jeg ser nu, at det ikke er Menighedshuset i Nysted, han taler om, men Femernforbindelsen! 
Undskyld misforståelsen” 

 

Også i FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Torben Motyka, Bomstræde 19, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Menighedshuset: 

 
”Jeg vil gerne give mit besyv med i debatten. 
I taler alle sammen om menighedshuset, evt. reparation af eksisterende toiletter o.s.v. 
Er der nogen af jer, der har spekuleret over, hvilke forhold graveren og hans medarbejdere "lever" under, for 
ikke at tale om kirkekontorets størrelse. 
Graveren og medarbejderne skal igennem værkstedet for at komme ind i deres frokoststue- Jeg har selv 
været ansat der i 9 år og det var bestemt ikke rart at spise med lugten at benzin og olie. 
Der blev lavet baderum, medens jeg var der, d.v.s. det ene toilet blev inddraget til dette formål, således at 
der nu kun er et toilet til graveren og hans medhjælpere og til dem, der besøger kirkegården. 
Når/hvis folkene skal i bad er der ikke mulighed for at hænge skiftetøj - der er ingen skabe - uden at det 
bliver fugtigt. 
Er dette rimeligt? 
Med det nye menighedshus bliver der plads i bygningen på kirkegården til ordentlige forhold for graveren og 
hans medarbejdere og kontoret får også bedre plads i det nye menighedshus” 

 

12. november 2004. 

 
Hvad der tidligere er skrevet bl.a. i FOLKETIDENDE om byggeriet ved Nysted Kirke – resume: (Kilde: Nysted Krøniken 
1999-2004). 

 

”9. februar 1999 



Menighedsrådet har antaget arkitekt Peter Bering til at udforme det nye hus ved kirken mod 

Adelgade 101. Huset skal rumme kirkekontor, konfirmandstue og toiletter.  

 

3. marts 1999 

Teknisk Udvalg har afvist et skitseforslag fra Menighedsrådet om det nye menighedshus i 

Adelgade 101 udarbejdet af Peter Bering. Bygningens størrelse og udseende passer ikke til den 

øvrige facadelinie i Adelgade. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et par alternative skitser, 

hvor en opbygning er blevet erstattet af et par kviste og en skorsten. - disse ændringer 

hjælper ikke på misforholdet i størrelse og placering.  

 
21. april 1999 

Byrådsmøde på Rådhuset:  

* samt en gåtur til Adelgade 101, hvor en opstalt angav dimensionerne på Menighedsrådets 

planlagte hus i forhold til Kirken og omliggende bygninger.  

 

2. marts 2004. 

Menighedshuset i Adelgade. 

 

Menighedsrådet har fået udarbejdet nye 

byggeplaner for opførelsen af et nyt kirkekontor og 

menighedshus ved Nysted Kirke i Adelgade. Teknisk 

udvalg har haft planerne til udtalelse, og man kunne 

glæde sig over, at de nye planer er tilpasset, så de 

falder ind med det øvrige byggeri i gaden. 

Der er kun mindre problemer med bagbygningen, 

hvor planerne ikke helt svarer til bestemmelserne i 

bevaringsområdet. Dette forventes dog snart løst. 

Vi kan herefter forvente at se en ny bygning i 

gadebilledet. På vedlagte billede kan ses, hvor i 

Adelgade det nye byggeri vil finde sted.  
 Foto: John Voigt 

 

Som det ses har planlægningen været længe undervejs, og der er egentlig gået mange år 

siden det første ”spadestik” blev taget. Så vidt jeg erindre, var der ingen indsigelser mod 

byggeriet dengang. Men nu har sagen taget en helt anden drejning. 

Menighedsrådsmøderne er åbne nok, siger menighedsrådsmedlem Palle Borst. – Alle 

menighedsrådsmøder er åbne. Der annonceres hver gang forud for mødet. Også i forbindelse 

med behandlingen af menighedshuset var der annonceret, og der kom kun 6 tilhørere.  

- Planerne har været officielle hele tiden, siger Palle Borst. 

 
Mødekrav er i orden. 

 

Formanden for menighedsrådet Børge Stenstrup bekræfter modtagelsen af brevet, hvor der 

anmodes om et menighedsrådsmøde. Han oplyser, at anmodningen medtages på 

menighedsrådsmøde mandag, den 15. november.  

Kan dog ikke love, at mødet kan afholdes inden 28. november, idet indkaldelse skal 

annonceres i så god tid, at alle får en chance for at være med. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Finn Rossdahl, Adelgade 96, Nysted, haft følgende 

indlæg under overskriften Svar til Torben Mykota: (Det rigtige navn er vist Torben Motyka). 

 
”Det må være en misforståelse. Ingen har protesteret mod en forbedring af arbejdsforholdene for personellet 
ansat ved Nysted kirke. Men flere end 300 har protesteret mod placering af et menighedshus (5 meter 
længere end kirken) langs med kirken. Underskrifterne er samlet ind under overskriften " Beboergruppe mod 
placering af menighedshus langs kirken i Nysted." 



Kun få - måske slet ingen - vil protestere mod en nybygning af samme størrelse og på samme sted i 
Adelgade, som den der blev revet ned. Den kunne rumme kontor og toiletfaciliteter for såvel kontorpersonale 
som kirkegængere. Og bygningen på kirkegården kunne så danne rammen om ordentlige forhold for 
graveren og hans medarbejdere”. 

 

14. november 2004. 

 

Fotoudstilling. 

 

Lokalhistorisk Arkiv arrangerede fotoudstilling i Stoppestedet i lørdags. Emne: ”Billeder fra 

Nysted kommune – før og nu”. 

Udstillingen var smukt besøgt. Ca. 100 mennesker lagde vejen forbi for at kikke på billeder og 

se film om det gamle Nysted. 

 

15. november 2004. 

 

I FOLKETIDENDE under Der Mener Jeg har Ann-Lis Frank, Rødstensrevle 2, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften De radikales mening:  

 
”Jeg har længe fornemmet, at de radikale er et parti, der mere støtter de fremmede end os danskere, og 
efter til morgen at have hørt Elsebeth Gerner Nielsen udtale, at det er uværdigt og uretfærdigt at de 
fremmede, for at blive inspireret til at søge arbejde eller uddannelse, skal gå fra kontanthjælp til 
introduktionsydelse, som er 5.500 kroner er jeg blevet bekræftet heri. 
Hvor må der være mange folkepensionister, der som mig bliver forarget over denne udtalelse. 
Vi har alle arbejdet et helt langt liv og må nøjes med mindre end 5.500 kroner om måneden. 
Jeg håber, at de pensionister, der plejer at stemme på de radikale, har en god hukommelse til næste valg”. 

 
Indsamling Dansk Flygtningehjælp. 

 

I de sidste fire år har der ikke været samlet ind i landsindsamlingen til Dansk Flygtningehjælp 

her i Nysted. I år lykkedes det at få sat en indsamling i gang, der blev indsamlet kr. 4.506,75. 

 
Blæksprutte til ny storkommune. 

 

Økonomiudvalget i Nysted har besluttet at ansætte en konsulent, som især skal tage sig af en 

række opgaver i forbindelse med kommunesammenlægningen. 

Derudover skal konsulenten også tage sig af kontraktstyring og effektivisering. Stillingen slås 

op snarest til besættelse i det nye år. 

 
Nysted Kommunes Fælleslegat. 

 

Legatportioner til økonomisk vanskeligt stille personer (julehjælp) kan nu søges. Henvendelse 

sker til servicebutikken, hvor ansøgningsskema udleveres. 

 
Årsmøde i Borgerlisten. 

 

Borgerlisten indkalder til Årsmøde den 29. november, kl. 19 i Ib Foss´s mødelokale, Kirkestien 

6B, Nysted. 

Der er opstillet en længere dagsorden. 

Efter årsmødet fortæller byrådsmedlemmerne om deres politiske arbejde, som en del af 

mindretalsgruppe efter ”kuppet”/omkonstitueringen tidligere på året, herefter aktuelle politiske 

emner. 

Foreningen er vært ved kaffe og kage. 

 

16. november 2004. 

 
Julemarked. 



 

I den kommende weekend afholder Kunstforeningen julemarked på The Cottage. 

 
Den gamle stationsbygning. 

 

Som bekendt renoveres den gamle stationsbygning i Nysted. Også den gamle mur ud mod 

Wichmandsvej skal renoveres, og den er revet ned fordi grunden er sunket. De gamle sten er 

stablet op langs husgavlen.  

Man har nu konstateret, at grunden ikke kan bære genetableringen af muren (sikken da en 

overraskelse) og besluttet, at der skal ses nærmere på en reparation evt. nyrenovering af 

grunden inden muren igen kan rejses. 

Nå, når der er ”fundet” midler hertil vil vi nok se, at muren igen kommer op og stå. 

 
Og videre i føljetonen om menighedshuset i Nysted. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har tidligere kirkesanger og nu alm. Kirkegænger 

Johannes Andersen, Solsortvej 1, Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Stor 

interesse for det kirkelige: 

 
”Det er dog utroligt, så stor interesse der er for det kirkelige og menighedsrådets arbejde og sager.  
Der må da være fuldt hus til søndagens gudstjenester, når så mange i Nysted sogn og omegn er så 
interesserede i kirkens anliggender.  
Dersom man vil have indflydelse, hvorfor indsendte man så ikke en kandidatliste forud for 
menighedsrådsvalget, som der netop i år har været mulighed for, nu går der så fire år, før der igen er en 
chance for at komme i menighedsrådet og få indflydelse på de beslutninger, der nødvendigvis skal træffes. 
Det er så let og uforpligtende at stå på sidelinjen og kritisere "spillerne og råbe: Ud med dommeren", i stedet 
for at komme med opmuntrende og konstruktive bemærkninger og forslag. M.h.t. det påtænkte byggeri ved 
kirken kan der peges på flere muligheder for placering af huset, men vi må indrømme, at der mangler lokaler 
til forskellige formål, ikke mindst ordentlige toiletforhold for kirkegængere, kordeltagere m.fl. 
- Så er der nogle, der taler om kirkeskatten. 
Jamen, vi skal jo også betale kommuneskat med alt hvad det indebærer bl.a. til børnepasning og (ny) skole, 
selv om vi ingen børn har, det er vores samfundsordning, heldigvis for det, der er bare den forskel, at 
kirkeskatten kan man slippe for ved at melde sig ud af folkekirken, men det er efter min mening en dårlig 
løsning. Lad os dog diskutere tingene i en god og fordragelig tone og ikke kaste med "plutte".  
Vi kan vel godt have forskellige meninger uden at blive uvenner og tale om "skandaler der skal stoppes". 

 

 

 
Biskoppens mening: 

 

Biskop Holger Jepsen, Lolland-Falsters Stift, agter ikke at komme til Nysted, når der i nær 

fremtid er menighedsmøde om placeringen for et nyt menighedshus ved Nysted kirke. 

- Nej, det møde må være en sag mellem menighedens medlemmer. Jeg vil ikke blande mig i 

det, siger biskoppen. 

 
Menighedsmøde for medlemmer. 

 

Menighedsrådet har nu indkaldt til møde, og det sker 26. november. Mødet er berammet til at 

holdes i konfirmandstuen i præstegården, men flyttes til kirken, hvis der bliver behov. 

Det er kun medlemmer af folkekirken, der kan deltage ved mødet, og menighedsrådet har 

samtidig vedtaget, at medlemmer af folkekirken i Vantore menighed også kan deltage. 

Årsagen er, at både Nysted og Vantore er i samme pastorat med fælles præst. 

 

Det bliver spændende at se, hvordan menighedsrådet vil kontrollere at de fremmødte er 

medlem af folkekirken. Skal man evt. have sin skattebillet med? 

 



I øvrigt er det specielt at se, at ikke kun Menighedsrådet indkalder til møde, det gør den 

nedsatte Menighedsgruppe også. I Nysted Avisen under den 15. november indkalder gruppen 

til menighedsmøde i h.t. Lov om menighedsråd § 41-42. Her ønsker underskrevne 25 

medlemmer af folkekirken i Nysted, at der indkaldes til menighedsrådsmøde. 

Man har også opsat en dagsorden. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har By- og Amtsrådsmedlem Bent Leonhard Pedersen, 

Adelgade 8, Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Lyt til røsterne om anden 

placering: 

 
”Menighedsrådet i Nysted købte en gang naboejendommen til kirken. Der skulle opføres et nyt hus, som 
skulle give plads til de aktiviteter som naturligt hører til arbejdet omkring kirken. 
Men tiden gik og kirkegængere, naboer og genboer, ja byens befolkning fandt at udsigten til kirken var blevet 
meget smukkere efter nedrivningen af det gamle nabohus.  
Det har selvfølgelig kostet mange penge. Nedrivning og flere tegninger af et nyt hus er ikke gratis. Men 
alligevel givet godt ud.  
Nedrivningen har synliggjort den smukke kirke, og tegninger har vist, at der ikke kan bygges på stedet uden 
at ødelægge meget af det opnåede. 
Og der er jo plads til byggeriet i præstegårdens have. Jeg vil kun opfordre til at lytte til de mange røster der 
har bedt om en anden placering. 
For Børge Stenstrup ville det være et stort eftermæle at give sig selv som afgående formand for 
menighedsrådet”. 

 

17. november 2004. 

 

Ny vindmøllepark på Rødsand. 

 

De nuværende 72 vindmøller på Rødsand syd for Lolland får snart følgeskab af yderligere 64 

møller. 

Det står klart efter at energiforligets sidste havvindmøllepark i går blev placeret. Omø i 

Smålandsfarvandet har længe været en mulig placering, men efter miljøundersøgelserne er 

endt, peges der nu på Rødsand. 

Den planlagte vindmøllepark bliver på op til 64 møller, hver med en højde på op til 160 meter. 

 

 

 

 

Politistation skal være hotel. 

 

Sally og Poul Vestergaard har købt den tidligere politistation ved havnen, hvor de vil indrette 

hotel med syv værelser. Efter det oplyste har de givet 1,75 millioner kroner for bygningen, 

som er køb af Domstolsstyrelsen. 

 

Biskop – måske, måske ikke. 

 

Sognepræst Jens Chr. Nielsen, Nysted, er blevet opfordret til at være kandidat, når Holger 

Jepsen forlader embedet som biskop næste år. Holger Jepsen, biskop for Lolland-Falster Stift, 

fylder 70 år ved udgangen af august næste år og skal dermed fratræde embedet. 

Menighedsrådsformand Børge Stenstrup oplyser, at J.C.N. stiller sig positiv for tanken. 

 

Ny formand for sejlklubben i Nysted. 

 

På generalforsamlingen i Nysted Sejlklub blev Margot Hansen valgt til ny formand, som afløser 

for Sven Erik Hauberg. 

Det er første gang i 92 år, at der er valgt en kvindelig formand. 

Til bestyrelsen blev nyvalgt Erik Farver, der hidtil har været sekretær uden for bestyrelsen. 

Han afløser Jørn Kristensen. 

 



18. november 2004. 

 
Den første efterårsstorm. 

 

Den voldsomme storm over landet gik forholdsvis let hen over landsdelen. 

Værst gik det udover et hus i Væggerløse, hvor stormen forårsagede, at gavlen væltede. I 

Nakskov blæste et stort stillads ned, og skabte store trafikale problemer. Enkelte steder f.eks. 

på Falster var et par tusinde mennesker uden strøm nogle timer. 

Her i Nysted meldtes ikke om særlige skader. Dog var strømforsyningen langs dele af 

Strandvejen afbrudt i går formiddag, idet en nul-ledning var faldet ned. Afbrydelsen var dog 

kun af få timers varighed. 

 

Hvem skal være Årets Borger 2004? 

 

FOLKETIDENDE står for kampagnen ”Hvem skal være Årets Borger 2004?” – 

indforstået på Lolland-Falster. 

Her er der mulighed for at indstille personer, som lever op til kravene, og i dagens avis kan 

man læse om kandidaterne. 

Her fra Nyste er foreløbig indstillet to – med begrundelse, nemlig: Lennart Damsbo-Andersen, 

borgmester Nysted: ”Han er en borgmester med hjertet på rette sted”, og Hans Henrik 

Moebus: ”Som taxichauffør er han med til at skabe glæde hos unge og ældre” 

 
332 underskrifter afleveret. 

 

Borgergruppen imod opførelsen af menighedshuset ved Nysted kirke afleverede 332 

underskrifter mod byggeriet til borgmester Lennart Damsbo-Andersen i dag. 

Nysted Byråd fik også en byge af spørgsmål med, da Borgergruppen mod menighedshuset 

afleverede protesterne.  

Det negative svar i nabohøringen medfører, at sagen skal tages politisk op, fortalte borgme- 

steren. 

 

 

 

 

19. november 2004. 

 
Kobbertaget og Nysted kirke. 

 

Borgerne i Nysted kan se frem til igen at betragte kirketårnet indpakket i stillads. Der er noget 

af kobberbeklædningen på det sydvestlige hjørne, der sidder løst, og noget af vejrhanen øverst 

på spiret er røget af - oplyser kirkeværge Jens Henning Jensen fra menighedsrådets møde 

forleden. 

 



 

Sidst vi har haft en reparation af kirketårnet 

var i 2002, hvor en storm i februar rev nogle 

kobberplader løs, så de hang og flagrede. I 

den anledning blev der opstillet et stillads på 

ca. 30 meters højde og som nåede op til de 16 

huller. Det viste sig dog hurtigt, at både 

kobberplader, træværket og de omkring 

siddende plader havde taget skade, og et 

omfattende reparationsarbejde blev sat i 

gang. Arbejdet blev igangsat midt i april 2002. 

 

 
 Foto: John Voigt 

 

Men den 22. april 2002 indtraf der et uheld på arbejdspladsen. Folkene på arbejdspladsen var i 

gang med at udgløde de gamle kobberplader og havde netop forladt arbejdspladsen for at gå 

til frokost, da viste sig kraftig røgudvikling fra kirkens spir. Kl. 12.48 indløb der alarm til 

politiet, om at der var konstateret ildløs i Nysted Kirkes spir. Under arbejdet var der gået ild i 

nogle små brædder, hvor kobberpladerne var fastgjort. Ilden blev nedkæmpet med de på 

stedet værende skumslukkere og efterfølgende efterslukket af Falck fra Maribo og Nykøbing, 

som mødte frem med brandslukningskøretøj, 2 tankvogne, 1 tender og en stigevogn. Branden 

havde beskadiget flere af de bærende, svært udførte trækonstruktioner, samt flere tynde 

beklædningsbrædder. Tømrerkonstruktionen var udført i dimissioner 30 x 30cm. 

Røgudviklingen kunne ses langt væk, røgen steg ud af de øverste tårnvinduer i brede faner. 

Branden kunne have udviklet sig meget voldsomt, idet tårnet virker som en skorsten, men 

heldigvis skete dette ikke på grund af en hurtig indsats. Slukning og hermed røgudviklingen 

stoppede kl. 13.15. 

 

Efter branden i tårnet var situationen pludselig en anden. Dele af trækonstruktionen og flere 

beklædningsbrædder var svært beskadiget. Menighedsrådet besluttede derfor først måtte disse 

skader udbedres før Jørn’s Varme-service og VVS igen kunne komme videre. Dette arbejde 

blev udført af Snedkerhjørnet Aps ved snedkersvendene/tømrerne Allan Gjessø, Dann Larsen 

og Bo Møller.  

 - Det har været et anderledes og mere spændende arbejde end det vante, konstaterer 

snedker Dann Larsen. Træværket, der blev beskadiget ved branden er udskiftet, herunder 

også forarbejdning af kraftige egebjælker, der har en helt speciel udformning, så taget 

fremover også vil have sin rigtige facon. De store egebjælker måtte transporteres op i tre dele 

og samles oppe i spiret. Udenpå er der beklædt med fyr, dels brædder, dels særligt tildannede 

stykker. 

Da disse var færdig kunne Jørn’s Varmeservice og VVS igen gå i gang, men branden havde 

efterladt et endnu større reparationsarbejde. Tidligere – og som følge af stormen var det 

plader i og omkring de 16 huller der skulle udskiftes – nu var det også ovenfor de 16 huller. 

Det skønnes at et areal på ca. 27 – 28 kvadratmeter skulle udskiftes. Alt i alt er der tale om en 

udskiftning på ca. 40 kvadratmeter.  

Kirkeværge Jens Henning Jensen skønnede engang, at den samlede udgift til 

reparation vil komme til at koste 500.000 – 600.000 kr. Dette var dog et skøn. 

Den endelige regning vil vise hvad de samlede omkostninger kan gøres op til. 

Dele af udgifterne vil dog blive dækket ind via kirkens forsikring. 



Stilladset blev nedtaget tirsdag den 19. november 2002. Derefter mangler således kun at 

reparere noget net, som var sat for åbninger i de 16 huller for at forhindre duerne at sætte bo 

der, og det endelige reparationsarbejde var tilendebragt med udgangen af november. 

Kirkeværge Jens Henning Jensen oplyste, at de samlede udgifter for udbedringer efter stormen 

og den efterfølgende brand kostede ca. 785.000 kr. Herfra vil fragå midler fra forsikringen. 

 

I forbindelse med reparationen er der en morsom historie, som FOLKETIDENDE bragte, 

nemlig: 

 

En flyvende fakir: 

 

NYSTED – Duerne har benyttet sig af muligheden for at komme ind i Nysteds kirketårn, hvor 

der normalt er et net, som forhindrer adgang. På grund af reparationsarbejderne er der 

imidlertid muligheden for at flyve ind og ud. 

Det har givet resultat i form af et par reder. I den en er der to unger. I den anden ligger et 

enkelt æg, og hvis der kommer en unge ud af det, må det blive en flyvende fakir. 

Reden er nemlig bygget af søm og skruer, som dueparret har stjålet fra håndværkerne i 

tårnet. 

 
Juleudstilling. 

 

Keramiker Birte Troest, Adelgade 54, Nysted, holder særlig juleudstilling i dag og week-enden 

over. Her vil en masse gaveideer blive præsenteret. 

 

20. november 2004. 

 
Bo- og Naboskab i Syrenvænget. 

 

Arbejdet med byggemodningen af det areal ved Syrenvænget, som amtet vil bruge til boliger 

for Bo- og Naboskab bliver nu sat i gang. De fleste aftaler mellem Nysted kommune og amtet 

er på plads. 

 
Nysted menighedshus – se udefra. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har menighedsrådsformand Jørn Ringsing, Høvængevej 1, 

Ø. Ulslev, haft følgende indlæg under overskriften Nysted menighedshus!: 

 
”Jeg har som kirkeskattebetaler tit haft lyst til at brokke mig offentligt over folkekirkens forbrug af penge til 
servicebygninger, præstegårde, sognegårde med mere, herunder det planlagte menighedshus i Nysted. 
Heldigvis er jeg aldrig kommet for skade at gøre det, for nu viser det sig jo, at der vitterligt er behov for store 
mødefaciliteter, eftersom det planlagte rabaldermøde muligvis skal holdes i Nysted Kirke, fordi der ikke er 
plads andre steder. Jamen - hvor heldig kan man dog være? 
Naturligvis er det helt legalt at samle underskrifter og indkalde til menighedsmøde, men man må dog i sit 
stille sind undre sig en smule over tidspunktet her, hvor fintællingen af stemmer til menighedsrådsvalget 
knap nok er tilendebragt. På den anden side - med så stor interesse for det kirkelige - er det da forståeligt, at 
der hos initiativtagerne ikke også har været tid og kræfter til at sætte sig ind i demokratiets ånd og virke”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. november 2004. 

 
Jul i Nysted 2004 – annonce i Nysted Avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
God nyhed til Nysted Skole. 

 

Nysted kommune har frigivet midler til cykelskure og færdiggørelsen af renovering på skolen. 

Det har været savnet længe. Også for budgettet for 2005 er der gode nyheder. Budgettet 

indeholder ingen former for nedskæringer 

 
Nysted menighedshus – det videre forløb. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Svend Frank, Rødstensrevle 2, Nysted, haft følgende 

indlæg under overskriften Menighedshus med mening?: 

 

”Om behovet er i overensstemmelse med størrelsen, kan man diskutere. Det lyder mærkeligt, 

at menighedshuset skal være længere end selve kirken. 

Placeringen af denne bygning har skabt stor debat hos borgerne i Nysted. Mange mener, at det 

sted, man har valgt, virker forstyrrende i bybilledet. 

Det minder mig om, da man satte busterminalen på Rådhuspladsen i København. Det skaber 



stadig stor debat. Man må håbe, at fornuften vil sejre til alles tilfredshed. 

Tænk blot, hvis menighedshuset blev højere end kirken. Det ville være en katastrofe, ingen 

kunne finde kirken, hvorfor skal det være så stort”. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Kurt Frederiksen, Jernbanegade 18, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Nysted menighedshus: 

 

”Først Johs. Andersen og nu Jørn Ringsing. 

Kære vildførte sjæle, I tager helt og aldeles fejl. Det er ikke "det religiøse", der er vores 

ærinde, men derimod en påtænkt massakre på kulturmiljøet i Nysted by i almindelighed og på 

Nysted Kirkes nærmeste omgivelser i særdeleshed. 

Det er noget deprimerende, at man i 2004 skal se sine motiver til handling beklikket, og det 

bare fordi nogle borgere tillader sig at forsøge at komme i dialog med et lidet meddelsomt 

menighedsråd. 

Jeg vil til enhver tid - både som statsborger i Danmark, tilflytter (1974) til Nysted og ikke-

medlem af Folkekirken - forbeholde mig min grundlovssikrede ret til at have en mening og til 

at blande mig i "sager", jeg finder kritisable.  

Det ville klæde de to herrer at vedkende sig denne ret og det helt uden forbehold”. 

 
Lego-konkurrence. 

 

 

 

Her ses de 3 glade vindere i Lego-konkurrencen, som 

blev afholdt i Anne-Maries Boghandel 

Fra venstre ses Lauritz Lund – 3 år, Frederik 
Christensen – 9 år og Sonny Strange – 12 år. 
Foto: Nysted Avis. 

 

 

23. november 2004. 

 

Karen Elly Hansen, Rosenvænget 40, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 81 år. 

 

Nye takster i kommunens daginstitutioner. 

 

Taksterne for betaling i kommunens daginstitutioner for 2005 er nu fastlagt. 

Taksterne bliver som følger (de gamle takster i parentes): 

Birkehuset fuldtid 1.810 (1.660), deltid 1.295 (1.190). 

Humlebien fuldtid 1.800 (1.660), deltid 1.125 (1.040). 

Nysted Børnehave fuldtid 1.630 (1.575), deltid 1.020 (985). 

Dagplejen fuldtid 2.410 (2.300), deltid 1.610 (1.533) og 

SFO kun fuldtid 1.228 (1.228). 

Alle takter er for opkrævning for 11 måneder. 

 

Det nye menighedsråd: 

 

Menighedsrådet har konstitueret sig.  

Formand Palle Borst. Øvrige medlemmer: Kjeld Christensen, Jan Pedersen, Anne-Mette 

Rossdahl, Lisa Birk og Anna Andersen. 

Den tidligere formand Børge Stenstrup blev valgt til kirkeværge. 



 

Mød op alle mand – kom af hus! 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Ulla Kragh-Schwarz, Gl. Torv 12, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Mød op!: 

 

”Menighedsrådets planlagte placering af et kommende menighedshus - med en deraf følgende 

maltraktering af Kirkepladsen midt i Nysted by er et anliggende, der vedkommer alle de 

Nystedborgere, der synes, at man skal beskytte Nysted som den kulturhistoriske perle den er. 

På trods af dette har menighedsrådsformand Børge Stenstrup på det kommende 

menighedsmøde på fredag kl. 19 - fravalgt at komme i dialog med en del af kommunens 

borgere - nemlig dem, der enten ikke bor i Nysted og Vantore sogne samt dem, der ikke er 

medlem af Folkekirken.  

Den sidstnævnte kategori hører jeg selv til og jeg kan derfor desværre ikke komme med til 

mødet på fredag, hvor det er manges håb, at man kan få en konstruktiv debat med 

menighedsrådet om problemet. 

Jeg vil derfor henstille til alle dem, der har kontaktet mig for at sætte deres underskrift på 

protestlisterne, kommet med sympatitilkendegivelser og moralsk opbakning i kampen for at 

undgå den planlagte placering af det store hus og som er i menigheden: 

Mød op og prøv at tale Jeres folkevalgte menighedsrødder til fornuft - det må igennem dialog 

da være muligt at finde frem til en anden placering”. 

 

Også udefra ”blander” sig i debatten – se nedenfor. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har ingeniør Hans Folkvardt, Krumsøvej 18, Ø. Ulslev, haft 

følgende indlæg under overskriften Refleksioner!: 

 

”Jeg er ikke ganske enig i de læserindlæg, der finder det selvfølgeligt, at opinionen mod 

Nysteds menighedshus skulle have stillet op ved menighedsrådsvalget. 

At man som borger tager et ansvar for sin bys udseende og protesterer mod en anmassende 

placering, en grim bygning eller finder størrelsen for stor, dette er legalt og forpligter ikke til at 

vippe et råd eller en bestyrelse af pinden, som man måske i øvrigt finder velfungerende. 

Sagen er jo, at bedsteborgerne er blevet et offer for menighedsrådets reelle lukkethed. 

Derfor er de sent ude. For de bakkede ikke op i tide, da undertegnede for snart mange år 

siden påpegede de løsninger, de ønsker i dag, men jeg bor også langt ude. 

Men tak til menighedsrådet for den hurtige reaktion på læserbrevet om den "farlige" kirkemur 

samt ikke mindst for den 10-årige kamp for fjernelse af plankeværket langs Østergade, der nu 

er endt lykkeligt med dets fjernelse, endda i nymalet tilstand”. 

 

24. november 2004. 

 

Hans Varming, Slotsgade 6, Nysted, kan fejre sig 70-års fødselsdag. 

 

Må man komme med eller ej til det der møde om menighedshuset? 

 

Nu er der ikke kun udseende og placering af den planlagte bygning, der diskuteres. Nu er det 

også retten til at deltage i diskussionen. 

Menighedsrådet er af den opfattelse, at det kun er for medlemmer – ministeriet har en anden 

holdning. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har sognepræst og menighedsmedlem Jens Chr. Nielsen, 

Østergade 24, Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Et menighedsmøde er et 

menighedsmøde: 

 

”Jeg synes uden for al diskussion, at det er i orden, at man har forskellige synspunkter på 

placeringen af et kommende "menighedshus" - eller hvad vi nu ender med at kalde det. Men 

jeg synes, at dele af debatten er ganske urimelig. Tillad mig blandt flere mulige at 



kommentere ét indlæg. 

Ulla Kragh-Schwarz er modstander af bygningens foreslåede placering. Hun er desuden ikke 

medlem af folkekirken, men hun har nogle meningsfæller, der er medlemmer. Disse benytter 

sig af deres lovlige ret til at indkalde til et menighedsmøde i Nysted sogn om sagen. Vantore 

og Nysted menighedsråd mener, at drøftelsen bør være så bred som muligt. Derfor indkalder 

man tillige folkekirkens medlemmer i landsognet, fordi sagen vedrører hele pastoratet. 

Og hvad sker så? Så besværer Ulla Kragh-Schwarz sig minsandten over, at hun angiveligt 

skulle være "fravalgt" som deltager i menighedsmødet (Folketidende 23/11). Hun vil have 

både i pose og i sæk. Hun vil både være uden for folkekirken og have et medlems rettigheder. 

Men det kan man ikke. 

Hendes folkekirkelige støtter har med loven i hånd forlangt et menighedsmøde indkaldt - og 

dermed gjort det til et møde kun for medlemmer af folkekirken. Når menighedsrådet så 

indkalder til menighedsmødet, så kan man anstændigvis ikke klandre det for at have gjort, 

som loven kræver. Jeg har i øvrigt hele tiden ment, at når vi i denne runde var nået til et 

forslag til placering, som kunne godkendes af kommunen, så ville et offentligt møde for enhver 

interesseret være på sin plads. Det har ingen i det hidtidige menighedsråd modsagt. Men et 

menighedsmøde er et menighedsmøde!” 

 

25. november 2004. 

 

Ny ejendomsmægler. 

 

Mette White, ejendomsmægler, er tiltrådt i en stilling i Jørgen Danielsens Home-virksomhed i 

Nysted. M.W. er udannet ejendomsmægler og kommer til Nysted fra en lignende stilling hos 

Home i Nykøbing F., hvor hun har været i fem et halvt år 

 

Principbeslutning – der må bygges. 

 

Vejen for en byggetilladelse til det planlagte menighedshus er nu banet. Teknisk udvalg 

besluttede i går på sit møde, at der må bygges – hvis projektet flyttes to en halv meter fra 

skellet ind til naboen, Adelgade 99. 

Det var naboens indsigelser der gjorde sig gældende i den sidste ende. 

 

Menighedshus igen, igen …… 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Jørgen Elgaard, Slotsgade 2, Nysted, haft følgende 

indlæg under overskriften Menighedshus igen, igen: 

 

”Åh, herregud, eller snarere: det gud forbyde, at et "planlagt rabaldermøde" (citat Ringsing) 

skulle blive alibiet for at bygge et menighedshus. Jørn Ringsings sarkasme (?) er lidt 

malplaceret, idet der jo netop er brugt megen tid med at sætte sig ind i demokratiets ånd og 

virke. Hvis menighedsrådet havde været lige så opmærksomt på demokratiets ånd og virke, 

havde det ikke været nødvendigt at ty til underskriftsindsamling og menighedsmøde, for 

overhovedet at få rådet til, over for sin menighed, at komme frem med "hvad det har gang i". 

For at gøre Jørn Ringsings misforståelse af sagen fuldkommen, skal det understreges, at 

underskriftsindsamlingen alene var: "Mod menighedshus langs kirken i Nysted". Altså 

placeringen (!) af det indtil nu "kendte" 47 m lange bygningsværk, så tæt på kirken. 

Nu får vi et møde, hvor alle forhåbentlig bliver klogere, for det er trods alt rart, når man ved, 

hvad man taler om. 

Så mød op i præstegården fredag 26. november klokken 19.00 og bliv klogere”. 

 

26. november 2004. 

 

Nysted-film på DVD. 

 

Den lokalhistoriske film med optagelser af Henrik Hansen kan nu fås både som video og DVD. 



Filmen ”Nysted – en søkøbstad i krig og fred” er fremstillet i nye oplag. Der er tidligere lavet 

flere oplag, men denne gang har man valgt også at udgive filmen på DVD. 

Filmen kan købes i Anne-Maries Boghandel og i Lokalhistorisk Arkiv. Prisen er 200 kroner 

uanset udgave. 

 

Om kommunesammenlægningen. 

 

Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen opfordrer nu de syv kommuner på midt- og 

vestlolland til at finde sammen i én og ikke to store kommuner. 

Men opfordringen vinder ikke gehør hos de lokale borgmestre. 

Så nu kan de tænke over det …… 

 

Mindeord over Irma Olsen, Solgården, Herritslev. 

”Irma Olsen, tidligere Søvej, Nysted, er død på Solgården. Det er vemodigt at konstatere, at 

endnu et af Ens livsvidner er gået bort. Irma Olsen arbejdede i mange år, mens min mand 

levede, med at gøre rent i konsultationen og i ”privaten”, som dengang ikke var mere privat, 

end at patienterne også ofte havde adgang til den. 

Fru Olsen var punktlig, flittig og munter. Altid parat med en rask bemærkning. Vi var knyttet 

til hinanden i gensidig respekt, og hun engagerede sig i min og mine børns tilværelse livet 

igennem. 

Vi mødtes aldrig hinanden uden hun spurgte, hvordan det gik dem. 

Jeg vil altid tænke med taknemmelighed på hende. 

Ani Plenge”. 

 

Træhuse i Rosenvænget. 

 

Teknisk udvalg har besluttet, at to grunde ved Rosenvænget (Rosenvænget 1 og 3) må 

bebygges med træhuse, selvom dette afgiver fra lokalplanen. 

Man har dog forbeholdt sig ret til at vurdere indtrykket af husenes facader, før der kan gives 

byggetilladelse. 

 

Kun for medlemmer med den dagsorden. 

 

Sognepræsten i Nysted (Jens Chr. Nielsen) har foretaget nye undersøgelser hos jurister 

omkring retten til at deltage i mødet i aften om menighedshuset.  

Han uddyber sine holdninger gennem nedenstående læserbrev, som blev bragt i 

FOLKETIDENDE under Lokal Debat og med følgende overskrift Ingen tvivl om ret til 

deltagelse: 

 

”Folketidende bringer onsdag 24.11. en helt generel udtalelse af en fuldmægtig i 

Kirkeministeriet om menighedsmøder. Udtalelsen bruges til at så tvivl om, hvem der kan 

deltage i det konkrete menighedsmøde fredag i Nysted. Men der er ingen tvivl. Fornyet kontakt 

til kirkejurister og gennemgang af lovgivning og kommentarer viser det. 

Loven siger klart, at et menighedsmøde er for folkekirkens medlemmer. Ministeriets 

fuldmægtig mener så, at hvis der er tale om et "generelt debatarrangement" eller en 

"orientering af generel interesse" kan man tillade andre at deltage. 

Vores situation er den, at en "Borgergruppe" er imod placeringen af et kommende 

menighedshus. Taget for sig vil jeg ikke udelukke, at dette emne godt kunne være taget op på 

et menighedsmøde, der var åbent for ikke-medlemmer, frikirkefolk, katolikker, muslimer og 

hinduer. 

Gruppen har benyttet sig af sin ret til at forlange et menighedsmøde indkaldt med en 

dagsorden på fire punkter. "Menighedsgruppen" vil nemlig ikke kun drøfte placeringen af 

huset. 

Dens dagsorden drejer sig også om behovet for et menighedshus - altså skal vi drøfte 

konfirmander, korvirksomhed, kirkebladstrykning, legestue for småbørn o.s.v., om økonomien 

- altså anvendelsen af kirkeskatten, som kun medlemmer betaler, og om menighedsrådets 

håndtering af sagen i offentligheden - altså hvordan sognets tillidsfolk agerer. Derfor er mødet, 



som det er. For kirkens medlemmer i Nysted og Vantore. 

- Det er svært at se meningen med at skabe tvivl, hvor ingen tvivl hersker.  

(Forkortet af red.)”. 

27. november 2004. 

 

Jul i Nysted. 

 

 

Juletræet – eller juletræerne – blev tændt i 

dag.  

Optoget startede henholdsvis fra SFO’en, 

Nysted skole og fra Nysted Børnehave. Her 

blev deltagerne udstyret med fakler og 

lysende kinesiske lamper og samlet gik man 

først ned til Gl. Torv og senere til 

”Rådhuspladsen”, hvor børnene hjælp 

borgmester Lennart Damsbo-Andersen med 

at trykke på de rigtige kontakter, så lysene 

kunne tændes på træerne. 

Både på Gl. Torv og på ”Rådhuspladsen” blev 

der sunget julesamler og ved 

”Rådhuspladsen” blev der udleveret klejner 

og kakaodrik til børnene. 

 
En af de små julenisser. 

Foto: John Voigt 
 

 

29. november 2004. 

 

Annelise Møllgren, Vantorevej 52, Nysted, kan fejre sin 50-års fødselsdag. 

 

Fantasien manglede ikke i årets juleoptog. 

 

Gode ideer og masser af fantasi manglede ikke, da årets juleoptog blev afviklet i lørdags. 

13 hold/foreninger var tilmeldt, og optoget startede med udgangspunkt fra havnen. Herefter 

gik det rundt i byen af den traditionelle rute, hvorefter man endte på Gl. Torv. 

Årets vinder af juleoptoget blev i år Nyserne (Nysted Krolfklub) for deres version af 

Nissebanden. Præmien kr. 1.500 blev overrakt af borgmesteren. 

 

Resultatet af mødet med menighedsrådet. 

 

Ca. 90 deltagere var mødt frem og man måtte derfor flytte mødet fra præstegården til Nysted 

Kirke. Her blev Erik Larsen, Vantore, valgt til ordstyrer. 

Formanden for menighedsrådet (det gamle) Børge Stenstrup redegjorde herefter for 

baggrunden og historien om køb og nedrivning af Adelgade 101, behovet for nyt kirkekontor 

og Arbejdstilsynets krav om forholdene for kirkegårdens personale, samt ønsket om ny 

konfirmandstue og lokale til kirkens kor. 

Herefter gik meningsudvekslinger og holdninger frem og tilbage, og konklusionen af mødet må 

herefter være, at fredagens møde gav mange ideer og forslag, som der bliver meget arbejde 

med at behandle, herunder et kontor og toilet ved Adelgade 101 og resten andre steder på 

grunden. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Finn Rossdahl, Adelgade 96, Nysted, haft følgende 

indlæg under overskriften Tak for stort fremmøde: 

 

”På vegne af initiativtagerne til menighedsmødet i Nysted Kirke en stor tak til de flere end 100, 

der mødte frem. At så mange kommer af hus en fredag aften viser mere end noget andet 

behovet for offentlighed om et projekt, der vil præge bybilledet i mange år fremover. 

Budskabet til det nye menighedsråd var klart. Kun én indlægsholder - ud over den daværende 



menighedsformand og præsten - støttede den foreslåede placering. De øvrige var imod et så 

stort byggeri på kirkepladsen. Det nye menighedsråd opfordredes til at overveje bygning af et 

hus i samme størrelse og på samme sted som det nu nedrevne hus - Adelgade 101 - lå. Det 

kunne rumme de savnede kontor- og toiletfaciliteter og bygningen på kirkegården kunne så 

danne rammen om ordentlige forhold for graveren og hans medarbejdere. 

Med andre ord: Byg kun de vestligste tolv meter ud til Adelgade af projektet - en 

byggetilladelse til det må hurtigt kunne opnås. Og udtænk så en anden placering af projektets 

resterende 35 meter med mødesal, konfirmandstue med mere”. 

 

1. december 2004. 

Dagen er årets 336. dag. Uge 49. Navn: Arnold. Solen ned kl. 15.48, op i morgen kl. 8.16. 

Dagens længde: 7 timer og 33 minutter. Aftaget 9 time og 41 minutter. 

Dagen har navn efter Arnold, om end der ikke kendes helgener med festdag på denne 

dato.  

I mange lande er Sankt Elegius den kendteste helgen med tilknytning til dagen. 

Ny formand hos Borgerlisten. 

  

På Borgerlistens ordinære årsmøde 

blev Helle Munk valgt til ny formand. 

Hun afløser Hans Erik Pedersen. 

Helle M. blev indvalgt i Nysted byråd 

for tre år siden ved seneste 

kommunevalg. 

Borgerlisten udtaler, at den med 

valget af H.M. vil stå bedre rustet til 

fremtidens forhandlinger om den nye 

storkommune, hvis den har et 

byrådsmedlem i formandsstolen. 

Foto: Nysted 

kommunes arkiver. 

 

Månedens vittighed. 

Hørt efter at der var indført rygeforbud i firmaet: 

- Noget af det positive ved rygning er, at man kommer ud i den friske luft mange gange i 

løbet af dagen. 

Juleaften i privat hjem i Nysted. 

Kirsten Steffen og Nina Petersen, Fjordvej 31, Nysted, indbyder som tidligere år til fælles 

juleaften. 

Arrangementet starter kl. 17 og deltagerprisen er kr. 40.  

Menighedshuset har historien på sin side. 

 



 

For 330 år siden lå præstegården 

præcis, hvor der er planer om at 

bygge det nye hus, viser tegning i 

Resens Atlas. 

Dette oplyser museumsinspektør 

Thomas W. Lassen til FOLKETIDENDE. 

I århundreder lå præstegårdens lange 

længe af sammenbyggede huse nord 

for kirken og helt ud til Adelgade nr. 

101. I 1840 blev præstegården skadet 

ved en brand, og i 1872 blev en ny 

præstegård opført på det nuværende 

sted. 

  

 Kilde. Folketidende. 

6. december 2004. 

Vært for skulpturfestival. 

Sandskulptur Falster afholder festival for markering af 200-året for H. C. Andersens fødsel i 

dagene fra 13. juni til 31. august. Årets titel heder ”Et Sandeventyr”. 

I den anledning har festivalen ansøgt Nysted kommune om tilskud og har fået bevilget 

5.000 kr. 

Men ikke nok med det. Nysted kommune er indstillet på, at yde mere, såfremt festivalen 

kan henlægges til Nysted. 

7. december 2004. 

Nysted bliver halvrund i dag. 

Om fem år vil der sikkert være flagallé og masser af festivitas i Nysteds gader oplyser 

FOLKETIDENDE. 

I dag er det 595 år siden, Nysted fik sine købstadsrettigheder, og dermed er der altså fem 

år til en meget rund dag for byen. 

Hvad der skal ske til den tid, står foreløbig hen i det uvisse, men det vides, at der fra 

politisk side har været nogle overvejelser - for nogle år siden. 

I Nysted Krøniken fra 1984 kan man læse, at man dengang fejrede Nysted kommunes 575-

års fødselsdag som købstadskommune. Under den 17. april 1984 kan man læse: 

Nysted bys 575-års fødselsdag som købstad skal fejres i pinsen og dagene op til pinsen (7 

-11. juni). Efter gamle dokumenter fik byen skænket købstadrettigheder af Erik af 

Pommern d. 7. december 1409, men da december er en dårlig måned at lave fest i, bliver 

det altså fejret i sommertiden også af hensyn til turisterne. Et særligt jubilæumsudvalg har 

arbejdet i længere tid med planer om, hvad der skal foregå.  

Dagene blev fejret med megen festivitas og med mange arrangementer. Evt. interesserede 

kan stadig nå at erhverve Nysted Krøniken 1984. Kan købes i Lokalhistorisk Arkiv eller ved 

henvendelse hos forfatteren af Nysted krøniken 2004. 

Knud-Erik Simonsen, Bomstræde 9, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 49 år. 

8. december 2004. 



Det er ikke alle der samtykker. 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Anne og Benny Svendsen, Slotsgade 12, Nysted, 

haft følgende indlæg under overskriften Den der tier samtykker?: 

”Den der tier samtykker IKKE ALTID 

Hr. Jørgen Elgaard skrev sidste uge i et læserbrev, at når det kun var menighedsråd og 

præst, som forsvarede bygningen af det nye menighedshus, ved menighedsmødet 26. 

november, så tog han det som udtryk for, at alle andre er imod byggeriet. 

Sådan forholder det sig ikke. Vi er nogle stykker, der absolut ikke kan se det geniale i at 

lægge tre forskellige funktioner hver for sig. Kirkekontor, toiletter, konfirmandstue og 

menighedsstue lagt rundt omkring i et par små, hyggelige bygninger. Det lyder sødt, men 

hel ærligt, hvor smart er det at kun en af funktionerne må ligge i samme bygning som 

toiletfaciliteterne? Hvem kan/vil rende over kirkepladsen for at "slå en streg" eller skifte en 

ble? Det kan få nogen til at holde sig hjemme, og det var vist ikke lige formålet, vel? Så 

kom hellere med nogle mere gennemtænkte ændringsforslag. 

Vi er i øvrigt heller ikke enige med kritikken af hovedtemaet, nemlig at huset vil skænde 

byen og kirken. Vi tror, at det kan blive en meget flot og brugbar løsning, som ydermere vil 

understrege det historiske ved at kirken er næsten helt omringet af andre bygninger. 

Vi tror og håber, at debatten er opstået på en misforståelse og et kærligt ønske om at 

passe på vores dejlige by. Men vi vil ikke være med til at deltage i en skyttegravskrig, det 

gør det bare så svært at indrømme, hvis man ombestemmer sig efter god og sober 

information og debat. 

Vi glæder os til at se det færdige projekt, og så tage stilling”. 

Genbrugsforretningen uddeler overskud. 

Genbrugsbutikken i Adelgade har uddelt overskud. 

I alt er uddelt 68.000 kr., fordelt med halvdelen til Ældrerådet, 6.800 kr. til 

Menighedsplejen og 27.200 kr. til Danmissions kirkelige og humanitære arbejde i Afrika og 

Asien. 

DM-Fonden (Døllefjelde-Musse Fonden) uddeler fondskroner. 

I forbindelse med den årlige uddeling af fondsmidler i Døllefjelde-Musse Fonden, der 

forvalter og fordeler nogle af pengene fra det årlige Døllefjelde marked blev der også penge 

til foreninger fra Nysted. 

Således fik Lokalhistorisk Arkiv i Nysted 6.000 kr., Nysted Tennis Club 5.000 kr., Nysted 

Spejdergruppe 7.500 kr. og Nysted Badmintonklub 5.000 kr. 

Apoteket lever så længe Lone Hilden vil. 

Når hun går på pension, kan det blive aktuelt at se på anden ejer- og driftsform, skriver 

Folketidende. 

En melding om ændring af udligningsordningen mellem apotekerne, der fra nytår vil blive 

sendt ud i et udskilnings løb, som vil koste mange af dem livet, får ingen betydning i 

Nysted, selvom det er en lille by. 

- Der bliver ikke lukket, før jeg går på pension, siger apoteker Lone Hilden. Til den tid vil 

apotekets forhold blive overvejet i Lægemiddelstyrelsen, som det er efter de nuværende 

regler. 

Og de kan blive ændret mange gange, inden det bliver aktuelt for Lone Hilden. Hun skal gå 

på pension senest, når hun fylder 70 år. 

Svært at spå om: 

- Der kan ske meget inden den tid, siger hun. 

Der er 12 år til hun runder de 70 år. - Og jeg har ikke planer om at holde op. Jeg er så 

glad for vores lille apotek og for personalet her. 

At der kan ske meget i løbet af de 12 år, begrunder hun blandt andet med, at der i 

Danmark stræbes efter at have 20.000 indbyggere pr. apotek, mens man i Tyskland har 

5.000-6.000 indbyggere, og andre steder endnu færre. En tilpasning til fælles forhold i EU 

vil kunne få indflydelse på, hvordan reglerne vil være til den tid. 

Lone Hilden forestiller sig, at Nysted Apotek - med de regler, der er i dag - kan blive en 

filial af et større apotek, som det er sket andre steder, blandt andet i Rødby. 

- Nysted er landets bedste apotek, fastslår hun med slet skjult beskedenhed. 

10. december 2004. 

Penge i kassen - og nye jobs. 



Nysted får kontant udbytte af amtets byggeri af 33 boliger ved Syrenvænget – skriver 

Folketidende. 

Der er god økonomi for Nysted Kommune i amtets beslutning om at bygge 33 boliger til 

sammenlægningen af Bo og Naboskaber ved Syrenvænget. Dels kommer der penge ind fra 

salget af det nødvendige areal, dels kommer der nye arbejdspladser. 

- Det er ikke hver dag, vi får en virksomhed med 25 arbejdspladser til byen, konstaterer 

borgmester Lennart Damsbo-Andersen. 

Fra selve grunden vil der være indtægter på 2.928.300 kroner. De er fordelt med 

1.440.000 kroner fra salg af arealet, 1.188.000 kroner i tilslutningsafgifter til kloak og 

300.300 kroner fra tilslutningsafgifter til vandforsyning. 

Udgifterne for kommunen er anslået at beløbe sig til 1.275.000 kroner. Heraf er 875.000 

kroner omkostninger til udstykningen, byggepladsen, projektering, jordarbejde, belægning 

af vej og fortov, beplantning og gadebelysning. 360.000 kroner til anlæg af kloak og 

40.000 kroner til etablering af vandforsyning – alt sammen som led i byggemodningen af 

arealet. 

Økonomikontoret anbefaler, at de 1.653.300 kroner, der netto kommer ind, bliver lagt i 

kassen som øget likviditet. Dog med en bemærkning om, at godt en million vil medgå til 

nedskrivning af udlægssaldo for spildevand og vandforsyning. 

Men de kommer dog i kassen. 

Det koster, at være med i det fremtidige kommunesamarbejde. 

Den planlagte sammenlægning af kommuner kommer i første omgang til at koste 900.000 

kroner for Nysted Kommune. Disse penge søges nu som en tillægsbevilling hos byrådet på 

onsdag. Det er den politiske styregruppe, der ønsker at få i alt 10 millioner kroner til 

rådighed. 

Pengene skal bruges til initiativer og dispositioner, der kan fremme sammenlægningen, 

hedder det i ansøgningen. 

Pengene skal bevilges af de nuværende kommuner i forhold til indbyggertal. 

Det er især to forhold, der er vigtige af hensyn til den fornødne fremdrift i processen med 

sammenlægning: En fælles it-strategi og ansættelse af en fælles it-chef, samt etablering af 

projektorganisation, herunder dannelse af et projektsekretariat. 

Økonomiudvalget anbefaler, at de 900.000 kroner bliver givet som en tillægsbevilling til 

budget 2004. Hertil har kommunaldirektør Søren Lück Madsen bemærket, at der i 2005 

kan påregnes salgsindtægter fra amtets byggeri ved Syrenvænget og fra ferieprojektet ved 

Skansegården, i alt tre millioner kroner, som ikke er blevet indregnet i budget 2005. Det er 

penge, man kan tage af. 

Desuden gør kommunaldirektøren opmærksom på, at regeringen har stillet i udsigt, at hvis 

der bliver behov for det, kan der blive adgang til at låne sig frem. Den mulighed kan 

udnyttes, hvis økonomien udvikler sig mindre gunstigt end ventet. 

Antikviteter ind i tidligere Nysted Bogtrykkeri. 

  

Lisbeth og Svend Møller på Midtsjælland 

har købt bygningerne, som tidligere har 

huset Nysted Bogtrykkeri, Adelgade 16, 

Nysted. Parret driver virksomhed og salg 

af antikviteter og vil nu indrette sig i 

Nysted. 

Planen er at indrette baghuset til 

beboelse med udsigt over Rørsøen, mens 

det skal være lagerlokaler til antikviteter 

i bygningen ud mod Adelgade og i 

mindre omfang butik med detailsalg. 

  

 Foto: John Voigt 

12. december 2004. 

Ruth Wilchen Olsen, Kirkestien 7, Nysted, kan fejre sin 70 år fødselsdag. 

13. december 2004. 



Kunst på Nysted Rådhus. 

I december måned udstiller Ewa Krieger, Stubberup, sine malerier. Billedtema: ”Blomster”. 

Udstillingen kan ses i Rådhusets alm. åbningstider. 

Jens Hassings og hustrus Legat. 

Nogle portioner af ovennævnte legat uddeles hvert år i januar måned til trængende 

håndværkere over 50 år i Nysted by eller enker efter disse over 40 år. 

Specielle ansøgningsskemaer udleveres i Servicebutikken og indsendes til 

Borgmesterkontoret, Rådhuset, 4880 Nysted, senest den 30. december 2004. 

Rådhuset er lukket. 

Rådhuset er lukket fra 24. december 2004 til 2. januar 2005 begge dage incl., dog er 

Servicebutikken åben Torsdag den 30.12.2004 kl. 09.00 – 15.00 for akut og begrænset 

ekspedition. 

Telefoniske henvendelser kan ske, denne dag, på tlf.  54 87 74 45. 

Røde Kors og Julen. 

Røde Kors i Nysted har besluttet, at julearrangementet i år flyttes til Sønderskovhjemmet.  

Årsagen er, at der de senere år ikke har været særlig mange tilmeldte. 

Afdelingen havde i øvrigt samlet 16 deltagere, da der blev holdt julemøde med sognepræst 

Torben Petersen, Spjellerup. Han fortalte om arbejdet som feltpræst i Afghanistan, og om 

hvordan det er for soldaterne at være i dette land. 

14. december 2004. 

Overvejer at genskabe oprindeligt plankeværk. 

  

Nogle gamle tegninger viser, at der engang 

har været et plankeværk mellem selve 

stationsbygningen i Nysted og den tilhørende 

toiletbygning. Nu er det muligt, at et 

plankeværk igen bliver etableret. 

Der har gennem mange år været en mur mod 

Wichmandsvej, men den var begyndt at 

hælde mere og mere med risiko for, at den til 

sidst ville vælte. Muren blev fjernet i 

forbindelse med den nylige renovering af 

bygningen. 

Foto: John Voigt  

Man har undersøgt hvor meget det vil koste, at genskabe et ordentligt fundament og igen 

opføre muren af de oprindelige sten, og dette vil blive en kostbar affære. 

I første omgang ligger sagen stille, mens man i teknisk udvalg overvejer de fremtidige 

muligheder.  

Der er altså flere muligheder. Etablering af nyt fundament og opførelse af muren af de 

oprindelige sten, et plankeværk og senest muligheden af, at lade pladsen mellem de to 

bygninger være åben. 

Umiddelbart mener forfatteren, at det vil være synd og skam, ikke igen at genetablere den 

tidligere mur, som så smukt forbinder de to bygninger. Det må da også være sådan, at en 

væg opført af mursten holder længere end et plankeværk og med mindre vedligeholdelse. 

Mon ikke man dengang havde de samme tanker, da man udskiftede plankeværket med en 

mur af sten. 

Modernisering af ”Sandflugten”. 



  

 

Som tidligere nævnt i Krøniken – se 

under 6. januar 2004 – har der været 

planer om istandsættelse af 

ejendommen eller nedrivning og 

opførelse af nyt. 

Det var firmaet Mogens Nilsson, MN 

Entreprise i Maribo der ejede 

ejendommen, men denne er nu 

overtager af Anders Pommer Jensen, Ø. 

Ulslev, som nu har taget endelig 

beslutning om, at ejendommen skal 

moderniseres. 

Der vil blive etableret 8 moderniserede 

boliger med køkken og bad. 

De første lejere er allerede flyttet ind. 

”Sandflugten”, hjørnet af Fiskergade og 

Havnegade 2. 

Foto: John Voigt 

 

Nabogrunden – Havnegade 4 – ejes stadig af firmaet Mogens Nilsson, MN Entreprise i 

Maribo, som har tegninger klar til opførelse af et hus på 90 kvadratmeter. Så snart han har 

en køber til huset vil det blive bygget. 

16. december 2004. 

Nysted kommune har ansat ny kommuneingeniør. 

Det blev den 51-årige Nils Rasmussen som blev ansat i jobbet som kommuneingeniør. Han 

afløser Vagn Pollas. 

N. R. var fra 1977 ansat i Knuthenborg Park, hvor han bl.a. beskæftigede sig med anlæg af 

afdelingen Småland, senere fra 1988 som parkchef. Fra 2001 fik han ansættelse i Vallø 

kommune som ingeniør. 

17. december 2004. 

Otte ugers mulighed for at komme med forslag. 

Det er nu, der skal tages stilling til den fremtidige brug af Nysted Savværks arealer – 

skriver Folketidende. 

  

Nu har befolkningen mulighed for at gøre 

sin indflydelse gældende vedrørende det 

fremtidige førsteindtryk ved at køre ind i 

Nysted. Efter byrådets godkendelse af de 

to forslag til kommuneplantillæg er de nu 

lagt ud til offentlig høring i otte uger. 

Det ene tillæg angår udnyttelsen af det 

areal, hvor Nysted Savværk ligger 

mellem Wichmandsvej og Ny Østergade. 

I kommuneplantillægget har kommunens 

administration i samarbejde med 

byplanarkitekt Peter Juhl Jeppesen lagt 

op til, at der kan etableres både service, 

i form af en eller flere butikker, og 

boliger på området. 

Foto: John Voigt  

  

Foreløbig skitse: 

 

Forslaget der nu er sendt i høring, 

indeholder en skitse af, hvordan 

inddelingen kan foretages. Men det er 

kun en skitse - der kan være mange 

andre forslag til udnyttelsen af 

 

 

 



arealerne, når de engang bliver ledige. 

Netop savværksområdet har der gennem 

årene være sagt mange ting om. Nu 

gælder det om at komme frem med 

ideerne til, hvordan borgerne synes, det 

skal se ud. 

Wichmandsvej er indfaldsvejen for alle, 

der kommer fra nord - borgerne kan 

være med til at bestemme, hvilket 

førstehåndsindtryk trafikanterne skal 

have af Nysted. 

Den fremtidige udnyttelse af området er 

blevet aktuel efter direktør Jørgen 

Danielsens død. Hans arvinger ønsker 

ikke at videreføre Nysted Savværk, men 

har givet udtryk for, at arealet vil blive 

ryddet for både bygninger og trælager. 

  

 Foto: John Voigt 

18. december 2004. 

25-årige får intet lokaletilskud. 

Der kan fremover ikke ydes lokaletilskud til medlemmer over 25 år i de forskellige 

foreninger. Det er blevet besluttet i Folkeoplysningsudvalget. 

20. december 2004. 

Nysted bidrager med 9 % til ny kommune. 

Dannelsen af den nye Guldborgsund Kommune, som Nysted bliver en del af fra 1. januar 

2007, kommer til at koster Nysted 9 % af de omkostninger, der skal afholdes i 

planlægningsfasen, som starter nu – og især forløber i 2005. Beløbet er fastsat efter 

indbyggertal i de 6 nuværende kommuner, der sammenlægges.  

Nysted kommunes andel – kr. 900.000 – er bevilget af byrådet. 

22. december 2004. 

John Rud-skulpturer er fjernet 

Nysted skal ikke længere pynte sig med lånte fjer, mener kunstforeningens formand, der i 

samråd med billedhugger John Rud har opgivet at arbejde videre for et køb af en skulptur 

til byen. 

To markante kunstværker er væk fra Nysteds bybillede. Billedhuggeren John Ruds to 

skulpturer, "Alt i Lago" og "Gnajst", der siden juli 2002 har forskønnet henholdsvis 

havnepladsen og området ved posthuset, blev tirsdag morgen løftet op af en stor kran, 

anbragt på en lastvogn og kørt hjem til John Rud i Odsherred. 

    



Foto: Nysted kommune.  

23. december 2004. 

Rotter jog familie på hotel. 

Elinstallatør Ole Hansen, Strandvejen 93, Nysted, og hele familien har været jaget fra hus 

og hjem, da de fik besøg af rotter. En undersøgelse har afsløret, at rotterne er trængt ind i 

huset via et ødelagt kloakrør, og derfor skal kloaksystemet i husets indkørsel renoveres. 

Samtidig har det været nødvendigt at bryde gulvet i bryggerset og køkkenet op, hvor der 

efterfølgende er lagt nye gulve  

Mens reparationerne står på har familien boet i en ferielejlighed på Hapimag i Stubberup. 

Det forventes, at familien igen kan vende hjem op til jul. 

Der har verseret mange rygter om, at Nysted er særligt slemt angrebet af rotter i år, men 

det afviser skadedyrskonsulent Carl Erik Børresen fra firmaet Rotox/Kiltin. Fra 1. oktober til 

22. december har han haft 157 anmeldelser om rotter i hele kommunen. Heraf de 16 i 

selve Nysted. Faktisk er det lidt færre henvendelser end i efteråret 2003, oplyser han. 

27. december 2004. 

Slut med at flise på genbrugspladsen. 

Det er nu slut med at flise eget grenaffald på genbrugspladsen. Man havde ellers igangsat 

et forsøg, hvor man – med hjælp fra genbrugspladsens personale – selv kunne betjene 

flismaskinen.  

Årsagen er, at det kræver for store personaleressourcer til instruktion og betjening af 

maskinen, oplyser udvalgsformand Troels Frandsen (V). 

Jobcenter flytter. 

Jobcenter Nysted flytter den 1. januar 2005 til Kettingevej 78 (Fritidscentret). 

28. december 2004. 

Nye medarbejdere i Nysted kommune. 

Kommunen søger nye medarbejdere. Fra 1. marts 2005 søges en konsulent, som skal 

bringe kommunen frelst ind i storkommunen. Samtidig skal økonomiafdelingen havde en 

ny medarbejder. Ansøgningsfristen er sat til 21. januar 2005. 

Ja til træhuse i Rosenvænget. 

Ingen af Rosenvængets nuværende beboere lader til at have noget imod, at der kan 

bygges træhuse på gadens tre ledige byggegrunde, viser en netop overstået nabohøring. 

Der er ikke kommet en indsigelse ind i forbindelse med høringen, oplyser teknisk udvalgs 

formand, Troels Frandsen (V). 

Udvalget har tidligere vedtaget at give dispensation til træhuse, og nu er vejen altså banet. 

Dog har politikerne taget det forbehold, at kommunen skal godkende byggeplanerne, inden 

en eventuel bygherre går i gang. Det skal sikre, at de nye huse stilmæssigt harmonerer 

med den øvrige bebyggelse. 

29. december 2004. 

I FOLKETIDENDE under Dagens buket har Ann-Lis og Svend Frank, Rødstensrevle 2, 

Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Forelsket hund indfanget: 

” Dagens buket skal gå til det ægtepar på Fjordvej, som vi desværre ikke kender navnet 

på. 

Parret indfangede og hjembragte min forelskede hund, som åbenbart havde snuset sig 

frem til en damehund i løbetiden. 

Vi siger tusind tak for hjælpen, hvad kunne der ikke være sket, når hunden i sin forelskelse 

går på gaden”. 

Plankeværk må vente lidt endnu. 

En ny læmur ved stationen er syv gange dyrere end et plankeværk, men Nysteds politikere 

kan ikke selv bestemme, oplyser Folketidende. 

Det koster 72.000 kroner at bygge en ny læmur mellem hovedhuset og udhuset ved den 

gamle stationsbygning i Jernbanegade, mens et plankeværk af træ kan sættes op for blot 

7.000 kroner. 

Men sådan er det ikke, for stationsbygningen er af Kulturarvstyrelsen under 

Kulturministeriet udpeget som bevaringsværdig, og det betyder, at alle byggearbejder skal 

godkendes hos styrelsen, inden kommunen må begynde at bygge. 

Derfor har teknisk udvalg udskudt en afgørelse om, hvad der skal bygges i stedet for den 

gamle læmur, som er revet ned, fordi den truede med at vælte af sig selv. 



- Vi venter på en udtalelse fra Kulturarvstyrelsen. 

- Desuden vil vi spørge bevaringsforeningen, inden vi tager en beslutning, fortæller 

formand i teknisk udvalg, Troels Frandsen (V). 

Tvivlen hos politikerne er i øvrigt ikke blevet mindre efter en undersøgelse af 

stationsbygningen historie, fordi den har afsløret, at der i 1910 faktisk var et plankeværk 

på stedet. Den netop nedrevne mur er altså ikke original. 

31. december 2004. 

 

  

 

 Foto: John Voigt  

Flemming Larsen, Uno-x Autocenter i Nysted fylder nytårsaften 50 år – ifølge Nysted Avis. 

Flemming er født og opvokset i Roskilde og er uddannet karetmager og karosseribygger. 

Efter nogle år i denne branche, valgte fødselaren at prøve noget andet. Han kom ind i Falck 

og blev uddannet til falckredder og vagtmester. I 1987 kaldte jobbet som vagtmester hos 

Falck i Maribo, men efter et stykke tid lukkede man vagtcentralen og så kom Flemming til 

Sakskøbing som falckredder. I 1996 overtog Flemming Larsen Hydro Texaco tanken og han 

og familien flyttede fra Maribo til Nysted, hvor de moderniserede tanken med bl.a. ny 

vaskehal, værksted m.m. I 2003 besluttede Flemming og hustruen Pia at omdanne Hydro 

Texaco til Uno-x tank, med automatanlæg, autobutik og værksted. Dette har vist sig at 

være en rigtig god beslutning, og derfor ansætter virksomheden nu også en 

mekanikerlærling til januar.  

Udover at være særdeles aktiv i sin egen virksomhed er Flemming medlem af Rotary i 

Nysted og er i år sekretær, men skal til næste år være præsident. Falck har Flemming dog 

ikke sluppet helt, da han i dag er deltidsbrandmand for Falck i Nysted.  

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Henning Andersen, Rosenvænget 31, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Lokalplanen bør efterleves: 

”Vedrørende dispensation fra lokalplanen på Rosenvænget. 

Vi kunne tirsdag den 28.12.04 læse i Folketidende, at vejen er banet for træhuse på 

Rosenvænget. 

Dette var overraskende, idet grundejerforeningen den 5.12.04 har meddelt Teknisk Udvalg, 

at der er fremsendt klage over den meddelte dispensation fra lokalplanen til 

Naturklagenævnet. Vi er orienteret om, at Naturklagenævnets sekretariat efterfølgende har 

bedt Nysted Kommune om nærmere oplysninger i anledning af grundejerforeningens klage. 

Det er grundejerforeningens formål at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige 

interesser overfor det offentlige, og være fælles formidlende organ i disse sager 

Det er grundejerforeningens indstilling, at de intentioner, der i sin tid lå til grund for 

lokalplanens udarbejdelse, bør efterleves. 

Det må være rigtigt, at Nysted kommune afventer Naturklagenævnets afgørelse, inden der 

træffes endelig beslutning. 

På vegne af Wichmandsgårdens grundejerforening”. 

25 års jubilæum i Brugsen. 

Lillian Jensen, Stubberup, har været ansat i Brugsen i 25 år. Startede oprindeligt i Brugsen 

i Stubberup. Kan nu fejre sit 25 års jubilæum, idet hun de sidste 25 år har virket i Brugsen 

i Nysted. Jubilæet markeres med åbent hus i Brugsen. 

 

---o0o--- 

 

Hermed slutter NYSTED KRØNIKEN årgang 2004. Læs videre i NYSTED KRØNIKEN 

2005. 
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