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F O R O R D: 
 
 

Velkommen til NYSTED KRØNIKEN 2005, som er udgivet af NYSTED 
KOMMUNE, skrevet og redigeret af John Voigt. 

 
Ved læsningen af NYSTED KRØNIKEN 2005 vil du igen få og opleve et aktuelt 

tidsbillede af livets gang i Nysted. Optegnelser, som fortæller om store og små 
tildragelser i vort lille samfund – alt som på en eller anden måde danner 

grundlag for vort virke i fremtiden. Husk – at det er i fortidens folder, at 
fremtiden ligger gemt. 

 
Og hvad har der så været af vigtige tildragelser i årets løb? 

 
Ja, lægesituationen i Nysted og de efterfølgende reaktioner må have første 

prioriteten. Herefter følger nok Nysted Menighedsråds byggeri og 

kommunesammenlægningen. Også lukningen af Kastaniealléen og byens første 
rundkørsel har været store emner i årets løb. 

 
En af byens ”gamle drenge” er gået på efterløn. Det er Per ”Gartner” Hansen. 

Læs afsnittet ”En gentleman takker af” på siderne 3 - 12. 
Forfatteren har yderligere været i ”gemmebogen”. Her berettes om et 

tidsbillede som elev ved Nysted Kommune i perioden 1958/61 – læs siderne 
130 – 140. 

 
Igen ved dette års udgivelse skal vi og forfatteren takke de mange medborgere 

i Nysted og omegn, som ved deres bidrag i form af supplerende oplysninger og 
billeder har medvirket ved udformningen af NYSTED KRØNIKEN 2005. 

 
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 
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En gentleman takker af. 
 

Hvem er det der kommer der? Stiger ud af bilen, over gaden og ind på posthuset efter dagen 

post! På vejen får alle og enhver et ”davs”, en vinken med hånden eller en kvik bemærkning.  

Det er såmen den gamle Nysted-dreng Per Hansen – til daglig kaldet Per-Gartner. Hans tid 

som aktiv forretningsmand er ved at klinge ud og snart går han på efterløn. 

 

 

 

 

 Foto: Nysted Avis  

 

Der er ingen tvivl om, at Per Hansen har sat sit præg på byen, både som virksomhedsleder, 

opførelse af flere ejendomme og som deltager i byens gøren og laden, og derfor er det 

rimeligt, at vi ser lidt på hans slægtshistorie, livshistorie og de aktiviteter, som han har stået 

for her i Nysted.  

 

Slægtens historie. 

 

Han farfader var skytte på Aalholm indtil hans død og hans navn var: 

 

 

Niels Peter Hansen, født 8. 

marts 1887, død 26. februar 

1956. Var gift med Karen 

Jensine f. Rasmussen, født 22. 

november 1887, død 7. 

september 1977. 

 

  
 Privatfoto. Privatfoto. 

 

I ægteskabet var der 4 børn: 

Gunnar 

Eva 

Jens Børge og  

Knud. 
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Jens Børge blev fader til Per Hansen, og han 

er født 13. august 1916 i Folehaven ved 

Nysted. Gift 7. oktober 1938 med Dagny 

Elisabeth f. Madsen, født den 9. december 

1917 i Herritslev. 

 
 Privatfoto. 

Desværre døde Jens Børge Hansen i en al for tidlig alder, nemlig 2. april 1967 i en alder af 50 

år. Hans enke giftede sig igen i 1973 i Reno, USA (fordi Dagnys datter Lisbeth boede der), med 

Aksel R. Jørgensen, født den 5. maj 1915 og som døde den 28. april 1989. 

 

 

Dagny og Børge Hansen fik i deres ægteskab 3 

børn, nemlig: 

Per født 11. august 1943 i Nysted,  

Lisbeth født 5. januar 1945 i Nysted, som 

aktuelt lever og bor i Californien, USA, og  

Elle født 12. juni 1946 i Nysted. Elle bor stadig 

her i Nysted. 

Privatfoto.  

 

Børge Hansen blev udlært som gartner på Aalholm Slotsgartneri og var blandt andet senere en 

perioden på Fuglsang. I 1938 – efter giftermålet med Dagny – bosatte de sig på Gl. Torv 13, 

som dengang var en 3-længet gård. Ejendommen lå på hjørnet af Gl. Torv og Kattesundet. Til 

ejendommen hørte 10 td. land jord ved Sdr. Kongemarksvej og 7 td. land ved Nysted Skov.  

 

 

 

Umiddelbart efter indflytningen blev 

udbygningerne mod Kattesundet revet ned, 

mens hovedhuset ud mod Gl. Torv blev 

bibeholdt. Dette ses stadigt ved Gl. Torv. 

Også den bagved liggende ladebygning ved 

Kattesundet blev stående og anvendt til 

hestestald, lagerrum, fyrrum m.m. 

Nederst i billedet til venstre ses Gl. Torv 13 endnu mens 
ejendommen var en 3-længet gård. 

 

 

På hjørnegrunden af Gl. Torv og Kattesundet blev opført en blomsterforretning og flere 

drivhuse ned langs Kattesundet. Kort tid efter erhvervedes ejendommen Østergade 47 med 

tilliggende jorder. Selve ejendommen Østergade 47 blev solgt fra. 
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 På billedet ovenfor ses marken fra 
nuværende Wichmandsvej og op 

mod kirken. 
Privatfoto. 

 

Dagny var før ægteskabet bl.a. ansat i huset på Fyn, men efter ægteskabets indgåelse virkede 

hun som hjemmegående husmoder, samt medhjælpende hustru i virksomheden, hvor hun i 

mange år var et kendt og venligt ansigt i Nysteds forretningsliv. Dagny bor stadigvæk på Gl. 

Torv 13 i Nysted. 

 

 

 

Den bag ved liggende ladebygning ved 

Kattesundet menes tidligere at have huset 

diligencen og hestene, som blev anvendt på 

ruten Nysted-Nykøbing F.  

 

På det erhvervede grundstykke fra Østergade 

47 var der en overdækket brønd, som 

tidligere havde været af en fire bybrønde i 

Nysted. 

 

1926. Kattesundet i Nysted set fra nord. Den ene af byens 
fire vandposte ses til venstre. 

Foto: A. Rasmussen 

 

 

  
1929. Kattesundet ses fra syd. Til højre øverst ses den 
omtalte ladebygning, midtfor Østergade 47 og til 
venstre ses endegavlen af den tidligere 3-længede 
gård. 
Foto: A. Rasmussen. 

1926. Her ses Søndergade fra nord– endnu før ”Sønderborg” 
var opført og Søndergade forlænget ned mod Falck og 
Aarestrupvej. 
Foto: A. Rasmussen. 



 6 

 

I 1958 blev Østergade og Kattesundet rettet ud i en forlængelse til Søndergade og 

Aarestrupvej. I den forbindelse blev blomsterforretningen og tilhørende drivhuse revet ned for 

at gøre Kattesundet noget bredere. Samtidig blev dele af Nysted Bryghus også revet ned.  

 

I 1959 opførte Dagny og Børge Hansen en ny blomsterforretning med tilhørende drivhuse i 

Kattesundet for på den måde at få en bedre sammenhæng mellem forretning og de bagved 

liggende jorder. 

 

  
Første forretning og drivhus 1938. 

Privatfoto. 
Forretningen set fra Gl. Torv ca. 1940. 
På billedet ses til højre Dagny Hansen. 

 

Forretningen og de tilliggende jorder blev drevet af Dagny og Børge Hansen. Efter Børge 

Hansens alt for tidlige død videreførte Dagny Hansen virksomheden indtil Per Hansen i 1970 

overtog forretningen efter sin moder. 

 

Per Hansens opvækst og erhvervsforløb. 

 

Da Per Hansen blev født havde familien som nævnt til huse på Adressen Gl. Torv 13. Huset 

han opvoksede i bestod af hovedhuset på hjørnet af Gl. Torv og Kattesundet og forretningen 

med tilhørende drivhuse på hjørnet af Kattesundet. Mellem hovedhuset og forretningen var der 

et plankeværk med låger ind til en bagved liggende gårdsplads. Som noget ganske specielt 

dengang, havde familien Hansen ”ung pige” i huset, som udover at se efter børnene, hjælp i 

den daglige husholdning også hjælp til i forretningen og i marken. I hovedhuset var der 

dengang 2 lejemål, et på 1. sal og et i stueetagen. På 1. sal boede lys- gas- og vandaflæser Eli 

Larsen med hustru og 2 børn. Eli Larsen var dengang ansat ved De Kommunale værker, men 

senere blev han forflyttet til kommunekontoret i Adelgade. Her sluttede han sin karriere som 

pantefoged og kasserer. I stueetagen boede portør Edwin Jensen med hustru og 3 børn. Edwin 

Jensen var ansat ved Nysted-Nykøbing-Stubbekøbing Banen, og endte som togfører der. Hans 

hustru Tove lever stadig, og bor nu i ejendommen Adelgade 7, som hun og ægtefællen købte i 

1977. 

 

I kvarteret omkring Gl. Torv var der dengang mange børn at lege med, og Per Hansen nævner 

her nogle enkelte stykker. Arbejdsmand Johannes Thorsen, Kattesundet 3-5. Her var der 5 

drenge og 1 pige. Per Hansen legede dog mest med sønnen Erik. Også her kan det nævnes, at 

byens tidligere borgmester Leo Thorsen har slået sine folder. Også sønnen Ewert kan nævnes. 

Han blev senere ansat hos Per H., hvor han var under Per. H. ledelse i 35 år. 

Fisker Leo Albretsen, Kattesundet 9A. Her var der 5 drenge. Tømrer Leo Olsen, Kattesundet. 

Her var der 2 drenge og 1 pige. Og i Østergade 41 Dann Larsen. 

I det hele taget var der mange børn i kvarteret omkring Gl. Torv og Kattesundet, fortæller Per 

Hansen. 
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Efter at have trådte sine barnesko i hjemmet på Gl. Torv kom den tid, hvor Per Hansen skulle i 

skole. Han startede i Nysted Skole i 1949. Dengang lå skolen bag rådhuset med indgang fra 

Østergade. Var færdig med sin skolegang 1959. 

Hans videre uddannelsesforløb ser sådan ud: 

1959 i lærer på Eggert Pedersens Planteskole, Ø. Toreby, 2 år, 

1961 var på en planteskole i Svendborg, 

1962 Vilvorde Havebrugs-højskole, hvorefter han i aug. 1963 var udlært som Anlægs/Plante- 

skolegartner. 

I 1963 blev han indkaldt i 11 måneder ved Civilforsvaret i Hillerød. Her fortæller Per Hansen, 

at han bl.a. var med ved oprydningen og finde de dræbte i forbindelse med, at Valby Gasværk 

sprang i luften. Det var helt sikker ikke et minde han holder af. En anden opgave var vagter 

ved det første atomdrevne skib, som lå ved Langelinie i København. Han blev også udtaget til 

befalingsmand, men – som han selv siger det – heldigvis kasseret, idet han ikke kunne ”råbe” 

højt nok. Det er da heldigvis blevet bedre med tiden. Han blev hjemsendt i 1964. 

Efter hjemsendelsen arbejde han et års tid hos en anlægsgartner i Hellerup, siden efterfulgt i 

1965 med arbejde hos anlægsgartner Ole Juul Hansen i Nykøbing F. 

 

Egen virksomhed. 

 

I vinterhalvåret 1965/66 gik Per Hansen på understøttelse – som var meget normalt i den 

branche – men det blev for meget for ham. Havde suget viden til sig og mente at have 

kompetence til at starte for sig selv. Dette gjorde han så 6. april 1966, hvor han startede 

firmaet Anlægsgartner Per Hansen. Startede med en bil, en trailer og en del værktøj. 

Udgangspunktet var Gl. Torv 13 hos sine forældre. I efteråret 1966 udvidedes forretningen 

med 2 medarbejdere. Det var Valdemar Borda og hans svoger Georg Kromand. Senere kom 

Rikard Ellehave til. 

 

 

Blev gift med Inger 1967 og købte 

ejendommen C. A. Hansensvej 2, Nysted, 

hvor parret flyttede ind, idet de bagved 

liggende bygninger var velegnede til videre 

drift af virksomheden. 

 
 Foto: John Voigt 

 

I 1968 var han nødsaget til at finde andre lokaler for virksomheden da denne havde vokset sig 

større, og han valgte at flytte tilbage til Gl. Torv 13 – på den side, hvor Døgneren nu ligger 

(tidl. Blomsterforretning opført 1959) – og her rev man den gamle bygning ned og opførte en 

ny til brug for garage, lager o.s.v. Denne bygning ses stadig på adressen. Den bagved 

liggende jord, som dengang strakte sig fra Kattesundet og over til jernbanelinien (nu 

Wichmandsvej) og fra Sdr. Kongemarkvej til Kirkestien blev taget i brug som 

dyrkningsområde. Dyrkede samtidig arealet ved Skovstræde. 

 

I 1970 overtager Per Hansen samtidig moderen forretning, hvor hun fortsatte som daglig leder 

af denne indtil 1980.  
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I marts 1978 var Per Hansen klar til at 

modtage kunderne i helt nye og smukke 

salgslokaler for enden af Gl. Torv, hvor 

Nysted Handelsgartneri efter længere tids 

ombygning stod klar. Selve butikken er 

udvidet fra blot 16 kvm til nu 50 kvm, idet en 

tidligere bagbutik er inddraget i selve 

butikslokalet. I tilslutning til butikken er også 

indrettet et salgsdrivhus på i alt 100 kvm. 

På billedet ses fra venstre Per Hansen, Dagny Hansen, 
Mimi Voigt og Anne Marie Jensen. 

Foto: NY DAG 

 

 

I 1981 sælger han forretningen til Anne Marie Jensen, der i mange år har været medhjælper i 

forretningen. Per Hansen ønsker for eftertiden kun at beskæftige sig med anlægsgartneriet.  

Virksomheden ekspanderede stadig, og i 1978 køber han Simon Hansens garageanlæg på 

Aarestrupvej – der hvor der i dag er dyrlægeklinik. Her bliver han indtil 1988, hvor han 

overtager Champignongartneriet på Wichmandsvej. Ved siden af deltidsarbejde i et lokalt 

pengeinstitut passede Inger i ca. 30 år regnskabet. Dette ophørte efter virksomheden flyttede 

til Klostervej 4. hvor der blev ansat personale til at passe kontoret. 

 

I Nysted Krøniken for 1988 er anført: ”Champignongartneriet, som har stået tomt siden den 

tragiske hændelse med Preben Jensen, er nu blevet købt af anlægsgartner Per Hansen, 

Nysted, med overtagelse straks. Købesum ubekendt.  

Per Hansen rykker straks ind med mandskab og materiel, og han udtrykker glæde lover nu at 

kunne få alt samlet på et sted. Købet omfatter et areal på 17.000 kvadratmeter, hvoraf 4 - 

5.000 er bebygget. Per Hansen har i den sidste halve snes år holdt til i "Simon Hansens 

garage" ved Aarestrupvej. Den vil han nu sælge. P.t. har Per Hansen 15 mand i arbejde, men i 

højsæsonen beskæftiger han et par og tyve. Virksomheden har arbejde over hele L. F. og 

Sjælland.  

Med i købet er også ca. 1.000 vækstkasser med fin muldjord i, som Per Hansen nu vil sælge, 

da han ikke vil dyrke champignon. Simon Hansens garage, som nu skal sælges, vil egne sig 

godt til en mindre virksomhed, idet der er indrettet mandskabsfaciliteter i den”. 

 

Som en af de første virksomheder i Danmark etablerede Per Hansen i 1990 muligheden for, at 

man kunne aflevere sit grenaffald, som herefter blev omdannet til flis. 

 

Folketidende kunne 30. marts 1991 i et tillæg til avisen berette i tekst og billeder om 

anlægsgartner Per Hansens 25 års jubilæum som selvstændig erhvervsdrivende.  

Hans virksomhed på Wichmandsvej i det tidligere champignongartneri beskæftiger i 

højsæsonen 65 medarbejdere, og i de stille perioder et dusin medarbejdere.  

 

 

 

Ved Per "Gartner" Hansens 25 års jubilæum i 

lørdags var blandt flere hundrede gratulanter 

også lægesekretær Ani Plenge, der var Per 

Hansens allerførste kunde i 1966. 
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Privatfoto.  

 

Virksomheden på Wichmandsvej vokser støt 

og roligt, og i 1991 får virksomheden en total 

renovering og ombygning, sådan som vi 

kender virksomheden i dag. Samtidig ændres 

adressen til Klostervej 4. 

 
 Foto: John Voigt 

 

I Nysted Krøniken for 1993 kan man læse: 

”Det bliver anlægsgartner Per Hansen, Nysted, der skal forestå arbejdet med drift af den 

kommunale containerplads og genbrugsstation, som fra nytår etableres ved den kommunale 

plads ved Klostervej.  

Ved en licitation er Per Hansen kommet med det billigste tilbud for at tage sig af 

containerpladsen og af grenaffald og andet haveaffald til kompostering. Med den nye ordning 

vil pladsen være åben fire timer dagligt alle ugens dage undtagen mandag.  

Per Hansens tilbud lød på 310.750 kr., hvoraf de 78.000 kr. er for grenaffald og andet 

haveaffald til kompostering.  

Udgiften til leje og tømning af containere har i 1992 været på 325.170 kr. og forventes i 

indeværende år at blive ca. 330.000 kr. Til disse beløb skal lægges betaling til Per Hansen for 

behandling af grenaffald.  

Etableringen af den bemandede plads bevirker en lukning andre steder bl.a. ved 

Krumsøcentret og i Kettinge industriområde.  

Årsagen til nyindretningen er Statens stigende afgifter for aflevering af affald. For næste år vil 

det koste 250 kr. pr. ton. I Nysted har man i 1992 betalt 525.000 kr. i afgifter. Man håber, at 

nyordningen vil holde mængden, der skal sendes videre, på det nuværende niveau, så den 

kommunale udgift kan holdes i ro. I modsat fald vil den årlige renovationsafgift stige”.  

 

I 1998 omlægges virksomheden til aktieselskab med henblik på generationsskifte. Udadtil 

fortsætter virksomheden som altid. 

 

Den 31. december 2002 solgte Per Hansen sin virksomhed til Klaus Hermann og Jan Andersen, 

som har været ansat hos ham i mange år. Ved afhændelsen var der ansat 38 medarbejdere 

omregnet i fuldtidsstillinger, heraf 2½ på det administrative område. 

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

konsulent i virksomheden. 

 

 

Afviklingen blev fejret ved en reception på 

The Cottage, Skansevej 19. Der var mange 

mødt op for at tage afsked med Per Hansen. 

At han var og er et vellidt menneske kunne 

ses af de mange besøgende og af de mange 

blomster, vine o.s.v. 

At Ewert Thorsen er med på billedet skyldes, 

at han har været i firmaet stort set siden 

starten. 
 

 Fra venstre: Klaus Hermann, Per Hansen, 
Ewert Thorsen og Jan Andersen. 
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Foto: Nysted Avis 

 

 

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

husker ikke hans annoncer i Nysted Avisen op til jul? Ikke alene 

kunne man få et juletræ til midt i stuen, men også et til store som 

små hjem, et hjørnetræ o.s.v. (underforstået, at der manglede grene 

på den ene side af træet). 

Foto: Nysted Avis  

 

Efter planerne holder Per Hansen op med at arbejde med udgangen af august 2005. Så har 

han haft egen virksomhed i Nysted i 38 år. 

 

Som bygherrer. 

 

På de bagved liggende jorder op mod Wichmandsvej beslutter Per Hansen at opføre 

gårdhavehuse/kædehuse til udlejning. 

Han starter i november 1972 med at opføre 9 gårdhavehuse på gartneriets jord ved 

Wichmandsvej. Husene bliver på 44 m2 og ventes færdig i løbet af sommeren 1973. 

 

  
”Gartnerparken” under opførelse 1973 set fra 

Wichmandsvej. 
Foto: P. Bøgelund Rasmussen. 

Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, Nysted. 

Samme lidt senere i byggeriet. 
 

Foto: P. Bøgelund Rasmussen. 
Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, Nysted. 

 

Fortsatte i 1974 med videreførelse af endnu 10 gårdhavehuse/kædehuse – idet samtlige huse 

var udlejede - og i oktober 1975 sluttede han af med projekt 3, der omfattede 12 huse. Hele 

området har fået navnet Gartnerparken. 

 

I 1977 sluttede han byggerierne af med opførelse af 2 huse ud mod Wichmandsvej og 2 huse 

på hjørnet af Østergade og Kirkestien. Disse huse blev straks efter solgt. 

 

I 1981 løb Per Hansen ind i økonomiske problemer med baggrund i datidens høje renteniveau, 

og Gartnerparken blev afhændet til SDS. Heldigvis trak salget af Gartnerparken ikke hans 

andre aktiviteter med i faldet. Efter en del økonomiske tilpasninger fortsatte hans virksomhed 

som anlægsgartner som hidtil. 

 

Privatpersonen Per Hansen. 

 

Den 5. august 1967 blev han gift med Inger f. Olsen, f. d. 27/6 1946 i Herritslev. I ægteskabet 

kom der to børn (piger): 1. Lene, f. d. 20/6 1970, boende p.t. Gentofte, 2. Mette, f. d. 17/12 

1971, boende p.t. Nørrebro, Kbh. 
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I 1969 købte familien en grund på Fjordvej og opførte her et hus – Fjordvej 4 – som de stadig 

bebor. 

 

Per Hansen har aldrig haft lyst til at medvirke aktivt i politik – det har ellers ikke skortet på 

opfordringer. Derimod har han deltaget i det offentlige liv i kommunen med stor lyst og 

ihærdighed. Var medlem af Skolenævnet fra 1978 og 8 år frem. Medlem i Turistforeningens 

bestyrelse i mange år, såvel i mange år medlem af bestyrelsen i Industri- og 

Håndværkerforeningen og Handelsstandsforeningen. 

 

På det helt private plan har Per Hansen gennem årene holdt formen ved deltagelse i fodbold, 

roning, tennis og badminton. Også deltagelse i en privat kortklub er der blevet tid til p.t. 38 år. 

Af hobbys numismatikker. 

 

Og hvordan er han så - ham der Per Hansen? 

 

Karl Chr. Jensen, Gartnerparken 2, Nysted, har været ansat hos Per Hansen siden 1988. Blev 

ansat som mekaniker med den opgave, at oprette værksted og efterfølgende vedligeholde 

vognparken. Ophørte i firmaet i 2003. 

Han siger om Per Hansen: 

”Han er en mand med en meget stor berøringsplade. Kender mange mennesker i by og på 

land, både i erhvervslivet og privatpersoner. Han var en god mand at arbejde for, positiv, 

optimistisk og med et meget stort socialt engagement.  

- Jeg husker blandt mange andre oplevelser en situation i starten, hvor jeg arbejdede for Per 

Hansen. Han havde indkøbt flere brugte og mindre lastbiler, som alle havde forskellig farve, 

Jeg mente, at det var bedst, at vi malede dem i den samme farve og havde valgt en grøn 

farve. Det mente Per Hansen ikke var nødvendigt, men efter lidt snak frem og tilbage blev vi 

enige om den grønne farve. Bilerne blev maler og samtidig sat lidt i stand. 

Da Per Hansen så resultatet – udbrød han optimistisk og med et stort smil: Fantastisk – nu er 

de jo alle som nye!” 

 

Også Ewert Thorsen, Østergade 35, Nysted, kan bidrage med sine oplevelser med Per Hansen. 

E. T. har været med næsten helt fra starten, hvilket vil sige i mere end 37 år. Er uddannet 

som planteskolegartner. Da han startede var Valdemar Borda, Georg Kromann og Richard 

Ellehave ansat og ca. 5 år efter blev Chr. Skaaning og Benny Christiansen ansat. Siden er 

firmaet udvidet og flere ansat gennem årene. 

Om Per Hansen siger E. T.: 

- Per Hansen var og er en mand man kan stole på. I stort og i småt er han loyal og bakker 

altid sine folk op. Aldrig noget med at ”udlevere” sine folk over for kunder og 

samarbejdspartnere. Naturligvis fik vi af og til en tilrettevisning, men aldrig uden at dette var 

fuldt op med en forklaring og en vejledning. 

- Hvis jeg skal fortælle en lille ting om Per Hansen må det være, at han ofte var morgensur. 

Han mødte altid op før arbejdstids begyndelse og havde ikke fået sin morgenkaffe. Så efter at 

vi var sat i gang tilskønnede vi ham om at se at komme hjem til Inger og få sin morgenkaffe. 

Når han så mødte igen var han den velkendte, gode og venlige arbejdsgiver vi kendte. 

 

Forfatteren har kendt Per Hansen lige siden barndommen. Trods det, at Per Hansen voksede 

op i det man dengang kaldte den ”fattige” ende af byen – i modsætning til den ”fine” ende, 

nemlig den nordlige del af byen – har det aldrig tynget ham.  

Der er ingen tvivl om, at opvæksten i og omkring Gl. Torv har medvirket til dannelsen af hans 

karakter og personlighed, samt hans sociale arrangement. 

Allerede i skoletiden var han kendt som en spilopmager og det er stadig en egenskab, som alle 

har glæde af. Ingen kommer op på siden af Per Hansen i et festligt lag.  

Hans gode humør og evne til at få det bedste ud af situationen er velkendt både privat og i 

hans virksomhedsarbejde. Han har lune, en upræget humoristisk sans, og er en mand man 

kan stole på. 

Hans arrangement i såvel forretningslivet, som foreningslivet vil blive savnet. 
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Fremtiden. 

 

Som nævnt holder Per Hansen op med at arbejde med udgangen af august måned 2005. Så 

skal han på efterløn. 

Tiden efter han solgte virksomheden har han brugt til at planlægge sin fremtid. Har bl.a. fået 

bygget et udhus på sin ejendom på Fjordvej, som skal anvendes som hobbyrum. Herfra vil han 

bl.a. tage udgangspunkt i sin hobby som lystfisker. Han har haft båd gennem flere år. 

Derudover vil fritiden gå med pasning af hus og have, fælles interesser med familien, samt 

ikke mindst fortsat dyrkning af kortspil med sine gamle venner, badminton, cykling og rejser. 
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NYSTED KRØNIKEN 
 

Årgang 2005 
 

Forfattet af: John Voigt 

 

 

 

 januar 2005. 

 

Nysted kom godt ind i det nye år. Der er ikke reporteret om ødelæggelser eller hærværk. 

Ved selvsyn har forfatteren traditionen tro taget en gåtur rundt i byen 1. nytårsdag 

(formiddag), og mødte kun enkelte steder, hvor der ikke endnu var ryddet op på gaden, 

fortovet o.s.v. Man skulle nok lige sove lidt længe inden man gik i gang med fjernelsen af 

”efterladenskaberne” fra aftenen før. 

Nytårsaften ved midnat kunne et flot skue betragtes ind over byen. Hundrede af raketter steg 

mod himmelen og spredte deres mangefarvede farvelyskaskader over byen. Hylene fra mange 

heksehyl lød fra byens gader og indimellem lød der dumpe drøn fra et kanonslag. 

Men, en enkelt lille ting skal dog med. Folketidende skriver ”Bag Skansen”: 

Inge Christensen, Fiskergade 18, Nysted, har efter nytår haft besøg af ukendte personer i sin 

have. Mellem søndag og mandag er hendes flagstang blevet lagt ned med vimplen pænt rullet 

omkring. Skruerne, der skal holde flagstangen på plads, lå pænt ved siden af. I. C. vil gerne 

have at personerne vender tilbage og rejser flagstangen igen. 

 

Gågade eller sivegade i Adelgade. 

 

 

Adelgade skal gøres mere indbydende som 

opholdsgade. Ikke egentlig gågade, men en 

form for sivegade, hvor der bliver plads til 

ophold og varer på gadearealet. Det er en 

ting, der vil blive arbejdet videre med efter 

orienteringsmødet i aftes om 

kommuneplantillægget – skriver 

Folketidende i dag. 

 
 Sådan kan situationen måske blive i Adelgade, hvis den 

laves til en art sivegade. 
Foto: John Voigt 

 

Mødets ca. 50 deltagere var overvejende positivt stemte for de planer, der er for fremtidig 

udnyttelse af grunden, hvor Nysted Savværk endnu ligger. Dog blev der fremsat ideer om at 

ændre fordelingen, så butiksområder bliver længere mod syd og boligområder længere mod 

nord på arealet. 

Det er detaljer, som kan rettes ind, når der på et tidspunkt skal laves lokalplaner for området. 

Ideen med en blanding af butiksområde og boligområde var der tilfredshed med. Det 

foreliggende materiale er kun skitser, der kan arbejdes ud fra. 

Heri indgår også et forslag til ændring af Vandtårnsvej, så den kan lede trafik fra 

Wichmandsvej ind til Ny Østergade og dermed "bagsiden" af det nuværende butiksområde. 

1. 
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Netop en flytning af trafik dertil vil give muligheder for udnyttelsen af Adelgade. 

Det er byplanarkitekt Peter Juhl Jeppesen, der har udarbejdet forslaget til 

kommuneplantillægget, som endnu er i en offentlig høringsfase. Orienteringsmødet i aftes, der 

var tilrettelagt af Nysted Erhvervs- og Turistforening i samarbejde med kommunen, var et led i 

denne høringsfase. 

 

Indbyggertal og befolkning: 

  I alt Kvinder Mænd 

Indbyggertallet i 

Nysted kommune 1/1 

2004 

  

5.462 

 

2.697 

 

2.765 

Indbyggertallet i 

Nysted kommune 1/1 

2005 

  

5.417 

 

2.654 

 

2.763 

 

Befolkningsfordeling: 

Alder: 2004 2005 – Skøn 

0 46 46 

0-2 132 119 

3-6 211 200 

7-16 700 705 

16-65 3.445 3.394 

65-99 1.113 1.130 

0-99 5.647 5.594 

 

Ved årsskiftet er byens ældste kvinde Olga Olsen, enke, Bomstræde 3, Nysted, født den 29. 

december 1907, og byens ældste mand er Ernst Nielsen, Fiskergade 7, Nysted, gift den 30. 

august 1940 med Anna Marie Nielsen, født den 19. februar 1921. 

 

Kommunens budget for budgetåret 2005 ser således ud: 

 

TOTALBUDGET: Budget 2005: 

Løbende priser. 

Positive tal angiver indtægt. 

Negative tal angiver udgift. 

 

 

Mio. kr.  

A. Det skattefinansierede område:  

INDTÆGTER:  

Skatter 140,3 

Generelle tilskud og momsudligning 60,4 

Indtægter i alt 200,7 

  

DRIFTSUDGIFTER (excl. 

Forsyningsvirksomhed).: 

 

Teknisk udvalgs område -7,5 

Undervisnings- og kulturudvalget område -66,1 

Kultur og erhvervspolitisk område -4,6 

Socialudvalgets område -86,0 

Økonomiudvalgets område -31,7 

Driftsudgifter i alt -195,9 

  

Renter:  

Renteudgifter -1,2 

Renteindt., excl. Sale og lease back 1,7 

Renter i alt 0,5 

  

Resultat af ordinær drift 5,3 
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Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed):  

Byudvikling, miljø og trafik -0,4 

Kultur -0,3 

Udstykning og salg af ejendomme 0,2 

Anlægsudgifter i alt -0,5 

  

Ekstraordinære poster:  

Leasingudgift for ejendomme -8,0 

Renter af Sale and lease back 8,1 

Deponering vedr. Sale and lease back -1,1 

Ekstraordinære poster i alt -1,0 

  

Resultat af det skattefinansierede område 3,8 

  

B. Det brugerfinansierede område:  

Drift:  

Spildevandsforsyning 2,6 

Renovation -0,3 

Varmeforsyning 0,0 

Vandforsyning 0,0 

Drift i alt 2,3 

  

Anlæg:  

Vandforsyning -0,1 

Anlæg i alt -0,1 

  

  

Resultat af det brugerfinansierede 

område 

2,2 

  

C. Resultat i alt 6,0 

  

 Budget 2005 

Tilgang af likvide aktiver  

Resultatet i alt 6,0 

Optagelse af langfristede lån 0,0 

I alt 6,0 

  

Anvendelse af likvide aktiver  

Afdrag på langfristet gæld -3,8 

Øvrige finansforskydninger 1,6 

I alt -2,2 

  

Ændringer af likvide aktiver 3,8 

 

Beskatningsprocenten for 2005 ser sådan ud: 

 

 2004 2005 

Kommunal udskrivningsprocent 21,20 21,20 

Amtskommunal udskrivningsprocent 12,50 12,50 

Kirkeskatteprocent 1,30 1,30 

Kommunal grundskyldspromille 14,00 14,00 

Amtskommunal grundskyldspromille 10,00 10,00 
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Esther Tove A. Bilmose, Gartnerparken 8, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 89 år. 

 

2. januar 2005. 

 

Fælles 60-års fødselsdag. 

 

Birthe Aarlev og Rudi Madsen, Fjordvej 10, Nysted, kan fejre deres 60 års fødselsdag. Dagen 

blev fejret i hjemmet med åbent hus. 

Nu er det lidt snyd, det der med den fælles fødselsdag, idet det kun er Rudi der har fødselsdag 

på dagen. Birthe havde rent faktisk fødselsdag den 17. december 2004, men på denne dag 

blev hendes fødselsdag afholdt i forbindelse med ferie i Afrika. 

 

3. januar 2005. 

 

Nytårsparade hos Falck i Nysted. 

 

Den årlige nytårsparade hos Falck i Nysted har fundet sted.  

- Det har I klaret godt, kunne udrykningsleder Henning Kaus fra Falck i Maribo konstatere. 

- I har bevist, at I kan klare jer selv, og har ydet en god indsats. 

Der blev samtidig budt velkommen til to nye brandmænd, nemlig Brian Jensen og Jan 

Møllgren. 

 

8. januar 2005. 

 

Naturklagenævnet vil have en beslutning fra kommunen, før klage om byggeri kan 

behandles. 

 

Spørgsmålet om dispensation fra lokalplanen, så der kan opføres to træhuse på grundene 

Rosenvænget 1 og 3 i Nysted, kommer ikke til behandling i Naturklagenævnet i denne 

omgang. Det skyldes, at nævnet først vil have en endelig beslutning om dispensation, før man 

kan se på sagen – skriver Folketidende i dag. 

Wichmandsgårdens Grundejerforening er utilfreds med den positive indstilling fra teknisk 

udvalg angående opførelse af træhuse på de to grunde. Foreningen har derfor klaget til 

Naturklagenævnet. 

Venter på kommunen. 

- Vi har rettet henvendelse til kommunen og fået at vide, at der ikke er truffet nogen afgørelse 

om dispensationen. Derfor kan vi ikke behandle klagen, forklarer specialkonsulent Marianne 

Jensen i Naturklagenævnet. 

Dette er nu blevet meddelt til såvel kommunen som grundejerforeningen. 

 

Storm gav beskedne skader. 

 

Nysted oplevede – som det øvrige Danmark – årets første storm her i week-enden. Lørdag 

begyndte våd med hård vind til kuling og vindstød af stormstyrke fra sydvest og syd, efterfulgt 

af en opklaring vestfra med byger og op til stormende kuling. 

Stormen gav kun beskedne skader. Enkelte væltede træer, nedfaldne tagsten og en delvis 

væltet elmast på Wichmandsvej, som nu står og læner sig op af et træ, samt et stykke af 

hustaget på ejendommen Adelgade 30, Nysted. 

I havnen forsvandt vandet i løbet af dagen og natten, men i løbet af søndagen vendte vandet 

tilbage til normal vandstand. Da vandet var på sit laveste var vandstanden 1,40 meter under 

daglig vande. 

 

Færre borgere kom med brugte juletræer 

 

Buske udleveret som kvittering for de 283 juletræer, der blev afleveret i Nysted – skriver 

Folketidende. 
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Deltagelsen var noget lavere end de foregående år, da der lørdag var mulighed for at aflevere 

brugte juletræer til genbrug i Nysted.  

I det hårde og kolde vejr har mange tilsyneladende valgt at blive hjemme. Træerne kan da 

også senere afleveres til flismaskinen i containerpladsens almindelige åbningstider. 

I alt blev det til 283 juletræer, der fik deres sidste mulighed for at gøre gavn. Fremover får de 

lov at virke som flis. 

Som kvittering for afleveringen blev der udleveret en busk for hvert juletræ. Det var i år en 

Kobolt-potentil, der vil stå med gule blomster i lang tid til sommer. 

Det var gartnerfirmaet Per Hansens tidligere indehaver, Per Hansen, der stod for udleveringen.  

Så han blev altså også genbrugt. 

På pladsen havde borgmester Lennart Damsbo-Andersen og byrådsmedlem Flemming Hansen 

taget opstilling med en raslebøsse, hvor de samlede ind til Røde Kors’ Asien-indsats. 

Afleveringen af juletræer og udlevering af buske var oprindelig et landsdækkende 

arrangement.  

Her i landsdelen er det kun i Nysted, der er holdt fast i traditionen. 

 

Udskrivning af Folketingsvalg. 

 

Statsmister Anders Fogh Rasmussen (V) udskrev valg til afholdelse den 8. februar 2005. 

 

10. januar 2005. 

 

Kunst på Nysted Rådhus. 

 

I januar og februar måned udstiller billedkunstner Ulrik Slot Petersen, Århus sine tusch og 

akryltegninger på rådhuset. 

Udstillingen kan ses i rådhusets alm. åbningstid. 

Ulrik Slot Petersen kan betragtes som ”indfødt”. Er født og opvokset i Nysted, søn af Sonja og 

John S. Petersen, Slotsgade 5, Nysted. Påbegyndte sin uddannelse i 1992, som foregik på 

Ranum Kunstskole og Grafisk Skole i Århus, samt Århus Kunstskole. 

Har siden 1994 boet i Århus, hvor han også har atelier.  

 

12. januar 2005. 

 

Vandafbrydelse i morgen – torsdag. 

 

Beboerne i Smedestræde og Adelgade på hjørnet af Smedestræde kan se frem til at undvære 

vand i morgen formiddag. Der skal udskiftes en stophane på en ledning i Smedestræde, og det 

er derfor nødvendigt at lukke helt for vandforsyningen i området. Afbrydelsen kan ventes 

mellem 9 og 11. 

 

17. januar 2005. 

 

Skader på vandtårnets tag. 

 

Stormen den 8. januar gav skader på vandtårnets tag – har man lige erfaret. Nogle tagsten er 

revet løs, og der er nu opsat afspærringer rundt om vandtårnet, så ingen kommer så tæt på, 

at de risikerer tagsten i hovedet. 

På et tidspunkt, når det er stille vejr, skal en kran rejses, så der kan foretages udbedringer af 

skaderne. Samtidig vil der blive foretaget et grunddigt eftersyn af taget tilstand. 
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19. januar 2005. 

 

Bent Pedersen fortsætter i politik. 

 

 

 

Op mod 23 års arbejde i lokal og regional 

politik har ikke fået Bent Pedersen, Adelgade 

8, Nysted, til at sige stop. 

Det afslørede han, da der i aftes var 

generalforsamling i vælgerforeningen for det 

Konservative Folkeparti i Nysted, som han i 

øvrigt er formand for. Han vil fortsat 

kandidere både til byrådet i den kommende 

storkommune og til en af de 31 pladser i det 

sjællandske regionalråd. 

Foto: Nysted kommune  

 

20. januar 2005. 

 

”Turistens” køkken udbrændte i morges. 

 

I morges ved 8-tiden udbrød der brand på ”Turisten”, Adelgade 5, Nysted. Det brændte i 

stueetagen. Brandvæsenet fik hurtigt slukket ilden, som blev begrænset til køkkenet, som 

udbrændte. 

Årsagen er formentligt en overgang i en elektrisk toast-rister, idet ilden er opstået i det hjørne 

af køkkenet, hvor toastmaskinen stod. Branden forårsagede i øvrigt store røgskader i 

ejendommens øvrige rum. 

 

Guldborgsund – bliver nok navnet. 

 

Kommunerne på Falster, Sakskøbing og Nysted kommuner – som har vedtaget at gå sammen i 

en ny storkommune – har afholdt fællesmøde med det formål, at finde frem til navnet på den 

nye storkommune. Der var to navne til drøftelse og afstemning, nemlig Nykøbing F. eller 

Guldborgsund. 

Flertallet stemte for Guldborgsund som det rigtige navn. 

Indstillingen skal nu godkendes i de seks byråd, og det forventes ikke at møde stor modstand. 

 

23. januar 2005. 

 

Nysted Folkeuniversitet samlede 40 tilhørere til foredraget på Rådhuset, hvor fhv. pastor Børge 

Helleskov talte om Danmark omkring 1800 og i dag – set af en teolog. Et spændende og 

inspirerende foredrag. Børge H. kom vidt omkring fra oplysningstiden, hvor bl.a. Johan Ludvig 

Holberg sagde, at man bør undersøge alt og tvivle på alt. En grundholdning, der kom som en 

frisk brise og på en måde frigjorde mennesket, men også var medvirkende til, at centrale 

kristne tanker forsvandt til fordel for rationalismen. I sit foredrag bevægede Børge H. sig 

ligeledes ind på de samtidige forhold i de øvrige nordiske lande og omtalte sluttelig de særlige 

forhold på Lolland-Falster fra årene omkring 1900 til nu. Ligeledes omtalte Børge H. 

præsternes ændrede virke i netop den periode. 

 

Inge Gurli Hansen, Søndergade 13, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 59 år. 

 

Røde roser og gode argumenter. 

 

Socialdemokratiet er godt i gang med valgkampen. Lørdag formiddag uddelte 15 tillidsfolk 

røde roser og gode argumenter til de, der ville snakke. 

De havde taget opstilling foran Brugsen i Nysted og ved Netto i Nysted. 
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Tillidsfolkene blev bakket op af borgmester Lennart Damsbo-Andersen, tidligere 

folketingsmedlem og minister Ole Løvig Simonsen og folketingskandidat Vibeke Grave fra 

Maribo. 

 

Spidskandidat til den nye storkommune. 

 

Socialdemokraterne i Nysted kommune har valgt borgmester Lennart Damsbo-Andersen som 

spidskandidat til storkommunen. 

Dette blev besluttet på den netop afholdte ekstraordinære generalforsamling, som den lokale 

vælgerforening afholdt fredag aften. 

 

24. januar 2005. 

 

Familie og Samfund, Nysted & omegn, afholder generalforsamling 9. februar 2005, kl. 19 i 

Stoppestedet. Dagsorden ifølge vedtægter. 

 

Kommunesammenlægning og dens betydning for det frivillige sociale arbejde. 

 

Stoppestedet indbyder alle til møde søndag den 30. januar, kl. 14. Ældrekoordinator Randi 

Haugaard vil holde foredrag over ovenstående emne. 

 

Tre aftener om bøn. 

 

Sognepræst Jens Chr. Nielsen lægger op til samtale om bøn i jødedom, islam og kristendom. 

Dette sker i Nysted Præstegårds konfirmationsstue kl. 19.30 den 1. februar, 21. februar og 14. 

marts. 

 

25. januar 2005. 

 

Fiskebil nu hver onsdag. 

 

Nu er der igen mulighed for at købe fisk i alle afskygninger. I et par måneder har der ikke 

været fiskebil ved Brugsen i Nysted, men Michael Jørgensen og hans makker Tonny Laursen, 

Stubbekøbing, starter fra i morgen med salg af fisk én gang ugentligt (onsdag) på 

parkeringspladsen ved Brugsen. 

 

Valgdagens opgaver fordelt. 

 

Formændene på de enkelte valgsteder i kommunen vil være Lennart Damsbo-Andersen i 

Nysted, Troels Frandsen i Døllefjelde, Bent Bille-Hansen i Kettinge og Helle Munk i Øster 

Ulslev. Det plejer at være Arne Høegh i Døllefjelde, men han er bortrejst på valgdagen. 

Lennart Damsbo-Andersen og Helle Munk skal være med i kredsens valgbestyrelse i Maribo i 

forbindelse med optællingen, og hvis der opstår problemer i øvrigt. 

Til afhentning af brevstemmer i ældreboliger og hos andre, der ønsker at brevstemme i egne 

hjem, er udpeget Bent H. Jensen og Flemming Petersen. 

I alt er der 28 personer, der skal i aktivitet på valgstederne. Dertil kommer Søren Lück 

Madsen, Lis Bille og Astrid Hørbye, der på rådhuset udgør kommunens valgsekretariat. 

 

26. januar 2005. 

 

Dansk Folkeparti arrangerer valgmøde på Nysted Skole. Partiets kandidat Erik Kjeldgaard 

fungerer som ordstyrer.  

Debattørerne bliver Flemming Møller, Venstre, Ulf Lolk Larsen fra de Radikale, Flemming 

Stenild fra Socialistisk Folkeparti og Thomas Suenson fra Dansk Folkeparti.  

Der er kommet afbud fra konservative og socialdemokraterne. 
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31. januar 2005. 

 

Generalforsamling i Nysted Brydeklub afholdes tirsdag den 22. februar kl. 19 i brydeklubbens 

lokaler. Dagsorden iflg. vedtægter. 

 

Nysted Roklubs Venner afholder ordinær generalforsamling den 25. februar kl. 18.30 i Nysted 

Roklubs lokaler på Strandvejen. Dagsorden iflg. vedtægter. Efter generalforsamlingen serveres 

de traditionelle Gule Ærter med tilbehør, alternativt Forloren Skildpadde. 

 

Venstre for Nysted og omegn afholder generalforsamling den 21. februar kl. 19.30 i Kettinge 

Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen er der opstillingsmøde, hvor de 3 medlemmer til Venstres liste i den 

nye Guldborgsund kommune skal vælges. 

Senere samme aften taler Birgit Hartvig Larsen, Grønt Center, om ”udviklingsmulighederne på 

Lolland-Falster”. 

 

Ældre Sagen i Nysted. 

 

Redaktør Torsten Elsvor, Lolland-Falsters Folketidende, kommer torsdag den 17. februar til 

Ældre Sagen i Nysted. Hvor han på Stoppestedet vil fortælle om ”Polakkerne på Lolland-

Falster”. En fortælling om hårdt arbejde og slid, men også en fortælling om en vellykket 

integration, der startede i 1893, hvor de første polakker kom til Danmark. Arbejdspladserne 

var for størstedelen danske gårde, hvor polakkerne arbejdede i roerne og blev budt på 

kummerlige arbejdsforhold. De klarede sig fantastisk godt i det danske samfund, og i dag viser 

måske kun et ganske specielt efternavn, at en familie har sine rødder i Polen. 

 

Valg til Folketinget tirsdag 8. februar 2005. 

 

Valgbestyrelsen for Storstrøms amts 5. opstillingskreds meddeler, at afstemning for Nysted 

kommune finder sted som følger: Nysted Rådhus, Kettinge Forsamlingshus, Døllefjelde 

Forsamlingshus og Øster Ulslev Forsamlingshus – helt som det plejer. 

Afstemningen vil foregå fra kl. 9 til 20. 
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 februar 2005. 

 

Nysted Kommune er eDag2 parat.  

 

Fra 1.2.2005 kan alle borgere, der har kontakt med Nysted Kommune droppe papiret og i 

stedet korrespondere gennem e-post. 

eDag2 markerer overgangen til den digitale forvaltning. Borgerne kan elektronisk udveksle 

selv fortrolige oplysninger med det offentlige.  

Det sparer det offentlige for millioner i portoudgifter og ekspeditionstid. Mange af de 

oplysninger, der før blev manuelt tastet ind, kan nu i stedet ryge direkte ind i myndighedens 

IT-system. De mange breve, der hver dag skulle ekspederes, kan nu sendes via e-post og 

borgerne kan få svar elektronisk.  

For de ansatte i Nysted Kommune betyder eDag2 indledningen på nye måder at håndtere 

arbejdet på. Nye sagsgange, sikkerhedsprocedurer og samarbejdsrelationer er resultatet af 

den stille ”revolution”, som det offentlige har gennemgået igennem de senere år.  

Det lyder måske voldsomt, men Nysted Kommune har længe forberedt dagen.  

Overalt på landets rådhuse, forvaltninger og myndigheder vil eDag2 blive markeret for at 

understrege det tigerspring, det offentlige har taget ind i en topmoderne forvaltning.  

 

3. februar 2005. 

 

Byrådsmedlem Bent Bille-Hansen, Lindholmvej 5, Nysted, kan fejre 

sin 70-års fødselsdag. I den anledning er der åbent hus i Frejlev 

Forsamlingshus fra kl. 9-12. 

Bent Bille-Hansen er født på Stillundgård den 3/2 1935, som er en 

slægtsgård, overtaget af farfaderen i 1888. Bent Bille-Hansen blev 

gift i 1960 og rykkede ind i slægtsgården 6 år efter. Han tilhørte 

partiet Venstre, en arv efter forældrene.  

Blev indvalgt i byrådet i 1974, og fra 1978 viceborgmester, og 

borgmester fra 1982 og fortsatte efter valget i 1985. Efter han blev 

borgmester første gang, blev jorden forpagtet ud. Hans hobbies 

udenfor arbejdstid er gammel jazz og klassisk musik. 
 

 Foto: Nysted kommune 

 

Efter valget i 1989 overgik borgmesterposten til socialdemokratiet og Bent Bille-Hansen blev 

fra 1990 formand for socialudvalget. Ved hans afgang som borgmester udtalte Bent Bille-

Hansen: - Jeg skal nu spille anden violin nedenunder og vil gøre mit til, at det hverken bliver 

”Den ufuldendte” eller ”Skæbnesymfonien”. 

I 1993 kom Bent Bille-Hansen ud i et politisk stormvejr. Venstre i Nysted ville af med sin 

topfigur og ønskede ikke at opstille ham ved det kommende kommunevalg. Han fik valget 

mellem at trække sig eller blive ekskluderet af partiet. Resultatet blev, at Bent Bille Hansen 

ikke stillede op for sit gamle parti, som han havde repræsenteret i byrådet gennem 20 år, som 

borgmester og viceborgmester i næsten 8 år.  

- Du er ekskluderet af partiet fra den 6. september 1993.  

Det var konklusionen på det brev, tidligere borgmester Bent Bille-Hansen i modtog fra 

bestyrelsen for Venstre i Nysted Kommune.  

Eksklusionen begrundes bl.a. med manglende politiske resultater og med, at Bille-Hansen ikke 

har fulgt bestyrelsens henstillinger om at markere sig kraftigere i byrådsarbejdet.  

- Jeg regnede da også med, at der ville stå sådan i brevet, de har jo truet med det tidligere, 

siger Bent Bille-Hansen.  

- Jeg vil spekulere lidt på, om jeg eventuelt skal lave min egen liste til kommunalvalget den 

16. november. 

1. 
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Resultatet af disse overvejelser kom i oktober 1993, hvor viceborgmester Bent Bille-Hansen 

stiller med sin egen liste til kommunalvalget den 16. november. Listen får navnet Borgerlisten, 

og den har taget partibogstavet "L".  

Ved valget 16. november 1993 blev Borgerlisten valgets sejreherrer. Listen kom i byrådet med 

hele seks mandater. Stemmeprocenten blev 79,9 mod 77,0 i 1989. I alt blev der i kommunen 

afgivet 3.541 stemmer. 

Trods det store stemmetal og antal mandater til Borgerlisten blev Bent Bille-Hansen ikke valgt 

til borgmester. Den gik til socialdemokratiet. Han fik posten som 2. viceborgmester og 

socialudvalgsformand. 

Den 6. april 1999 kunne Bent Bille-Hansen holde 25 års jubilæum som kommunalpolitiker, og 

dette blev fejret ved en reception i den Gamle Biograf. 

Udover sine fritidsinteresser har Bent Bille-Hansen været mangeårigt medlem af Stubberup 

Bådelaug, hvor han bl.a. var med i bestyrelsen. Aktuelt er han medlem af Rotary og er 

Frimurer. 

 

4. februar 2005. 

 

Nysted og Vantore mister deres organist. 

 

Kirkerne i Nysted og Vantore skal have ny organist. Rikke Juul Morild har efter godt 15 år fået 

stilling som organist og kordirigent ved Skt. Jørgens Kirke i Næstved – skriver Folketidende. 

- Jeg er ikke træt af at være her, for jeg holder meget af stedet, men man skal prøve noget 

andet i livet, siger Rikke Juul Morild. 

Hun kom i sin tid direkte fra gymnasiet til organist-stillingen i Nysted og Vantore. Sideløbende 

med arbejdet i de to kirker gennemførte hun den egentlige uddannelse som organist. 

For 13 år siden tog hun initiativ til at danne et pigekor. Det har gennem årene udviklet sig, så 

der nu er både et pigekor, et mellemkor og en korskole, hvorfra der rekrutteres sangere. 

Koret har gjort sig meget populært, og har medvirket i mange andre kirker, bl.a. i Hamburg. 

På et tidspunkt er der også udgivet en CD med koret. 

Hun fratræder stillingen i Nysted og Vantore med udgangen af denne måned. Om der bliver 

nogen form for afskedsfest er ikke fastsat endnu. 

- Men mine piger vil gerne holde noget, siger hun med henvisning til medlemmerne af de tre 

kor. 

 

5. februar 2005. 

 

Der bliver tre børnehaveklasser i det nye skoleår. Det bliver en klasse på Brydebjergskolen og 

to i Nysted Skole. 

I alt er der 66 børn i kommunen, der har alderen til børnehaveklasse.  

De nye børnehaveklasser bliver med 19 elever i Brydebjergskolen, 37 i Nysted Skole, hvortil 

kommer to i Falsters Lilleskole, samt 1 i Kettinge Friskole. 

 

Cafe og spisested i Adelgade. 

 

I løbet af næste uge bliver en ny cafe officielt taget i brug i Adelgade 68. De første kunder har 

været der, selvom der går nogle dage endnu, før dørene officielt bliver slået op – skriver 

Folketidende. 
Det er Jeanette og John Thorsen, der etablerer den nye cafe - eller spisested - i tilknytning til 

Det Lille Røgeri, som de driver i forvejen. 
- Det vil især være kaffe, te, kakao, kager og dagens ret, vi til serverer i lokalet ud mod 

gaden. Dertil kommer ikke mindst røgvarer, fortæller John Thorsen. 
Væggene i lokalet skal udsmykkes med kunst, fra forskellige kunstnere på skift. Det er solide 

gamle spiseborde, gæsterne kommer til at sidde ved. Dem har parret anskaffet fra forskellige 

loppemarkeder m.v. 
I første omgang skal det være et lille spisested. - Så må vi se, hvordan det udvikler sig, når 

turisterne kommer til byen. 
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7. februar 2005. 

 

Morgensang i Nysted Kirke. 

 

På folketingsvalgdagen i morgen bliver der, som det har været skik, morgensang i Nysted 

Kirke. Her får man sunget et par gode salmer, som indledning til en dag, præget af ansvar og 

valg mellem muligheder, og bedt en børn for landet og folket sammen med Fadervor og 

velsignelsen – udtaler sognepræst Jens Chr. Nielsen. 

 

Det første spadestik på Syrenvænget. 

 

 

 

 

 Foto: John Voigt  

 

Så er starten på byggeriet af de 33 boliger til udviklingshæmmede i Nysted gået i gang. I 

fredags tog formanden for amtets social- og psykiatriudvalg Kirsten Devantier det første 

spadestik, og markerede dermed at byggeriet kan starte. Tilstede var også borgmester Lennart 

Damsbo-Andersen, samt medlemmer af Storstrøms Amts social- og psykiatriudvalg, 

medlemmer af den politiske byggefølgegruppe m.fl. 

Det er nuværende beboere fra de tidligere Bo- og Naboskaber i hhv. Nysted, Holeby og Maribo, 

der om ca. 1 år forventes, at flytte ind i deres nye boliger på Syrenvænget i Nysted. 

 

Generalforsamlinger og årsmøder: 

 

Ældre Sagen i Nysted afholder årsmøde den 8. marts, kl. 19, i Ø. Ulslev Forsamlingshus.  

Dagsorden i h. t. vedtægterne. Ældre Sagen er vært ved et par stykker smørrebrød + øl og 

vand. Indlæg af sognepræst Karen Margrethe Antonsen. 

 

Bevaringsforeningen for Nysted Kommune indkalder til generalforsamling 21. februar, kl. 

19.30, på The Cottage, Nysted. Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

Lokalhistorisk Forening for Nysted Kommune afholder ordinær generalforsamling 2. marts, kl. 

19, i ”Stoppestedet”, den gamle Stationsbygning, Jernbanegade 24, Nysted. Dagsorden iflg. 

vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen vil pensioneret overlærer Henry Jensen fortælle om Fuglsang. 

 

Nysted Krolfklub afholder generalforsamling 16. marts, kl. 19, i Stoppestedet. Dagsorden iflg. 

vedtægterne. 

 

Færre har stemt via brev. 

 

Antallet af brevstemmer forud for Folketingsvalget i morgen er noget lavere end i 2001. Der er 

166 vælgere i Nysted Kommune, der har afgivet stemme via brev i modsætning til 2001, hvor 

antallet var 198. 
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8. februar 2005. 

 

De kommunale kontorer har lukket. 

 

De kommunale kontorer er lukket for såvel personlig som telefonisk henvendelser på 

valgdagen. 

 

Nysted-præst bispekandidat. 

 

 

 

Sognepræst Jens Christian Nielsen, Nysted, er 

kandidat til det bispevalg, der snarest 

forventes udskrevet i Lolland-Falsters Stift.  

Det afvikles i løbet af foråret, hvorfor der 

allerede nu holdes præsentationsmøder. Den 

10. februar er Nysted-præsten således på 

talerstolen i Lindeskovkirken, hvor han vil 

fremsætte sine synspunkter om den aktuelle 

kirkelige og folkelige situation. 

Foto: John Voigt  

 

Han fortsætter præsentationsrunden på Eskilstrup Hotel den 17. februar ved et fyraftensmøde. 

 

Der er koldt på toppen. 

 

Vor lokale redaktør på Folketidende – Thorkild Jensen – har været i byen med sit nye digitale 

kamera, og det har givet følgende resultat. 

 

 

 

Reparationen af vandtårnet i Nysted blev sat i 

gang i går. Under stormen i januar havde 

nogle tagsten revet sig løs. En meget stor lift 

blev i det fine solskinsvejr rejst og anvendt til 

at bringe håndværkerne op til taget, hvor de 

løse tagsten igen blev gjort fast. 

Arbejdet foregik i godt 32 meters højde. 

Foto: Thorkild Jensen  
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9. februar 2005. 

 

Dines Lærkesen, Fjordvej 16, Nysted, kan fejre sin 60-års fødselsdag. 

 

Dines Lærkesen er fra Sandager, søn af Kjartan Lærkesen, hvis gård han købte i 1970. Året 

efter fik han tilknytning til forsikringsselskabet Topdanmark, hvor han nu er 

fuldtidsbeskæftiget. Det var oprindelig MLU, Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring, 

senere AU/MLU, derefter Topsikring og nu Topdanmark. Tidligt var han tillidsmand, senere blev 

han lokalkonsulent og nu assurandør. 

Gården i Sandager drev han til 1999, hvor sønnen Bo overtog den, og han og hustruen købte 

hus i Nysted og flyttede hertil. 

Foruden assurandørhvervet har Dines Lærkesen job som opsynsmand for Skov- og 

Naturstyrelsen i Ø-reservatet, der omfatter øerne Kalveholm, Tjørneholm og Hylleholm, der nu 

også er udvidet til at omfatte Hyllekrog Reservat. 

Han har været aktiv spillemand gennem 40 år, dog ikke så meget nu som tidligere. Der bliver 

også tid til at gå på jagt. Han er også medejer af en flyvemaskine på Højbygård, som deles af 

seks ejere. 

Dagen bliver fejret privat. 

 

Resultatet af Folketingsvalget i Nysted Kommune. 

 

3.640 indbyggere ud af 4.214 stemmeberettigede i Nysted Kommune aflagde besøg ved 

valgstederne i går. Det er 190 færre end i november 2001. Stemmeprocenten blev for hele 

kommunen 86,37 %. Af de 3.640 stemmesedler måtte 7 erklæres ugyldige, mens 30 var 

blanke. 

I Nysted, hvor der var 1.592 stemmeberettigede, kom 1.381 til valgstedet, svarende til 86,8 

%. 

Fintælling og opgørelse af de personlige stemmer blev foretaget i Maribo i dag. 

Nedenfor ses en samlet opgørelse (må af pladshensyn fordeles over 2 tabeller): 

 

Antal stemmeberettigede: 4.214/stemmeprocent 86,37 %. 

 

NYSTED KOMMUNE 2005/2001 (tallene i parentes er fra 2001). 

 

Afstemningssted A B C D F K M 

Døllefjelde 169 (191) 30 (28) 39 (49) 5 (2) 33 (27) 4 (11) 3 (0) 

Kettinge 299 (310) 117 (41) 148 (53) 21 (14) 68 (63) 14 (10) 2 (0) 

Nysted 365 (425) 117 (59) 148 (158) 21 (28) 68 (57) 3 (0) 3 (0) 

Øster Ulslev 172 (175) 42 (38) 41 (51) 3 (14) 29 (32) 6 (9) 4 (0) 

Hele kommunen 1005 (1101) 244 (166) 287 (311) 38 (58) 188 (179) 31 (50) 12 (0) 

 

Afstemningssted O V Ø UP 

Døllefjelde 102 (108) 241 (242) 23 (16) 0 (0) 

Kettinge 132 (146) 361 (305) - (24) 0 (0) 

Nysted 240 (211) 361 (415) 28 (22) 0 (0) 

Øster Ulslev 135 (130) 219 (240) 11 (12) 1 (0) 

Hele kommunen 609 (595) 1098 (1202) 90 (74) 1 (0) 
Kilde: Folketidende. 

 

11. februar 2005. 

 

Vi skal fremover hedde Guldborgsund kommune. 
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Så er det besluttet. Den fremtidige storkommune, som vi skal være en del af, får navnet 

GULDBORGSUND. Dette vedtog byrådet på sit seneste møde.  

Samtidig var der enighed om, at antallet af medlemmer i den kommende storkommunes byråd 

skal være på 29. 

 

14. februar 2005. 

 

Ny ansigter i bestyrelsen. 

 

Familie og Samfund i Nysted har netop afholdt generalforsamling. Der var fremmødt 42 

medlemmer. På generalforsamlingen blev drøftet flere gode forslag til det kommende års 

aktiviteter. 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Aase Nættermann, 

næstformand: Hanne Pedersen, kasserer: Lis Sundstrøm, sekretær: Aase Nielsen, P.R.: Dorrit 

Larsen, cykelformand: Alice Nielsen (ny) og lobbyist: Kirsten Thøfner (ny). 

Aase Dittmann Nielsen og Else Hansen ønskede ikke genvalg. 

 

Sneen blev væk – i store træk. 

 

Mens snevejret raser over det meste af landet og har gjort det i det meste af weekenden, er 

Lolland-Falster og Nysted sluppet billigt. Der har været nogle strømafbrydelser og væltede 

elmaster, som kan henføres til vintervejret, men ellers har det været meget fredeligt også på 

vejene. 

Kommunens vejvæsen fik søndag fra morgenstunden hurtigt gjort alle veje farbare efter 

snefaldet lørdag aften og nat. Enkelte veje blev skrabet fri for sne og herefter blev der saltet.  

Lokalt medførte stormen lørdag enkelte strømafbrydelser her i Nysted. Det gik bl.a. ud over 

brugerne i Adelgade, Jernbanegade og Ny Østergade, hvor der manglede strøm fra klokken ca. 

22.30 til 01.00. Desuden i et område ved Vantore, men det var kun i kort tid. 

 

15. februar 2005. 

 

Enighed om feriehusplan. 

 
Nysted Byråd sender lokalplan for Skansegårdens jord i høring. Hvis den går gnidningsløst igennem, bliver 
de første sommerhuse bygget allerede i den kommende sommer 

Høringen handler om ændringer. 

Den offentlige høring, som begynder onsdag, drejer sig alene om de ændringer, der er sket fra 

lokalplan N8 og N9 til N20. Det understreger flere politikere i forbindelse med byrådsmødet 

mandag. 

- Vi skal ikke have en ny diskussion om, hvorvidt der overhovedet skal bygges på arealet. Det 

er for længst vedtaget og godkendt, sagde bl.a. Bent Pedersen (C). 

Samtlige grundejere i området ved Skansegården får brev fra kommunen med en nærmere 

orientering. 

 

17. februar 2005. 

 

Centerplan er helt forkert. 
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En fejltagelse at lægge butikker ved 

vandtårnet, mener Bevaringsforeningen, der 

har et alternativt forslag til savværksgrunden. 

Grundejere i nabolaget og en 

forretningsdrivende i Adelgade har gjort 

indsigelse – skriver Folketidende i dag. 

 
 Foto: John Voigt 

 

Hvis den gamle savværksgrund mellem Wichmandsvej og Ny Østergade skal bruges til en 

kombination af boliger og butikker, skal boligerne ligge ind mod byen og butikkerne ude langs 

Wichmandsvej, mener Bevaringsforeningen. 

- Vi synes, det er grebet helt forkert an, sådan som kommunen lægger op til det. Ifølge 

forslaget skal grunden deles i to, hvor der skal være butikker i den ene ende, altså henne ved 

vandtårnet, og boliger i den anden ende hen mod trælasten. Det virker ulogisk, siger 

Bevaringsforeningens formand, Elisabeth Nicolaisen og fortæller, at der blandt foreningens 

medlemmer er flere arkitekter. 

- De har set på planen og udarbejdet et alternativt forslag, der efter vores mening også 

harmonerer bedre med Nysteds oprindelige byplan, hvorimod kommunens forslag bryder med 

de gamle linjer, forklarer Elisabeth Nicolaisen og tilføjer. 

- Der er større logik i at lægge butikkerne ude ved den store vej.  

Spørgsmålet er aktuelt, fordi Nysted Kommune i december sendte to tillæg til Kommuneplanen 

i offentlig høring.  

Tillæggene har numrene 4 og 5, og de skal ifølge loven vedtages, før savværksgrunden kan 

udnyttes til nye formål.  

Tillæg 4 omhandler detailhandelen i kommunen, og det har givet anledning til en enkelt 

indsigelse fra blomsterhandler Heidi Thomsen i Adelgade. Hun er imod en udvidelse af 

butiksområdet ved Wichmandsvej, fordi endnu et supermarked her efter hendes mening vil 

trække for megen aktivitet væk fra Adelgade og dermed ødelægge handelen i Adelgade. 

Høringen sluttede tirsdag i denne uge, og ved fristens udløb har kommunen modtaget fire 

svar. 

Udover indlægget fra Bevaringsforeningen har Mølleparkens Grundejerforening gjort 

indsigelse. Den er - ifølge stadsingeniør Hans-Erik Johnsen - utilfreds med planens forslag om 

at forlænge Møllestræde mod nord for at give adgang til mellem tre og fem nye byggegrunde. 

Og så har en borger foreslået at bytte om på boliger og butikker, så boligerne kommer til at 

ligge ved vandtårnet og butikkerne ved trælasten. 

Endelig har blomsterhandler Heidi Thomsen gjort indsigelse mod overhovedet at tillade 

butikker på savværksgrunden. Hun frygter, at et nyt supermarked kan tage livet af Brugsen, 

og det vil skade samtlige handlende i byen, fordi savnet af en brugs vil få endnu flere til at 

køre til Nykøbing, når der skal købes ind, mener hun. 

 

Tænkepause: 

 

Indsigelserne sætter i øvrigt en stopper for en hurtig vedtagelse af tillæggene. Loven kræver 

nemlig, at der skal gå fire uger efter høringsfristens udløb, før politikerne må behandle sagen. 

Derfor kan teknisk udvalg tidligst behandle den 15. marts. Herfra skal den videre til byrådet, 

hvor en vedtagelse betyder et skridt på vejen, men ikke en afgørelse. Når tillæggene er 

vedtaget, skal de indarbejdes i en ny lokalplan, som så skal ud i otte ugers høring. 

 

Mening med planen. 

 

Stadsingeniør Hans-Erik Johnsen kan godt se logikken i Bevaringsforeningens forslag. 

- Men vi er nødt til at prioritere en sammenhæng i byens forretningsliv højt. Derfor skal der 

være sammenhæng fra Wichmandsvej via Ny Østergade til Adelgade.  
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- Ellers får vi to adskilte områder, og det kan få stor betydning, for eksempel for turisterne, 

som måske nøjes med at handle på Wichmandsvej og derefter kører retur til deres 

sommerhuse, siger Hans-Erik Johnsen. 

Derfor giver han ikke Bevaringsforeningens forslag store chancer. 

- Vi skal have indkørsel fra Ny Østergade til de butikker, der kommer til at ligge ved 

vandtårnet, forklarer han. 

Heller ikke forslaget om at lægge butikkerne nær trælasten, er stadsingeniøren stemt for. 

- Så kommer butikkerne til at ligge, så turisterne næsten er kørt forbi, inden de opdager dem, 

siger han. 

I planen indgår også etablering af en rundkørsel i krydset ved Wichmandsvej, Vandtårnsvej og 

Egevænget. 

Den er ifølge planens ophavsmand, byplanarkitekt Peter Juhl Jeppesen, ikke nødvendig, men 

den vil være en tydeliggørelse af porten til Nysted og dermed også til centeret 

Jernbanegade/Adelgade. 

Krolfklub skifter formand. 

 

Nanna Christensen, formand for Nysted Krolfklub, har besluttet at trække sig tilbage som 

formand, når klubben onsdag 16. marts holder generalforsamling – skriver Folketidende. 

Den dynamiske formand begrunder sin beslutning med, at hun nu er 77 år og derfor gerne vil 

af med nogle af sine opgaver. Hun fortsætter dog gerne som kontaktmand. Nanna Christensen 

synes også, at det er på tide andre kommer til på lederposten.  

Generalforsamlingen finder sted klokken 19 i Stoppestedet på den gamle station i Nysted. 

 

Ellen Margr. Meincke, gartnerparken 18, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 82 år. 

 

18. februar 2005. 

 

Vi bringer sporten. 

 

Det er et svækket Nysted-mandskab, der lørdag eftermiddag spiller den første kamp i 

nedrykningsspillet i Sjællands serie 1 i badminton i Mørkøv. Sydlollikkerne, der blot har et 

enkelt point med over i nedrykningsspillet, må undvære holdets bedste herrespiller i single, 

Jacob Hansen, der er udenfor med en rygskade. I stedet er Jens Kildsgaard med som fjerde 

herresingle, mens de øvrige herresingler rykker en plads opad. 

 

21. februar 2005. 

 

Hjælp til svage lunger 

 

Dagcentret Solgården starter et træningshold for mennesker med nedsat lungefunktion. 

Undervisningen varetages af en fysioterapeut og en sygeplejerske og foregår på Solgården en 

gang om ugen. 

Vægten bliver lagt på at forbedre såvel kondition som vejrtrækning, og så får deltagerne også 

vejledning i, hvordan de bedst mestrer vejrtrækningsbesværet. 

Første træningsdag er onsdag 2. marts klokken 13 til 14.30 på Solgården. 

 

Luksus Vinsmagning hos Ole Hvid. 

 

Spisestedet Ole Hvid, Strandvejen, Nysted, arrangerer vinsmagning 11. marts, kl. 18.30. Der 

serveres 7 retters menu med 7 gode vine fra Chile, pris kr. 475,- 

Som noget særligt vil vinmageren fra Chile komme personligt og fortælle om sine vine. 

 

Årsmøder. 

 

Genbrugsbutikken i Nysted afholder årsmøde 24. februar, kl. 16-18 i Nysted Præstegårds 

konfirmationsstue. Der aflægges en kort årsberetning. 
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Agronomstuderende Stine H. Pedersen fortæller om et spændende ophold ved Kirkens 

Landbrugsskole i Tanzania. 

 

Generalforsamlinger. 

 

Boldklubben B 1990 indkalder til generalforsamling 22. februar, kl. 19 i B 1990’s klubhus. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

Nysted Kunstforening afholder generalforsamling 15. marts, kl. 19.30 i Den Gamle Skole, 

Stubberupvej 9. dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

Nysted Erhvervs- og Turistforening indkalder til ordinær generalforsamling på The Cottage 8. 

marts, kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forud for generalforsamlingen indbydes alle medlemmer til spisning på The Cottage kl. 18. 

Menuen består af indbagt mørbrad med friske grøntsager, skysauce og urtestegte kartofler, 

pris kr. 129,- pr. person. 

Efter generalforsamlingen lægger turistdirektør Svend-Erik Kristensen, Nykøbing, op til debat 

med et indlæg om ”Fremtidens muligheder”. 

 

Afsked med organisten i Nysted og Vantore. 

 

Søndag den 27. februar tages der afsked med vor afholdte organist, Rikke Juul Morild. Efter 

gudstjenesten i Vantore Kirke kl. 10.30 er der sammenkomst i kirken.  

I Nysted Kirke synger Pigekoret, suppleret med Korskolen og Optimistkoret. ”Farvel-koncert” 

kl. 17, derefter er der reception i Nysted Præstegård kl. 18-20. 

 

22. februar 2005. 

 

Anne Svendsen blev topkandidat. 

 

 

Anne Svendsen, 52 år og byrådsmedlem for 

Venstre i Nysted siden kommunalvalget 2001, 

blev i aftes kåret som partiets spidskandidat 

til kommunalvalget i november, hvor den 

kommende storkommunes byråd skal vælges. 

Det skete efter partiforeningens ordinære 

generalforsamling, hvor der på et 

opstillingsmøde skulle vælges tre kandidater 

fra Nysted. 

Som de to øvrige kandidater blev Bo 

Pedersen, Nysted, og Kurt Johansen, Vester 

Ulslev, valgt. 
Foto: Nysted Kommune  

 

Venstre fik ny formand. 

 

Jørn Erik Justesen, der i tre år har været formand for Nysted og Omegns Venstre, blev i aftes 

afløst af den hidtidige næstformand, Bo Pedersen. 

Jørn Erik Justesen ønskede ikke at genopstille, fordi han mener, der skal nye kræfter til på 

formandsposten. Han indvilgede dog i at blive som menigt medlem. 

Heller ikke bestyrelsesmedlem Jørgen Pedersen ønskede genvalg. I hans sted blev valgt Ole 

Jørgensen. 

Benny Svendsen, Kurt Ødegaard, Carsten Brædder og suppleant Kurt Johansen blev alle 

genvalgt. 

 

Træhuse tilladt i Rosenvænget 
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Beboerne i Rosenvænget må acceptere, at der i fremtiden kan bygges træhuse på to ledige 

byggegrunde, nemlig nummer 1 og nummer 3 – skriver Folketidende.. 

De har ellers via deres forening, Grundejerforeningen Wichmandsgården, klaget til 

Naturklagenævnet under Miljøministeriet, fordi Nysted Kommunes tekniske udvalg har 

besluttet at dispensere fra de hidtidige regler, så der kunne bygges træhuse.  

Nu er klagenævnets afgørelse kommet, og den er klar. Kommunen får medhold, fremgår det af 

en dagsorden for teknisk udvalgs næste møde, der finder sted onsdag. Heri står blandt andet: 

"Naturklagenævnet har konstateret, at kommunen har overholdt lovens krav for at meddele 

den ansøgte dispensation og derfor afvist grundejerforeningens klage over beslutningen, der 

derefter står ved magt". 

 

23. februar 2005. 

 

Gerda H. N. Davidsen, Syrenvænget 10, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 71 år. 

25. februar 2005. 

 

Månedens vittighed. 

 

Mellem veninder: - Fik du nogen svar på din kontaktannonce? 

- Ja, jeg fik fem svar fra kvinder, som tilbød mig deres mand. 

 

Ny organist. 

 

Stillingen som organist ved Nysted og Vantore kirker i Lolland-Falsters Stift er opslået ledigt 

fra 1. marts at regne. 

Stillingen er blevet ledigt efter Rikke Juul Morild har valgt at flytte nordpå. 

 

Borgmester bliver i politik. 

 

Lennart Damsbo-Andersen tabte slaget om posten som socialdemokratisk borgmesterkandidat 

i storkommunen. Nu vil han anbefale sine partifæller at stemme på Kaj Petersen, og så stiller 

han selv op som menigt medlem af det nye byråd. 

 

26. februar 2005. 

 

Lægemangel truer Nysted. 

 

Efter ni måneders intensive forsøg på at sælge sin praksis i Jernbanegade 4 til en anden læge 

har Hans Henrik Vedel nu opgivet. 

Han har sat bygningen til salg, og når handelen er gået i orden, rejser han til Valby ved 

København for at indgå i praksisfællesskab med en anden læge. Hans Henrik Vedel har 

praktiseret i Nysted i 15 år og har i Nysted haft 1.650 patienter. 

Lukningen efterlader patienterne i et tomrum, fordi byens øvrige to læger for længst har lukket 

for tilgang. Kommunen og amtet arbejder i øjeblikket på højtryk for at finde en løsning. En af 

mulighederne er, at kommunen i en overgangsperiode stiller lokaler til rådighed, hvor der kan 

indrettes klinik og bemandes med vikarer udefra. 

 

Nye ansigter i boldklubben B 1990’s bestyrelse. 

 

I forbindelse med klubbens ordinære generalforsamling den 22. februar blev tre medlemmer 

skiftet ud. Karsten Latocha, Jesper Pedersen og Carsten Jørgensen meddelte, at de ikke 

ønskede genvalg, oplyser formand Klaus Petersen. 

I deres sted blev Ole Rommelhoff, Kristian Andersen og Henrik Olsen valgt ind. 

Den hidtidige næstformand, Leif Jantzen, var til gengæld villig til at genopstille og blev 

genvalgt. 

Klubbens regnskab blev også fremlagt og godkendt. Det viste et mindre underskud på 3.000 

kroner, som skyldes ekstra omkostninger til spillerne. Underskuddet vækker ikke bekymring, 
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fordi klubben har en pæn formue, oplyser formanden. 

 

Vi skylder 210 millioner i skat! 

 

Skattevæsenet har helt nøjagtigt 210.329.976 kroner til gode hos borgerne i de 13 kommuner 

på Lolland-Falster. Over halvdelen af beløbet har kommunerne opgivet at inddrive. 

 

For Nysted kommune ser tallene således ud: 

 

 

 

 

 

 

Skatterestancer i alt pr. indbygger pr. 31. december 2004. 

 

Kommune Antal 

indbyggere 

Restancer Uerholdelig 

restance 

Restancer i alt Restance pr. 

indbygger 

      

I hele landet 5.409.405 5.813.012.931 5.623.070.513 11.436.083.444 2.114 

I alt Lolland- 

Falster 

 

113.002 

 

100.737.785 

 

109.592.191 

 

210.329.976 

 

1.861 

Nysted 5.417 6.548.653 5.633.741 12.182.394 2.249 
 
Kilde: Nykøbing F. Kommune. 

 

28. februar 2005. 

 

Gamle roere til sommerfest 

 

Nysted Roklub Venner vil holde "Kan-du-huske-fest" til sommer – skriver Folketidende. 

En vaskeægte hyggeaften med blus på grillen og gang i snakketøjet venter alle Nysted Roklubs 

gamle medlemmer her til sommer. Endnu er der ikke sat dato på arrangementet, men at det 

bliver gennemført ligger fast, for det blev besluttet på Nysted Roklubs Venners 

generalforsamling. 

- Vi forestiller os en aften, hvor vi får samlet så mange som muligt af de tidligere roere, så der 

kan blive udvekslet masser af gode og sjove minder, siger venneforeningens formand, John 

Voigt. 

Han fortæller, at generalforsamlingen også besluttede at lave en aften med vinsmagning i april 

eller maj.  

John Voigt blev genvalgt som formand.  

Til gengæld var der nyvalg af to suppleanter. Her blev Frede Jensen og Mogens Rasmussen 

valgt. 

Regnskabet udviste et mindre underskud på 448,65 kroner og en formue på 7.762,83 kroner. 

Generalforsamlingen donerede 4.000 kroner til Nysted Roklub. Medlemskontingentet sat op til 

75 kroner om året. Det har hidtil været på 50 kroner. 

 

Nysted-kor bag varm afsked med organisten. 

 

Flere end 100 børn og voksne til farvelkoncert med Rikke Juul Morild i Nysted Kirke - skriver 

Folketidende. 

 

Korskolens helt små sangere, mellemkoret, Nysted Kirkes Pigekor og Nysted Optimistkor. 

De var der alle sammen, og de sang sig til klapsalve efter klapsalve fra de omkring 100 

mennesker, der søndag eftermiddag deltog i organist og korleder Rikke Juul Morilds 

farvelkoncert med et overvældende bredt program. 

De yngste korskole-elever fremførte tre børnesange og Mellemkoret sang blandt andet en 

sang, de selv har skrevet til deres leder, "Sangen til Rikke". 



 32 

Pigekoret og Mellemkoret fik hele kirken til at klappe i takt til spirituals som "Give me that old 

time religion", "Amen", og "Amazing Grace". 

At korene har stor spændvidde viste pigekoret og Mellemkoret også ved at synge "Der sad en 

fisker". 

Det hele sluttede med en festlig finale, hvor også Nysted Optimistkors voksne sangere var 

med. 

Den afdeling begyndte blidt med "Dagen ved Havet" og sluttede med "I am sailing" og "Ticket 

to ride". 

 

Syngespil i Nysted i 2006. 

 

Der er gennem nogle måneder gjort forberedelser til et stort anlagt syngespil i Nysted i 2006. 

”Ridder Børsting”, som syngespillet kaldes, skal sætte Nysted kulturelt på landkortet. 

Nysted byråds erhvervs- og kulturpolitiske udvalg har netop behandlet projektet, der allerede 

forud har fået opbakning af Nysted Erhvervs- og Turistforening, som har bevilget kr. 25.000 i 

tilskud til det stort anlagte syngespil. Budgettet forventes totalt at beløbe sig til i omegnen af 

en kvart mill. kroner. 

 

 

 

Alle involverede parter i projektet har valgt 

en repræsentant til den styregruppe, som er 

ansvarlig for syngespillets praktiske 

gennemførelse. Erhvervs- og kulturpolitiske 

udvalg udpegede Helle Bækkel. 

 

Foto: Nysted kommune  
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 marts 2005. 

 

Nye tider for telefoner. 

 

Fra på tirsdag, 1. marts, ændres tidspunkterne for telefonbetjening hos 

hjemmesygeplejerskerne. Hidtil har der været telefonmulighed mellem 07:00 og 07:30 samt 

14:00 og 15:00.  

Nu bliver eftermiddagstiderne ændret til mellem 13:00 og 14:00. 

Desuden bliver det kun muligt at træffe aften- og natsygeplejerske mellem 18:30 og 19:00. 

Den sene træffetid mellem 23:15 og 23:30 forsvinder. 

Telefonnumrene vil være uændrede - og ændringerne er altså først fra på tirsdag. 

 

Ombygning af Fiskergade 3. 

 

 

 

 

 Foto: John Voigt  

Sally og Poul Vestergaard har overtaget ejendommen Fiskergade 3, Nysted, efter afdøde Inger 

Gleie, og nu er man gået i gang med ombygningen af den gamle ejendom. Det er planen, at 

indrette lejligheder i ejendommen. 

 

Historie: 

 

FISKERGADE 3, ejere. 

 

Før 1853 Se Søndergade 4 

1853 - Smedemester P. T. Gleie 

- 1886 Enken Christiane Birgitte 

1886 – 1901 Smedemester Johs. Vestrup Gleie 

1901 - Skorstensfejer Emil Chr. Bott 

1. 
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1917 – 28 Partikulier Chr. Poulsen 

1928 – 44 Enken Maren Johanne Poulsen 

1944 – 45 Herbert Nielsen og Heini Nielsen 

1945 – 48 Heini Nielsen 

1948 – 58 Smedemester Poul Westrup Gleie 

1958 -2004 Fru Inger Rosa Gleie 

2004 - Sally og Poul Vestergaard 

 

FISKERGADE 3, matr. nr. 51. 

 

Forhuset er et ni fag langt, enetages bindingsværkshus. Teglhængt heltag med halvvalm over 

nordgavlen, pudset skorstenspibe i tagryggen og to ovenlysvinduer mod gaden. Facaden står 

med gulmalet stænkpuds og hvidmalet, profileret gesims, trukket i puds. Soklen er glatpudset 

og rødmalet med et sorttjæret bånd langs fortovet. I soklen ses et hvidmalet, torammet 

kældervindue, og i facaden i øvrigt syv hvidmalede, torammede vinduer med tre ruder pr. 

ramme og små zinkvandnæser. De to sydlige fag er portrum, lukket med en grønmalet, 

tofløjet port med dør i den ene fløj. Porten er beklædt med halvstaflister, delvis pladedækket 

overvindue med opsprossede rammer med en cirkulær rude i midten. Nordgavlen er gulmalet, 

grundmuret under bjælkelaget; bindingsværkstaggavlen har brunt afstolpet tømmer. I gavlen 

ses en lakeret, barok tofyldingsdør og et hvidmalet, torammet vindue i underetagen, et ditto i 

tagetagen, her dog med seks ruder i hver ramme. Bagsiden står med sort- æret syld og den 

nederste del af muren, tavlene er gulmalede, bindingsværket, som er delvis overpudset og 

hvis nedre dele med fodrem er helt fjernet, er brunmalet. Portrummet er lukket med en 

grønmalet, trefløjet port med seks fyldinger i hver fløj og et overvindue med seks ruder. De 

fem øvrige fag af bagsiden er hver forsynet med et torammet, grønmalet vindue med tre ruder 

i hver ramme, de to sydlige vinduer er uden lodpost. 

Det nordre sidehus er grundmuret med lavt bølgeeternithalvtag. Murene er gulmalede med 

sorttjæret murfod. Forskellige, grønmalede vinduer og døre. 

Det søndre baghus er en firefags bindingsværksbygning med teglhængt heltag. Sorttjæret 

syld, brunmalet tømmer og gulkalkede tavl og sugfjæl. To revledøre med forskellige ældre et- 

og torammede vinduer, grønne i vestsiden og brune i østsiden. 

Det nordre baghus er en dyb, enetages, grundmuret værkstedsbygning med bindingsværks- 

side. Heltag med vingetagsten, en vindfløj og en pudset skorstenspibe i tagryggen. Vindfløjen 

bærer initialerne PTG og årstallet 1851. Vestsiden mod gården har brunmalet tømmer og 

gulkalkede tavl, en grønmalet, tofløjet port med overvindue, et etrammet og et torammet 

vindue med otte ruder i hver ramme. Murværket af gule sten står blankt med fladbuede 

vinduesstik og murede sålbænke. Underetagen har forholdsvis store torammede vinduer med 

tre ruder i hver ramme: to i hver gavl og fire i østsiden. I hver taggavl ses et mindre torammet 

vindue med to ruder pr. ramme og øverst i sydgavlen et lille etrammet vindue. 

Bemærkninger: Bebyggelsen danner et velbevaret og charmerende hele med mange gode 

detaljer, for eksempel den fine port med den brolagte opkørsel. De to store ovenlysvinduer 

virker skæmmende på den i øvrigt fine facade. 

Historie: 1853 fik smedemester P. T. Gleie tilskrevet grunden, som tidligere var en del af matr. 

nr. 44, af sin svigermoder, madam Westrup. Året efter opførtes på grunden et syv fags hus for 

første gang, tillige med sidehuset og et ottefags baghus, som i 1877 er ti fag langt. I 1886 blev 

de seks nordlige fag af baghuset udvidet til det store delvis grundmurede smedeværksted. 
Kilde: Huse i Nysted. 

 

Frank Jensen vil præsentere sig. 

 

Nysted får på torsdag besøg af den ene kandidat til formandsposten for Socialdemokraterne. 

Det er Frank Jensen, der på forhånd har tilkendegivet, at han som formand vil gå ind for 

klassekamp, altså en venstre-fløjs-linje i partiet, hvis han vælges. 

Partiets Lolland-Falster afdeling har fået arrangeret et besøg i landsdelen, og i Nysted lægger 

Det lille Røgeri lokaler til hans præsentation af partiets profil. Det foregår mellem klokken 10 

og 11. 
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Musikeren og sangeren Benny Holst på besøg i Nysted. 

 

Der var godt og vel udsolgt, da Byhusforeningen lørdag aften havde besøg af Benny Holst Trio. 

Sammen med sine to medspillere, Martin Andersen og Jacob Rathje, fik han sat rigtigt gang i 

publikum i biografen, hvor der aftenen igennem var en fin stemning. 

Benny Holst både spillede og fortalte for de mange tilhørere, der var kommet. 

 

Grundejerforening ved havnen. 

 

Grundlaget for en grundejerforening ved havnen i Nysted synes at være til stede. 

Ved et orienteringsmøde mandag aften – hvor omkring 40 deltagere var mødt frem – var der 

gennemgående interesse for dannelsen af en sådan forening. 

Dens formål skal være at varetage interesserne ved havnen i forhold til myndighederne, ikke 

mindst når den nye storkommune bliver en realitet. 

Det blev besluttet at arbejde videre med udarbejdelse af vedtægter, og at der i løbet af to til 

tre uger vil blive indkaldt til stiftende generalforsamling. 

 

2. marts 2005. 

 

Menighedsråd drøfter byggeri. 

 

 

 

De byggeplaner, der er for et menighedshus 

ved kirken og Adelgade i Nysted, skal nu 

gennemdrøftes i det nye menighedsråd. 

Det sker på et offentligt møde i præstegården 

mandag 7. marts klokken19.00.  

Her vil først være nogle korte meddelelser, 

hvorefter hele aftenens møde drejer sig om 

de omstridte byggeplaner. 

Foto: John Voigt  

 

3. marts 2005. 

 

Nysted kommune har ansat to nye medarbejdere. 

 

I en nyoprettet stilling som økonomi- og udviklingskonsulent er fra 1. marts ansat Charlotte 

Guldager Steffensen. Charlotte er 36 år gammel. Har gennemgået HA- og cand. merc-studiet i 

Århus. Siden 1998 har hun arbejdet i amtet med økonomiske funktioner som budget, 

regnskab, rapportering og analyser. 

Hendes fremtidige arbejde vil primært bestå i løsningen af opgaver for Nysted kommune, men 

på længere sigt opgaver omkring de seks kommuners fælles sekretariat, og efterhånden vil 

funktionerne glide mere og mere over til dette sekretariat. 

 

Samme dag er Thomas Steen Nielsen påbegyndt sit arbejde ved økonomikontoret. Han er 33 

år gammel og har gennem en del år arbejdet i Københavns Amt, hvor han har beskæftiget sig 

med regnskaber, udarbejdelse af og opfølgning på budgettet, samt undervisning og vejledning 

over for institutioner. 

 

Begge de nye ansatte har bopæl i Nykøbing F. 

 

B 1990’s Venner har afholdt generalforsamling. 

 

På den netop afholdte generalforsamling i B 1990’s Venner udviste regnskabet samlede 

indtægter på 36.799 kr., og der er ydet tilskud til B 1990 på 26.385 kr. Regnskabet sluttede 

med et overskud på 7.261 kr. – hvorefter der er en samlet beholdning på 68.775 kr. tilbage. 
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Til bestyrelsen var der nyvalg af Ejler Hansen, der afløser Bent Ellehauge, som er flyttet til 

Nykøbing F. 

 

200 med i Lokalhistorisk Forening. 

 

Der blev udtalt mindeord over den tidligere formand Hans Larsen, der døde ved en tragisk 

ulykke i fjor, da Lokalhistorisk Forening i aftes holdt generalforsamling. Den konstituerede 

formand Aage Thustrup Mortensen aflagde beretning og blev bagefter genvalgt til bestyrelsen. 

Nyvalgt blev Ove Laursen, Vantore. Bestyrelsen består desuden af Marianne Hansen, Helle 

Levisen og Palle Tækker. 

Det blev oplyst, at foreningen har ca. 200 medlemmer. 

Pens. overlærer Henry Jensen sluttede aftenen med et foredrag. 

 

 

4. marts 2005. 

 

Aarestrup-hus er i en krise. 

 

Aarestrupforeningen står i en udviklingsmæssig og økonomisk krise, hedder det i et 

medlemsbrev, der er sendt ud forud for foreningens generalforsamling på mandag. 

I indkaldelsen stilles ønske om sammenlægning med andre museer, så man kan få en mere 

professionel ledelse. Derefter kan man efter bestyrelsens ide være en støtteforening med 

navnet Aarestrupselskabet. 

Det er et forslag, der vil blive mulighed for at debattere ved generalforsamlingen. 

Arne Heyn vil slutte aftenen med at fortælle om livet i Nysted i gamle dage på Emil Aarestrups 

tid. 

 

5. marts 2005. 

 

Der mangler penge til en istandsættelse. 

 

Aarestrup-Husets bestyrelse savner kontakt med byrådet, og mangler kandidater til 

bestyrelsen – skriver Folketidende. 

 

Vi søger fondspenge til istandsættelse af baghuset, men har ikke kunnet skaffe nogen det 

sidste år. Derfor har vi ikke kunnet leje huset ud, som vi kunne tidligere. 

Det forklarer Paul Poll, der er formand for Aarestrup-Huset i Nysted.  

- Den hidtidige husleje gjorde, at vi lige kunne holde os oppe i vandskorpen, men der har ikke 

været penge til vedligeholdelse eller bare holde huset i en anstændig stand til udlejning, siger 

Paul Poll. 

Foreningen mistede kontakten til sin konsulent på Stiftsmuseet, da der skete et skifte der, og 

det kan man mærke nu. Man søger dog at få etableret en ny kontakt. 

Han - og den øvrige bestyrelse - håber, at det kan lykkes at skaffe midler, så huset kan 

istandsættes og blive en helhed sammen med forhuset, der rummer minder om Emil 

Aarestrups tid i Nysted. 

Problemerne vil blive draget frem i Paul Polls beretning ved generalforsamlingen mandag 

aften. 

Her vil han også omtale samarbejdet med kommunen, eller mangelen på samme. Den 

nuværende tilforordnede fra byrådet, Karsten Sørensen, har kun været til et enkelt 

bestyrelsesmøde og har ikke reageret på dagsordener eller andet, der er sendt til ham. 

- Vi har orienteret formanden for kulturudvalget (Flemming Hansen, red.) om vort ikke 

fungerende samarbejde, hedder det i Paul Polls skriftlige beretning. 

- Jeg er ked af det, og finder det ydmygende, siger Paul Poll. 

Hertil siger Karsten Sørensen, at han ikke har nogen kommentarer. 

Foruden de økonomiske problemer har foreningen også et bestyrelsesproblem. Aage Thustrup 

Mortensen har meddelt, at han ikke vil genvælges mandag. 

- Vi har en høj gennemsnitsalder i bestyrelsen, og det er svært at få fornyelse, for vi vil stadig 
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gene prøve at udvikle det, bemærker Paul Poll. 

Foreningen har i løbet af det seneste år fået opsat en messingplade på husets facade. I porten 

er blevet anbragt et udhængsskab med forskellige informationer. 

 

7. marts 2005. 

 

Kunst på Nysted Rådhus. 

 

I marts måned udstiller Tina Terese Poulsen, Vordingborg, sin glaskunst på råhuset. 

Udstillingen kan ses i rådhusets alm. Åbningstider. 

 

Byhusforeningen 

 

afholder generalforsamling torsdag den 31. marts, kl. 17.30 i Nysted Biograf-Teater. 

Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indgives 

skriftligt til bestyrelsen senest 6 dage før generalforsamlingen. 

Der sluttes af med et lettere traktement og ugen film ”Phantom of the Opera”. 

 

Nyt projekt for Internet i luften. 

 

Oprindeligt projekt lukkes og et mere omfattende er under etablering – skriver Folketidende. 

 

Virksomheden Danske Internet går nu i gang med at etablere en trådløs bredbåndsforbindelse, 

der kan dække næsten hele Nysted Kommune. Det er et nyt projekt, der træder i stedet for 

projektet Nysted-Wireless med trådløs kobling til Internettet. 

Tilslutningen til dette projekt i Nysted var med cirka 50 brugere for lille, og derfor er det nu 

afsluttet. Det ny er en slags afløsning. 

Det nye projekt bliver med en radiokæde rundt i kommunen. - Danske Internet arbejder 

sammen med SEAS/NVE om levering af Internettet via fiberoptik, så der sker fremføring 

gennem lysleder, fortæller Direktør Søren Gjødvad fra Danske Internet. 

Det vil være gratis, værdi 500 kroner, at få foretaget opsætning, hvis man tilmelder sig inden 

14. marts. Hvis nogen er bundet i en eller flere måneder af kontrakter med andre udbydere af 

bredbånd, bliver der taget hensyn til dette, blot tilmelding sker inden 14. marts. Rabatten på 

500 kroner vil også gælde, hvis opsætningen først kan foretages om nogen tid, dog maksimalt 

om seks måneder. 

- Firmaet betinger sig dog, at der er mindst 250 tilmeldte i Nysted og omegn, og de skal være 

tilmeldt, før vi går i gang, men firmaet mener dog, at tilbudet er så fremragende, at ingen bør 

kunne afslå det, siger Søren Gjødvad. 

De, der er kunder hos det nuværende Nysted-Wireless bliver automatisk overført til det nye 

selskab. 

På det nye net bliver der gjort plads til telefoni, og Danske Internet ligger i seriøse 

forhandlinger med et firma, som kan levere en særdeles god ydelse omkring telefoni på nettet, 

og det vil snart komme som ekstra tilbud til kunderne, siger Søren Gjødvad. 

Danske Internet er ved at etablere denne form for telefoni, og venter at kunne spare mellem 

6.000 og 10.000 kroner hvert kvartal. 

 

8. marts 2005. 

 

Guldborgsund kommune – nu en realitet. 

 

Indenrigsministeren gav i går sin skriftlige godkendelse af, at Nykøbing F., Nr. Alslev, 

Sakskøbing, Nysted, Stubbekøbing og Sydfalster lægger sig sammen. 

Godkendelsen gælder en kommunedannelse fra 1. januar 2007. 

 

Kirkeuret skal justeres. 
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Visere og timeslag skal helst passe sammen med dansk normaltid. Sådan fungerer det bare 

ikke for kirken i Nysted. Det har en klager henvendt sig til borgmesteren om - og 

henvendelsen er nu sendt videre til menighedsrådet. 

Klageren er utilfreds med, at både visere og timeslag normalt er forkerte - men ikke lige 

forkerte. 

Det vil der nu blive gjort noget ved, blev det lovet ved menighedsrådets møde i aftes. 

 

Menighedsråd ønsker møde. 

 

Beslutning om byggeri af menighedshus udskudt til de to råds nye medlemmer har fået 

orientering – skriver Folketidende. 

Arkitekt Karsten Rønnow skal mødes med de to menighedsråd i Nysted og Vantore, før der 

tages stilling til byggeplanerne af et menighedshus ved Adelgade ind mod præstegården. Det 

blev resultatet af mødet mandag aften, hvor de to menighedsråd havde byggeriet til drøftelse. 

Der er sket en betydelig udskiftning af medlemmer i de to menighedsråd, og derfor ønsker 

man at få en fornyet orientering fra arkitekten, før der træffes nogen beslutninger. 

Palle Borst Jensen, der er formand i Nysted, foreslog som indledning til drøftelsen, at man 

kører videre med projektet, som det er.  

Han tilføjede, at det er det rigtige, man har valgt.  

- Hvis det skal deles, går noget af ideen af, og jeg mener ikke, at byggeriet vil ødelægge 

noget, sagde han. Han mente i øvrigt, at den planlagte lange bygning ikke vil tage mere udsyn 

end det gamle hus, der er fjernet, gjorde. 

Vigtigt at lytte. 

Hertil sagde Anne-Mette Rossdahl, nyvalgt medlem, at man skal lytte til de protester, der er 

kommet mod placeringen, og tage projektet op til overvejelse og diskutere det igennem.  

Jan Petersen, nyvalgt medlem, havde et par forslag til andre løsninger, herunder at den 

kontordel, der er planlagt ud mod Adelgade, flyttes op bag bygningen. Dermed bliver der ikke 

bygget ud til gaden, så det tager udsynet til kirken. 

Den mulighed blev afvist af sognepræst Jens Chr. Nielsen:  

- Det er en udtrykkelig betingelse for den nedrivning, vi har foretaget, at der bygges igen ud i 

husrækken langs Adelgade. Hvis vi ikke gør det, bliver vi nødt til at sælge til en privat, der så 

kan udføre byggeri mod gaden. 

Også et krav om arkæologiske undersøgelser af området, før et byggeri kan udføres, blev 

nævnt.  

Det skete i forbindelse med beslutningen tidligere om at flytte 2,5 meter mod syd, så der ikke 

bygges i skel ind mod naboen. Sådanne undersøgelser vil dog blive krævet uanset placeringen. 

Hvad det vil koste, vides ikke. 

Børge Stenstrup kunne forelægge en skrivelse fra Kulturmiljørådet. Heri hedder det, at rådet 

finder, at projektet tager hensyn til det bestående byggeri. 

Palle Borst Jensen foreslog, at der blev holdt en afstemning, men det blev udsat, til man har 

haft et møde med arkitekten. Det planlægges at kunne holdes i forbindelse med de to 

menighedsråds fælles regnskabsmøde 31. marts. Hvis Karsten Rønnow kan komme den aften. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Henning Jørgensen, Vognmandsmarken 12, Nysted, 

haft følgende indlæg under overskriften Vindvidencenter i Nysted?: 

 

”Hvad skal vi dog med det, for sådan et har vi da allerede på Nysted havn. Endda et udmærket 

lille center som på en god og aktiv måde oplyser om vinden, dens egenskaber og muligheder. 

Centret kunne evt. udvides for beskedne penge. 

I længere tid har pressen omtalt et kommende nyt vindvidencenter i forbindelse med det 

kommende feriecenter "Rødsandsrevle".  

Man taler om 40.000 besøgende til dette center om året – vel vidende at vores berømte 

Aalholm bilmuseum "kun" kan klare cirka 15.000 ifølge ejeren, Stig Husted Andersen! 

Er man ikke lidt for optimistisk, eller er det det magiske tal, som får det hele til at løbe rundt 

økonomisk?? 

Det forlyder, at økonomien er bundet sammen med salget af nye feriehuse. Hvordan nu det, 

når vindcentret muligvis koster 30-40 millioner kroner? 
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Nysteds borgere er formentlig som jeg meget interesseret i at vide hvad det koster borgerne 

nu og med hensyn til driften fremover? 

Hvor skal det eventuelt placeres?  

Det virker besynderligt, at der ikke for længst har været offentlighed om dette, for eksempel 

borgermøde! 

Nysted Kommune er jo kendt for at sætte borgerne i centrum og går ind for offentlighed i 

forvaltningen, men dette er måske kun tom snak, når de dyre projekter skal besluttes?  

Er det måske et prestigeprojekt, som skal besluttes, inden vi træder ind i Guldborgsund 

Kommune?” 

 

 

 

 

 

9. marts 2005. 

 

Planer for renovering af Nysted Kirkes orgel. 

 

Det største ønske er at få det forsynet med yderligere to stemmer, som har været planlagt 

siden 1944 – skriver Folketidende.  

Orglet i Nysted Kirke står foran en større renovering - når de nødvendige penge kan skaffes. 

Foruden selve renoveringen er det planen, at orglet skal forsynes med en eller to stemmer 

ekstra. 

- Det har 18 stemmer i forvejen, og regnes for et klangligt fyldigt orgel, fortæller sognepræst 

Jens Chr. Nielsen. Det mangler dog et par stemmer for at være helt fuldendt. 

To orgelfirmaer og to konservatorfirmaer er blevet bedt om at give tilbud på arbejdet. En 

speciel del af opgaven vil være renovering af nogle særlige limfarvedekorationer, som kun 

ganske få kan renovere. 

Menighedsrådet går nu til stiftet for at få en principgodkendelse for projektet. Derefter skal der 

udarbejdes en finansieringsplan. 

- Vi håber at kunne få nogle fondsmidler som bidrag til arbejdet, siger Jens Chr. Nielsen. 

Orglets facade er fra 1777, mens dets "indmad" er fra 1857.  

Det blev renoveret i 1944, hvor det blev forberedt for de to nævnte ekstra stemmer. Dem var 

der dog ikke råd til, da det blev renoveret igen i 1975. 

Hvornår renoveringen kan gennemføres, afhænger af mulighederne for finansiering. Jens Chr. 

Nielsen regner med en tidshorisont på et til halvandet år. 

 

To nye medlemmer i Nysted Erhvervs- og Turistforening. 

 

Der var nyvalg af Torben Jørgensen og Klaus Rosquist til bestyrelsen i Nysted Erhvervs- og 

Turistforening. De erstatter Jan Hansen, der ikke ønskede at fortsætte og Pia Bornebusch, der 

ikke længere er i Nysted. Anders Østergaard og Carsten Wulff-Clausen blev genvalgt. 

 

10. marts 2005. 

 

Hvor bli’r det af? 

 

Omkring 30 kubikmeter vand forsvinder hvert døgn fra ledningsnettet i Nysted. Et eller andet 

sted er der en utæthed. 

- Vi leder hele tiden efter det, men må også opfordre alle forbrugerne til at holde øje med 

forholdene hos dem selv og hvor de i øvrigt færdes, siger vejformand Poul-Henning Nielsen. 

Nå – utætheden skal nok blive fundet før eller senere. 

 

Om menighedshusbyggeriet! 
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I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har repræsentanter for borgergruppen i Nysted haft 

følgende indlæg under overskriften Ikke alt blev læst op: 

 

”Menighedsrådsmødet (7.marts) om byggeplaner  

Rådsmedlemmerne og Folketidende fik en halv vind at løbe med, da tidligere 

menighedsrådsformand Børge Stenstrup forelagde en skrivelse fra Kulturmiljørådet på mødet i 

præstegården mandag aften. 

På baggrund af Børge Stenstrups oplæsning af en del af skrivelsen skriver Folketidende "at 

miljørådet finder, at projektet tager hensyn til det bestående byggeri". 

Men hvad Børge Stenstrup ikke læste op er det efterfølgende afsnit:  

"Uanset bygningens opdelinger med førnævnte spring vil den med sin store længde bryde 

bebyggelsesmønstret og blive en adskillelse af de grønne områder: Kirken og haverum i 

karreens indre". 

Eller med andre ord: Kulturmiljørådet vurderer at bygningen er acceptabel, men finder at 

placeringen er forkert! Den hindrer udsynet til det store grønne område, der i dag kan ses bag 

gadens bebyggelse. 

Kulturmiljørådet underbygger dermed Borgergruppens tidligere fremsatte forslag: 

Byg et byhuslignende kirkekontor med toiletter til kirkegængerne i Adelgade og tilgodese de 

øvrige behov med et byggeri et andet sted. Bevar rummet omkring kirken. 

Det findes arrogant, at forslaget om en anden placering - støttet af flere end 300 borgere - 

forbigås i tavshed, og ikke behandles som et selvstændigt dagsordenspunkt i menighedsrådet 

og evt. tilbagevises med saglige argumenter.  

 

Med venlig hilsen 

for borgergruppen 

Christian Bruun, Adelgade 98B, Jørgen Elgaard, Slotsgade 2, Kurt Frederiksen, Jernbanegade 

18, Elisabeth Nicolaisen, Stubberupvej 9, Finn Rossdahl, Adelgade 96, Ulla Kragh-Schwarz, Gl. 

Torv 12 

 

11. marts 2005. 

 

Et hul er fundet, men måske er der flere. 

 

Som omtalt ovenfor (10. marts) var der konstateret vandspil i ledningsnettet i Nysted. 

Ved Rødsandsrevle blev konstateret et ledningsbrud, som efterfølgende hurtigt blev repareret. 

En stor sten, der er blevet sat i bevægelse opad i forbindelse med skiftende frost og tø – 

havde ødelagt en støbejernsledning. 

Det er ikke sikkert at reparationen har løst hele problemet, idet i forhold til det vandspil, der er 

konstateret, formentlig også er flere andre utætheder, siger vejformand Poul-Henning Nielsen. 

Der arbejdes derfor løbende videre. 

 

14. marts 2005. 

 

Forbrugerforeningen ved Nysted Halmvarmeværk 

 

afholder generalforsamling mandag den 21. marts, kl. 19.00 på Skansevej 1, Nysted. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab. 

4. Indkomne forslag: 

Bestyrelsen foreslår, at foreningen opløses pr. 21. marts 2005 og foreningens aktiver 

overdrages til Nysted Varmeværk, Amba, til forbedring af mødelokaler på værket. 

5. Eventuelt. 

Evt. forslag bedes afleveret/sendt til formanden Rudi Madsen, Fjordvej 10, Nysted, senest 16. 

marts 2005. 
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Nysted-Sakskøbing radikale Venstre. 

 

Afholder generalforsamling mandag den 21. marts, kl. 19.30, Saxenhus, Juniorgade, 

Sakskøbing. 

Efter generalforsamlingen vil Hans Skov Andersen, Haslev, orientere om kommende 

storkommuner og region i almindelighed og om vælgerforeningens struktur i særdeleshed. 

 

Nysted Tennis Club. 

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag 29. marts, kl. 20.00 på Skansevej 1, 

Nysted. 

Dagsorden ifl. vedtægter. 

 

Werner Egdal, Nykøbing F., født 18/6 1923, er afgået ved døden den 14/3 2005 på 

Centralsygehuset i Nykøbing F. 

W.E. er en gammel ”Nysted-dreng” og derfor er det relevant at medtage ham i krøniken. 

Også et mindeord skal medtages: 

 

”En gammel Nysted-dreng er død, 81 år gammel. Werner var født og vokset op i Nysted og 

havde gennem hele sit liv tilknytning til området - de seneste 27 år ved familiens sommerhus 

ved Birkely. 

I sine unge dage var Werner en habil fodboldspiller i Nysted Boldklub og var med sit venstre 

ben en frygtet angriber. 

Under Anden Verdenskrig deltog Werner aktivt i modstandskampen. 

Werner blev ligesom sin far ansat ved SNNB Banen og var stationsforstander i Stubbekøbing 

indtil september 1966, hvor Stubbekøbing/Nykøbing/Nysted privatbane blev lukket. Herefter 

var Werner ansat ved DSB frem til han gik på pension som næsten 70-årig. 

Som person var Werner altid klar med en frisk bemærkning, og af et gammelt avisudklip 

forstår man hvorfor: "Her i den trafikale juletravlhed besværede en rejsende sig til Egdal på 

billetkontoret over togenes forsinkelse. 

- Hvad skal vi egentlig med køreplanen, hvis den alligevel aldrig passer? 

- Det har De virkelig ret i, svarede Egdal, som altid venlig og imødekommende, - men på den 

anden side: Hvad skulle vi egentlig med ventesalene, hvis togene altid kørte til tiden". 

Werner havde et positivt livssyn, han havde humor og han kunne kunsten at jonglere med ord 

og begreber, hvilket altid fremkaldte stor latter. 

Vi børn og senere børnebørnene havde i Werner en glad og veloplagt far/ farfar/ morfar, som 

altid var parat til at være med til leg, hygge og samvær og mangt et grin har lydt når Werner 

var til stede. 

Dette gjaldt også for Werner i den sidste tid, han levede. Det var derfor de pårørende, der var 

mest påvirkede og magtesløse under Werners sygdomsperiode. 

 

Søren, Anette, Charlotte og Christian, Dine fire børn”. 

 

15. marts 2005. 

 

Skorstensbrand i Adelgade. 

 

Der var mere røg end brand, da der tirsdag morgen ved godt ni-tiden opstod brand i en 

skorsten i ejendommen Adelgade 62 B i Nysted. 

Falck var hurtigt på stedet og overvågede, at branden ikke bredte sig til andre dele af huset. 

Den udbrændte af sig selv. 

 

16. marts 2005. 

 

Sportscenteret. 
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Sportscenteret i Nysted kommune afholder ordinær generalforsamling tirsdag 22. marts, kl. 20 

i Kettingehallens cafeteria, Kettinge. 

 

Så går kampen mod rotterne ind. 

 

Alle ejere af ejendomme i landzone i Nysted Kommune får fra nu og indtil 13. maj besøg af en 

repræsentant fra kommunens rottebekæmpelsesfirma, Rotox. 

Repræsentanten vil undersøge, om nogle af de uvelkomne skadedyr har slået sig ned på 

ejendommene. Hvis han finder spor, sørger han for den rette bekæmpelse. 

I byzone og sommerhusområder skal ejerne selv henvende sig til kommunen, hvis de har 

mistanke om, at der er rotter. 

 

 

 

 

 

 

17. marts 2005. 

 

Politiker presset ud af bestyrelse. 

 

Atmosfæren slog gnister, da borgmesteren i aftes blev tvunget til at sætte sag om manglende 

politisk kontakt med Aarestruphusets bestyrelse på byrådets dagsorden. Annette Als erstatter 

Karsten Sørensen som tilforordnet – skriver Folketidende.  

 

Socialdemokraten Karsten Sørensen måtte i aftes forlade sin post som Nysted Byråds 

tilforordnede i bestyrelsen for Aarestrup-Huset. 

Det skete efter en heftig debat, som meget mod socialdemokraternes vilje blev tvunget 

igennem af de øvrige byrådsmedlemmer, da den konservative Bent Pedersen straks ved 

mødets begyndelse bad om at få sagen sat på som ekstra punkt på dagsordenen. 

Baggrunden for Bent Pedersen ønske er en omtale 5. marts i Folketidende af 

generalforsamlingen i foreningen bag Aarestrup-Huset, hvor foreningens formand udtrykker 

beklagelse over mangel på samarbejde med kommunen.  

I beretningen står der direkte, at den tilforordnede kun har deltaget i et enkelt møde og i 

øvrigt ikke har meldt afbud. 

- Jeg følte mig hængt ud som byrådsmedlem, fordi vi som politikere repræsenterer hele 

byrådet, når vi er valgt til den slags opgaver. Derfor har jeg ventet på en reaktion, som endnu 

ikke er kommet. Men vi er nødt til at reagere, sagde Bent Pedersen med tydelig adresse til 

borgmester Lennart Damsbo-Andersen (A). 

- Det er min opfattelse, at byrådet skulle have en orientering på det lukkede møde, svarede 

borgmesteren, der til det sidste forsøgte at undgå en offentlig diskussion blandt andet med et 

forslag om at få sagen udsat. 

Han fik støtte hos formanden for erhvervs- og kulturpolitisk udvalg, Flemming Hansen (A). 

- Det, du laver her Bent Pedersen, er en gang revolverpolitik. Vi gør meget for foreningslivet 

her i Nysted, sagde Flemming Hansen. 

- Jeg er ked af, at du opfatter det sådan. Men jeg vil ikke finde mig i at blive hængt ud. Jeg 

mener, at hvis en politiker ikke kan overkomme sine opgaver, så skal han sige fra og bede sig 

fritaget, så en anden kan få opgaven, svarede Bent Pedersen og fastholdt, at han ikke blot ville 

drøfte sagen, men også krævede Karsten Sørensen afsat og en ny valgt ind. 

En forklaring og beklagelse fra Karsten Sørensen, som tilmed lovede at møde flittigt i 

fremtiden, gjorde ikke indtryk. 

Heller ikke hos politikerne fra Venstre, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Radikale, der alle 

støttede Bent Pedersen. 

- Lad os få renset og få en ny valgt ind, sagde blandt andet Arne Høegh (V).  

Efter en kort pause i byrådsmødet gav socialdemokraterne sig.  

Karsten Sørensen besluttede at stille sit mandat til rådighed, og flertallet besluttede straks at 

tilbyde pladsen til et socialdemokratisk medlem. 
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Herefter blev Annette Als valgt. 

- Og så forlanger jeg, at byrådet, som der står i mit dagsordensforlag, offentliggør 

beslutningen og meddeler den til foreningen, sagde Bent Pedersen. 

 

Ældrerådet i Nysted – ny formand. 

 

Efter nyvalg i Ældrerådet er Flemming Henriksen, Østergade 31, Nysted, blevet formand. 

Næstformand: Mogens Jønsson, Fjordvej 23, Nysted. Kasserer: Inge Hansen, Tåstrupvej 5, 

Nysted. De øvrige i bestyrelsen er: Doris Larsen, Ole Wilcken, Vibeke Bille-Hansen og Aase 

Braad-Sørensen.  

Formanden er samtidig Nysteds repræsentant i sammenlægningsudvalget af ældreråd i den 

nye storkommune Guldborgsund kommune. 

 

18. marts 2005. 

 

Arkitekt Ole Wiberg, Slotsgade 7A, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. Dagen fejres med 

en reception i Nysted Sejlklub fra kl. 15 til 18. 

19. marts 2005. 

 

Krolfklub fik ny formand. 

 

Nysted Krolfklubs formand og medstifter, Nanna Christensen, trak sig efter eget ønske tilbage 

fra bestyrelsesarbejdet i forbindelse med den årlige generalforsamling, hvor Fanny Valstrup 

blev valgt som ny formand. 

Klubben har 50 medlemmer, hvoraf 20 deltog i generalforsamlingen. Her valgte de udover 

dem nye formand Thora Petersen som næstformand, Birte Krabbe som kasserer, Dorte 

Christensen som sekretær samt Anne Leerhøy og som suppleant Preben Ringholm. 

 

Skiftedag i A’s bestyrelse. 

 

Socialdemokraterne i Nysted skal vælge to nye bestyrelsesmedlemmer på deres 

generalforsamling, som finder sted tirsdag 22. marts klokken 19 i Kettinge Fritidscenter, fordi 

næstformand Palle Borst Jensen og kasserer Margit Sørensen begge har meddelt, at de ikke 

ønsker at genopstille. 

På generalforsamlingen skal medlemmerne også vælge tillidsrepræsentanter til 

amtsforeningen, kredsen og partiets kongres. Og kandidater til byrådet i den kommende 

storkommune. 

 

20. marts 2005. 

 

Bente W. Lauritsen, Hvedevænget 5D, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 66 år. 

 

21. marts 2005. 

 

Nysted Svømmeklub. 

 

Afholder generalforsamling tirsdag 5. april, kl. 19.00 i cafeen på Nysted Bageri. 

 

Nysted og Vantore Menighedsråd. 

 

afholder årligt regnskabsmøde torsdag 31. marts, kl. 19.00 i Nysted Præstegård. 

 

Menighedsplejen i Nysted kommune. 

 

Menighedsrådene i Nysted kommune har efter menighedsrådsvalget i slutningen af 2004 valgt 

repræsentanter i bestyrelsen af menighedsplejen i Nysted kommune. 
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Områdets præster er ligeledes med i bestyrelsen. Menighedsplejen samordner og inspirerer til 

socialt arrangement i nærsamfundet. 

Ved sit nylige møde konstituerede man sig for en fireårig periode. Ny formand blev sognepræst 

Stine Sylvest, Døllefjelde, som afløser for sognepræst Jens Chr. Nielsen, Nysted, som blev 

næstformand.  

Indtil Stine Sylvest kommer tilbage fra barselsorlov omkring1. juni fungerer Jens Chr. Nielsen 

som formand. 

Som kasserer genvalgtes Karen Brædder Madsen, Nysted, der af Nysted menighedsråd er 

udpeget til bestyrelsen sammen med Anna Andersen. De øvrige valgte medlemmer er Anna 

Jensen, Vester Ulslev (genvalg), Per Madsen, Øster Ulslev (genvalg), Kirsten Nielsen, Godsted 

(genvalg), Karen Ødegaard, Kettinge (nyvalg), Lisbeth Boesen, Bregninge (nyvalg), Annelise 

Møllgren, Vantore. 

I bestyrelsen er desuden sognepræst Karen Margrethe Antonsen, Øster Ulslev, der er 

koordinator for egnens fælles besøgstjeneste, og sognepræst Ramund Kværnø. 

Kassereren forelagde det reviderede og anmærkningsfrie regnskab for år 2004, der balancerer 

med godt 51.000 kr. Regnskaber godkendtes. 

Fra flere sider udtaltes der en tak, bade for genbrugsbutikkens støtte til menighedsplejen og 

for det tilskud til juleuddelingen, man modtager fra Lions Club, Nysted. 

 

22. marts 2005. 

 

”Kastaniealléen” til Aalholm lukket. 

 

Nu er det slut med at køre op af ”Kastaniealléen” ved Løverne til Aalholm. Der er udlagt store 

sten på begge sider af vejen henholdsvis til ”Kastaniealléen” og til rastepladsen overfor. 

Årsagen er oplyst til, at dette vil forhindre adgang til de to uofficielle ”rastepladser” på stedet. 

 

  
Foto: John Voigt  

 

Der er jo nok noget om snakken. Ofte har personer smidt skraldesække af på rastepladsen, 

svinet med ølflasker, øldåser, papir og meget andet. 

Det er én ting, men en anden er det faktum, at vejen op gennem ”Kastaniealléen” gennem 

lang tid, ja, flere år har været holdt i så dårlig stand, at det har været svært selv at køre på 

cykel ad denne vej. Er måske i bund og grund et økonomisk spørgsmål. 

Det er nu ikke mere muligt at køre denne vej med bil til f.eks. Slottet og videre til 

Stubberupgården. Det vil dog forsat være muligt at benytte alleen som gang- og cykelsti. 

 

Om de udlagte sten forbliver på stedet er et spørgsmål, som Aalholm skal drøfte med Amtet, 

som har gjort indsigelse mod, at stenene er lagt for tæt på amtsvejen. Amtets regler siger 

mindst 6 meter fra kanten af kørebanen. Det bliver nu op til de to parter at finde en mere 

permanent løsning. 

 

Enighed om at lukke. 

 

Godt 36.000 kroner til forbedring af mødelokaler på Halmvarmeværket – skriver Folketidende. 

Ingen protesterede, da fremtiden for Forbrugerforeningen ved Nysted Halmvarmeværk i aftes 

blev afgjort. Der var enighed om, at foreningen ophæves. Det varede nøjagtig et kvarter at 
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gennemføre generalforsamlingen. 

Formanden Rudi Madsen takkede for den opbakning, der har været til foreningens arbejde med 

at få overtaget værket fra kommunen. Han tilføjede, at der ikke vil være fornuft i at have 

foreningen, når forbrugerne selv ejer værket. 

Regnskabet viste en slutbeholdning på 36.679,55 kroner. En lille del af pengene blev brugt ved 

aftenens møde - resten skal anvendes til at skabe forbedrede mødelokaler på værket. 

Rudi Madsen oplyste, at der hverken er intentioner om at ændre priserne på varme eller planer 

om "strafafgift" for de, der har problemer med nedkøling. 

 

23. marts 2005. 

 

Har brug for at være 400 medlemmer. 

 

Nødvendigt, hvis Socialdemokraterne skal have indflydelse i den nye kommune – skriver 

Folketidende. 

Den kommende kommunesammenlægning fyldte en del i formandsberetningen fra Lynge 

Jensen, da Socialdemokraterne i Nysted i aftes holdt generalforsamling. 

Han sluttede sin omtale af arbejdet med forberedelserne til den nye kommune: 

- Jeg vil gøre det fuldstændigt klart over for generalforsamlingen, at skal vi have nogen form 

for indflydelse i den fremtidige storkommune, er vi nødt til at finde samarbejdspartnere, så vi 

kan komme op på samlet at have 400 medlemmer bag os. 

Om det lokale politiske arbejde fremhævede Lynge Jensen det store arbejde i kultur- og 

erhvervsudvalget omkring fritidsområdet. 

- Flemming Hansen har som formand for udvalget forsøgt at få kortlagt, hvordan 

fritidsområdet ser ud, og på baggrund af det vil vi forsøge at få udarbejdet en fritidspolitik, så 

vi står godt rustet til storkommunen. 

Lynge Jensen kom med en kraftig opfordring til alle foreninger og bestyrelser inden for 

fritidsområdet til at finde samarbejdspartnere, så man står stærkest muligt til 

sammenlægningen. 

 

Valgene: 

Margit Sørensen blev genvalgt, som kasserer, Peter Filbert blev ny næstformand efter Palle 

Borst-Jensen. Til Guldborgsund Kommune blev Lennart Damsbo-Andersen, Rene Holmblad og 

Palle Borst-Jensen valgt som kandidater. 

 

Rasmus Elmand Jørgensen, Gartnerparken 22, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 89 år. 

 

25. marts 2005. 

 

Er der nogen, der savner en bil? 

 

 

 

Uden nummerplader og endda med det ene 

forhjul oppe på fortovet står i disse dage en 

efterladt bil i Adelgade udfor nr. 26 og savner 

en ejer. Politiet har efterladt en meddelelse i 

forruden om, at hvis den ikke er fjernet inden 

3 dage vil den blive fjernet af politiet. 

Bilen er nu fjernet. Hvem ejeren var, står 

stadig hen i det uvisse. 

Foto: John Voigt  

 

26. marts 2005. 

 

Andre vil gerne have fjernet biler. 
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Det er ikke alle der bare lader stå til. Nysted kommune har fået en del henvendelser om at få 

hentet biler, der ikke er indregistreret, og det har fået kommunen til at tilskrive 14 grundejere, 

og tilbudt disse af få fjernet bilerne uden afgift for ejerne. 

Det er Munk Produkt i Maribo der henter de gamle biler, som derefter bliver skrottet på 

miljøvenlig vis. 

 

Venskabsby fik nyt navn. 

 

Den finske venskabsby skal i år være vært for træffet mellem de fire venskabsbyer, der er 

tilknyttet hinanden gennem Foreningen Norden. Siden sidste træf har byen skiftet navn. 

Tidligere hed den Vehkalathi, men efter sammenlægning af kommunerne har den fået navnet 

Frederikshamn - der på finsk hedder Hamina – skriver Folketidende.. 

Placeringen er dog fortsat den samme i Karelen. Norden-træffet foregår fra torsdag 30. juni til 

mandag 4. juli. 

Fra Nysted sendes 20 deltagere til Hamina. Deltagerne skal indkvarteres privat, og første dag 

vil der være møde med dem på Rådhuspladsen og velkomstkaffe på rådhuset. De følgende 

dage bliver der præsentation af byen, udflugt til Tammio, familiernes egen dag og kommunal 

middag.  

Søndag deltager man i Nordisk Högmässa i Frederikshamn kyrkan, hvor der serveres kaffe. 

Dagen slutter med en Nordenaften i byen Kannusjärvi 

Byrådet redder foreninger. 

 

Nysted Byråd har vedtaget at lave om på en tidligere beslutning om at skære drastisk ned på 

lokaletilskud til kommunens foreninger. 

Der skulle spares 160.000 kroner, men flere foreninger har klaget, fordi nedskæringen truer 

deres økonomi så hårdt, at de er på vej mod konkurs eller lukning. Det er især foreninger med 

flest medlemmer over 25 år, der er ramt, fordi lokaletilskuddet til disse skulle falde værk. 

Nu får de i stedet en glidende overgang, således at der for 2005 ydes et tilskud på minimum 

55 % og for 2006 et tilskud på minimum på 45 % af hver enkelt forenings samlede udgifter til 

leje uanset medlemmernes alder. Dette sikrer, at alle kan overleve. 

 

Grundejerforening på Strandvejen. 

 

Arbejdsgruppen, der har forberedt dannelse af en grundejerforening for beboere langs havnen 

i Nysted, indkalder nu til stiftende generalforsamling. 

Det bliver mandag 11. april klokken 19 i restaurant Røgeriet. 

 

29. marts 2005. 

 

Nysted Tennis Club – generalforsamling. 

 

Nysted Tennis Clubs generalforsamling blev afholdt på Skansevej 1, Nysted. Der skete to 

nyvalg til bestyrelsen, idet Katja Siv Harwitz, Strandvejen 93, Nysted og John Voigt, Lærkevej 

10, Nysted, blev nyvalgt til bestyrelsen. De øvrige i bestyrelsen – Hans Varming, Kis Toft og 

Lars Møller – fortsætter. 

På generalforsamlingen blev i øvrigt vedtaget redaktionelle ændringer af klubbens vedtægter, 

samt vedtaget kontingentforhøjelser for seniorer til 700 kr. årligt (600 kr.) og juniorer til 250 

kr. årligt (200 kr.). 

Regnskabet 2004 blev godkendt med et under skud på 6.959 kr. Status udviser en balance på 

89.676 kr. 

 

Træhuse truer forening. 

 

Grundejerforening har uden held protesteret mod dispensationer fra lokalplan. - Nu har 

bestyrelsen trukket sig og spurgt om lov til at nedlægge foreningen. - Den er imidlertid et krav 

i lokalplanen – skriver Folketidende. 
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Den kommunale godkendelse af to træhuse, der er planlagt bygget på Rosenvænget 1 og 3, 

truer nu eksistensen af Wichmands-gårdens Grundejerforening af 1978. På den nylige 

generalforsamling trak bestyrelsen sig i protest mod den kommunale godkendelse. 

I følge lokalplan N2 for området skal ydervægge opføres af mursten, pudset eller vandskuret 

murværk, bortset fra gavltrekanter. 

På den baggrund har grundejerforeningen protesteret mod den kommunale godkendelse af to 

træhuse. Teknisk udvalg har netop i sidste uge givet den endelige godkendelse til disse to 

huse. 

Der er også tidligere givet godkendelse til et træhus ved Rosenvænget. Det skete som i de to 

nye tilfælde med dispensation fra lokalplanen. 

Da der blev givet dispensation til de to huse Rosenvænget 1 og 3 - som endnu ikke er bygget - 

reagerede foreningen på kommunens skrivelse.  

- Men det havde ingen betydning, vi blev henvist til at indgive klage til Naturklagenævnet, og 

samtidig blev der fra kommunen iværksat nabohøring. Da der ikke kom nogen reaktion fra 

"naboerne", kørte sagen videre, hedder det i referatet fra foreningens generalforsamling. 

To naboer, som ikke protesterede, sidder i foreningens bestyrelse og lod deres indsigelser blive 

repræsenteret via foreningen. Men det fik ikke betydning. 

Det hedder videre i referatet fra generalforsamlingen, at "den siddende bestyrelse har svært 

ved at se, hvad vi skal bruge en grundejerforening til, når kommunen alligevel bøjer 

lokalplanen, som den har lyst til". 

Ved generalforsamlingen trak bestyrelsesmedlemmerne sig ud - ingen ønskede at indtræde i 

bestyrelsen. Foreningen har på forhånd spurgt og ansøgt kommunen om mulig nedlæggelse af 

Wichmands-gårdens Grundejerforening af 1978. 

- Kommunens svar er netop kommet. Den modsætter sig en eventuel nedlæggelse af 

grundejerforeningen - med henvisning til lokalplanen... 

I den er det et krav, at der er en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grunde 

inden for lokalplanens område. 

Den afgåede bestyrelse vil inden længe indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 

 

To skal afprøve orgel i aften. 

 

Der kom fire ansøgninger til stillingen som organist i Nysted - to kandidater til samtale - 

skriver Folketidende. 

To gange i aften skal medlemmerne af menighedsrådene i Nysted og Vantore lytte til 

orgelmusik i Nysted Kirke. Det sker, når to ansøgere til stillingen som organist kommer til først 

samtaler og derefter afprøvning af orgelet. 

Der kom i alt fire ansøgninger til stillingen, som blev ledig, da Rikke Juul Morild fik en stilling 

som organist i Næstved. 

Af de fire har menighedsrådene udpeget to, som altså skal vise deres kunnen i aften. 

Det ventes, at der allerede i aften træffes beslutning om at ansætte en af de to - eller lave 

genopslag af stillingen. 

 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen og hustru Birgit, Enghavevej 35, Kettinge, kan fejre 

sølvbryllup. 

Morgenkaffe kl. 7. 

 

30. marts 2005. 

 

Ældre Sagen i Nysted. 

 

Efter årsmødet i Øster Ulslev Forsamlingshus den 8. marts har komiteen konstitueret sig. 

Formand blev Vibeke Bille-Hansen, næstformand Jørgen Krieger, sekretær Elsebeth 

Friderichsen, kasserer Ole Wilcken. Til socialt-humanitært arbejde blev valgt Inge Frandsen og 

Ruth Wilcken-Petersen. Til at varetage bowling og andre aktiviteter Knud Husted. Suppleanter 

Inge Stilund og Knud Bent Hacke. 

 

Årsmøde. 
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Røde Kors afdeling i Nysted holder generalforsamling og årsmøde i Stoppestedet, 

Jernbanegade 24, Nysted. 

Efter mødet viser Kaj Hansen fra Nakskov lysbilledforedrag fra og fortæller om det 

vestafrikanske land – Burkina Faso – der er et af verdens fattigste lande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første rundkørsel i Nysted. 

 

Måske bliver der allerede i år etableret en 

rundkørsel på Wichmandsvej ved Egevænget 

og Vandtårnsvej. Teknisk udvalg anbefaler, at 

det sker. Spørgsmålet er, om der kan skaffes 

de nødvendige penge til det. Anbefalingen 

kommer sammen med udvalgets behandling 

af de to kommuneplantillæg, som har været i 

offentlig høring. 

Foruden etablering af rundkørsel indgå en 

udvidelse af Vandtårnsvej, så den giver bedre 

trafikforhold. Som den er i dag, kan 

modkørende ikke passere hinanden på 

strækningen mellem vandtårnet og 

Wichmandsvej.  
 Foto: John Voigt 

 

På Wichmandsvej vil rundkørslen medføre en betydelig dæmpning af hastigheden. Især biler, 

der kommer fra nord, overskrider begrænsningen på 50 kilometer i timen 

 

Erik Madsen, Lærkevej 3, Nysted, kan fejre sin 75 års fødselsdag. 

Morgenkaffe fra kl. 10. 

Erik Helge Madsen er født 30. marts 1930 i Kettinge Søby, Kettinge sogn, søn af Frederik og 

Hedvig Madsen. I ægteskabet var der fire børn (2 drenge og 2 piger), hvor E. M. er den 

næstældste. Hans fader ernærede sig som vognmand. 

I 1934 flyttede familien til Vantore Strandhuse, hvor faderen havde købt en ejendom på 4 tdr. 

land. I 1942 købte faderen Mårbæklund på i Vantore. 

E. M. påbegyndte sin skolegang i Vantore skole, som han afsluttede i 1944. herefter var han 

på ungdomsskole og havde forskellige pladser ved landbruget rundt om i Danmark indtil han i 

1954 kom på Tune Landbrugsskole ved Roskilde. 

Hans startede sit virke som landmand ved køb af ejendom i Vantore med 6 tdr. land. I 1956 

forpagtede han sin svigerfader jord på 15 tdr. land og endelig købte hans sin faders ejendom i 

1968, og lagde den sammen med sit eget. Efterfølgende opkøbte han 20 tdr. land i Vantore. 

Dette drev han indtil han i 1996 solgte det hele til sin søn Jesper, som nu driver virksomheden 

Tvendekilde videre. 
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E. M. og hustruen Karen Brædder f. Hansen, f. d. 11. juli 1935 i Vantore, købte og flyttede 

herefter til nuværende adresse Lærkevej 3, Nysted. 

E. M.’s overvejende fritidsinteresser har været jagt på rå og dåvildt med riffel. Der er også 

faldet mange ræve for hans skud i tiden løb. Har i mange år været medlem af Toreby 

Jagtforening, heraf 16 år i bestyrelsen. Han dyrker fortsat jagt og helst efter ræve, og sammen 

med sin elskede hund kan ingen ræve føle sig sikker. Ellers forløber hans tid til at hjælpe 

hustruen i hjemmet og haven, når han ikke hjælper på gården 

E. M. og hustruen har to sønner, nemlig Jesper født i 1960 og Ole født i 1964. Jesper har 

overtaget ”fødegården” og Ole er kunderådgiver i Realkredit Danmark i Odense. 

31. marts 2005. 

 

 

 

Stadsingeniør og beredskabschef Hans-Erik 

Johnsen, Strandstræde 4, Nysted, kan fejre 

sin 60 år fødselsdag. Dagen fejres fredag ved 

en reception på The Cottage mellem 12.30 og 

15.00. 

 

 
Foto: Nysted kommune  

 

Hans-Erik Johnsen blev oprindelig uddannet som murer og bagefter som ingeniør med 

vejbygning som hovedfag. Derefter fulgte soldatertid, samt arbejde i Københavns 

Amtskommune, et firma i Hvidovre og hos Allerød Kommune. 

Efter et par år i grønlandske Sukkertoppen Kommune blev det de tekniske forvaltninger i 

Brønderslev og Korsør, der blev hans arbejdspladser, inden han 15/2 1988 kom til Nysted som 

stadsingeniør. To år senere også som brandinspektør, en titel, der nu er afløst af 

beredskabschef.  

 

Inddeling, lys og beplantning. 

 

 

 

 

 Foto: John Voigt  

 

Næste etape af havnepladsens ombygning er klar til at blive indledt – skriver Folketidende. 

Det bliver entreprenørfirmaet Troels Jørgensen, der skal udføre arbejdet med ombygning af 

havnepladsen i Nysted. Det er afgjort efter en licitation. 

Arbejdet omfatter inddeling af det nuværende grusbelagte område, så det inddeles i tre felter. 

Dermed bliver det umuligt for svage sjæle at blive fristet til racerkørsel på grusområdet. 

Et ønske om forlængelse af belysningen langs havnearealet mod syd frem til Nysted Efterskole 

bliver også efterkommet som led i det kommende arbejde. 

Også ny beplantning er der blevet plads til i det budget, der er lagt for ændringerne på 

havnen. Det er etablering af plantekasser på strækningen mellem restauranterne Hos Ole Hvid 

og Havnerøgeriet. 
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 april 2005. 

 

Dagen er årets 91. dag. Uge 13. Navn: Hugo. Solen ned kl. 19.48, op i morgen kl. 6.44. 

Dagens længde: 13 timer og 1 minutter. Tiltaget 5 time og 53 minutter. 

Dagen har navn efter den fromme og asketiske franske biskop Hugo af Grenoble, der døde 

i 1132,og hvis navn undertiden sættes i forbindelse med opfindelsen af karteusermunkenes 

navnkundige Chartreuse-likør. Dagen kaldes også Judica efter den svigefulde apostel Judas 

Iskariot, der ifølge overleveringer blev født den 1. april. Endelig er Sankt Theodora knyttet til 

denne dag, hvor man gør klogt i at tage sig i agt for aprilsnarreriet. 

 

Begivenheder: 

1340. Natten til den 1. april dræber væbneren Niels Ebbesen i Randers grev Gerhard (Gert) af  

         Holsten. 

1916. Efter en overgangstid fra 1. april 1910 bliver metersystemet i henhold til lov af 4.5.1907  

         det eneste lovlige system i Danmark. 

1917. De dansk-vestindiske øer overdrages til USA.  

1918. Det britiske flyvevåben Royal Air Force dannes ved sammensmeltning af flådens Royal  

         Naval Air Service og Royal Flying Corps. 

1957. Den danske alderdomsforsorg med aldersrente ændrer navn til folkepension. 

1960. USA opsender verdens første vejrsatellit, "Tiros 1". 

1965. TV-Byen i Gladsaxe indvies. 

1973. Københavns Lufthavn Roskilde tages i brug i Tune. 

1976. Det store lovkompleks, kendt som bistandsloven træder i kraft. 

1991. Warszawa-pagten opløses som en af følgerne af den kommunistiske verdens sammen 

         brud i Østeuropa. 

1993. Prins Joachim overtager officielt godset Schackenborg ved Møgeltønder. 

2001. Jugoslaviens og Serbiens tidligere præsident Slobodan Milosevic fængsles i Beograd,  

         sigtet for korruption og magtmisbrug. 

Født: 

1578. Den engelske læge William Harvey (død 1657), der som den første beskrev menneskets  

         blodkredsløb. 
Kilde: www.lademann.dk 

 

Enighed om hotelplaner. 

 

Tegninger ændret, så der er taget de ønskede hensyn til naboer – skriver Folketidende.. 

1. 
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Projektet for indretning af hotel i den tidligere politistation ved Strandvejen er nu blevet 

ændret, så der er taget hensyn til de indsigelser, der var kommet fra naboer. 

Ændringerne består bl.a. i at den trappe, der skal anvendes som flugtvej, flyttes ind i den 

bestående bygning. Desuden bliver væggen mod Havnegade 7 rykket, så den kommer 2,5 

meter fra skel. 

Endvidere er den planlagte spisesal reduceret med et hjørne, så der fortsat bliver udsigt til 

havnen fra et vindue i Havnegade 7. 

Teknisk udvalg har godkendt ændringerne. Ligeledes bliver der lavet en tinglysning vedrørende 

musik. Der må ikke spilles efter klokken 22 på hverdage og klokken 23 i weekender. 

 

2. april 2005. 

 

Ny organist. 

 

En ung kvindelig organist fra Jylland er blevet ansat til kirkerne i Vantore og Nysted med 

virkning fra 15. maj. Efter at to ansøgere til stillingen havde været til samtaler og prøver ved 

orgelet i Nysted forleden, har de to menighedsråd besluttet sig for en afløser til Rikke Juul 

Morild. 

Navnet på den nye organist kan ikke offentliggøres endnu af praktiske årsager. 

Hun bliver i første omgang konstitueret i stillingen, idet hun er i gang med en uddannelse. 

Først når den er afsluttet, kan der ske en egentlig ansættelse. 

 

Flertal i menighedsråd for byggeprojektet. 

 

Et solidt flertal i Nysted Menighedsråd har truffet principbeslutning om at arbejde videre med 

byggeplanerne ved kirke og præstegård. En afstemning viste seks for at fortsætte og en imod, 

mens en undlod at stemme – skriver Folketidende.. 

Det var Anne-Mette Rossdahl, der stemte imod, mens Lisa Birk undlod at stemme. 

- Vi fik på et lukket møde en orientering, hvor arkitekt Lone Hansen fra firmaet Karsten 

Rønnow kom med en nærmere belysning af projektet, sådan som det var ønsket, fortæller 

menighedsrådets formand Palle Borst-Jensen. 

Derefter var der en drøftelse i menighedsrådet, hvor principbeslutningen blev truffet. 

Kun få ændringer. 

Flertallet går ind for at fortsætte med det nuværende projekt og placeringen. Inden der sker 

noget på stedet, kan der blive mindre ændringer, men det vil mest være indendørs. 

- Jeg er glad for det markante flertal, siger Palle Borst-Jensen. 

Arkæologer i arbejde. 

Nu skal rådet i gang med proceduren om at skaffe de økonomiske midler, der skal bruges, 

ligesom der skal indhentes en egentlig byggetilladelse. Endvidere forventer man, at der vil 

blive stillet krav om nogle arkæologiske undersøgelser på noget af arealet, inden der kan 

sættes byggeri i gang. 

 

Må ikke nedlægge erhvervslokaler. 

 

Ejerne af ejendommene Adelgade 5 (Turisten) og Jernbanegade 3 (Bentes Butik) har fået 

afslag af teknisk udvalg på ansøgning om nedlæggelse af erhvervslokaler. Begge havde søgt 

om nedlæggelse og fremover anvendelse af lokalerne til privatbolig. 

Udvalget peger på, at det i henhold til lokalplan N 11 er tinglyst, at stueetagen skal være butik 

eller erhverv. 

 

4. april 2005. 

 

Indsamling Kræftens Bekæmpelse. 

 

Nysted-afdelingen af Kræftens Bekæmpelse fik i alt 22.527 kroner og 75 øre i 

indsamlingsbøsserne i går. 
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Der var kun 17 indsamlere i aktivitet. I fjor var der 19 indsamlere, som tilsammen fik 21.615 

kroner ved deres husstandsbesøg. 

 

Læge lukker i protest. 

 

 

Amt og kommune har ikke fundet løsning på 

kaotisk lægemangel i Nysted – skriver 

Folketidende. 

Når læge Susanne Andersens patienter i dag 

møder op ved hendes klinik i Nysted, bliver 

de mødt af en lukket dør. Susanne Andersen 

har valgt at lukke sin klinik foreløbig på 

ubestemt tid, fordi lægesituationen i Nysted 

er meget usikker. 

 
 Patienterne blev mødt med dette skilt i vinduet ved 

Susanne Andersens konsultation. 
Foto: John Voigt 

En anden af de i alt fire praktiserende læger i Nysted Kommune, Henrik Vedel, rejser fra byen 

20. april. Men trods flere henvendelser både til Nysted Kommune og til den ansvarlige 

forvaltning i Storstrøms Amt, så er der ikke fundet en løsning, når Henrik Vedels 1600 

patienter er uden læge om et par uger. 

- Jeg er ked af, at jeg har følt mig nødsaget til at lukke min klinik. Jeg har svært ved at passe 

mine patienter, mens mine tanker kredser om de problemer, vi har i byen, fordi der ikke er 

fundet en løsning, når den ene læge forsvinder om et par uger, siger Susanne Andersen. 

- Jeg risikerer jo at stå som eneste læge i Nysted Kommune i løbet af et par år. Det ville være 

en fuldstændig uoverkommelig opgave, siger Susanne Andersen. 

Det er første gang, at en læge har lukket sin klinik i protest. 

 

Renovering af Gl. Torv 7 – Fiskerhuset. 

 

 

 

 

Gl. Torv 7 set fra syd. Billedet er taget 
netop stående på Gl. Torv. Man kan se lidt 

af kirken bagved til venstre. 

Nærbillede af 
indgangsdøren før 

renovering. 
Foto: J. Voigt 

Gl. Torv 7 set mod øst – op mod Østergade. 

 

Renoveringen af Gl. Torv 7, Nysted, er gået i gang. Håndværkerne er ved at nedtage mursten, 

tagsten m.m. 

Bjørn Fisker Ohl oplyser, at renoveringen sker for egen regning, trods det, at ejendommen er 

fredet. Han har søgt tilskud i Bevaringsforeningen og ved Fredningsmyndighederne, men har 

fået afslag. 

 

Navnet ”Fiskerhuset” relaterer ikke til et navn 

huset har haft før, men er et som B. Ohl selv 
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har givet huset. Henviser til hans 

mellemnavn. 

 
 Foto: John Voigt 

Historie: 

 

GAMMEL TORV 7, ejere. 

 

Før 1761 Christen Jens Møllers enke 

Før 1781 Madam Muldvad 

Før 1791 Murermester Ole Olesen 

Før 1811 Enken 

1821 - Daglejer Christen Hansen 

Før 1843 Enken 

1843 – 46 Snedker Hans Larsen 

Fra 1846 følges  

ejerne af Gl. Torv 5 og 7 

 

1846 – 52 Gærhandler Michaelsen 

1852 – 54 H. C. Hansen 

1854 Christen Hansen 

Før 1867 Vognmand Niels Hansen 

1903 – 36 Carl og Maren Pedersen 

1936 – 69 Avlsbruger Carl Pedersen 

1970 - Elmar Berg 

 Enken efter Berg 

1979 -  Bjørn Fisker Ohl 

 

GAMMEL TORV 7, matr. nr. 196, fredet. 

 

Tre fag, enetages bindingsværksforhus. Teglhængt heltag med gulkalket skorstenspibe i 

rygningen. Tagets skæve profil skyldes at bagsiden på et tidspunkt er rykket ca. en meter 

tilbage. Høj sorttjæret sokkel. Facaden har sorttjæret tømmer med dokker i undertavlene, 

gulkalkede tavl og hvidtet sugfjæl. Gennemstukne og afsavede bjælketappe. Trappe af fire 

granittrin til en brunbejdset fyldingsdør, grønmalet indfatning og karm med opsprosset 

overvindue. I dørfaget sidder en stump oprindelig dørholt. To grønmalede, torammede vinduer 

med tre ruder i hver ramme. Løsholterne i vinduesfagene er sænket. Vestsiden er overpudset 

og gulkalket. Bagsiden står med sorttjæret tømmer og murfod, gulkalkede tavl og grønmalet 

træværk. En revledør, to etrammede, torudede vinduer og et lille nyere vindue. 

Bemærkninger: Særdeles fint og bygningshistorisk interessant, lille hus. Man kunne ønske sig, 

at huset igen blev overkalket som tidligere. Døren burde males. Pænt tegltag med god 

skorstenspibe. 

Historie: Det lille trefags hus indeholder tømmer fra et 1600-tals hus. I facadens stolper ses 

afboringer efter dobbelte skråstivere i undertavlene i den gamle bagside findes en skråstiver 

endnu på plads. Huset er senere ændret, blandt andet med nyere tagværk og udflytning af 

bagsiden. 
Kilde: Huse i Nysted 

 

Fuglsang får flere penge. 

 

Nysted byråd har besluttet at forhøje det beløb det oprindeligt var besluttet at yde til 

etablering af kulturcenter på Fuglsang. Beløbet er hævet til 655.000 kr. – lidt over 50.000 kr. 

mere end bevilget for 2 år siden. 

Beslutningen om at forhøje beløbet er udtryk for en pristalsregulering af det oprindelige beløb. 

Bidraget til etablering kommer først til udbetaling i 2007. 

 

Nysted Efterskole, Skansevej 22, Nysted, afholder generalforsamling på efterskolen den 26. 

april, kl. 18. Dagsorden iflg. vedtægterne. 
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Nysted Roklub afholder generalforsamling 12. april, kl. 19 i roklubbens lokaler på Strandvejen. 

Dagsorden iflg. lovene. 

Lørdag, den 16. april, kl. 14 er der standerhejsning. 

 

Offentlig budgetsamrådsmøde. 

 

Af de kirkelige kassers budget for år 2006 for Nysted kommune afholdes onsdag den 13. april, 

kl. 19 i Radsted Præstegårds konfirmationsstue. 

 

5. april 2005. 

 

Uholdbar og uheldig situation. 

 

De to læger, der bliver tilbage i Nysted Kommune, beklager situationen efter Susanne 

Andersens lukning. De betegner den som uholdbar og uheldig – skriver Folketidende.. 

En af lægerne er Lars Topsøe-Jensen, Sørup. Han er klar til at tage flere patienter ind, men 

peger samtidig på, at der er transportproblemer.  

Læge Betty Skipper i Nysted har lukket for tilgang af patienter, og vil ikke åbne for flere. 

- Hvis jeg tager flere ind, føler jeg, at det vil være bondefangeri. Dels vil det give mere 

travlhed med risiko for at man fristes til at skælde ud i visse tilfælde, dels har jeg besluttet at 

holde 1. januar 2007. 

Betty Skipper regner med, at hun ikke kan sælge sin praksis, når hun trækker sig tilbage. 1. 

juni har hun haft praksis i Nysted i 22 år. 

- Om Nysted har man altid sagt, at byen giver for meget arbejde til to og for lidt til tre læger, 

siger Betty Skipper. 

Hun tror, at udgangen på situationen bliver, at amtet etablerer et sundhedscenter. 

Præhospitalchef Henrik Agerlin Petersen, der er ansvarlig for sygesikringen i amtet, lover at 

der gøres alt for at finde en løsning på den akutte lægemangel. 

Om Susanne Andersens beslutning om at lukke, siger Henrik Agerlin Petersen, at det er et 

regelbrud. Han kan ikke i øjeblikket afgøre, om det kan få konsekvenser, men betegner det 

som en uheldig måde at protestere mod den lægemangel, der er over alt i landet, og især 

rammer et yderområde som vores. 

Hvis der skaffes en læge til vikariat i Nysted, skal der findes et sted at placere vedkommende. 

Læge Henrik Vedel har nemlig solgt ejendommen i Jernbanegade, hvor han har praksis, til 

tandlæge Helle Parbæk. 

I Nysted Kommune vil man ikke blande sig: - Vi vil helst ikke udtale os, men henviser i stedet 

til Henrik Agerlin Petersen, siger forvaltningschef Edvard Kejlaa. 

 

7. april 2005. 

 

Stenene flyttes nu længere væk. 

 

 

 

Problemet med de store sten, som Aalholm 

har lagt ud ved ”Løverne” på Sakskøbingvej 

ser ud til at være løst. Der er indgået aftale 

mellem amtets vejvæsen og Aalholm om, at 

Aalholm skal flytte de udlagte sten omkring 

fire meter længere tilbage fra vejen. Amtet 

fræser asfalten op mellem stenene og 

vejkanten, udlægger muldjord og sår græs. 

 
Foto: John Voigt  

 

Stenenes placering betyder, at kørsel i ”Kastaniealléen” – som har været benyttet i 

generationer af besøgende til Aalholm Slot og mange borgere fra Nysted og omegn – er et 



 55 

afsluttet kapital. Nu vil der kun blive adgang via vejen til Automobilmuseet. Men – indtil videre 

er den til gengæld også i betydelig bedre stand. 

 

Tasketyverier er kommet til Nysted. 

 

En ældre dame i Nysted var mandag ved 14-tiden udsat for tasketyveri. Det skete i 

Gartnerparken. Hun kom gående ud af sin indkørsel, da en ung mand kom løbende og rev 

tasken fra hende. Tasken indeholdt 2.000 kr. samt nogle personlige kort. 

Tasketyven er ikke pågrebet. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har S. Duncan, Strandvejen 15, Nysted, haft følgende 

indlæg under overskriften Hvorfor ikke blande sig?: 

”I artiklen "Uholdbar og uheldig situation" 5.4.05. må man som borger undre sig over, i sidste 

afsnit at kunne læse følgende. 

Citat: 

I Nysted Kommune vil man ikke blande sig: - Vi vil helst ikke udtale os, men henviser i stedet 

til Henrik Agerlin Petersen, siger forvaltningschef Edvard Kejlaa. 

Hvis ikke kommunen vil blande sig i et for borgerne så vigtigt spørgsmål, som lægemangel, 

hvad vil kommunen så blande sig i?”. 

 

 

 

8. april 2005. 

 

Tømrermester Benny Svendsen, Slotsgade 12, Nysted, kan fejre 25 års firmajubilæum og 50 

års fødselsdag. I den anledning afholdes reception på The Cottage fra kl. 13. 

 

”Turisten” opgivet. 

 

Johnny Revsbech, ejeren af Turisten, Adelgade, Nysted, har opgivet af komme overens med sit 

forsikringsselskab efter branden tidligere på året. 

Han sætter nu ejendommen til salg, som den er nu. 

En medvirkende årsag kan også være, at han fik afslag fra kommunen på nedlæggelse af 

erhvervsdelen. Han havde ønsket at ændre det hele til bolig eller boliger. 

 

9. april 2005. 

 

Månedens vittighed. 

 

- Mor, hvorfor har du skældt far ud? 

- Fordi far skal ud og banke tæpper, og han banker dem bedre, når han er sur på mig. 

 

Hvad stod der i Krøniken 9. april 1940? 

 

9. april besatte tyske Tropper Danmark. Natten forud blev Byen overfløjet af 

Mængder af tyske Kamp- og Jagermaskiner; ingen Tyske Soldater i Byen. 

 

Travle dage for bådejerne. 

 

Nysted Sejlklub har bådudsætning nu på lørdag. Dagen blev traditionelt afsluttet med gule 

ærter. 

Fredag og lørdag var det så medlemmerne i Bådelauget der holdt for. Lørdag afsluttedes med 

standerhejsning og spisning i klubhuset. 

 

Årsmøde i Røde Kors afdelingen i Nysted. 
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Ved det netop afholdte årsmøde viste afdelingens regnskab et overskud på 3.894 kr., og en 

formue på 4.676 kr. 

Tove Olesen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Inge Christensen. Der var genvalg af Ruth 

Wilcken-Petersen, Kirsten Ring og Astrid Hørbye. Else Hansen og Ib Foss Hansen valgtes som 

nye suppleanter. 

 

To klubber om én pinsefest. 

 

Lions Club og B 1990 søger at genoplive tidligere tiders fester i Skansepavillonen. Dette sker 

ved et arrangement indeholdende levende musik og en menu leveret fra The Cottage. Det 

koster 195 kr. at deltage. 

 

Om lægemanglen i Nysted. 

 

En vikarløsning er på vej til Nysted. Som omtalt i Folketidende i går enedes 

samarbejdsudvalget mellem de praktiserende læger og Storstrøms Amts sundhedspolitikere i 

torsdags om en særlig ordning for Nysted, der muliggør at den ledige lægepraksis, der bliver 

når Henrik Vedel rejser, bemandes med en vikar indtil en ny læge er fundet.  

Hvis det ikke lykkes at finde en fast vikar, vil man indsætte skiftende vikarer. 

Om det får konsekvenser for læge Susanne Andersen, at hun i mandags lukkede sin praksis i 

protest, vides endnu ikke. 

Amtets samarbejdsudvalg besluttede at anmode Landssamarbejdsudvalget om at afgøre, 

hvilken sanktion læge Susanne Andersen skal idømmes.  

Hendes lukning af praksis er overenskomststridig, og i den situation skal 

landssamarbejdsudvalget tage stilling til hvilken sanktion, der er påkrævet. 

 

11. april 2005. 

 

Nysted Bådelaug afholder ordinær generalforsamling 29. april, kl. 19 i Lavets lokaler. 

Dagsorden iflg. vedtægter. 

 

Nysted Badmintonklub indkalder til generalforsamling 3. maj, kl. 19.30 i Roklubbens lokaler på 

Strandvejen. Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

Nyt firma i Nysted. 

 

 

 

Et nyt firma har set dagens lys i Nysted. Det 

er ægteparret Annelise og Jens Frederiksen, 

Hvedevænget 13, Nysted, som har besluttet 

at starte firmaet ”Bjælkebyg”. Firmaet vil 

handle med kvalitetsbjælkehuse fra Finland. 

Der er reception på adressen lørdag den 16. 

april, hvor alle fremmødte kan få udvidet 

deres kendskab til firmaet, og hvad det kan 

byde på. 

 Foto: Lasse Sundstrøm 

 

12. april 2005. 

 

Grundejerforening stiftet. 

 

Både klubber og beboere var mødt talrigt op, da der i aftes blev holdt stiftende 

generalforsamling i Grundejerforeningen for Nysted Havnefront. 

Interessen for denne forening er så stor, at de første 20 allerede har betalt kontingent, og i alt 

op mod 30 har meldt sig ind. Kontingentet blev fastsat til 100 kroner om året. 
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Der blev valgt en bestyrelse bestående af Inge-Lise Høring, Majbritt Harwitz, Lars Møller, Per 

Dorph Jensen og Leo Thorsen. 

 

Og det går stærkt i Nysted. 

 

25 kan se frem til en bøde for at køre for stærkt, efter politiets hastighedskontrol først besøgte 

Wichmandsvej mandag mellem 16 og 18 og senere Sakskøbingvej mellem 18 og 19.30. 

Den hurtigste blev taget på Sakskøbingvej med en fart på 102 kilometer i timen, hvor man 

kun må køre 50. 

 

Kommunal udgivelse af en Nysted Krønike. 

 

 

NYSTED KRØNIKEN 2004 kom på gaden i dag. 

Krøniken udgives i 250 eksemplarer og kan 

købes flere steder i Nysted til en pris af kr. 

80,- pr. stk. 

På billedet ses forfatteren overgive krøniken til 

Nysted Kommune v/kommunaldirektør Søren 

Lück Madsen 

 

 
 Foto: Flemming Keith Karlsen, Lolland Falsters 

Pressefoto 

Så kan du komme i cirkus. 

 

 

 

Over hele byens har Cirkus Benneweis opsat 

plakater, som oplyser at vi i Nysted kan 

komme i cirkus igen i år. Dog ikke her i byen, 

men i Nykøbing F. og det sker i dagene 16. 

og 17. april. 

Ofte kommer der også et mindre cirkus til 

byen, så vi må se frem til, at vi måske senere 

får tilbuddet her i Nysted. 

Foto: John Voigt  

 

13. april 2005. 

 

Ny lægefunktion er på plads. 

 

I løbet af næste uge får læge Henrik Vedels patienter brev om, hvordan de skal forholde sig, 

når han lukker sin lægepraksis. Officielt stopper Henrik Vedel 1. maj, men på grund af afvikling 

af ferie stopper han allerede onsdag 20. april. 

Henrik Vedels patienter modtager i næste uge et såkaldt lægevalgsbrev. Det er et brev, som 

sygesikringen skal sende ud i sådanne situationer. I brevet står der, at de må vælge anden 

læge, hvis patienterne vil det. Samtidig vil der stå i brevet, at Henrik Vedels lægepraksis 

fortsætter, men fra en anden adresse end den uværende i Jernbanegade og foreløbig med en 

vikar tilknyttet. 

Amtet arbejder videre med at finde egnede vikarer. Et lokale er fundet – dette har Nysted 

kommune kunne anvise. 
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Kurt Lundby Petersen, Strandvejen 59, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 68 år. 

 

14. april 2005. 

 

Formand for Kredsbestyrelsen i OK Benzin. 

 

Kredsbestyrelsen i OK Benzin har konstitueres sig efter det nyligt afholdte kredsmøde. Mogens 

Jønson, Fjordvej 23, Nysted, blev genvalgt som kredsbestyrelsesformand. 

 

Ruin og forfald! 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Bjørn Fisker Ohl, pastor emeritus, Gl. Torv 5, Nysted, 

haft følgende indlæg under overskriften Rettidig omhu!: 

 

 

” eller endnu en aprilsnar? 

I tilslutning til biskop Holger Jepsens 

læserbrev om forholdene ved Østofte Kirke 

kan jeg meddele, at jeg for næsten et år 

siden anmeldte menighedsrådet i Nysted, at 

jeg havde standset et hærværk på bagsiden 

af den lille bindingsværksbygning ved 

kampestens- 

huset mod Gammeltorv og dermed den gamle 

hovedindgang til Nysted Kirke. 

 
 Foto: John Voigt 

 

Prøv selv at gå hen og se, hvordan det ser ud i dag! Ruin og forfald! Intet er der gjort, ligesom 

selve kampestensbygningen med toiletter har fået lov til fuldstændig at forfalde indvendigt 

igennem masser af år. Ved at have ofret rimelig vedligeholdelse igennem årene (og dermed 

passende renovering af disse toiletter), ville det være for småbeløb at regne i forhold til de 

millioner (formentlig 7-8 millioner), som menighedsrådet nu, trods indsigelse fra foreløbigt 

over tre hundrede og halvtreds borgere i Nysted, har besluttet at gennemføre for nu at skaffe 

et toilet (ét!) med adgang udvendigt fra, eller skal det nye, lange kæmpehus (skabt efter 

Løgumkloster-modellen!) cirka 10 meter fra middelalderkirken måske stå åbent året rundt, 

eller skal der være manuel "betjening" til stede konstant for at komme til de indendørs 

toiletter? 

Hvis den "gamle" formand (og nu kirkeværge) i stedet for årelangt hemmelighedskræmmeri og 

"vanvittige" projekter i millionklassen havde udvist "rettidig omhu" for de ham betroede 

bygninger, så havde vi i dag ikke stået i denne situation, eller er det hele måske bare endnu 

en aprilsnar? (som biskoppen nu kan besigtige her i weekenden)”. 

 

15. april 2005. 

 

Savværket bevares på film. 

 

Stiftsmuseet arbejder på at lave en film-dokumentation af Nysted Savværk inden det helt 

forsvinder. Projektet er i sin vorden. Der arbejdes på at skaffe midler til projektet.  

Vores Lokalhistoriske Arkiv er med i forberedelserne. 

 

18. april 2005. 

 

Praksisophør. 
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Så har læge Henrik Vedel, Jernbanegade 4, Nysted, lukket sin praksis ned. Efter 15 års virke i 

Nysted lukker han med udgangen af april måned, men p.g.a. af afvikling af ferie sker det i 

praksis fra og med 20. april.  

 

19. april 2005. 

 

Svar på tiltale. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Palle Borst, menighedsrådsformand, Fiskergade 19, 

Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Pastor Ohl taler ikke sandt: 

”Bjørn Ohl skriver i Folketidende torsdag (14.4.), at han har anmeldt Nysted Menighedsråd for 

ikke at passe den lille bindingsværksbygning bag kirken. Det er ikke en anmeldelse, 

menighedsrådet kender noget til. Men til gengæld kan det siges, at rådet for længst er gået i 

gang med at løse problemerne. Det skal bare ske på en praktisk og økonomisk rigtig måde. 

I samme indlæg siger pastor Ohl, at den eneste grund til at bygge et menighedshus er, at man 

vil have et toilet ved kirken. Dertil er at sige, at tre menighedsråd i træk havde nok ikke 

støttet dette projekt, hvis ét toilet var det eneste, man fik ud af det. Det er da heller ikke 

sandt. Både på menighedsmødet i november, og på det offentlige menighedsrådsmøde i marts 

blev der givet en grundig forklaring på behovet. Kun ét af ni punkter handlede om 

toiletproblemerne. Men alt det ved Bjørn Ohl jo godt. For han var selv til stede ved begge 

møder! Han taler altså ikke sandt. Og han bruger sin usandhed til et personligt angreb på 

menighedsrådsmedlem Børge Stenstrup. Det er ubehageligt at læse. Vi kan vurdere tingene 

forskelligt, men at se en gammel præst direkte fare med usandhed og bruge det til offentligt at 

tale ondt om en anden, det skal ikke stå uimodsagt”. 

 

Biltyve på rov i Nysted. 

 

Politiet advarer nu folk mod at have værdier liggende i bilen. Fire biler var udsat for indbrud 

natten mellem søndag og mandag. Bilerne, som stod parkeret på henholdsvis Gammel Torv, 

Klostervej og Strandvejen, fik stjålet autoradioer, GPS-vejvisere og fra en af bilerne blev der 

pumpet dieselolie op fra tanken (F.T.). 

 

20. april 2005. 

 

Ny læge fra 1. juni 2005. 

 

Den nye lægevikar i Nysted bliver den 58-årige Kerstin Gardner.  

K. G. har senest været tilknyttet et lægehus i Karise på Sjælland og hun tiltræder 1. juni iflg. 

pressemeddelelse fra amtets sundhedsforvaltning. 

Sundhedsudvalget beslutning omfatter desuden en aftale om sekretærhjælp og lokaler.  

Med hensyn til lokaler er der i samarbejde med Nysted kommune fundet en løsning, idet der i 

første omgang opstilles en pavillon. Nærmere adresse vil blive udmeldt senere. 

 

21. april 2005. 

 

Velkendt ansigt hos lægevikar. 

 

Patienterne hos den nye lægevikar – Kerstin Gardner – vil blive mødt af et velkendt ansigt, når 

de møder frem i konsultationen. Amtet har ansat Jytte Foxgaard, som har 17 års erfaring fra 

såvel Vedels konsultation som fra forgængerens. 

 

23. april 2005. 

 

Helle Munk forlader politik – Bent Bille-Hansen fortsætter. 

 

Den 37-årige politiker og byrådsmedlem for Borgerlisten i Nysted, Helle Munk, er ikke kandidat 

til en af de 33 pladser i Guldborgsund Kommunes byråd – skriver Folketidende.  
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Trods en fremtrædende plads som ordfører for sin gruppe i det hjemlige byråd, har hun 

besluttet at sige nej tak til at stille op for den nye storkommunale liste, Nyt Guldborgsund. 

- Det er med vemod, men jeg har følt det nødvendigt at træffe et valg, fordi jeg også har en 

familie og et job, siger Helle Munk. 

Hun er ansat i Storstrøms Amt som sekretær for amtsborgmesteren og amtsdirektøren, og 

skal, som alle andre ansatte i amtet, overveje sin fremtid, når amterne bliver nedlagt i 

forbindelse med strukturreformen.  

- Vi kan selvfølgelig ikke vælge og vrage, men vi har fået mulighed for at komme med ønsker. 

Satser på den nye region. 

- Og mit store ønske er at komme med til den nye region, fortæller Helle Munk, der kan se 

frem til en daglig transporttid på tre timer, hvis hun får sit ønske opfyldt, fordi regionens 

administration skal placeres i Sorø. 

- Jeg har også et familieliv med mand og tre børn på tretten, ni og syv år. Og så er der ikke 

tid. 

- Men jeg fortsætter i det organisatoriske. For jeg synes, politik er spændende, og det er 

vigtigt, at vi engagerer os, siger Helle Munk. 

Partifællen, den 70-årige tidligere borgmester, Bent Bille-Hansen, har til gengæld besluttet at 

stille op.  

- Jeg gør det på utallige opfordringer fra partimedlemmer og andre borgere i Nysted, siger 

Bent Bille-Hansen. 

Han beklager, at Helle Munk stopper. 

- Det er godt nok en skam, for hun er et af de mennesker, der kan tilføre noget nyt, siger Bent 

Bille-Hansen, der med en niendeplads har fået Nysteds bedste placering på listen. 

To mere. 

Også Ramund Kværnø og Helle Bækkel stiller op. Kværnø på 19.-pladsen og Bækkel på 26.-

pladsen af i alt 29 pladser. 

 

26. april 2005. 

 

Bedre taxadækning. 

 

Nysted Byråd har godkendt sammenlægningen mellem Bømler Taxa og Nykøbing F. Taxa. 

Ordningen træder i kraft 1. juli i år. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Kirsten Franke, Adelgade 1F, Nysted, haft følgende 

indlæg under overskriften Med borgerne i centrum: 

 

”Nysteds borgmester udtaler 21. april, at han er ked af hele sagen omkring den akutte 

lægemangel i kommunen og "oplever det som meget frustrerende at have en situation, der går 

ud over kommunens borgere uden at kunne gøre noget". 

Men der kan gøres noget! 

Byrådet kan med borgmesteren i spidsen tilbyde at betale den eventuelle og under alle 

omstændigheder uretfærdige bod, som den uhørte slendrian i Storstrøms Amts 

sundhedsudvalg kan komme til at koste læge Susanne Andersen. 

Et sådant om en utraditionelt tiltag er set før - endog i en for borgerne langt mindre prekær 

eller livsfarlig situation og vil være en glimrende lejlighed for kommunens ledelse til at leve op 

til den smukke vision: "Vi vil med borgerne i centrum være en virksomhed på forkant, der 

udvikler sig og leverer produkter, alle kan være stolte af", samt til at understrege, at det ikke 

kun er hul tale, når Nysted Kommunes værdier hedder: Synlighed. Initiativ. Glæde. Tillid. 

Helhed. Engagement. Resultat. 

Vi er 1.400 Nysted-borgere, der vil glæde os til, at et sådant synligt initiativ fra et engageret 

byråds side resulterer i, at vi får vores søde og dygtige læge tilbage - snarest muligt”. 

 

28. april 2005. 

 

Standerhejsning. 
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Lørdag eftermiddag bliver sejlsæsonen indledt i Nysted Sejlklub. Efter bådene blev sat i vandet 

for et par uger siden – er turen nu kommet til standerhejsning. 

Den nye sæson markeres om aftenen med spisning af medbragt mad. 

 

Den nye organist i Nysted og Vantore kirker. 

 

Nysted og Vantore Kirkers kommende organist er vokset op med orgelspil og korsang. Hun 

hedder Anne-Kari Ingerslev, er 31 år og solopianist fra musikkonservatoriet – skriver 

Folketidende i dag.  

Anne-Kari Ingerslev har en imponerende tradition for at engagere sig i sang og musik. Sådan 

beskriver sognepræst Jens Christian Nielsen den unge organist, der fra 15. maj er ansat som 

organist og korleder ved Nysted og Vantore Kirker. 

Anne-Kari Ingerslev kommer fra Sønderjylland, hun er opfødt i et organisthjem og har under 

hele sin opvækst sunget i kirkekor. 

For nylig afsluttede hun en syvårig pianistuddannelse fra Det kongelige Danske 

Musikkonservatoriums solistklasse. Samtidig har hun en musikpædagogisk uddannelse fra 

konservatoriet. 

Anne-Kari Ingerslev har også medvirket ved koncerter som solist, kammermusiker og 

akkompagnatør. 

Hun kommer fra en organiststilling ved Lindknud og Hovborg Kirker i Sønderjylland, hvor hun 

også har haft børnekor og korskole. Og så har hun i en årrække haft musikundervisning af 

børn, oplyser Jens Christian Nielsen. 

Privat er Anne-Kari Ingerslev gift og har en 20 måneder gammel dreng. Hun flytter sammen 

med sin familie til Nakskov, hvor hendes mand har fået job på musikskolen. 

Menighedsrådet har indtil videre konstitueret Anne-Kari Ingerslev i stillingen, fordi hun endnu 

ikke har afsluttet sin eksamen som organist.  

Og hun kan altså opleves første gang pinsedag. 

 

25-års jubilæum ved Nobels Cigars. 

 

Afdelingsleder Mimi Randi Voigt, Lærkevej 10, Nysted, kan fejre sit 25-års jubilæum ved 

Nobels Cigars, Nykøbing F. 

MRV er født den 7. februar 1944 og opvokset i Nykøbing F., datter af Eva og Aksel Børge 

Christensen.  

Efter endt skolegang på Nr. Skole i Nykøbing F. kom MRV i lære som cigar-og cigarillossorterer 

hos firmaet E Nobels Cigarfabrik i 1958 (som dengang lå på torvet i Nykøbing F.). Afsluttede 

sin læretid efter 4 år og fortsatte efterfølgende i firmaet indtil 1970, hvor hun valgte at gå 

hjemme og passe familiens barn nr. to. I perioden 1975 og indtil 1980 havde MRV forskellige 

jobs, bl.a. kontorass. på Solgården og medhjælp i butikken hos gartner Per Hansen. Begyndte 

igen på Nobels Cigars, Nykøbing F. i 1980, og i 1990 blev hun udnævnt til afdelingsleder 

sammesteds. 

Dagen blev fejret ved en reception på arbejdspladsen, samt efterfølgende i families skød. 

 

 

Ombygningen af Fiskergade 3, Nysted, godt i gang. 
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Ejendommen Fiskergade 3, som ejes af Sally 

og Poul Vestergaard er kommet godt fra 

start. Ombygningen/moderniseringen af 

ejendommen er i fuld gang. 

 

Biledet til venstre er taget fra Søndergade og 

viser ombygningen af baghuset. 

Foto: John Voigt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også byggeriet i Kastanieparken, Syrenvænget er kommet i gang. 

 

Nedenfor ses billeder fra nybyggeriet – alle fotograferet af forfatteren: 
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Laura Oline Rasmussen, Smedestræde 3, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 84 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maj 2005. 

 

Nysted Fugleskydningsselskab Stiftet 1894 afholder ordinær generalforsamling 19. maj, kl. 19 

i lokalerne på Skansevej 1, Nysted. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 

Kommuneplantillæg nr. 4 vedr. detailhandelsplan og nr. 5 vedr. en udvidelse af 

centerområdet i Nysted by. 

 

Byrådet har på sit møde den 20. april 2005 vedtaget to kommuneplantillæg nr. 4 og 5 

endeligt. Tillæggene handler om detailhandelsudviklingen i Nysted kommune. Begge tillæg var 

fremlagt i perioden fra 22. december 2004 til den 15. februar 2005. I forbindelse med 

fremlæggelsen blev der afholdt et (velbesøgt) Borgermøde den 31. januar 2005 i den gamle 

Biograf i Nysted. Der er efterfølgende indkommet bemærkninger fra borgere. Tillæg nr. 4 er et 

tillæg der overdrager kompetencen om af byggesager vedr. detail-handel fra Storstrøms Amt 

til Nysted Byråd. Kommuneplantillægget skal sikre at ingen enkeltbutik i Nysted by gøres 

2. 
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større end 1.000 m2 til dagligvare formål, og 500 m2 til udvalgsvare formål. I tilfælde af 

anvendelse til  

pladskrævende udvalgsvarehandel må ingen butik gøres større end maks. 2.000 m2.  

 

Tillæg nr. 5 handler om ændring af 

centerafgrænsningen i Nysted by, som er 

foreslået udvidet med arealet ved det 

gamle savværk. Hele savværksarealet 

kan dog ikke anvendes til centerformål 

og derfor udlægges ca. halvdelen til 

fremtidige boligformål. Byrådet er af den 

opfattelse at boliger og en 

centerudvidelse her ved siden af 

Vandtårnet, i kombination med forbedret 

tilgængelighed til bymidten vil kunne 

bidrage til en generel styrkelse af 

centerområdet i Adelgade. Tillæg nr. 5 er 

vedtaget af Byrådet med en lille ændring 

som sikre at intet byggeri bliver højere 

end 8,5 m. Efterfølgende har Byrådet 

igangsat ideen om bedre tilgængelighed 

til bymidten ved at gå videre med et 

skitseprojekt til Vandtårnsvej og en ny 

rundkørsel på Wichmandsvej.  

 
 

Det skal understreges, at før der overhovedet kan bygges i området skal der udarbejdes en 

lokalplan indenfor rammer af kommuneplantillæg nr. 5. I den forbindelse vil den endelige 

disponering af arealet blive fastlagt - dvs. hvilke dele der skal anvendes til centerformål og 

hvilke der anvendes til boligformål og på hvilken måde trafik- og parkeringsforholdene i øvrigt 

disponeres. 

Rammekort 1:5.000 for bymidten i Nysted - således som rammerne ændres iflg. tillæg nr. 5.  

Der udlægges et nyt centerområde C4 på det gamle savværksareal. 

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen Nysted Havnefront. 

 

Grundejerforeningen Nysted Havnefront har konstitueres sig. Formand Leo Thorsen, 

næstformand Lars Møller, kasserer Inge-Lise Høring, sekretær Per Dorph-Jensen og øvrig 

bestyrelse Maj-Britt Harwitz 

 

Nysted Bådelaug. 

 

Bestyrelsen for Nysted Bådelaug fik to nye medlemmer ved generalforsamlingen den 29. april. 

Det blev Frede Jensen og Allan Pedersen, der blev valgt i stedet for Finn Pyndt og Per 

Carstens. 

 

3. maj 2005. 

 

Generalforsamling Nysted Badmintonklub. 
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Nysted Badmintonklub afholdt sin årlige generalforsamling i Nysted Roklubs lokaler på 

Strandvejen.  

I formandens beretning lagde denne særlig vægt på det fremtidige nedsatte klubtilskud fra 

Nysted Kommune, som ville have betydet en klækkelig kontingentforhøjelse. I den anledning 

havde bestyrelsen fundet frem til, at et fremtidigt samarbejde med Maribo Badmintonklub ville 

nedbringe de fremtidige udgifter til halleje, boldudgifter m.m., og man havde derfor indgået 

det nævnte samarbejde med Maribo Badmintonklub med virkning fra sæsonstart 2005. 

Regnskabet udviste indtægter på kr. 138.717,81, men udgifter på kr. 182.830,98. Heraf 

slutter regnskabet med et underskud på kr. 44.159,17 incl. tilgået renter. 

Til bestyrelsen genvalgtes Lars Justesen. Nyvalg John Voigt. 

Bestyrelsen består nu er: Jan Gleie (formand), Steffen Hedemand (kasserer), Jim Christiansen, 

Lars Justesen og John Voigt (øvrige medlemmer af bestyrelsen). 

Suppleanter: Ania Høring og John Kollerup. Revisorer: Arne Jensen og Jens H. Jensen. 

Kontingentet for sæsonen 2005 fortsætter uændret. 

 

5. maj 2005. 

 

Hvad stod der i Krøniken for 60 år siden under Nysted – Danmark befriet? 

 

5. Maj ringede Kirkeklokkerne som overalt i Landet som tegn paa, at Tyskland havde 

kapituleret uden Betingelser. Allerede Aftenen før havde det hemmelige 

Frihedskæmperforbund, ledet af Officiant Nygaard, besat Byen, forsynet med de 

Vaaben, Tyskerne ikke fandt. Ingen Flagstang var bar, Flagallé i Gaderne, Flag fra de 

16 Huller i Kirketaarnet, Pynteflag i Vinduerne og paa Gaderne jublede Skarer. 

Frihedskæmperne i By og Omegn anholdt ca. 45 Personer, som mere eller mindre 

Grad havde fraterniseret med Tyskerne, deres Sag paadømmes retsmæssig. – Næste 

dag, Søndag d. 6. Maj Takkegudstjeneste i den smukt pyntede Kirke. T Deum blev 

afsunget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. maj 2005. 

 

Da graffitien kom til byen. 
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Store dele af Nysted by blev natten til torsdag 

udsat for graffiti-hærværk. Det gik ud over 

Nysted Skole, diverse vejskilte, samt i flere 

ejendomme i Adelgade. 

Sagen er nu overgivet til politiet. 

På billedet til højre kan bl.a. ses hærværket i 

porten til Netto. 

 
 Foto: John Voigt 

 

Plads til lægehus? 

 

 

 

I gården/parkeringspladsen bag Netto er 

kommunen i gang med en planering af 

grunden. Det ses tydeligt, at her skal der ske 

noget nyt, men hvad? 

Det lyder ikke sandsynligt, at Netto vil udvide 

parkeringspladsen, så var det gjort for længe 

siden. 

Er det mon forstadiet til den midlertidige 

placering af lægehuset eller måske er det den 

fremtidige plads for et lægehus. 

Ingen vil rigtigt sige noget!! 

Foto: John Voigt  

 

Teknisk forvaltning holder oplysningerne meget tæt til kroppen. Stadsingeniør Hans-Erik 

Johnsen udtaler, at man godt ved hvad der er i gang, men kan ikke oplyse noget. 

Det bliver spændende at se hvordan det udvikler sig.  

 

9. maj 2005. 

 

Lørdag, den 14. maj kan Bodil og Frede Jørgensen, Adelgade 25, Nysted, fejre guldbryllup. 

Musik ved hjemmet kl. 8, hvorefter der er morgenkaffe i Kettinge Forsamlingshus indtil kl. 11 

for familie, venner og bekendte. 

 

Organistindsættelse. 

 

Søndag, pinsedag, indsættes Nysted og Vantore kirkers nye organist Anne-Kari Ferenczi i 

Nysted Kirke. 

Efter gudstjenesten i Nysted Kirke vil der blive lejlighed til at hilse på Anne-Kari Ferenczi, og 

der vil blive serveret en lille forfriskning. 

 

 

 

 

Dagrenovation i sommertiden. 
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Så er tiden kommet for overgang til ”sommertid” med hensyn til dagrenovation. Fra og med 

uge 20 (17/5 2005) og til medio september vil der ske afhentning af renovationssække hver 

uge. Det bliver rart. 

 

10. maj 2005. 

 

Sæsonslut for bridgespillere. 

 

Nysted Bridgeklub har i foråret gennemført en parturnering, som gav følgende placeringer: 

Lissi Jørgensen - Kurt Jørgensen, Kim Nielsen - Kenneth Nielsen, Tove Olesen - Bent Olesen. 

Den afsluttende top-16 enkeltmandsturnering endte med disse tre på de bedste pladser: 

Ramund Kværnø, Finn Kock og Bent Olsen. 

Samtidig med afslutningen er der holdt generalforsamling. Efter den består bestyrelsen af Bent 

Olsen som formand, Ramund Kværnø som næstformand, Tove Olesen som kasserer og Anne 

Leerhøy som bestyrelsesmedlem 

 

Kommunalfolk på islandsk studietur. 

 

Nogle af byrådets medlemmer samt forvaltningscheferne tager i næste uge på tur til Island – 

skriver Folketidende 

Målet er at se på kommuner, økonomi og skoleudvikling. 

- Desuden skal vi have en snak med de, der ejer Nysted Kommunes bygninger, fortæller 

borgmester Lennart Damsbo-Andersen. 

Kommunen solgte for nogle år siden en række af sine bygninger, herunder rådhuset, til 

finansieringsselskabet FIH. Det var et sale and lease back-arrangement. FIH er dansk, men 

ejes af Kaupthing Bank, der er hjemmehørende på Island. 

Under turen skal deltagerne besøge Reykjavik Kommune og Borgarnes Kommune. Her skal 

man bl.a. se på økonomien mellem stat og kommune og have mulighed for at se forskelle 

mellem en stor og en lille islandsk kommune. 

Det er økonomiudvalget samt udvalgsformændene minus Flemming Hansen, der er forhindret, 

samt forvaltningscheferne, der tager af sted på turen. 

Der er afgang tirsdag og hjemkomst lørdag, så der bliver tre hele dage i den nordatlantiske 

verden. Turens pris kendes endnu ikke. 

 

Byrådsmødet er flyttet. 

 

Under normale forhold skulle byrådet i Nysted holde møde onsdag i næste uge. Men af to 

årsager er mødet flyttet til på torsdag eftermiddag. 

Den ene årsag er, at man skal have færdigbehandlet lokalplanen for byggeri på Skansegårdens 

jord. Her vil firmaet 2L meget gerne kunne gå i gang på tirsdag, og så skal lokalplanen være 

godkendt inden da. 

Den anden grund er rejsen til Island for en række byrådsmedlemmer og embedsmænd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om lægesituationen i Nysted. 
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I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Bent Leonhard Pedersen, 

Amts- og byrådsmedlem, Det konservative folkeparti, Adelgade 8, 

Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Svar vedrørende 

læge-lukning: 

”Der er mellem foreningen af praktiserende læger (PLO) og 

Sygesikringens forhandlingsudvalg (Amtsrådsforeningen) aftalt en 

overenskomst på området som igen er godkendt af 

Sundhedsministeriet. En sådan overenskomst lige som alle andre 

overenskomster skal naturligvis overholdes. 

Det har Susanne Andersen set stort på ved lukningen af sin klinik. 

 

Foto: Nysted kommune.  

 

En eventuel bod desangående har sundhedsudvalget i Storstrøms Amt ikke noget at gøre med 

og har derfor selvfølgelig heller ikke behandlet sagen. 

Derimod er der nedsat et ”Samarbejdsudvalg efter lægeoverenskomsten”. Dette udvalg består 

af to amtsrådspolitikere og et medlem udpeget af kommunerne samt tre medlemmer udpeget 

af lægekredsforeningens praksisudvalg. Det er dette udvalg som kan indstille til landsudvalget 

om evt. bod. 

Med hensyn til aflastning af forholdende efter H. Vedels flytning fra Nysted kunne der jo ikke 

foretages noget, så længe Vedel forsøgte at sælge sin praksis. Først da dette måtte opgives, 

kunne amtet seriøst søge efter en vikar, som nu starter den 1. juni. 

Hvorfor har Susanne Andersen for resten opsagt sin medarbejder et par måneder før lukning? 

Hvorfor har Susanne Andersen ikke taget mod tilbud om vikaraflastning, som amtet har 

tilbudt? 

Hvorfor blev Susanne Andersen først syg efter lukning af sin klinik og efter ovennævnte udvalg 

indstillede til evt. bod?  

Og så har Susanne Andersen 1360 indskrevne borgere og ikke 1400 med pligt efter 

overenskomsten til ca. 1600”. 

 

Lokale erhversnavne. 

 

Aps. KBUS 17 NR. 4048, Kronprinsessegade 8, København, har stiftet navn til SKRUMLE 

LANDBRUG Aps., Ålholm Parkvej 7, Nysted. Udtrådt af direktionen er Kim Madsen. 

Indtrådt i direktionen Alexandra Husted-Andersen, Engtoftevej 10, Vedbæk, Deirdre Husted-

Andersen, c/o Aalholm Gods, Ålholm Parkvej 7, Nysted og Stefanie Husted-Andersen, 

Stockholmsgade 31, København Ø. 

 

NYSTED DYREKLINIK Aps., Aarestrupvej 8, Nysted, er stiftet med en kapital på kroner 125.000 

af dyrlæge Derk Riepko Vink, Syttenbanken 2, Kettinge. I bestyrelsen Godelieve Lydia Vink 

(formand), Syttenbanken 2, Kettinge, John Staugaard Ganzhorn, Glentevej 36, Silkeborg, og 

Derk Riepko Vink, Kettinge, med sidstnævnte i direktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. maj 2005. 
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Så fik vi palmer på havnen. 

 

 

Umiddelbart før pinse fostrede teknisk 

forvaltning den ide, at der måtte gøres noget 

på havnen, og resultatet blev, at der blev 

opsat fire palmer på havnefronten fra Annes 

Isbod og hen mod fiskerestauranten. 

Palmerne er udplantet i hver sin plantekasse 

og er vel ca. 2 meter høje. 

Ud fra devisen Sydhavsøerne og Nysted – 

besøgende på havnen skulle have noget med 

hjem. 

 

Men det kom ikke til at gå upåagtet hen! 
 

 Foto: John Voigt 

 

Tidligere borgmester Leo Thorsen, Strandvejen 61, Nysted - og også formand for den 

nystiftede Grundejerforeningen Nysted Havnefront - rejse sagen på det netop afholdte 

byrådsmøde i spørgetiden, hvor han bl.a. fremførte, at sådanne palmer er i strid med 

lokalplanen og er et fremmedelement, som ikke hører hjemme i Nysted. 

Sagen er nu sendt retur til teknisk udvalg, som jo har godkendt opsætningen af palmerne på 

havnen. 

 

I øvrigt – en eller anden spøgefugl har ment, at der manglede noget i de der palmer, så 

vedkommende havde hængt et par bananer op i palmerne. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Svend Frank, Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, 

Rødstensrevle 2, Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Nysteds kommunale 

rejseklub og pengene: 

”Denne gang til Island med rejselystne politikere og embedsmænd. 

Dette ønske blev forelagt os på et lukket byrådsmøde for nogle måneder siden. Jeg blev meget 

overrasket, da vi kort forinden på grund af et dårligt budget, forhøjede prisen på de ældres 

udbringning af mad, afskaffede havearbejde for ældre og handicappede, fyrede den mand der 

stod for det, og flyttede jobcentret til Kettinge Fritidscenter, hvilket betyder mindre plads til 

fritidsaktiviteter. 

Den 30/3 læste jeg i Folketidende fra Fritidssamvirkes årsmøde, at nu skulle der fyres op 

under politikerne i Nysted. Nu var fritidslivets eksistens ifølge beretningen truet på grund af de 

drastiske nedskæringer fra kommunen. 

Den økonomisk trængte kommune bad regeringen om del i puljen, der ved sidste finanslov var 

afsat som hjælp til dårligt stillede kommuner. Vi modtog 8 mil. kr. 

Jeg bekendtgjorde på mødet, at man ikke kan modtage en check på 8 mil med den ene hånd, 

og samtidig have kufferten rejseklar i den anden hånd. 

Der var flere i byrådet som heller ikke ønskede at deltage, det kan de selv kommentere, hvis 

de ønsker det. Det er fuldstændig klart, at Dansk Folkeparti ikke deltager i denne tur. 

Man kan desværre ikke finde den medicin i Nysted som er i stand til at nedkæmpe 

rejsefeberen. 

Til de politikere der rejser med og ikke genopstiller til næste kommunevalg må turen betragtes 

som en lystrejse. 

De politikere der genopstiller, henter måske deres valgflæsk på Island. 

Jeg ønsker dem alle en god rejse!”. 

 

 

 

 

14. maj 2005. 
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Nyt røgfilter på Halmvarmeværket. 

 

 

Det gamle røgfilter på Halmvarmeværket 

bliver nu udskiftet. Det nye filter kom fra 

Polen i fredags og i nær fremtid vil det blive 

opsat og monteret. 

Det nye filter er væsentlig mere effektivt end 

det gamle. Det vil være slut med de udslip af 

sort røg, der af og til forekommer. Samtidig 

vil der kunne spares elektricitet, idet der ikke 

behøves at være så meget udsugningseffekt 

gennem det nye filter. 

Også kedlen skal udskiftes. Dette vil ske på et 

senere tidspunkt. 

  
 Foto: John Voigt 

 

Pinsefest på Skansepavillonen. 

 

 

 

Boldklubben B 1990 og Lions Club havde 

indbudt til pinsefest – efter samme mønster 

som i ”gamle dage” – i Skansepavillonen på 

Skansen. Ca. 100 medlevende og spisende 

gæster deltog i arrangementet. Musikken blev 

leveret af orkestret ”Efter Skoletid”. 

Forfatteren med hustru og et par gode venner 

deltog, og kan kun sige, at arrangementet var 

en stor succes, som fortjener en gentagelse 

næste år. 

 

Udsnit af gæsterne til Pinsefest. 
Foto: Søren Gjødvad 

 

 

15. maj 2005. 

 

Jørgen Flemming Kastling, Østergade 4, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 70 år. 

 

17. maj 2005. 

 

Vejen banet for sommerhuse. 

 

Lokalplanen for Skansegården, hvor firmaet 2L vil opføre sommerhuse og feriecenter, har nu 

fået sin endelige godkendelse. Dermed kan arbejdet på området gå i gang i denne uge, som 

det er planlagt – skriver Folketidende. 

I forbindelse med den offentlige høring om lokalplanen er der kommet en række indsigelser og 

forslag til ændringer. 

Fra det oprindelige forslag er derefter indføjet disse ændringer: Der skal være sikre p-pladser, 

der etableres fællesantenne og Paradisrutens bevarelse gennem området tydeliggøres. 

Desuden udgår et punkt om havemure. 

Den endelige godkendelse af lokalplanen foregik uden bemærkninger fra byrådsmedlemmerne. 

 

Lene Susanne Larsen og Lasse Sundstrøm Larsen, Wichmandsvej 2, Nysted, er blevet 

forældre. De fik en lille pige. 
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19. maj 2005. 

 

Vintersæsonen slutter. 

 

Stoppestedet i Nysted slutter på søndag sin vintersæson. Det sker med bankospil, kaffebord og 

almindelig hygge i lokalerne i den gamle stationsbygning. 

Her vil der være adgang for alle interesserede fra klokken 14. 

 

Lokal kunst på rådhuset. 

 

Tove Pyndt Jensen præsenteret i denne tid sine værker på rådhuset i Nysted. 

Udstillingen kan ses i rådhusets åbningstider resten af denne måned. 

 

Kammerkor fra Aarhus. 

 

På lørdag får Nysted Kirke besøg af Aarhus Kammerkor. 

Det møder med 22 sangere, der dirigeres af korets grundlægger, seminarielektor Erik Bjørn 

Lund. Koret er dannet i 1980. Repertoiret omfatter værker af både ældre og nyere musik. 

Koncerten i Nysted Kirke indledes kl. 15 og der er gratis adgang. 

 

20. maj 2005. 

 

Om kommunesammenlægninger. 

 

Som bekendt har der været praktiske og politiske problemer med sammenlægningen af de 

øvrige kommuner på Lolland. Dette resulterede bl.a. i, at Indenrigsministeriet – efter 

mælingsbesøg af tidl. minister Thorkild Simonsen – anbefalede, at man afgjorde spørgsmålet 

ved en folkeafstemning. 

Denne folkeafstemning endte med, at der var 53,1 % tilslutning til én stor kommune på resten 

af Lolland. 

 

21. maj 2005. 

 

Fik du hørt dem? 

 

Omkring klokken 3.30 starter de – fuglene altså. 

Ca. på den tid blev jeg vækket i min søde søvn og ind gennem soveværelsesvinduet lyder et 

livsbekræftende, ildfuldt og kraftigt kor fra de mange sangfugle, der holder til her i nabolaget. 

Nu er jeg ikke fuglekender, men jeg mener da jeg kan genkende solsorten. Mange andre 

blander sig i koret, og jeg kan ikke lade være med at ligge og nyde det. 

Hov – hvad var det? Et bump på skraldespandslåget. Op og se. Det var naboens kat, som nu 

sidder på låget. Er der mulighed for lidt ”fuglesteg”? 

Lidt efter falder jeg igen i søvn – lullet ind af det store fuglekor. 

 

22. maj 2005. 

 

Else Jørgensen, Adelgade 93, Nysted, er stille sovet ind i en alder af 80 år. 

 

23. maj 2005. 

 

Læge Karen Bang Malmstedt, Adelgade 62A, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 75 år. 

 

 

 

24. maj 2005. 

 

Trussetyv på spil i Nysted. 
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En trussetyv er på spil i Nysted. For en lille måned siden forsvandt der to par ungpigetrusser 

fra tørrepladsen, der hører til ejendommen Ny Østergade 2A. 

I søndags var tyven igen på spil. Her forsvandt der yderligere to par trusser. 

Tyverierne er anmeldt til det lokale politi. 

 

Skal finde en ny bestyrelse. 

 

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Wichmandsgårdens Grundejerforening af 

1978 – oplyser Folketidende. 

Den skal holdes fredag aften i Stoppestedet. Her vil bestyrelsen komme med en kort 

orientering, hvorefter der skal vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

og kasserer. 

Alle medlemmer af den nuværende bestyrelse har trukket sig tilbage i protest mod 

beslutningen i teknisk udvalg om godkendelse af to træhuse ved Rosenvænget. De er i strid 

med lokalplanen for området.  

I samme lokalplan er det et krav, at der er en grundejerforening - men ingen ønsker at lede 

den. 

 

Konditionen er god på Rådhuset. 

 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen, fuldmægtig Jens Petersen fra kommunens 

servicekontor og overass. Allan Troelsen fra skatteforvaltningen deltaget alle tre i 

halvmaratonen, Broløbet, over Storebælt lørdag den 28. maj. 

Broløbet arrangeres af idrætsforeninger på begge sider af Storebælt, Nyborg og Korsør 

kommuner og Sund & Bælt. 

Der er tilmeldt 6.260 løbere, som skal løbe en tur på lidt over 21 kilometer. 

 

26. maj 2005. 

 

Om bispevalget på Lolland-Falster. 

 

Så er bispevalget afgjort i første omgang. Afstemningen blandt de 4 kandidater gav ikke det 

flertal til én af kandidaterne, der kunne afgøre valget. Nu skal man ud i anden runde, hvor det 

bliver sognepræst Helge Baden Nielsen (147 stemmer) og provst Steen Skovsgaard (266 

stemmer) der skal kæmpe om bispesædet. 

Vor egen lokale kandidat – sognepræst Jens Christian Nielsen – fik 89 stemmer, og blev som 

sådan slået ud i første omgang. 

Den sidste kandidat domprovst Ole Opstrup fik 139 stemmer. 

 

27. maj 2005. 

 

Amerikanere på besøg om vindmøller. 

 

Fra halvøen Cape Cod i staten Massachusetts har en delegation på 35 taget turen til Nysted for 

at høre og se nærmere på vindmøller. I torsdags havde kommunen besøg af hele 

delegationen, og på mødet i kantinen fortalte bl.a. borgmester Lennart Damsbo-Andersen om 

havvindmølleprojektet og de erfaringer som Nysted har på området. 

Efterfølgende var der besøg ved vindmøllerne. 

 

Om palmerne på havnen. 

 

Der har stået blæst om de anbragte palmer på havnen. Bl.a. har tidligere borgmester Leo 

Thorsen gjort indsigelse, idet opsætningen strider mod lokalplanen for havnen. 

Nu har teknisk udvalg genbehandlet sagen, og har besluttet, at palmerne forbliver på havnen. 



 73 

Troels Frandsen, formand for teknisk udvalg udtaler: - Der er ikke tale om blivende planter, og 

de står desuden i nogle plantekasser, der gør det muligt at fjerne dem igen. Derfor er der intet 

ulovligt i det. 

 

28. maj 2005. 

 

Hans Rasmussen, Rosenvænget 14, Nysted, kan fejre sin 50 års fødselsdag. 

Åbent hus på dagen på adressen fra kl. 11 til 14. 

 

Politisk medvind til hotel. 

 

Restauratørparret Sally og Poul Vestergaard har fået tilladelse til at gå videre med 

ombygningen af Nysteds tidligere politistation, som de købte i november 2004. De agter her at 

indrette et feriehotel med syv værelser og en spisestue. Teknisk udvalg har netop besluttet at 

godkende byggeriet med visse ændringer, som tilgodeser både bygherrerne og naboen. 

 

30. maj 2005. 

 

Genbrugspladsen og sorte sække. 

 

Så er det slut med at komme med sorte sække på genbrugspladsen på Klostervej i Nysted. Alt 

for mange forsøger at komme af med deres husholdningsaffald ved at skjule det mellem andet 

brandbart affald. 

Fra 1. juni indføres klare affaldssække. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Jette og Leo Thorsen, Strandvejen 61, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Under palmernes sus: 

”Jeg undrer mig over teknisk udvalgs behandling af Jettes og min klage vedr. palmerne ved 

Nysted havn. 

Udvalgets beslutning om, at palmerne lovligt er plantet i plantekasser, er dog den tarveligste 

argumentation jeg længe har hørt. Tror udvalget og teknisk forvaltning virkelig, at dumsmarte 

beslutninger kan legalisere overtrædelse af lokalplanen for området?  

Udvalgets beslutninger er et klart brud på lokalplanen, man vil herefter kunne plante hvad som 

helst, når blot man anvender plantekasser, hvad enten det drejer sig om hække eller 

enkeltstående træer. Hvad med en terrasse mod vandsiden hvor fundamentet placeres i en 

plantekasse? 

Man må spørge: Er lokalplanen et sæt fælles regler, eller kun et redskab til, at dæmpe den 

enkeltes udfoldelsesmulighed? 

I virkeligheden afskærer teknisk udvalg sig i fremtiden muligheden for at kunne styre 

udviklingen, idet det vil være svært at vinde evt. fremtidige overtrædelser af lokalplanen ved 

højere instanser, når man selv lader hånt om lokalplaner. 

Vi blev i byrådets spørgetid i øvrigt lovet et skriftligt svar, men Folketidende er åbenbart 

hurtigere end forvaltningen”. 

 

31. maj 2005. 

 

Filter på plads på Halmvarmeværket. 

 

Placeringen af Halmvarmeværkets nye filter forløb helt uden problemer. I løbet af et par uger 

vil det nye filter være tilsluttet værkets halmfyr, så det igen kan sættes i drift. 

 

Lægen træffes kun efter aftale. 

 

Den nye lægepraksis – i gården ved Netto – åbner i morgen. Der bliver ikke åben konsultation. 

Konsultation kan kun foretages efter aftale. Der henvises i den anledning til Henrik Vedels 

gamle telefonnummer 54 87 10 07. Telefontid bliver mandag-fredag mellem 8 – 9, 10-12, 

samt 13 og 15. 
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 juni 2005. 

 

Trussetyven på spil igen. 

 

12 par trusser, tre bh’er og en undertrøje blev det samlede udbytte, da Nysteds trussetyv slog 

til igen. 

 

Ønsker at rive lille hus ned. 

 

Det lille faldefærdige hus med ubrugelige 

toiletter ved udgangen fra pladsen ved kirken 

til Gl. Torv skal rives ned, hvis det står til 

menighedsrådet – skriver Folketidende.  

Rådet har søgt kommunen om tilladelse til at 

foretage en nedrivning, der vil koste 43.000 

kroner. Det har man indhentet tilbud på. 

- Vi har også indhentet tilbud på renovering, 

og det vil koste 16.000 kroner, men vil så kun 

være meget nødtørftigt. Skal det sættes 

ordentligt i stand, vil vi komme op omkring 

150.000 kroner. Og der er alligevel ikke brug 

for bygningen, siger menighedsrådets 

formand Palle Borst Jensen. 
 

 Foto: John Voigt 

 

Den lille bygning har gennem flere år været udsat for stadigt mere forfald. Dens bindingsværk 

er meget ødelagt. Den kan ikke bruges til noget, uanset om den bliver sat i stand. 

 

2. juni 2005. 

 

Dagens små betragtninger. 

 

Fadervor fylder på engelsk 56 ord. 

De Ti Bud indeholder 297 ord. 

Den amerikanske frihedserklæring er på 302 ord. 

Men den engelske version af EU’s direktiv for import af andeæg fylder 26.911 ord. 

 

Lokale erhvervsnavne. 

 

Thomas Hermann er udtrådt af bestyrelsen i ANLÆGSGARTNER PER HANSEN A/S, Klostervej 

4-6, Nysted. Indtrådt i bestyrelsen er tømrer- og murermester Bjarne Petersen, Stubbekøbing. 

 

3. juni 2005. 

 

Slovakisk violinist anholdt. 

 

En mand fra Slovakiet blev i går anholdt i Nysted, fordi han spillede på violin uden tilladelse – 

skriver Folketidende. Efter anholdelsen viste det sig, at manden ingen penge havde og derfor 

ikke har ret til at være i Danmark.  

Grænsepolitiet har nu bedt Udlændingestyrelsen afgøre, om det er tilstrækkeligt at bede 

manden køre hjem til Slovakiet sammen med sin søn. 

 

 

 

 

1. 
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4. juni 2005. 

 

10-års-dag for Paradisruten. 

 

Nysted Erhvervs- og Turistforening vil 19. juni markere, at det er 10 år siden, Paradisruten 

blev etableret – skriver Folketidende. 

Det skal fejres med et motionscykelløb, der får udgangspunkt ved Turistinformationen på 

havnen i Nysted. De første 100, der møder op på startstedet får gratis T-shirts udleveret. 

Undervejs på ruten vil der være servering af forfriskninger, og der er mulighed for en gratis 

dukkert i Kettinge Svømmebad, når turen er gennemført. 

Paradisruten forløber som cykelsti langs Nysted Kommunes syd- og østkyst. Der er mulighed 

for at nyde havudsigt og natur ved både Østersøen og Guldborgsund. Den endelige linjeføring 

ved Frejlev Skov er endnu ikke gennemført. 

 

5. juni 2005. 

 

Grundlovsdag. 

 

Hvorfor holder vi Grundlovsdag og hvad er det for noget? 

 

Grundloven er grundlaget for et lands forfatning, d.v.s. regler for statens styre og borgernes 

rettigheder. Grundloven står over andre love derved, at den ikke kan ændres ved almindelig 

lov og i øvrigt er særlig beskyttet mod forandringer. I Danmark er håndfæstningerne i 14. – 

17. årh. og Kongeloven af 1665, hvorpå enevælden byggede, forløberen for Danmarks Riges 

Grundlov af 5. juni 1849. 

Den Grundlovgivende Rigsforsamling – dansk politisk forsamling valgt 5. oktober 1848 ved 

almindelig valgret for uberygtede mænd over 30 år samledes for at vedtage den første frie 

forfatning. Kulturminister D. G. Monrad forelagde et udkast. Der forhandledes mellem 

forsamlingens 152 medlemmer, hvoraf 38 var kongevalgte. Man nåede til enighed 25. maj 

1849, hvorefter Danmarks Riges grundlov blev underskrevet 5. juni 1849. 
Kilde: Lademanns leksikon. 

 

Ved de netop afholdte Grundlovsmøder rundt i landet har spørgsmålet om behovet for ændring 

af Grundloven været på tale, idet behovet for ændring er opstået ved ægteskabet mellem 

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary og deres fremtidige børns arveret til tronen. 

Der er dog bred enighed om, at det ikke er Grundloven der er behov for at ændre, men 

derimod Tronfølgeloven. 

Så er det på plads – og det er meget godt at få afklaret. 

 

At det også er 90 år siden kvinder fik valgret i Danmark er der nok ikke mange der tænker på 

nu om dage. Mange steder i landet var der arrangementer, der fejrede kvindernes 

medbestemmelsesret og indtræden i de demokratiske processer. 

Historisk kan det nævnes, at danske kvinder fik valgret til menighedsråd 1903, kommunalråd 

1908 og rigsdag 1915. 

 

6. juni 2005. 

 

Forsvarsbrødrene for Nysted og Omegn afholder generalforsamling på Skansevej 1, Nysted, 

den 16. juni, kl. 18.30. Dagsorden ifølge lovene. 

Der vil blive spisning kr. 75.-. Tilmelding påkrævet. 

 

Nyrenovering på Biblioteket. 

 

Nysted Bibliotek holder lukket fredag 17. juni 2005. Personalet lægger sidste hånd på 

indretning af den nyrenoverede 1. sal. 

HURRA!!! HURRA!!! HURRA!!! 
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Bibliotekets 1. sal er færdigrenoveret og tages i brug. Kom og glæd jer med os! Lørdag d. 18. 

juni 2005 er der fest på biblioteket kl. 10 – 14. 

Program: 

10.00   Den røde snor klippes 

10.15 -14.00  Biblioteket holder åbent 

10.15 -14.00  Salg af kasserede materialer  

11.30 - ca. 12.15  Klovne-forestilling for børn fra 3 -11 år og deres forældre. 

Charlie & Binalto fra Cirkus 3 viser ægte klovnerier. 

Gratis billetter fås på biblioteket fra mandag d. 6. juni 2005. 

Bemærk: Begrænset antal billetter. 

 

I "Det lille Galleri" udstiller Lokalhistorisk Arkiv i Nysted fotos af huse i Nysted Kommune: 

"Sådan så det ud før - sådan ser det ud nu". 

I det store nyrenoverede lokale udstiller Kunsthjørnets 11 kvindelige kunstnere. Der vil kunne 

ses flotte malerier, patchwork-tæpper, unika- strik og filt, pileflet, glasfade, smykker, keramik 

og meget andet. 

 

8. juni 2005. 

 

Nysted er klar til by- og havnefest. 

 

Arrangørerne - B 1990, Nysted Brydeklub og Lions Club – er stort set klar med programmet for 

årets by- og havnefest, der skal holdes 24. og 25. juni – dels i Adelgade om fredagen, dels ved 

havnen om lørdagen. 

Programmet følger de tidligere års aktiviteter, men i år er børnetovtrækning og ”heste” 

væddeløb nye indslag. Se programmet under de nævnte datoer nedenfor. 

I tilknytning til by- og havnefesten senere på måneden har arrangørerne etableret et lotteri. 

Der er lavet 2.000 lodder, og ved at skrabe i et felt kan køberne straks se, om de har vundet 

en af de kontante præmier på 50 eller 100 kroner. Eller eventuelt et nyt lod. 

Desuden trækkes der lod om tre hovedgevinster på 5.000, 2.000 og 1.000 kroner. Det sker i 

festteltet på havnen. 

 

Foreningen Norden. 

 

Den 30. juni tager Foreningen Norden på venskabsbesøg til Frederiksham i Finland. Der er 

foreløbig tilmeldt 10, men der er stadig plads til flere. Interesserede kan tilmelde sig hos Børge 

Stenstrup. 

 

9. juni 2005. 

 

Nysted Efterskole fik ny formand. 

 

Efter omkring en snes år i bestyrelsen og seks-syv år på formandsposten har Leif Videcrantz, 

Nykøbing F., trukket sig fra ledelsen af Nysted Efterskole – skriver Folketidende. 

- Jeg havde bebudet, at jeg ville holde, når jeg fyldte 70 år, og det er sket nu. Jeg har også et 

par andre formandsposter, som jeg er på vej til at forlade i samme anledning, fortæller Leif 

Videcrantz. Han ville egentlig være stoppet samtidig med at Anders Bondo forlod skolen som 

forstander, men valgte at være med til at "køre" Søren Dahlstrøm Nielsen ind som ny 

forstander. 

Videcrantz er uddannet lærer, men blev i 1970 tilknyttet amtet som uddannelseschef. Det 

fortsatte til for syv år siden.  

Ny formand er blevet Henrik Nyberg, der bor i Ølstykke. Som næstformand er tidligere 

skoleinspektør Ib Henriksen, Kettinge, udpeget på bestyrelsens konstituerende møde. 
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11. juni 2005. 

 

Kunst i det åbne land. 

 

Sommeren byder på nogle helt ekstraordinære oplevelser i det Lolland-Falsterske landskab. 

Projektet LandArt Lolland-Falster, der løber af stabelen fra på torsdag og sommeren over, 

sætter sit præg på 11 forskellige lokaliteter fra nord til syd, fra øst til vest. De medvirkende 

kunstnere har udvalgt et sted, hvor deres kunst i form af skulpturer, installationer m.m. møder 

landbruget og landskabet og skaber oplevelser i pagt med det enkelte steds ånd. Oplevelserne, 

der så og sige gror op af markernes muld, og som har bud til både turister og fastboende, skal 

opsøges. Der er naturligvis udarbejdet et kort over de steder, hvor de forskellige kunstværker 

forefindes. Også Folketidende er med på ideen, og har i deres lørdagsudgave optrykt et kort 

over lokaliteterne. 

 

Det er Grønt Center, Østdansk Turisme, Åbent Landbrug og billedkunstneren Lis Nellemann der 

er initiativtagere til LandArt-projektet, der udspringer af en ide om at skabe noget 

ekstraordinært i et samarbejde mellem kunstnere, erhvervsliv, landbrug, kultur og turisme.  

 

Naturligvis er Nystedområdet også præsenteret. På Aalholm Gods mark vest for ”Løverne” på 

Sakskøbingvej – på venstre side af Sakskøbingvej mod Herritslev – har kunstneren Maiken 

Monnerup, maler, collage/assemblagekunster, opstillet sit kunstværk: Tema: På herrens mark. 

 

Kranse og koncert. 

 

Valdemarsdag på onsdag markeres traditionen tro med kransenedlægninger og musik i 

Nysted. Først bliver der kransenedlægning ved Krigergravene på kirkegården. 

Derefter nedlægges kranse fra Hjemmeværnet, forsvaret og Forsvarsbrødrene ved 

Flyvermonumentet på havnen. Her giver Hjemmeværnets orkester bagefter koncert. 

Afslutningen foregår i rådhusets kantine, hvor der serveres kaffe og lagkage for orkestrets 

medlemmer. 

 

Byrådet ser på svineavl. 

 

Byrådet indleder sit ordinære møde på onsdag med at se på svin. Godsejer Holger Marcher, 

Høvængegård, har indbudt det samlede byråd til at se på moderne svineavl. 

Efter denne ekskursion tager byrådet tilbage til Nysted, hvor der bliver besøg i Aarestrups hus, 

inden det ordinære byrådsmøde holdes på rådhuset. 

 

13. juni 2005. 

 

Læses af via radio. 

 

Over en tredjedel af Nysted Varmeværks brugere – godt 250 – skal ikke selv foretage 

aflæsning af deres målere. Dette sker nu via radio. Aflæsningen vil ske ultimo juni 2005, hvor 

værkets bil kører forbi adressen og aflæser målerne. 

 

Hjemmeplejen skal have nye biler. 

 

Hjemmeplejens nuværende 10 benzindrevne biler af mærket Hyundai Atos og Getz bliver nu 

udskiftet med 10 Hyundai Gets med dieselmotorer. Årsag: Besparelser på driftsudgifter og 

leasingprisen. 
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16. juni 2005. 

 

Paradisruten 10 års jubilæum. 

 

 

 

 

 Annonce i Nysted Avis.  

 

Politiker bliver campingchef. 

 

 

 

Karsten Sørensen overlader fra 1. juli sit 

socialdemokratiske mandat i Nysted Byråd 

til Dennis Fridthjof fra Øster Ulslev. 

K. S. har købt campingplads i Nordjylland. 

Foto: Nysted Kommune  

 

17. juni 2005. 

 

Arbejdet skrider frem. 

 

Tandlæge Helle Parbæks indretning af ny tandklinik i Jernbanegade – der hvor læge Henrik 

Vedel holdt til – skrider planmæssigt frem. Hele bygningen er så at sige under ombygning. Der 

er særlige miljøkrav gældende vedr. røntgen, som bliver installeret direkte ved klinikkens to 

patientstole. Væggene omkring de to behandlingsrum skal derfor pakkes ind i bly, ligesom der 
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skal monteres særlige persienner foran vinduerne for at beskytte forbipasserende på gaden 

mod stråling. 

Ombygningen vil også give mere plads til patienterne og til personalet, som får egen 

garderobe og toilet, frokoststue og et særligt rum til sterilisation af instrumenter. 

Ombygningen forventes tilendebragt omkring 1. september. 

 

Rekordsalg i Genbrugsbutikken. 

 

Salget går strygende i Genbrugsbutikken i Adelgade. Overskuddet i årets første halvdel er på 

kr. 36.000, som set i forhold til sidste år er en stigning på kr. 10.000. Bestyrelsen har nu 

fordelt beløbet. 

De kr. 36.000 er fordelt med kr. 18.000 til ældrearbejdet i Nysted Kommune, kr. 3.600 til 

menighedspleje i Nysted Kommune og kr. 14.400 til Danmissions humanitære og kirkelige 

arbejde i Afrika og Asien. 

 

18. juni 2005. 

 

Du bliver smidt på porten! 

 

Hvis du efter 1. juli møder frem på Genbrugspladsen i Nysted med affald i sorte sække bliver 

du sendt hjem igen. Det har teknisk udvalg besluttet. Fra og med denne dato modtaget 

genbrugspladsen kun affald i klare plastiksække. 

 

Nyt fra sommerfronten. 

 

Arne Høegh, byrådsmedlem og socialudvalgsformand, der også er landmand vil studere til 

vinbonde. Er påbegyndt kursus på Fyn. 

Helle Bækkel, byrådsmedlem og kendt for sine forestillinger med teatergruppen Pisterne er 

ansat som lærer på Nysted Skole. Hun tiltræder efter sommerferien og afløser lærer Henrik 

Lund, der fra samme tidspunkt er ansat i skolefritidsordningen på Nysted Skole. 

 

19. juni 2005. 

 

Konfirmation i Nysted Kirke. 

 

Følgende blev konfirmeret søndag den 19. juni, kl. 10.30. 

 

Sabrina Jørgensen Billevej 8 Vantore. 

Katrin Juhl Rasmussen Sønderhavevej 8 Kettinge 

Cathrine Walli Bille Pedersen Søndergade 16 Nysted 

Daniel Hersom Nielsen Hvedevænget 5E Nysted 

Katharina Grube Hoppe Bagstræde 12 Herritslev 

Christina Klesiewiez Ved Havnen 2 Stubberup 

Melissa Holmelund Krogsvej 2 Vantore 

Poul Dose Strandvejen 75 Nysted 

Diana Jensen Vantorevej 58 Vantore 

Maria Jensen Sakskøbingvej 8 Stubberup 

Jonathan Elholm Madsen Ny Østergade 3 Nysted 

Camilla Bæhr Syrenvænget 52 Nysted 

Sandra Højberg Pedersen Stubberupvej 14 Stubberup 

Diana Sørensen Ingesvej 4 Høng 

Mia Feldmann Jensen Bækkeskovvej 18 Kettinge 

Rikke Pouli Pedersen Enghavevej 8 Kettinge 
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20. juni 2005. 

 

Præsidentskifte. 

 

Nu er det ikke præsidenten i USA der er skiftet ud, men præsidenten i Nysted Inner Wheel 

Klub. 

Nysted lnner Wheel har netop haft deres 12. og sidste møde for denne sæson - derved er det 

også tid for en ny præsident. Pia Sibborn Larsen takkede af og Anne-Lise Jensen blev indsat 

som ny præsident. Nysted lnner Wheel Klub holder en kort ferie, for derefter at starte i august, 

hvor der ligger et nyt og spændende program klar for medlemmerne. Nysted Inner Wheel Klub 

har et medlemstal på 21 og mødes en gang om måneden i Kettinge Forsamlings- hus. 

 

Så er der igen By og havnefest i Nysted. 
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21. juni 2005. 

 

Organist forlader Nysted Kirke. 

 

Menighedsrådet i Nysted Sogn skal atter på jagt efter en organist og korleder – skriver 

Folketidende. 

Anne-Kari Ingerslev, der tiltrådte 15. maj, har meddelt, at hun stopper 1. juli, fordi jobbet 

kræver langt flere timer, end hun havde fået opfattelsen af. 

- Jeg er ked af det, men det var en nødvendig beslutning. Jeg kunne ikke se andre udveje, 

siger Anne-Kari Ingerslev og forklarer, at stillingen i Nysted er en såkaldt kvote 85 stilling. 

Det vil sige, at lønnen svarer til 85 procent af betalingen for en fuldtidsstilling. 

- Efter min mening er der arbejde til mindst en fuldtidsstilling. Jeg blev virkelig overrasket over 

stillingsindholdet. Der ligger nogle ganske store forventninger og ambitioner i jobbet, siger 

hun. 

Overrasket. 

Menighedsrådsformand Palle Borst-Jensen er også overrasket, men af en anden grund. 

- Vi står lidt uforstående over for situationen. Vi synes selv, vi har været meget grundige med 

at beskrive stillingen.  

- Og jeg må sige, at vi også troede, vi havde fået den rigtige, siger Palle Borst-Jensen og 

tilføjer. 

- Jeg er lidt frustreret over det og ked af det, men nu går vi straks i gang med at søge igen.  

Indtil der er fundet endnu en ny organist, bliver jobbet passet af en vikar. 

Anne-Kari Ingerslev forklarer også, at hun har valgt at sige op nu, fordi børnekoret holder 

sommerferie og der dermed er god tid til at finde en afløser, inden efterårssæsonen begynder. 

Hun vil nu gå i gang med at søge en anden stilling, der bedre kan kombineres med, at hun i 

det kommende år skal gøre sin organistuddannelse færdig på Kirkemusikskolen i Roskilde. 

- Det er fuldstændig uholdbart at fortsætte i Nysted, siger hun. 

 

Dømt for at true sin sagsbehandler. 

 

52-årig mand blev mandag idømt 40 dages ubetinget fængsel – skriver Folketidende. 

Jeg har en pistol, og jeg knalder dig. Den trussel fik en sagsbehandler stukket i hovedet 17. 

december i fjor, da en af hendes klienter opsøgte hende på Nysted Rådhus. 

For denne trussel og en falsk alarm til politiet blev klienten, en 52-årig mand, mandag fundet 

skyldig ved Retten i Nykøbing F. Han blev idømt 40 dages ubetinget fængsel, og på hans 

vegne tog hans forsvarer, advokat Bjarne Berg Christiansen, betænkningstid. Selv var den 52-

årige syg og kunne derfor ikke møde i retten. 

Falsk alarm. 

Truslerne faldt en dag, hvor den 52-årige var "oppe at køre". Han var netop blevet sagt op fra 

sin bolig. Tidligere havde han brugt kraftige udtryk, når han talte med sin sagsbehandler. Men 

ved denne lejlighed blev hun nervøs for hans udtalelser. 

Den falske alarm blev foretaget 8. januar i år. Den 52-årige ringede til politistationen i 

Nykøbing F., og vagthavende talte med ham. 

- Jeg har slået min kone ihjel. Med en kniv. Den sidder i brystet på hende endnu, fortalte den 

52-årige. 

Det var ikke første gang, at den 52-årige ringede, men denne gang tog vagthavende sagen 

alvorligt. Der blev sendt både ambulance og patruljevogn til mandens adresse. Her blev det 

konstateret, at kvinden var i live. Både hun og den 52-årige var fulde, som de ifølge 

vagthavende tit er. 

Frikendt. 

Den 52-årige har nægtet begge forhold. Begge gange var han for beruset til at huske noget, 

har han tidligere forklaret i retten. 

Til gengæld blev den 52-årige frikendt for spirituskørsel på knallert. Her havde politiet nemlig 

ikke beviser i form af en blodprøve. 

Den 52-årige er tidligere dømt flere gange, blandt andet for røveri, vold og trusler mod 

sagsbehandler. 
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22. juni 2005. 

 

Nysted varmeværk skal have ny driftsleder. 

 

Der skal ansættes en ny driftsleder til Nysted varmeværk, idet Jørgen Petersen, som har været 

tilknyttet værket siden 1. december 1990 forlader stedet på et tidspunkt, der endnu ikke er 

aftalt. 

Værkets bestyrelse har nu opslået stillingen. 

Om årsagen til ophøret vil hverken formanden Rudi Madsen eller Jørgen Petersen udtale sig. 

 

23. juni 2005. 

 

Spidskandidat til Guldborgsund kommune. 

 

 

 

Jens Petersen, 50 år og gennem 15 år 

byrådsmedlem i Nysted, skal stå i spidsen for 

Det Radikale Venstre i Guldborgsund 

Kommune. 

Det blev resultatet, da partiets medlemmer i 

Nykøbing F, Nysted, Sakskøbing, Nørre 

Alslev, Stubbekøbing og Sydfalster 

Kommuner holdt fælles opstillingsmøde for at 

vælge kandidater til kommunalbestyrelsen i 

den kommende storkommune. 

Foto: Nysted Kommune.  

 

Sankthansaften i Nysted. 

 

I år var der sankthansbål på Holten Strand og på Skansen i Nysted. Båltalen blev holdt af 

borgmester Lennart Damsbo-Andersen. 

Nysted Roklub – som tidligere har holdt sankthansaften ved klubben på Strandevejen – havde 

aflyst i år. 

 

Grønt lys for rundkørsel. 

 

Så kan de gå i gang med at grave. 

Nysted Byråd har bevilget 1,2 millioner kroner til fornyelse af vandtårnsvej og rundkørsel på 

Wichmandsvej. 

 

24. juni 2005. 

 

Dumt hærværk på springvand. 

 

Fem gange er der hældt vaskepulver i anlægget på Gammel Torv. Vejformand opfordrer 

beboere til at holde et vågent øje med "spøgefuglene". Næste gang bliver de meldt til politiet, 

advarer han. 

 

25. juni 2005. 

 

By- og havnefesten kom godt i gang. 

 

Humøret var højt hos arrangører, handlende og gæster da By- og havnefesten åbnede fredag 

eftermiddag. I modsætning til sidste år, hvor festlighederne bogstaveligt talt regnede væk, var 

der både solskin og vindstille, så publikum strømmede til de mange boder i Adelgade. 
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Emil Aarestrups hus bliver skattefrit. 

 

Fra 1. juli i år kan Foreningen Digteren Emil Aarestrups Hus spare 970 kroner om året i 

ejendomsskat. 

Nysted Byråd har nemlig vedtaget at imødekomme en ansøgning fra foreningen om at slippe 

for skatten, og det kan ifølge lov om beskatning af faste ejendomme lade sig gøre.  

Byrådet vedtog samtidig at sætte husets årlige renovationsafgift ned fra 1.450 kroner til 725 

kroner, fordi den tilknyttede bolig ikke mere bliver udlejet til beboelse og derfor kan nøjes med 

at betale takst som erhvervsvirksomhed. 

 

26. juni 2005. 

 

Nogen vil ikke fejres, men alligevel. 

 

En af de mere farverige personligheder – Eiler Koch Jensen, Ålholm Parkvej 10, Nysted – fylder 

70 år, men det ønsker han at det skal gå stille af. 

I Nysted Avisen har han indrykket en annonce hvor han venligst, men bestemt frabeder sig al 

opmærksomhed i anledningen af dagen. 

Så det gør vi så. 

 

27. juni 2005. 

 

Rekordsalg til byfest. 

 

Regnen lørdag kunne ikke spolere Nysted By - og Havnefest. Fredagen blev med en 

omsætning på 50.000 kroner den hidtil bedste, og succesen fortsatte fra lørdag eftermiddag – 

skriver Folketidende. 

Med en omsætning på omkring 130.000 kroner mod normalt 80.000 kroner slog den syvende 

udgave af by - og havnefesten alle hidtidige rekorder, og festbestyrelsens formand, Torben 

Jørgensen, tøver ikke med at bruge ordet succes. 

- Det gik fantastisk godt. Fredagen i Adelgade har aldrig været bedre. Der var masser af 

mennesker, og hestevæddeløbet, som vi havde med for første gang, var en kanonsucces.  

- Lørdag aften fortsatte det. Teltet på havnen fyldt til bristepunktet.  

- Vi anslår, at der var omkring 500 mennesker, der hyggede og morede sig. Så er det sjovt, og 

så føler man, at man har gjort et godt stykke arbejde, siger Torben Jørgensen. 

Bekymring. 

Han erkender, at han var rigtig bekymret lørdag morgen og formiddag, hvor regnen truede 

med at sætte en stopper for det arrangement, der ellers var begyndt så godt. Der kom stort 

set ingen mennesker, og de, der kom, forsvandt hurtigt igen. Derfor håbede de 70 frivillige på 

bedre vejr lørdag eftermiddag og aften. 

Men aldrig så snart var den sidste dråbe faldet, før publikum strømmede til.  

Lions Club Nysted, boldklubben B 1990 og Nysted Brydeklub står bag by - og havnefesten og 

deler derfor også overskuddet ligeligt mellem sig.  

De to sportsforeninger bruger pengene til ungdomsarbejde, mens Lions anvender sin andel til 

humanitært arbejde blandt Nysted Kommunes børn, ældre og handicappede. 

Hvor stort overskuddet er, kan Torben Jørgensen endnu ikke oplyse. Han forventer at have et 

slutresultat sidst på ugen, når alle regninger er kommet ind og betalt. 

 

Trussetyv blev fanget. 

 

Flere har gennem den seneste tid fået stjålet deres trusser. Men en vaks nabo medvirkede i 

weekenden til, at tyven sandsynligvis blev fanget. Indbrudstyven blev lørdag fremstillet i 

grundlovsforhør, hvor politiet begærede ham varetægtsfængslet. Men det afviste retten, som 

løslod ham igen lørdag middag. 
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Månedens vittighed. 

 

Vagabonden til fruen, der forslog, at han skulle finde sig et arbejde: 

- Der er muligt, at de har ret i, at arbejde aldrig har skadet nogen. 

- men jeg tør ikke risikere at blive det første offer. 

 

30. juni 2005. 

 

På torsdag, den 30. juni, kan Anne-Marie Simonsen, Anne-Maries Boghandel fejre 25 års 

jubilæum. Efter at have været ansat i boghandelen i Adelgade i ca. 10 år overtog Anne-Marie 

boghandelen. Anne-Marie har altid været meget aktiv, driftig og flittig. Hun har i mange år 

spillet tennis, og jazzballetten kunne hun heller ikke holde sig fra. Anne-Marie har to døtre, 

som hun har haft - og stadig har - tid til at være mor for med stort M. Det kræver også en god 

kondition at være Anne-Marie, for sidder hun nogensinde stille? Går man i dag en tur gennem 

Adelgade, er der mange fristelser i Anne-Maries vinduer, - og går man indenfor tager det tid. 

Her er bøger, kontorartikler, legetøj, lædervarer, hobbyartikler, Cd’er, videoer – både til salg 

og leje – samt aviser og ugeblade, fødselsdagskort m.m., ikke at forglemme tips og lotto. En 

af Anne-Maries kunder er i dag lottomillionær. 

At Anne-Marie er et ordensmenneske hersker der ingen tvivl om. I hendes boghandel er alt på 

sin rette plads, Skønt et kæmpe udvalg, er der en orden, der gør det let for kunden at finde 

lige den ting, der skulle købes. Det er en fornøjelse at besøge Anne-Maries boghandel; her er 

altid – skønt travlhed – tid til smil og venlige ord. 

Nysted Avis ønsker Anne-Marie tillykke med jubilæet. 

 

 

 

Anne-Marie Simonsen er fra Errindlev og var fra 1967 i lære i Rødby 

Boghandel. Efter tre år kom hun til Nysted som ansat hos Jørgen 

Svendsen. Han drev boghandel, men måtte ikke sælge bøger, da han 

ikke var uddannet til det. Det problem blev løst ved ansættelsen af 

Anne-Marie Simonsen, der blev den faglige leder. 

Foto: John Voigt  

 

Efter syv år ville hun prøve at være selvstændig og prøve arbejdet med regnskaber. Det blev 

med en kiosk i Maribo.  

30. juni 1980 købte hun forretningen i Nysted af Jørgen Svendsen. 
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 juli 2005. 

 

Dagen er årets 182. dag. Uge 26. Navn: Theobaldus. Solen ned kl. 21.50, op i morgen kl. 

4.43. Dagens længde: 17 timer og 8 minutter. Aftaget 6 minutter. Aftager yderligere 10 timer. 

Dagen har 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. 

 

Begivenheder: 

 

1623. Studenterkollegiet Regensen i København tages i brug, selvom det først står helt færdig 

fem år senere. 

1644. Under et uafgjort søslag på Kolberger Heide såres Christian 4. i øjet om bord på 

"Trefoldigheden". 

1677. I slaget i Køge Bugt vinder en talmæssig underlegen dansk flådestyrke under Niels Juel 

en overbevisende sejr over den svenske flåde. 

1751. I Paris udkommer første bind af Diderots Encyclopedie. 

1838. Charles Darwin redegør i Linnaean Society i London for sin teori om arternes oprindelse. 

1863. Slaget ved Gettysburg under Nordamerikanske Borgerkrig indledes. 

1867. Canada omdannes til et dominion under det britiske imperium. 

1904. De tredje olympiske sommerlege i moderne tid begynder i Saint Louis i USA, dog uden 

nordisk deltagelse.  

1916. Under 1. verdenskrig søger De Allierede ved den nordfranske flod Somme i en række 

hårde slag med over 21.000 dræbte allerede den første dag uden held at gennembryde den 

tyske front. 

1940. Guernsey besættes af tyske tropper.  

1949. I Danmark indleder Stats radiofonien sine tv-forsøgsudsendelser. 

1962. De to centralafrikanske stater Burundi og Rwanda bliver selvstændige og fejrer 

nationaldag. 

1965. Danmark og Island undertegner traktaten om udlevering af de islandske håndskrifter. 

1991. Sverige ansøger officielt om optagelse i EF. 

1997. Hong Kong overgår til kinesisk styre efter at have været britisk kronkoloni siden 1841 

2000. Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige åbnes.  

 

Født: 

1961. Prinsesse Diana af Wales (død 1997). 

Død: 

1997. Den amerikanske skuespiller Robert Mitchum (født 1917)  
Kilde: www.lademann.dk 

 

Prisen på strøm stiger fra i dag. 

 

SEAS-NVE hæver prisen på forsynings-el fra i dag, men samtidig sænkes PSOafgiften, så 

prisen på en kilowattime stort set forbliver uændret. 

Inklusiv moms kommer prisen for en kilowattime samlet set til at falde med 2,81 øre inkl. 

moms fra 153,06 øre til 150,25 øre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
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Får lov at fjerne ødelagt hus. 

 

 

 

Den forfærdeligt udseende bygning på 

området syd for Nysted Kirke kan nu rives 

ned. Det er menighedsrådet, der ejer 

bygningen, som ikke har været vedligeholdt i 

mange år. 

Det bærer den også tydelige præg af. Store 

huller i taget og fugtskader mange steder. 

Nogle steder er murstenene ved at glide ud. 

Menighedsrådet har søgt om tilladelse til 

nedrivning, og det er nu blevet godkendt af 

teknisk udvalg. Bygningsresterne ligger 

ganske vist i bevaringsområdet, men er ikke 

registreret som fredet eller bevaringsværdig. 

 
Foto: John Voigt, 2005  

 

Teknisk udvalg har godkendt, at der sker en nedrivning. Dog betinget af, at ydervæggen på 

det gamle beskyttelsesrum bliver genetableret, så den fremstår i samme stand som den øvrige 

væg ind mod kirken. 

 

2. juli 2005. 

 

Badevandet. 

 

Marielyst Østersøbad: 18o, Hestehoved, Nakskov: 20o, Anlægget Stubbekøbing: 18o, Skansen, 

Nysted: 18o og Bandholm Badeanstalt: 20o. 

 

4. juli 2005. 

 

Spørgsmålet om offentligt tilskud til pensionisters udgifter til transport er aktuelt i forbindelse 

med lægesituationen i Nysted, hvor Susanne Andersens patienter henvises til Lars Topsøe – 

der i øvrigt har ferie. Patienterne henvises så til en læge i Holeby. 

I den forbindelse har kommunen oplyst, at pensionister kan få udgifter til billigste offentlige 

transportmiddel refunderet hos kommunen, når beløbet er over 25 kroner. 

Det er altså ikke transporttiden der er afgørende, men kun selve udgiften. 

Øvrige borgere – altså ikke-pensionister – skal selv sørge for og betale for transporten. 

 

Erhvervsejendomme i bymidten. 

 

Flere borgere har ansøgt kommunen om nedlæggelse af erhvervsejendomme i bymidten - 

seneste ”Turisten” i Adelgade. Alle har fået afslag under henvisning til reglerne i lokalplanen. 

Dette har nu fået Bent Leonhard Pedersen, Det konservative Folkeparti, Adelgade 8, Nysted, 

op af stolen med følgende læserbrev i Folketidende under overskriften God og borgervenlig: 

” I gennem de sidste 20 år har byrådet i Nysted holdt fast i intentionerne om, at der skal være 

erhverv i stueetagen i ejendommene i bymidten. Princippet herom er fastholdt for derved ikke 

at risikere, at der i løbet af få år ikke ville være flere forretninger tilbage. Hver gang der lukker 

en virksomhed, opstår der naturligt nok ønsket om at bygge om til bolig. Jeg har været enig i 

denne politik gennem årene, men må også erkende, at tiden nok er løbet fra en bombastisk 

fastholdelse af reglerne.  

Nu står en af de mest markante ejendomme i Nysted til salg. Adelgade 5, som hidtil har huset 

restaurationen ”Turisten”. Alle kan vel være enige i, at denne ejendom beliggende på hjørnet 

af Ny Østergade og Adelgade trænger gevaldigt til en renovering. Og skal man drive 

virksomhed skal investeringen naturligvis matche en kommende indtægt. Det kan kun lade sig 

gøre ved at der gives tilladelse til at indrette huset til boliger. 
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Det kan lade sig gøre ved at flytte lokalplanens virkeområde til f. eks. biblioteket.  

Det vil virke forskønnende for ”indgangen” til byen og samtidig undgår kommunen de 

evindelige klager fra beboere omkring ”Turisten”, hvis der igen imod alle odds skulle komme 

restauration”. 

 

6. juli 2005. 

 

Nysted Byråd har på et lukket møde godkendt at udvide kommunens garanti med fem 

millioner kroner til Nysted Biogas i Kettinge. 

Årsagen er, at Nysted Biogas, Kettinge, skal opfylde nye miljøkrav samt foretage forskellige 

forbedringer af anlægget, herunder et nyt anlæg til svovlrensning for nedbringelse af 

luftgener, samt hindring af tæring af motoren og andre dele af anlægget. 

Med den sidste bevilling er den samlede kommunegaranti nu oppe på 51-52 millioner kroner. 

Dette betyder, at hver enkelt borger i Nysted kommune (alle aldersgrupper indregnet) har en 

”kommunegaranti” på ca. 9.425 kr. (Indbyggertal 1/1 2005: 5.517). 

 

Seks nye kuverter. 

 

Fotografen Torben Nielsen har leveret billederne til en ny serie af receptkuverter fra Nysted 

Apotek. De seks kuverter præsenterer dels apotekets bygning i forskellige vinkler, dels to af de 

skulpturer, der er lavet af Erik Varming og opstillet ved bygningen. 

 

Graffiti igen. 

 

Så har graffiti-smørerne igen været på spil. Denne gang gik det ud over Bønnelyckes Pakhus i 

Adelgade. Der er benyttet rød og gul maling til svineriet på den gavl, der vender mod vest.  

Også anlægsgartner Per Hansen på Klostervej har haft besøg. Samtlige lamper var 

oversprøjtede med gul maling. Også væggene havde fået en omgang. 

Hærværket er meldt til politiet. 

 

7. juli 2005. 

 

Ketty Jensen, Ny Østergade 15, Nysted, kan fejre sin 80 års fødselsdag. 

 

8. juli 2005. 

 

Ny organist søges. 

 

Stillingen som organist ved Nysted og Vantore Kirker i Lolland-Falsters Stift er opslået ledig til 

besættelse snarest muligt. 

Årsagen er, at Anne-Kari Ingerslev, der tiltrådte 15. maj 2005, har meddelt, at hun stopper 1. 

juli, fordi jobbet kræver langt flere timer, end hun havde fået opfattelsen af. 

 

Ung teolog i jobtræning. 

 

Kristina Lindebjerg, 32 år og cand. teol. fra Det teologiske Fakultet på Københavns Universitet, 

bliver inden længe ansat i en jobtræningsstilling i Nysted.  

Med udgangspunkt i Nysted og Vantore skal hun deltage i præstearbejdet i samtlige 10 sogne i 

kommunen. Der er endnu ikke sat en begyndelsesdato på Kristina Lindebjergs ansættelse. Det 

afhænger nemlig af stiftet, men hun er i øvrigt ikke noget ukendt ansigt i byen, idet hun bor 

her og allerede i februar i år var gæsteprædikant i Vantore Kirke. 

 

Palmerne på havnen har det fint. 

 

De fire viftepalmer på Nysted Havn har det skam udmærket, forsikrer stadsingeniør Hans-Erik 

Johnsen, der hver aften går en tur på havnen for at tilse de eksotiske vækster. Dette skriver 

Folketidende i dagens avis. 
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Han har dog bemærket, at en enkelt af de fire skranter. Den er skæmmet af brune 

bladspidser, hvorimod de tre øvrige trives bedre. 

- Vi passer dem efter forskrifterne. De får både gødning og vand lige efter bogen, så der skulle 

ikke være fare for, at de går ud, siger stadsingeniøren. 

Han fortæller også, at han har overvejet at sætte den ene palme i pleje på materialegården, 

hvis den fortsat ser vantrivelig ud. 

- Jeg tror, det skyldes blæsten, men de tre øvrige har det jo fint, og den ene har endda 

blomstret, tilføjer han. 

Palmerne stammer fra Middelhavsområdet og kan under optimale forhold danne små 

dadelagtige frugter, oplyser Henning Hass fra gartnerfirmaet Per Hansen, der leverede 

planterne. 

 

9. juli 2005. 

 

Anne Leerhøy, Rosenhaven 23, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag. Dagen fejres med 

åbent hus i Syrenvængets festlokale fra kl. 9.30 til 12. 

 

Ny chef i Sundhedsafdelingen. 

 

Sundhedsafdelingen i Nysted Kommune har fået ny chef. Det er cand. merc. Lars Lundbæk 

Friis, der er 42 år og kommer fra en stilling som områdeleder i Stubbekøbing Kommunes 

integrerede sundhedsordning – skriver Folketidende. 

Udover sin erhvervsøkonomiske uddannelse har Lars Lundbæk Friis taget lederuddannelsen 

"pathfinder" eller stifinder, der har til formål at give ledere og kommende ledere mulighed for 

personlig udvikling og træning i at gennemføre komplicerede projekter. Stifinderne lærer 

blandt andet at tænke og planlægge med udgangspunkt i de muligheder, der faktisk er til 

stede. De trænes i at hjælpe andre personer til at bruge deres muligheder fuldt ud og de lærer 

at formidle samarbejde. 

Lars Lundbæk Friis har udover sin erfaring fra Stubbekøbing en baggrund som 

forretningsudviklingskonsulent i SEAS og som udviklingschef på AMU-Center Maribo. 

 

Nye folk ansat ved Nysted Kommune. 

 

Faglig sekretær i fagforbundet 3F Maribo, Claus Nyrup, er fra 1. august ansat som 

sagsbehandler på Nysted Kommunes Jobcenter i Kettinge. Claus Nyrup er 41 år og kendt som 

byrådsmedlem for SF i Rødby og som tidligere SiD-formand, også i Rødby. Han skal varetage 

vejledning af kontanthjælpsmodtagere, udarbejde jobplaner og gennemføre CV-samtaler. 

Samtidig er også Jørgen Ohm Svendsen, 56 år og fra Nysted, ansat på jobcentret. Han 

kommer fra et job i Dansk Flygtningehjælp og skal fremover stå for den interne aktivering på 

jobcentret. 

 

Gå op i Vandtårnet og nyd den strålende udsigt. 

 

Der er nu åbnet mulighed for, at alle og enhver kan træde ind af den solide og blåmalede dør 

til Vandtårnet, Ny Østergade, Nysted, bestige de 122 trin til toppen og få sig et berigende 

udsyn over byen og nærmeste omegn. Der er åbent hver dag fra kl. 9 til 15.30 til og med 31. 

juli. Entreen er gratis. 

I forhallen er der endvidere mulighed for at se en udstilling af fugle og dyr fra danske strande, 

skove og marker. Også den er gratis. 

 

10. juli 2005. 

 

Orla Hels, Fiskergade 17, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 72 år. Efterlader sig 

ægtefællen Alis Hels. 
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11. juli 2005. 

 

Enigt byråd bag garanti til biogas – skriver Folketidende. 

 

- En kommunegaranti på 52 millioner kroner kan lyde voldsomt, og det er da også et stort 

beløb. Derfor er jeg meget glad for, at der var fuld enighed i byrådet, da vi for nylig besluttede 

endnu engang at øge underskudsgarantien for Nysted Biogas. 

Sådan siger borgmester Lennart Damsbo-Andersen efter byrådets forhøjelse af garantien til 

biogasværket i Kettinge med yderligere fem millioner kroner. 

Han forklarer også baggrunden for beslutningen: 

- Værket har haft underskud i seks af sine syv leveår. Der har hverken været råd til at betale 

afdrag eller foretage afskrivninger. Hvis det fortsætter, risikerer vi, at vi om 20 år står med en 

intakt gæld og et nedslidt værk. 

- Det kan vi ikke forsvare over for kommunens skatteborgere. Derfor bad vi allerede for to et 

halvt år siden værkets bestyrelse om at komme med en løsningsplan, der kunne fremtidssikre 

værket og, ikke mindst, sikre en økonomisk forsvarlig drift, siger borgmesteren. 

Vedtaget på lukket møde. 

Politikerne fik planen forelagt forud for det lukkede møde, hvor de vedtog at støtte endnu 

engang. 

- Løsningen er fin. Den indeholder flere elementer, som på sigt kan gøre værket bæredygtigt, 

siger Lennart Damsbo-Andersen og forklarer, at der for det første skal investeres i 

tidssvarende teknologi, så biomassen udnyttes bedre. 

Desuden skal de landmænd, der leverer gylle til værket betale en afgift på tre kroner pr. 

kubikmeter, og forbrugerne løfte med i form af en prisstigning på 15 procent fordelt over de 

kommende tre år. 

Endelig er der indgået en fast samarbejdsaftale med et værk på Sjælland. Det er Hashøj 

Bioværk, der som det eneste i landet drives med overskud. 

 

14. juli 2005. 

 

Cirkus BALDONI gæster traditionen tro Nysted igen i år. Det bliver den 22. juli på 

cirkuspladsen i Nysted. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Lesley Christensen, Ny Østergade 14, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Gammel regel skal revideres: 

” Kommentar til læserbrev fra Bent Pedersen angående Turisten: 

Jeg er selv nabo til Turisten, Adelgade nr. 5 i Nysted. Og det er ikke altid jeg er enig med den 

politik, som Bent Pedersen og de konservative står for. Men i dette tilfælde er jeg så absolut 

enig. Det kan da ikke være rigtig, at denne smukke gamle ejendom bare skal stå og forfalde. 

Den er en skamplet på vores ellers så pæne by. Og så ligger den oven i købet på indfaldsvejen 

til selve hovedgaden.  

Det er noget pjat, at kommunen har besluttet, den ikke må bygges om til boliger. Der er jo 

slet ingen forretninger omkring Turisten. Kommunen har jo selv givet tilladelse til, at der er 

bygget boliger på alle sider af ejendommen. 

Det ville da også være rart for alle os, der bor her ikke at skulle have et værtshus som nabo. 

Nu synes jeg egentlig ikke, støjgenerne var så slemme med den tidligere ejer. Men ingen ved 

jo, hvordan en eventuelt ny ejer vil drive stedet. 

Der er jo eksempler i byen på, at et sådant sted kan være meget støjende. 

Så jeg er enig med Bent Pedersen i, at det er på tide, denne over 20 år gamle regel bliver 

revideret. Og jeg er sikker på, at det nok gælder for de fleste af os i dette boligområde. 

 

15. juli 2005. 

 

Willy Jørgensen, Vognmandsmarken 2, Nysted, kan fejre sin 60 år fødselsdag. Åbent hus fra 

kl. 13. 
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16. juli 2005. 

 

Toiletter ved Skansen. 

 

De kommunale toiletter på den gamle campingplads ved Skansen er nu blevet renoveret. 

De har gentagne gange været udsat for hærværk af forskellig slags. Nu har kommunens folk 

sat dem i stand med fliser med videre. Fremover vil der blive låset til dem om aftenen, og de 

bliver først åbnet igen om morgenen. Det sker i håb om, at man så kan undgå ødelæggelser. 

Samtidig med renoveringen er de gamle toiletter i den røde bygning ved strandkanten blevet 

nedlagt. 

 

18. juli 2005. 

 

Dyrere affald og spildevand. 

 

Det bliver dyrere at komme af med spildevand og renovation, hvis de forslag, der ligger til det 

kommende budget bliver vedtaget – skriver Folketidende. 

For spildevand vil der ske en pristalsregulering af fast afgift. Desuden bliver det variable bidrag 

forhøjet fra 40 kroner til 42 kroner for hver kubikmeter. Det er inklusive moms. 

Begrundelsen for stigningen er, at der er øgede udgifter i forbindelse med drift af 

spildevandsanlægget, mens mængden af spildevand ikke ventes at stige. 

Tømning af trikstanke er foreslået forhøjet fra 400 kroner til 500 kroner pr. ejendom. Taksten 

har ikke været reguleret i flere år, og der er øgede udgifter forbundet med spildevand i det 

åbne land, lyder begrundelsen. 

For renovation er planlagt en stigning fra 1.450 kroner til 1.600 kroner pr. helårstilmelding. 

For sommerhuse er stigningen fra 880 kroner til 940 kroner. Grundgebyret for 

erhvervsvirksomheder, butikker og institutioner stiger fra 100 kroner til 125 kroner. 

Det er øgede udgifter til håndtering og sortering af affald, der er begrundelse for disse 

stigninger. 

Prisen for vand fra det kommunale vandværk ændres ikke, bortset fra tilslutningsbidrag. 

 

Pantefogeden forsvinder. 

 

Pantefogeden forsvinder fra rådhuset i Nysted. Men lad nu være med at lade glæden få for 

stort overtag i den anledning. Hun vil stadig være aktiv, når der i efteråret sker ændringer hos 

skattevæsenet – skriver Folketidende.. 

Fremover vil pantefogeden have kontor hos Told Skat ved Brovejen i Maribo. Der skal de 

øvrige fire medarbejdere fra skattekontoret i Nysted formentlig også placeres på et eller andet 

tidspunkt. 

- Vi ved ikke ret meget i øjeblikket, ud over at vi formentlig 1. november skal forlade 

kontorerne her og flytte til Maribo. Der er ikke plads nok ved Brovejen, så det bliver nok 

midlertidigt på adressen Kidnakken i Maribo, siger skattechef Søren Windelev. 

Ændringerne hos skattevæsenet betyder, at der sker en adskillelse af opkrævning og 

inddrivelse. Netop det sidste er pantefogedens område, som kommer til at høre under staten 

fremover. 

 

20. juli 2005. 

 

Rotary har fået ny præsident. 

 

Det årlige skifte af præsident hos Rotary i Nysted er netop blevet gennemført. Carl 

Vestergaard Larsen fra Olstrup er blevet afløst af Flemming Larsen, der nu i et år kan bære 

præsidentkæden. 

Desuden er hele bestyrelsen udskiftet, som det er tradition. Det gælder også de 10 udvalg, 

hvoraf ungdomsudvalget er det vigtigste. Det tager sig af udvekslingsarbejdet med unge, der 
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sendes ud i et helt år, og modtagelse af unge fra andre steder. Willy Christiansen og Kenn 

Simonsen er ledere af dette arbejde. 

De skal blandt andet arbejde med Camp-Lolland, som er en sommerlejr på 14 dage med unge 

fra Europa. Den første uge skal de bo på Nysted Efterskole. Det er en lejr, der gennemføres i 

samarbejde med Rotary-klubberne i Sakskøbing, Maribo og Rødby. 

Rotary i Nysted er stiftet i 1959. Der er godt 30 medlemmer. 

 

21. juli 2005. 

 

Nu bliver det alvor på Skansegårdsjorden. 

 

Denne gang er det alvor: Der bliver gjort forberedelser til byggeri på Skansegårdens jord ud 

mod vandet. 

Entreprenørfirmaet Tonny Madsen fra Svendborg er gået i gang med byggemodningen. 

I løbet af et par måneder skal byggemodningen til de første 20 nye sommerhuse været klar på 

området længst mod syd. 

Entreprenørfirmaet skal udføre jord- og kloakarbejde. Forberedelserne til kloaknettet er så 

langt, at Lars Hansen fra de kommunale renseanlæg har foretaget den nødvendige tilslutning 

til pumpestationen ved siden af den kommende byggeplads. Lars Hansen regner med, at det 

bliver nødvendigt at rydde noget af beplantningen mellem Rødsandsrevle og byggeområdet, 

fordi der her skal findes nogle kloakdæksler. De er ikke umiddelbart til at få øje på i 

beplantningen. 

Derefter kan entreprenørarbejdet udføre den egentlige kloakering af området. 

Der er også etableret vandforsyning ind til området, ligesom et antal kabelruller ved 

Rødsandsrevle vidner om, at arbejdet med el-forsyningen også snart vil blive sat i gang. 

 

22. juli 2005. 

 

Ny serie postkort fra Nysted. 

 

Det er ikke kun Torben Nielsen der har haft fat i fotografiapparatet. Som bekendt har han 

leveret billederne til en ny serie af receptkuverter fra Nysted Apotek. 

Også Anne Svendsen har været i aktion med kameraet for at skabe et større udvalg af Nysted-

postkort. Resultatet blev en serie på fem postkort med Nysted-motiver – samt hendes egen 

smilende is, Fætter Guf. 

 

23. juli 2005. 

 

Om organiststillingen. 

 

Da fristen for ansøgninger udløb i går var der kommet fire ansøgninger til den ledige stilling 

som organist i Nysted og Vantore kirker. 

Menighedsrådsformand Palle Borst var ellers ret pessimistisk torsdag - da var der kun kommet 

en enkelt ansøgning. Det blev der rettet op på i løbet af fredagen. 

Nu skal de to menighedsråds forretningsudvalg gennemgå ansøgningerne og derefter udvælge 

ansøgere til nærmere samtaler. Det vil foregå med begge menighedsråd samlet 

 

25. juli 2005. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Bjørn Fisker Ohl, Gl. Torv 5, Nysted, haft følgende 

indlæg under overskriften Rosenhaven – og rettidig omhu: 

”Ja, det var virkelig munkenes (altså munkene fra Franciskanerklosteret) rosenhave på den 

gamle kirkegård, nu græsplæne lige ved kirketårnet i Nysted med udsigt over Noret. Der lå et 

smukt muret gravkapel, som stadig blev kaldt Rosenhaven, og som tilhørte slægterne Riis og 

Wrede. De havde ladet opsætte en meget flot marmortavle over indgangspartiet med teksten 

"I fordums Tid, Guds Vredes Ris, jog Adam ud af Paradis, for syndens skyld han lede. Men 

Kristus bar vor syndestraf, derfor blev her en Hvilegraf, beredt for Riis og Wrede". 
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Kapellet er senere revet ned og marmortavlen slået i stykker. Sådan går det bygninger ved 

Nysted Kirke, når menighedsrådet ikke udøver "rettidig omhu" og vedligeholder dem. Så 

forfalder de forbavsende nok og må rives ned. 

Men Rosenhaven består, i skikkelse af et meget stort smukt rosenbed, nøjagtig på stedet, hvor 

før rosenhaven med kapel lå, og som passes af, nej ikke menighedsrådet, men af den nabo, 

Werner Jensen, som ikke engang selv kan se rosenbedet, på grund af den høje kirkemur ind 

mod hans have. Trods sin ikke helt unge alder kravler han troligt flere gange om ugen over 

kirkemuren og klipper, luger, passer og plejer. 

Derefter går Werner Jensen ud på Gammel Torv og vander hver dag et meget lidende træ, 

som stensikkert ellers ville gå ud, idet det år efter år bliver dårligere på grund af manglende 

dræn og dermed vand. Som det eneste af alle Gammel Torvs træer (i sin tid doneret af Nysted 

Turistforening) er det dømt til undergang, hvis ikke Nysted Kommune snart udviser "rettidig 

omhu". 

 

31. juli 2005. 

 

Karl Erik Larsen Søndergade 3, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 64 år. 
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 august 2005. 

 

Nysted Halmvarmeværk – ny varmechef. 

 

Nysted Halmvarmeværk har fået ny driftsleder. Det blev den 50-årige maskinmester Palle 

Jensen, som blandt ni ansøgere blev udvalgt til stillingen. Palle Jensen har tidligere haft 

ansvaret som driftsleder på Nysted Biogas i Kettinge. Han fremtidige job ved Nysted 

Halmvarmeværk -udover ansvaret som daglig leder - bliver ledelsen af en omfattende 

moderniserings- og udvidelsesplan for værket. 

Palle Jensen afløser Jørgen Petersen, som har været daglig leder af værket siden 1990. 

 

Folketidendes lokalredaktør takker af. 

 

Lokalredaktør Thorkild Jensen (også blandt venner kaldet Thor), Wichmandsvej 37, Nysted, 

takker af og går på efterløn. 

Dette betyder, at Nysted ikke fremover vil have en fast journalist og kontoret i Adelgade 

lukkes. Arbejdes overtages fra Guldborgsundredaktionen ved de to journalister Anne Fabricius 

og Bine Aggerbeck, som fremover vil dække Nysted området. 

Thorkild Jensen vil fortsat være en del af bybilledet i Nysted - og det skulle være mærkeligt, 

om ikke han også i fremtiden vil kunne snuse sig frem til en nyhed eller to - selv om han 

lægger lokalredaktør-kasketten på hylden i forbindelse med sin 60 års fødselsdag, som fejres 

med åbent hus 13. august fra klokken 12.30 på Skansevej 1 i Nysted. 

 

10. august 2005. 

 

Køberne er sultne efter Nysted-sommerhuse. 

 

Fundamentet er ved at være på plads til de første sommerhuse ved Rødsandsrevle. Salget 

starter så småt i september, men en større salgskampagne går først i gang til foråret. 

 

Annie Jensen, Skovstræde 8, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 85 år. 

 

13. august 2005. 

 

Margot Hansen, Kirkestien 13, Nysted, kan fejre sin 60 år fødselsdag. Dagen markeres under 

private former. 

Som bekendt er M.H. formand for Nysted Sejlklub. Erhvervsmæssigt er hun ansat i 

administrationen på Nysted Varmeværk. 

 

17. august 2005. 

 

Mona Bak, Kattesundet 9B, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 62 år. Efterlader sig 

ægtefællen Søren Bak. 

18. august 2005. 

 

Skattepersonale flytter. 

 

Fem ubesatte skriveborde og nogle ledige lokaler på Nysted Rådhus er om to og en halv 

måned det konkrete bevis på, at staten som et led i kommunalreformen fra 1. november i år 

overtager skatteligning og - inddrivelse fra kommunerne.  

Fem medarbejdere skal belave sig på at arbejde i nye omgivelser, og måske får de også 

længere transporttid. 

1. 
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Til gengæld er de sikret ansættelse, fordi der i princippet er tale om en 

virksomhedsoverdragelse, oplyser borgmester Lennart Damsbo-Andersen (A). 

- Derfor gælder virksomhedsoverdragelsesloven, og så er de sikre, siger borgmesteren. 

Hverken han eller de fem medarbejdere ved dog endnu, hvor de skal placeres geografisk, men 

det bliver efter al sandsynlighed enten hos Told Skat i Maribo eller i Nykøbing F., oplyser 

Damsbo-Andersen. 

Hvad de ledige lokaler skal bruges til, kan han ikke oplyse. 

- Vi har drøftet forskellige muligheder, men der er ingen konkrete ideer, siger han. 

 

21. august 2005. 

 

Ny præst indsættes på søndag. 

 

Søndag 21. august bliver særligt festlig i Vantore og Nysted Kirker. 

Her vil provst Nils Roland indsætte Kristina Lindebjerg i embedet som vikarierende sogne- 

præst i Nysted Kommune. 

Kristina Lindebjerg blev for nylig ordineret i Maribo Domkirke, og med indsættelsen er hun klar 

til at forestå de kirkelige handlinger. 

I Vantore kirke er gudstjenesten af samme grund flyttet fra søndag aften til søndag morgen. 

Her finder gudstjeneste og indsættelse sted klokken 9.00. Herefter er der højmesse og 

indsættelse i Nysted Kirke klokken 10.30, oplyser sognepræst Jens Christian Nielsen, der af 

samme grund er forhindret i at passe sin tjans som ferieafløser for sognepræst Ramund 

Kværnø i Kettinge Kirke, hvor pastor emeritus Bjørn Fisker Ohl træder til. Han varetager på 

søndag gudstjenesten klokken 9.00 i Kettinge Kirke. 

 

22. august 2005. 

 

Nyt interessentskab. 

 

Nysted Dyreklinik, Aarestrupvej 8, Nysted, er fra 1. juli blevet omdannet fra en ”enmands” 

virksomhed til et interessentskab med 4 medejere. 

I den anledning afholder virksomheden reception fredag den 26, august mellem kl. 14 – 17. 

 

23. august 2005. 

 

Dagens vittighed. 

 

- Er der ikke trist at bo i sådan en lille by? Her er jo ikke meget at se på. 

- Det går lige op med, at man så hører så meget mere! 

 

25. august 2005. 

 

Cykeltur på Bogø. 

 

Familie og Samfund for Nysted og Omegn har på lørdag, 27. august, cykeltur på Bogø ved 

Stubbekøbing. Alle kan deltage, for den første del af turen fra Nysted til Stubbekøbing foregår i 

biler, som medtager både cyklister og cykler. Til gengæld skal deltagerne selv sørge for 

madkurv og drikkevarer til hele dagen.  

Der er afgang fra p-pladsen ved Nysted Brugs lørdag morgen klokken 8.30 præcis, oplyser 

Dorrit Larsen fra Familie og Samfund. 

 

Lege og idrætsdag på Skansen. 

 

Regnen var så venlig at holde sig i skyerne det meste af formiddagen, da Nysted Skole og 

Brydebjergskolen onsdag holdt lege og idrætsdag. Det var skolernes yngste elever, fra 

børnehaveklassen til og med femte klasse, der var samlet ved Skansen i Nysted – fortæller 

Folketidende. 
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- Børnene skal lære hinanden at kende på Nysted Skole og Brydebjergskolen. Men skolerne 

skal ikke konkurrere mod hinanden. Derfor er det blandede hold, fortalte lærer Jørgen 

Pedersen, der var arrangør af idræts- og legedagen.  

De første regndråber ramte de grønne arealer ved middagstid. Men børnene lod sig i første 

omgang ikke rigtig mærke med regnen. 

Ambitionerne var store selvom eleverne var små. Især tovtrækningsholdene havde et vigtigt 

regnskab at gøre op, og det kunne ikke vente til regnen forsvandt. Det var den urgamle 

kappestrid pigerne mod drengene der skulle afgøres. Og det blev pigerne, der løb, eller rettere 

trak, af med sejren denne onsdag. 

 

26. august 2005. 

 

Strid om varmeregning. 

 

Nye takster koster kommunen 100.000 kroner om året – skriver Folketidende. 

Borgmesteren har protesteret, men det tager halmvarmeværkets formand koldt. - Det 

offentlige har givet sig selv urimelige rabatter, mens værket var kommunalt ejet, mener han. 

 

Byens største bygning, Nysted Skole, har i årevis betalt fast afgift for opvarmning af 150 

kvadratmeter, selvom skolens samlede areal udgør 5.000 kvadratmeter.  

- Det er uretfærdigt. Vi mener, at forbrugerne skal betale for det antal kvadratmeter, de rent 

faktisk får opvarmet. Derfor har vi lavet taksterne om fra 1. juli i år, så kommunen i fremtiden 

betaler for samtlige kvadratmeter, både på skolen og i de øvrige offentlige bygninger som for 

eksempel rådhuset, siger formand for Nysted Halmvarmeværks bestyrelse, Rudi Madsen. 

Ændringen får med et slag kommunens årlige varmeregning til at vokse med omkring 100.000 

kroner, og det er borgmester Lennart Damsbo-Andersen vred over. 

- Vi har endnu ikke beregnet stigningen nøjagtigt, men den ligger på det niveau, og det mener 

vi er uretfærdigt. Derfor har vi også sendt en skriftlig indsigelse til varmeværket, fortæller 

borgmesteren. 

Indsigelsen rokker dog ikke ved Rudi Madsens holdning. 

- Vi har svaret tilbage, at vi ikke vil ændre det. Sådan er det, siger han og fortsætter: 

- Som jeg ser det, har kommunen givet sig selv en rabat på adskillige tusinde kroner om året i 

de 10 år, varmeværket var kommunalt ejet. Og så har de private forbrugere betalt. 

Forskelsbehandling. 

Ifølge det gamle takstsystem kunne private boligejere højst komme til at betale fast afgift for 

150 kvadratmeter, uanset boligens størrelse. Men den pris var mere end dobbelt så stor, som 

de erhvervsdrivendes og kommunens. For erhvervsejendomme var grænsen nemlig 400 

kvadratmeter. En grænse, der skulle underbygge Nysteds image som en erhvervsvenlig 

kommune. 

Samtidig har der også været forskel på den forbrugsbestemte afgift. 

- Nu ønsker vi at udjævne forskellen. Det synes vi er mest retfærdigt, siger Rudi Madsen og 

understreger, at det ikke er pengemangel, der ligger bag, men alene et ønske om en rimelig 

fordeling af udgifterne. 

Ifølge det nye takstblad betaler private en fast afgift på 27,50 kroner pr. kvadratmeter 

boligareal, mens den tilsvarende takst for erhvervsvirksomheder og offentlige bygninger er 

12,50 kroner. Erhvervsvirksomheder får desuden en mængderabat, hvis deres årlige forbrug 

overstiger 100 megawatt-timer. 

Det tilbud har kommunen til Lennart Damsbo-Andersens store utilfredshed ikke fået. 

- De kunne i det mindste sidestille os med byens øvrige erhvervsvirksomheder, siger 

borgmesteren, der i øvrigt undrer sig over, at Rudi Madsen ikke gjorde indsigelse mod det 

gamle takstblad, da han var formand for varmeværkets forbrugerforening.  

Borgmesteren er også utilfreds med det korte varsel på takststigningen. 

Og her er Rudi Madsen enig: 

- Jeg beklager. Vi har kvajet os. Selvfølgelig skulle vi have meldt ud noget tidligere, erkender 

han. 

Nysted Kommune solgte tidligere i år værket til forbrugerne. 
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Lindetræet har fået svamp. 

 

 

Sommeren igennem har 

alle, der bor og færdes 

omkring Gammel Torv, 

kunnet iagttage to ældre 

herrers ihærdige forsøg på 

at lokke nyt liv i et af torvets 

lindetræer, som tydeligvis 

skranter – skriver 

Folketidende. De to herrer 

er pastor emeritus Bjørn 

Fisker Ohl og Werner 

Jensen, der begge bor ved 

torvet og derfor dagligt 

iagttager træernes trivsel. 

Foto: John Voigt  

 

- Træet her har det dårligt. Det taber bladene alt for tidligt, og det ser ud, som om det kunne 

gå ud.  

- Vi har ellers passet det godt med vand hele sommeren, siger de to, der passer træet for dets 

egen skyld. 

- Vi synes også det vil være synd, hvis det forsvinder, fordi det vil ødelægge det visuelle 

indtryk af hele torvet. Ideen bag beplantning og indretning ville forsvinde, forklarer de. 

Men desværre. Omsorgen er forgæves. Det oplyser anlægsgartner Henning Hass fra 

anlægsgartnerfirmaet Per Hansen A/S, der har entreprisen med at passe kommunens grønne 

områder. 

- Træet er sygt. Det har svamp, og så kan det ikke reddes. Det går ud. Sådan er livets gang, 

siger Henning Hass.  

Han oplyser, at firmaet vil foreslå kommunen at plante et nyt træ. Det vil godt nok være 

mindre, men forskellen vil udligne sig i løbet af nogle år, lover han. 

 

29. august 2005. 

 

Der er hjælp at hente! 

 

Knud Harwits, musikalsk Nystedborger med grønne fingre og skjulte talenter har en plan for, 

hvordan det syge lindetræ på Gl. Torv kan reddes. Han har penduleret over træet og fundet ud 

af, at det mangler zink. Han har anbefalet træets to plejefædre, at de slår et fem-tommers 

zinksøm i træet. Det har virket upåklageligt i Harwits egen have i 1991, og det træ trives 

stadig godt. 
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30. august 2005. 

 

Adelgade 100 – renovering eller nedrivning. 

 

 

Et ungt par – Julie Askew og Hans Nygaard – 

besøgte Nysted og fik sig en bid brød på 

havnen. Den aften forelskede de sig i Nysted 

og besluttede sig til, at finde et sted at bo. 

Det første halve år boede de til leje. Ville 

helst bo i Adelgade og da det viste sig at 

Adelgade 100 havde stået til salg nogen tid, 

faldt de for dette og købte stedet vel vidende, 

at huset ikke var i den bedste stand. 

 

 
 Foto: John Voigt 

 

Overvejelser gik herefter på, om huset kunne renoveres og herefter gøres beboeligt, men det 

viste sig snart, at huset var i en så dårlig stand at resultatet blev en nedrivning. Det er nu 

meningen, det tidligere rødmurede hus skal føres tilbage til sit oprindelige udseende. 

Huset – Adelgade 100 – har senest været beboet af Marie Mortensen, enke efter Knud 

Mortensen. 

Krøniken vil vende tilbage til sagen når ombygningen er tilendebragt. 

 

31. august 2005. 

 

Konfirmandforberedelsen begynder. 

 

Konfirmanderne begynder torsdag, den 8. september i Nysted præstegård, kl. 8,10. Her følges 

ringe-tidspunkterne for Nysted skole. Hvis man går i 7. klasse og bor i Nysted og Vantore går 

man til præst her. Hvis man bor i Stubberup-området, som hører til Nysted skoles distrikt, kan 

man vælge, om man vil gå til præst i Nysted eller i Kettinge. Hvert år er der også 

konfirmander fra Nysted Efterskole. Konfirmationen 2006 finder sted den 1. søndag i maj, 

altså den 7. maj, kl. 10,30. 
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 september 2005. 

 

Læge skal bøde 50.000. 

 

Landsdækkende udvalg skal afgøre, om læge Susanne Andersen skal idømmes en bod for 

uretmæssigt at have lukket klinik – skriver Folketidende.  

 

Når vi er syge, går vi til lægen. Når lægen er syg, må hun af og til lukke sin praksis. Det sidste 

er netop hvad der er sket for læge Susanne Andersen. Hun døjer for tiden med en rygskade, 

og derfor er hendes praksis lukket på ubestemt tid. 

- Men da Susanne Andersen lukkede sin praksis i april i år, skyldtes det ikke sygdom. Derfor 

skal hun idømmes en bod på 50.000 kroner, mener Storstrøms Amt. Susanne Andersen 

lukkede, fordi hun var utilfreds med, at amtet ikke havde sørget for at skaffe et tilstrækkeligt 

antal læger til Nysted Kommune. Hun lukkede derfor klinikken i et forsøg på at gøre 

opmærksom på problemet. Det må siges at være lykkedes, Om end ikke helt som lægen 

måske havde ønsket.  

Amtsudvalgets indstilling. 

Storstrøms Amt blev så opmærksomt på Susanne Andersens lukning, at Amtets 

Samarbejdsudvalg i går bad Landssamarbejdsudvalget om at idømme Susanne Petersen en 

bod på 50.000 kroner. Landssamarbejdsudvalget er, som navnet antyder, et landsdækkende 

udvalg bestående af både læger og politikere. Men Susanne Andersen havde intet hørt om 

beslutningen, da Folketidende i går kontaktede hende. Og nyheden blev ikke godt modtaget: 

- Jeg synes det er uretfærdigt, siger hun.  

Formanden for Samarbejdsudvalget i Storstrøms Amt, Lennard B. Nielsen, synes til gengæld, 

at en bod på 50.000 kroner er helt rimelig: 

- Jeg synes, at hun skal have en kraftig sanktion, fordi hun har behandlet patienterne utrolig 

dårligt, siger Lennard B. Nielsen til Radio Sydhavsøerne.  

Susanne Andersen har indgået en aftale med læge Lars Topsøe, Sløsse, om, at hendes 

patienter bliver behandlet hos ham, indtil hun bliver rask. 

 

Grillrøg førte til gadevold. 

 

Grillrøg, en baby, skældsord og gadevold mellem kvinder. Det var fire af de ingredienser, som 

torsdag blev blandet sammen i Retten i Nykøbing F. – skriver Folketidende. 

På stolene til de anklagede sad en 61-årig mor og hendes 26-årige datter fra Nysted. De var 

tiltalt for, 14. juli i år, at have tæsket en tredje kvinde ude på vejen. 

Hver af de to fik 40 dages betinget fængsel. Moderen modtog dommen, mens datterens 

forsvarer, advokat Jørgen Thomsen, tog betænkningstid for sin klient. 

Det skete efter uro i og udenfor retslokalet. Der var skældsord og højrøstet snak, og 

dommeren måtte bede de fremmødte om at dæmpe sig ned. 

Grillparty. 

Hele balladen blev udløst af et grillparty i forsommeren i år. Røgen fra grillen blæste nemlig 

ind i haven hos mor og datter, og her lå en baby i en barnevogn. Røgen kom fra et nabohus, 

hvor den tredje kvinde hver dag kom på besøg. Parterne kom derfor op at skændes, og 

skænderierne fortsatte hver dag gennem lang tid. 

13. juli råbte mor og datter igen efter den tredje kvinde. Blandt andet fik hun at vide, at hun 

kunne komme ind og få bank. 

- I kan komme herud, råbte den tredje kvinde til dem. 

Slag med sutsko. 

Det gjorde de så dagen efter, 14. juli. Kvinden blev passet op udenfor. 

Hun fortalte i retten, at den 26-årige havde spærret vejen for hende. Kvinden prøvede at 

skubbe den 26-årige væk, men fik et knytnæveslag. Derefter kom den 61-årige til og rev ofret 

1. 
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i håret. Hun slog hende også flere gange i hovedet med en af sine sutsko. Ofret faldt om og 

var besvimet i et stykke tid. 

Den 61-årige sagde, at hun var kommet til for at hjælpe datteren. Og denne sagde, at hun 

havde handlet i nødværge. 

Men sidstnævnte afviste retten og fandt dem begge skyldige i vold. 

 

Sidste chance i galleri. 

 

Så er det ved at være tid, hvis du vil nå at opleve Galleri Hansa Art denne sommer. Galleriet 

har sidste åbningsdag i år den 4. september. For tiden er der blandt andet udstilling af lokale 

landskabsakvareller. 

 

5. september 2005. 

 

Mærkedag. 

 

Universitetsdirektør Peter Plenge, Aalborg, fylder i dag 60 år. 

Peter Plenge er opvokset i Nysted, hvor hans far, Torben Plenge, var praktiserende læge. I 

midten af 60-erne kom han til Københavns Universitet som jurastuderende. Han blev mange år 

ved universitet, hvor han i 1991 fik stillingen som universitetsdirektør. 

I 1998 fik han stillingen som direktør for Aalborg Universitet. 

 

Nysted Varmeværk afholder generalforsamling. 

 

Mandag, den 26. september, kl. 19, indkalder Nysted Varmeværk A.m.b.a. til 

generalforsamling, som afholdes på The Cottage, Skansevej 19, Nysted. 

Dagsorden efter vedtægterne. 

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være modtaget senest 14. september. 

Regnskabet ligger til gennemsyn på Nysted varmeværk fra 12. september. 

 

Bevaringsforeningen for Nysted Kommune. 

 

Bevaringsforeningen for Nysted Kommune inviterer lørdag 10. september til Eksklusivt Besøg 

På Bremersvold Gods. 

 

Nysted Fugleskydningsselskab og Forsvarsbrødrene. 

 

Fugleskydning på Skansen i Nysted, lørdag den 10. september. Skytterne m/k mødes kl. 7.00 

til nummertagning. Skydning: kr. 80, Frokost: kr. 90 (Stegte ål). 

 

Nysted Kjøbstads frivillige Fond. 

 

Ved det netop afholdte årsmøde, der har en lang historie i byen som sociale støttefond, var der 

valg til bestyrelsen. Praktiserende læge Betty Skipper og lærer ved Nysted Skole, Ulla Werner 

genvalgtes som medlemmer. Bestyrelsen består i øvrigt af banksouschef Jens Henning Jensen, 

hjemmehjælper Birte P. Nielsen og sognepræst Jens Chr. Nielsen. 

Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Jens Chr. Nielsen som formand og Jens 

Henning Jensen som kasserer. 

 

Lene Gram Jakobsen, Aarestrupvej 10, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 61 år. 
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6. september 2005 

 

Benzinens himmelflugt. 

 

 

 

Når man går en tur af Wichmandsvej og forbi 

DagligBrugsen må man se i øjnene, at 

benzinprisernes himmelflugt ingen ende 

tager. I dag koster 1 liter blyfri 95-oktan kr. 

10.09 – dagens efter kostede den samme kr. 

11.09.  

I løbet af ugen faldt prisen lidt – steg lidt – og 

sådant fortsatte det ugen igennem. 

Hvis priserne holder sig på dette niveau 

efteråret og vinteren igennem bliver det 

meget kostbar for bilejerne, og særligt dem 

der har behov for at benyttede bilen 

erhvervsmæssigt. 
Foto: John Voigt  

 

Skiltningen forbedret. 

 

 

 

Skiltningen på Wichmandsvej for 

Gartnerparkens beboere er blevet ændret fra 

”normale” høje gadeskilte til de mere 

moderne og effektive gadeskifte nede i 

øjenhøjde. 

Resultatet er til at få øje på. 

 
 Foto: John Voigt 

 

7. september 2005. 

 

37-årig anholdt for to tyverier. 

 

Politiet anholdt tirsdag en 37-årig mand fra Nysted og sigtede ham for to tyverier – skriver 

Folketidende. 

Det ene tyveri fandt sted 26. august i Slotsgade, hvor der blev stjålet noget værktøj. Ved det 

andet tyveri blev der fra et udhus i Nysted taget antikke våben. 

Manden er efter endt afhøring blevet løsladt. Selv om politiet kender ham særdeles godt i 

forvejen, mente man nemlig ikke, at sagen kunne bære et grundlovsforhør. 
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Husene i Nysted er blevet dyre. 

 

Ejendomsmæglerkæden EDC har fået vurderet et fiktivt hus i samtlige kommuner i Danmark, 

og Nysted kan i undersøgelsen sandelig også være med. 

Definitionen på ”Danmarkshuset” er ifølge EDC Mæglerne: 

 

 

”135 kvadratmeter og opført 

i 1980 på 800 kvadratmeter 

grund. Løbende 

vedligeholdt. Med tre 

soveværelser, spisekøkken, 

stue, entre, bryggers, 

badeværelse og gæstetoilet. 

Beliggende på rolig villavej - 

ikke lige i centrum, men 

heller ikke uden for 

bygrænsen”. 

 

 

 

 

10. september 2005. 

 

Stadig langt til læge. 

 

Lars Topsø er dygtig. Men det er bare alt for langt væk skriver Folketidende.  

Børge Helleskov har langt til lægen. Han er en af de knap 1.400 patienter i Nysted, der er 

henvist til en praksis i Sløsse, efter at læge Susanne Andersen, Nysted, blev sygemeldt i 

foråret.  

- Turen til en læge langt væk er vanskelig, når man ikke har bil, påpeger Børge Helleskov. Han 

er selv en af dem, der er tvunget til at tage bussen, når han skal til lægen i Sløsse. Og han er 

bekymret på vegne af de medborgere, der har svært ved at gå: 

- De dårligt gående kan ikke komme ind i bussen, siger Helleskov. 

Tre timer er for meget. 

Som køreplanen er nu, tager det mellem en time og halvanden at komme fra Nysted til Sløsse 

via Nykøbing. Dertil kommer en spadseretur fra stoppestedet i Sløsse og hen til læge Lars 

Topsø-Jensen. Det giver en samlet transporttid på op til tre timer. Og det er for meget, mener 

Børge Helleskov.  

- Her i Nysted har vi været meget glade for Susanne Andersen, understreger han. Men 

Helleskov synes alligevel, at der er irriterende med den lukkede lægepraksis i Nysted: 

- Hendes konsultation er ledig, hvorfor kommer der ikke en vikar? spørger han.  

Ingen vikar at få. 

Det kan Susanne Andersen godt svare på: 

- Der er ingen vikar at få. Vi har en jobvikarbase på nettet, og der kigger jeg hele tiden. Men 

der er ingen der vil herned til Storstrøms Amt, siger Susanne Andersen.  
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Hendes tidligere patienter må altså fortsat ud på en længere køretur, når de skal til lægen. 

Til gengæld er der hjælp at hente for de patienter, der både er gangbesværede og 

pensionister. Kommunen sørger nemlig for transport til lægen, hvis patienten ikke kan bruge 

bussen. 

- Det kræver, at de henvender sig til kommunen, siger forvaltningschef Edvard Kejlaa. 

12. september 2005. 

 

Kør bare rundt. 

 

Det bliver sådan, at vi laver nogle veje udenom i grus. Så kan man køre rundt om byggeriet, 

fortæller entreprenør Troels Jørgensen. Han er entreprenør på rundkørslen på Wichmandsvej i 

Nysted, og den er netop i disse dage under konstruktion. Det foregår med gravemaskiner, 

beton og masser af grus. Men selvom det ser voldsomt ud, er der altså fri passage for 

trafikanter. Skriver Folketidende i dagens avis. 

- Man skal selvfølgelig køre lidt langsommere, fordi det er grus. Men ellers bliver vejene kun 

lukket den dag, hvor vi lægger asfalt på, fortæller Troels Jørgensen. Arbejdet skrider i øvrigt 

planmæssigt frem, så han forventer, at rundkørslen står klar omkring november.  

 

13. september 2005. 

 

Maja Windelev, kunstner fra Nykøbing F. med et godt øje til filmens verdensstjerner fra det 

tyvende århundrede, udstiller i hele september på Nysted Rådhus. M.W. er nyuddannet fra 

Seminariet for Formgivning med speciale i billedkunst. Hendes foretrukne teknikker er akryl på 

lærred, samt kul og blyant på papir. Udstillingen kan ses i rådhusets almindelige åbningstid. 

 

Træfsikre fugleskytter. 

 

Skytterne var gode til at ramme, og dermed kunne man allerede ved 14-tiden lørdag slutte 

årets fugleskydning ved Skansen. Allerede i formiddagstimerne var der tegn på, at det hele 

kunne blive afsluttet tidligere end normalt – skriver Folketidende. 

Arrangørerne, Nysted Fugleskydningsselskab og Forsvarsbrødrene, måtte konstatere, at kun 

47 skytter deltog. Det er færre end de foregående år, hvilket skønnes at være forårsaget af 

vejrsituationen fra morgenstunden. I løbet af dagen klarede det dog op og blev solskin. Årets 

fuglekonge blev Lars "Gulv" Pedersen, der skød brystpladen ned på fugl B. Resultaterne blev i 

øvrigt med skytten nævnt først og gevinst-tageren sidst ved fugl A: Højre krone Frede Jensen 

- Anne Lise, venstre krone Steen Walther - Karin "Trælasten", højre vingefugl Dorte Tetsche - 

Hansen, venstre vingefugl Jørgen Krogh - Karin "Trælasten", højre vingespids Meik Rasmussen 

- Kofoed, venstre vingespids Lise Walther - Lis Pilgård, højre halespids Meik Rasmussen - Tony 

Pedersen, venstre halespids Niels Jørgen Krogh - Jette Nygård, højre hals Erik Lauritsen - 

"Krudt" Ole, venstre hals Stine Jensen - Stanislaw Harvits, højre ben Stine Jensen - Karen 

Larsen, venstre ben Dorte Tetsche - Liselotte Christiansen, højre vinge Lise Walter - Heidi 

Jeppesen, venstre vinge Stine Jensen - Susanne Vatit, halen Hjemmeværnet - Susanne Vatit, 

brystpladen Jens Jensen - Hans Rasmussen. Ædruelighedsskydning Dorte Tetsche. Fugl B: 

Højre krone Palle Olsen - Roman Janus, venstre krone Kaj Vatit - Fugleskydningsselskabet, 

højre vingefugl Lars Pedersen - Poul Sama, venstre vingefugl Martin Levisen - Malene 

Sigurdsen, højre vingespids Benny Andersen - Finn Nielsen, venstre vingespids Steffen 

Pedersen - Henning Olsen, højre halespids Christian Kofoed - Nana Frederiksen, venstre 

halespids Kaj Vatit - Nana Frederiksen, højre hals Morten Grynfeld - Bodil Jørgensen, venstre 

hals lodtrækning - Liselotte Christiansen, højre ben Lars Pedersen - Flemming Skov, venstre 

ben Jørgen Madsen - Knud Hansen, højre vinge Jørgen Madsen - Jette Dresen, venstre vinge 

Kaj Vatit - Poul Madsen, halen Steffen Pedersen - ..., brystpladen Lars Pedersen - Michael 

Thomsen. 

Lars Pedersen vandt ædruelighedsskydningen efter frokostpausen. 

 

14. september 2005. 

 

Åbent hus. 
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Tandlæge Helle Parbæk holder fredag d. 16. september åbent hus for at give alle lejlighed til 

at se de nye lokaler i den tidligere lægekonsultation i Jernbanegade 6, Nysted. 

Alle er velkommen mellem 14 – 16. 

 

 

Kanonsæson for camping. 

 

Hverken tyskerne eller hollænderne har svigtet på Nysted Campingplads, hvor en foreløbig 

opgørelse tyder på et rekordår i lighed med 2003. 

 

Hold hus med skraldet. 

 

Efter et sommerhalvår, hvor alle har kunnet frådse med pladsen i skraldesækken, fordi 

kommunens renovationsfolk har skiftet sæk hver uge, er det nu igen tid til at pakke affaldet 

godt sammen. Sædvanen tro går kommunen nemlig her i vinterhalvåret over til kun at hente 

skrald hver 14. dag. Skulle der alligevel blive brug for ekstra plads, kan der købes ekstra 

sække på rådhuset, i kommunens to brugser, på tanken i Sløsse og i Købmandsgården i Øster 

Ulslev. Og det skal være de rigtige sække, hvor der er trykt "ekstra" på. Ellers kommer de ikke 

med renovationsvognen, advarer kommunen. 

 

Poul Clinton Gjessø, Adelgade 41, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 50 år. 

 

15. september 2005. 

 

Flest kvinder, men cheferne er mænd. 

 

Over to tredjedele af de ansatte i Nysted Kommune er kvinder. Men alle de øverste chefer er 

mænd – skriver Folketidende. 

Når du møder en ansat fra Nysted Kommune, vil det i to ud af tre tilfælde være en kvinde. Men 

vil du i kontakt med en af kommunens øverste chefer, så er du sikker på at høre en dyb 

stemme i telefonrøret. Både kommunaldirektøren, stadsingeniøren og forvaltningschefen er 

mænd.  

Det kan man læse i den ligestillingsredegørelse, som Nysted Kommune har lavet i år. Heri kan 

man også se, at mange af kommunens arbejdspladser helt må undvære det modsatte køn. Da 

statistikken blev færdig i sommers var der således ingen mænd der arbejdede som social- og 

sundhedspersonale i Nysted. Der var heller ingen kvindelige hænder til at fikse kommunens 

computere - alle Edb-folk var mænd. 

Nysted Kommune er langt fra enestående hvad den slags angår.  

På landsplan er der også langt mellem de mandlige social- og sundhedsansatte. Og antallet af 

kvindelige pedeller og servicemedarbejdere er til at overskue. Men de findes. 

 

Ny organist i Nysted. 

 

Menighedsrådet i Nysted sogn har ansat den 58-årige svenskfødte Thorbjørn Sjøgren som ny 

organist. 

- Han har allerede været inde og hilse på koret, fortæller formand for Nysted sogns 

menighedsråd, Palle Borst-Jensen.  

Der skulle ikke blive de store sprogproblemer, for Thorbjørn Sjøgren har boet i Danmark i seks 

år. Han er uddannet organist i Sverige, men arbejder for tiden på Ærø.  

Søndag 2. oktober debuterer han som organist i Nysted.  

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Bent Leonhard Pedersen, Det konservative folkeparti, 

Adelgade, Nysted, haft følgende indlæg under overskriften Læge har fået tilbud om hjælp: 

”Foranlediget af artikel i Folketidende i sidste uge, hvori Børge Helleskov igen gør opmærksom 

på det uheldige i, at læge Susanne Andersens patienter skal bruge megen tid og kræfter på at 

tage til Sløsse, og Susanne Andersens udtalelse om, at hun dagligt ser efter eventuel vikar på 
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sin internetside, fik mig til at søge aktindsigt i amtet. 

Og ganske rigtigt (som jeg var næsten sikker på) har Susanne Andersen i april fået tilbud om 

hjælp. Amtet peger på flere mulige løsninger om vikarhjælp til lægehuset i Adelgade. 

Men Susanne Andersen har tilsyneladende ikke villet, endsige ”gidet” svare på amtets 

fremstrakte hånd. 

Hvem er det så, der tager patienterne som gidsler? 

Da de praktiserende læger i Danmark er et liberalt erhverv kan der ikke tages de nødvendige 

skridt for at afhjælpe situationen uden en positiv medvirken fra Susanne Andersen. 

 

16. september 2005. 

 

Million-underskud på budget. 

 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen tøver ikke med at kalde situationen grotesk – skriver 

Folketidende i dagens avis.. 

Ikke desto mindre agter han på onsdag at lede et byrådsmøde, hvor dagens vigtigste sag er et 

budget for 2006 med et underskud på 5,5 millioner kroner. 

- Det har jeg aldrig tidligere prøvet i min tid som politiker. Og det er ikke nogen rar situation, 

men sådan bliver det, siger borgmesteren. 

Han glæder sig dog over, at underskuddet er skrumpet siden juni i år, hvor det så ud til at 

blive på 15 millioner kroner. Eller i august, hvor der var et minus på 9,5 millioner kroner. 

At det nu er nede på de 5,5 millioner kroner skyldes justeringer i forhold til kommunens 

faktiske forbrug i år. 

- Vi kan se, at der ikke bliver helt så hårdt træk på alle konti, som vi tidligere havde regnet 

med, forklarer Lennart Damsbo-Andersen. 

Samtidig regner byrådet med at få tre millioner kroner ind på salg af jord til 44 nye 

sommerhusgrunde ved Birkely.  

- Og så kender vi jo ikke udmeldingen fra Indenrigsministeriet om ekstraordinært tilskud til 

særligt vanskeligt stillede kommuner, siger borgmesteren, der ikke lægger skjul på, at han 

håber på et noget større beløb end de 1,5 millioner kroner, Nysted fik i 2004.  

Kommer der ikke en hjælpende hånd fra staten, ser han kun to mulige veje til balance i 

budgettet. 

- Enten skal vi skære i udgifterne, eller også skal vi bruge af kassebeholdningen, siger han og 

afviser at afsløre, hvilke sparemuligheder, han har drøftet med de øvrige politikere. 

- Du får mig ikke til at sige mere. Men fyringer bliver der ikke tale om. Det tør jeg godt love. 

- Og jeg har en tro på, at vi nok skal få det til at hænge sammen. 

 

Huset skal være gult - kræver politikere. 

 

Rosenvænget 1 i Nysted, en pæn hjørnegrund i et net villakvarter, hvor den 26-årige 

brolæggerlærling Thomas Svendsen indtil for et halvt år siden havde lyse drømme om at 

bygge et moderne parcelhus i træ. I dag er drømmen afløst af en virkelighed præget af ufred i 

kvarteret og kommunalt bureaukrati – skriver Folketidende. 

Godt nok er huset bygget, men det skete ikke uden en langvarig strid, hvor kvarterets beboere 

samlede underskrifter ind i protest mod et træhus og til sidst blev så uenige, at de opløste 

deres beboerforening. Og nu står bygherren med et politisk krav om, at han skal male sit hus 

gult. 

Det kommer fra teknisk udvalg, som har afslået at give Thomas Svendsen tilladelse til at male 

huset gråt. 

- Jeg har svært ved at forstå, at jeg ikke engang kan få nogle farver at vælge imellem. Der 

står i min byggetilladelse, at kommunen skal godkende husets farve, men jeg havde ikke 

forestillet mig, at de ligefrem ville diktere en bestemt farve. 

Derfor skriver jeg til borgmesteren og beder om at få sagen taget op igen, siger Thomas 

Svendsen. 

Selv mener han, at den gule farve passer dårligt ind i gadebilledet, fordi nabohusene har 

trægavle i farverne mørkerød, grøn og sort. 

- Jeg synes ikke det gule hører til her. Det vil stikke alt for meget af. Og jeg bliver oprigtig talt 
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rigtig ked af det, hvis de tvinger mig til at bruge den farve, siger han og tilføjer. 

- Jeg vil bare gerne have lidt flere valgmuligheder. 

Balladen i Rosenvænget begyndte, da Thomas Svendsen søgte kommunen om dispensation til 

at bygge et træhus, fordi der i lokalplanen stod, at der alene kunne bygges huse af mursten. 

Byrådet gav dispensationen, men krævede til gengæld, at kommunen skal godkende 

udformning og farve i hvert enkelt tilfælde. 

Men der er en forskel på at godkende og bestemme, mener Thomas Svendsen. 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen vil ikke kommentere sagen, og det har ikke været 

muligt at få en kommentar fra Troels Frandsen, der er formand for teknisk udvalg. 

 

Satte politibil ud af drift. 

 

En mand fik i aftes det sidste ord efter en konfrontation med politiet i Nysted.  

Men det er også kun foreløbig. For det er en gammel kending af politiet, så det er kun et 

spørgsmål om tid, før manden bliver anholdt. 

Manden kørte rundt i Nysteds gader, da en patrulje opdagede ham. Politiet vidste, at manden 

ikke havde kørekort, det er frakendt ham. 

Da politifolkene ville stoppe manden i hans ældre hvide bil, kørte han først fra patruljen, der 

satte efter ham med udrykning. Efter fem minutters "jagt" stoppede manden op. Det samme 

gjorde patruljevognen. Men manden havde ikke til hensigt at lade sig anholde.  

Han satte sin bil i bakgear og kørte ind i patruljevognen, hvorefter han kørte fra stedet. 

Patruljevognen led så megen skade, at den ikke kunne fortsætte kørslen, men måtte 

transporteres væk af Falck. 

 

17. september 2005. 

 

Udvalgsformanden er urokkelig. 

 

Det er en lidt ærgerlig situation, vi har her. Vi har været gennem en grundig behandling af 

sagen. 

- Nu er vi gået ind og har givet en dispensation, så der kunne bygges et træhus. Og så 

kommer denne diskussion om farvevalg.  

- Jeg er overrasket over, at Thomas Svendsen protesterer, siger Troels Frandsen (V) og 

forklarer, at teknisk udvalg allerede i foråret skrev et brev til Thomas Svendsen, hvoraf det 

fremgik, at hvis han fik dispensation, så skulle husets farve holdes i en gul tone. 

Troels Frandsen erkender dog, at der ikke i selve byggetilladelsen er nævnt nogen specifik 

farve. Her står der blot, at teknisk udvalg skal godkende farven. 

 

Ulovligt at opløse ejerforening. 

 

Det var ulovligt, da Rosenvængets beboere i maj i år opløste deres grundejerforening i protest 

mod, at kommunens tekniske udvalg gav dispensation til opførelse af to træhuse i gaden. 

Der står nemlig i lokalplanen, at de skal have en forening, og at der er medlemspligt. Disse 

pligter er tinglyst på hver enkelt ejendom og er derfor bindende. 

Det oplyser Nysteds kommunaldirektør, Søren Lück Madsen. Han fortæller også, at det er 

Nysted Byråd, der formelt har ansvaret for, at kommunens lokalplaner bliver overholdt. 

- Vi i administrationen vil opfordre byrådet til, at kommunen forsøger at genskabe en dialog 

med grundejerforeningen, således at foreningens bestyrelse igen finder det relevant at lægge 

et arbejde i foreningen, siger Søren Lück Madsen. 

Formanden for teknisk udvalg, Troels Frandsen, er også indstillet på at få samarbejdet i gang. 

- Jeg vil meget gerne tage initiativ til at få åbnet en dialog.  

- Eventuelt ved at indkalde til et møde, hvor man kan få klarlagt, hvilke sten, der er på vejen, 

siger Troels Frandsen. 
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19. september 2005. 

 

Guldborgsund Kommune – Valg til kommunalbestyrelsen. 

 

 
 

Så indkaldes der til valg til kommunalbestyrelsen for Guldborgsund kommune. Valget afholdes 

tirsdag, den 15. november 2005. Den nyvalgte kommunalbestyrelse fungerer fra 1. januar 

2006 – 31. december 2006 som sammenlægningsudvalg og som kommunalbestyrelse i 

perioden 1. januar 2007 – 31. december 2009. 

Der skal vælges 29 medlemmer til kommunalbestyrelsen. 

Afstemningen foregår kl. 9 – 20. Afstemningssted i de enkelte kommuner vil fremgår af 

valgkortet, der udsendes til vælgerne en uge før valgdagen. Der vil samtidig være valg til 

regionsrådet i Region Sjælland. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Ib Henriksen, Falkevej 9, Kettinge, haft følgende 

indlæg under overskriften Det er ikke vores bord: 

"Der er intet vi kan gøre. 

Ovenstående citater stammer fra Nysted kommune og præhospitalschefen i Storstrøms amt. 

Der mangler mindst én praktiserende læge i Nysted kommune, hvilket er til stor gene for 

mange borgere, som nu har langt til læge, og som må bruge meget tid på transporten. 

Desværre gør de ansvarlige intet bortset fra at slå ud med armene og beklage. 

Læge Susanne Andersens handlemåde har været genstand for både forståelse og 

fordømmelse.  

Selv om det for udenforstående så ud som om, at der ingenting skete, før lægen satte sit skilt i 

vinduet, er det overvejende sandsynligt, at Susanne Andersen ikke har overholdt sin aftale 

med amtet. Bent Pedersen oplyser i sit læserbrev af 15/9, at lægen allerede i april har afvist 

forskellige forslag til løsning af konflikten, hvilket får det til at se ud som om, at Susanne 

Andersen er den, som skaber konflikten og obstruerer samarbejdet. Mon forklaringen er så 

enkel?  

Udsigten til en bod på 50.000 kr. har mærkelig nok heller ikke motiveret Susanne Andersen til 

at genoptage sin lægepraksis. Hvad med at prøve nogle mere imødekommende og 

konstruktive virkemidler? 

Kære byrådsmedlemmer. Jeg undrer mig over jeres tilsyneladende mangel på politisk 

handlekraft. 

Hvis lægemanglen ikke vedkommer jer, så kan jeg oplyse jer om, at den vedrører de vælgere, 

som har valgt jer. Dette er ikke et administrativt problem. Det er jeres problem. Pres på for at 

finde en løsning. Det forventer vi”.  

 

20. september 2005. 

 

Ledige lokaler i Adelgade. 

 

Anne og Jørn Larsen har drevet møbelforretning i både Adelgade 25 og 30. Men nu har de 

samlet deres møbelsalg i nummer 25. Dermed bliver lokalerne i Adelgade 30 ledige, og ejerne, 

Elin og Jens Erik Larsen, ønsker at finde en ny lejer.  

- Vi har gået og tænkt lidt over, hvad vi skulle. Vi håber, at der kommer nogen og vil leje det, 

siger Elin Larsen. Jens Erik Larsen oplyser, at lokalet er mellem 250 og 300 kvm. 
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22. september 2005. 

 

”Pisterne” skal til Samsø. 

 

Pisterne har fået en invitation fra plejecentret på Samsø og drager midt i oktober afsked. De 

skal vise dette års stykke ”Gammel kærlighed ruster stadigvæk ikke”. 

 

Frit skolevalg – næsten. 

 

Et enigt Nysted Byråd vedtog i går at gøre det nemmere for forældre at sende børn i andet end 

den nærmeste folkeskole. Familierne får nu mulighed for at vælge mellem alle skolerne i den 

kommende Guldborgsund Kommune. Helt frit bliver valget dog ikke. Der er et par 

begrænsninger, f.eks. må der max være 24 elever pr. klasse. Og elever fra skolens eget 

distrikt kommer altid før dem fra andre kommuner og distrikter. 

Byrådet vedtog også, at der ikke skal være pengeoverførsler mellem kommunerne, selvom en 

familie vælger at lade en elev krydse kommunegrænser på sin skolevej.  

Hermed bliver der fjernet endnu en sten på den vej, der leder Nysted og nabokommunerne ind 

i den kommende Guldborgsund Kommune. 

På tværs af partiskel var både borgmesteren og flere byrådsmedlemmer glade for 

beslutningen. Anne Svendsen fra Venstre var dog mest glad for det principielle: 

- Det er godt, at vi giver forældrene den valgfrihed. Jeg håber, at få vil benytte sig af den, 

sagde Anne Svendsen. Hun begrundede det med, at det er bedst for børn at gå i skole i 

nærheden af deres hjem og sammen med de børn, de leger med i fritiden. 

Byrådskollegaen Helle Munk fra Borgerlisten var ikke bekymret: 

- Jeg tror, at de fleste stadig vil vælge den lokale skole, forudså hun. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har Kirsten Franke, Adelgade 1F, Nysted, haft følgende 

indlæg under overskriften Man må undre sig: 

"Man må undre sig, når et medlem af Sundhedsudvalget i Storstrøms Amt, Bent Pedersen, 

føler sig nødsaget til at "søge aktindsigt i amtet" i en sag, han allerede har udtalt sig om i 

pressen adskillige gange, og som af indlysende grunde burde ligge ham mere på sinde end så 

meget andet. 

Hukommelsen fejlede tilsyneladende heller ikke noget, da det pågældende medlem 10. maj i 

denne avis oplyste os om det helt nøjagtige antal på læge Susanne Andersens patienter samt 

belærte os om sammensætningen af et "Samarbejdsudvalg efter lægeoverenskomsten". 

Og man kan have sine tvivl med hensyn til de "tilbud om vikarhjælp til lægehuset i Adelgade", 

der angiveligt skulle være fremført i april på et tidspunkt, hvor der endnu ikke var fundet 

nogen løsning på spørgsmålet om Henrik Vedels efterfølger. 

"Det er Sundhedsudvalgets primære opgave at sikre borgerne et udbud af sundhedsydelser, 

der i videst muligt omfang, inden for de givne økonomiske rammer, opfylder befolkningens 

behov og forventninger".  

Sådan står der på Storstrøms Amts hjemmeside, og måske var det en idé, at det pågældende 

medlem af udvalget brugte lidt mere tid på at efterleve denne vision frem for at blive ved med 

at nedgøre en dygtig og populær læge og forsøge at stikke os patienter og denne avis’ læsere 

blår i øjnene”. 

 

Og fra det store ”udland”. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har billedkunster Annie Holmgaard, Gaabensevej 24, 

Nykøbing F., haft følgende indlæg under overskriften Hvilken farve?: 

"Hvordan kan politikerne sige, at ens hus kun må have en farve, som de nu gør i Nysted, og 

gult er mange ting, hvilken nuance skal det være, sart lysegult, skagengul, cyklamen o.s.v. 
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Naboens hus er mørkerødt, grønt og sort, så vil jeg mene, at huset her vil passe godt ind i 

landskabet ved at tage en grå farve med grønligt skær, som er en varm grå. 

Men nu skal Thomas Svendsen ikke have sin vilje hele vejen igennem, så lige meget om farven 

passer eller ej, så skal huset være gult, siger de stolte politikere. 

Prøv at se på helheden i området, eller find en, som har forstand på farvesammensætninger, 

vores kunstkonsulent i amtet kunne hjælpe”. 

 

23. september 2005. 

 

Rejsegilde i Syrenvænget. 

 

Torsdag holdt Storstrøms Amt forsinket rejsegilde i Syrenvænget, hvor 33 nye boliger til 

udviklingshæmmede er under tag. Allerede til januar flytter beboerne ind, og de glæder sig. 

 

Dyrt at spare på vandet. 

 

Fra første januar 2006 skal Nysted Kommunes indbyggere af med to kroner mere for hver 

kubikmeter spildevand, de sender ud i det offentlige kloaksystem skriver Folketidende.. 

Taksten stiger nemlig fra 40 kroner til 42 kroner pr. kubikmeter, fremgår det af kommunens 

budget 2006, som byrådets medlemmer har behandlet og sendt videre til andenbehandling. 

Årsagen til takstforhøjelsen er, at forbrugerne er blevet så gode til at spare på vandet, at 

afgifterne ikke dækker kommunens udgifter til drift af spildevandet. Faktisk er det samlede 

årlige vandforbrug faldet fra 400.000 kubikmeter i 1988 til 180.000 kubikmeter i 2004, oplyste 

teknisk udvalgs formand, Troels Frandsen (V).  

- Vi har været alt for optimistiske i budgettet. Derfor må vi nu sætte taksten op, og det er 

selvsagt en negativ nyhed. 

- Men det er positivt, at vi har lært folk at spare på vandet, sagde Troels Frandsen.  

Også prisen for tømning af trixtanke hos de borgere, der ikke er tilsluttet kloaknettet stiger til 

næste år fra de nuværende 400 kroner om året pr. ejendom til 500 kroner.  

Sagen behandles i byrådets møde ved andenbehandlingen i oktober 

 

25. september 2005. 

 

Hans Larsen, Ndr. Kongemarksvej 2A, Nysted, er afgået ved døden i en alder af 70 år. 

 

Mindeord over Hans Larsen, Nysted. 

En ligefrem, glad og ægte Nysted-dreng er sovet ind for altid. 

Hans Larsen er gået ind til den evige hvile, og jeg vil savne hans stemme i telefonen nu til jul. 

Det var i sommeren 1960, vi første gang kom til Wichmandsgården og mødte den 25-årige 

bondemand Hans, hans kone samt mor og far, Laura og Harald Larsen. I kravlegården 

dengang sad den etårige Jytte, datteren. Vi havde lejet et par værelser for sommeren på loftet 

hos dem og følte os varmt velkomne fra samme stund vi sås. 

Vi vendte tilbage til Wichmandsgården hver sommer til Hans Larsen og hans familie. Med tiden 

voksede et stærkt venskab mellem Larsens og Lindbergs. Et venskab som holdt gennem alle 

år, selv om Wichmandsgården og dens jord blev solgt til kommunen, og Hans brød op fra 

landmandskabet og flyttede til Wichmandsvej med børnene Jytte og Hans Jørgen. 

Også der følte vi os altid velkomne. Hans var et menneske med stor generøsitet, lune og ikke 

mindst humor. Den ligefremme, realistisk drastiske lollandske humor. 

Hans blev rutebilchauffør og kørte også på langture med charterpassagerer. Altid lige venlig og 

med et glad og humoristisk ord til hver og en på rejsen. 

Med rødderne i den lollandske jord i generationer og hjertet i sin fødeby Nysted forblev han sin 

egn tro gennem alle år. Sidste december fyldte han 70. 

Men nu orkede hans hjerte ikke mere. Derfor hviler han på kirkegården midt på 

Wichmandsgårdens gamle agre. Der, hvor han har sået og høstet gennem så mange år. 
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26. september 2005. 

 

Klubmesterskaberne i Krolfklubben. 

 

Bent Pedersen, konservativt medlem af Nysted Byråd og Storstrøms Amtsråd, slog alle af 

banen, da Nyserne, det vil sige medlemmerne af Nysted Krolfklub, forleden holdt 

klubmesterskab, hvor 26 af klubbens 41 medlemmer deltog. 

Politikeren vandt efter dagens to første omgang i slagspil, hvor han sluttede på 63 slag. 

Derefter fortsatte de bedste syv spillere i et kampspil, hvor Egon Hjuler vandt med 29 slag. 

Nyserne fortsætter sine spilleaktiviteter på banen ved Kalkgraven ved The Cottage hver 

onsdag og søndag klokken 10, så længe vejret tillader det. 

 

27. september 2005. 

 

Nysted Varmeværk investerer stort. 

 

Der skal bruges mange penge til investeringer i Nysted Varmeværk næste år. Den nuværende 

kedel til halmfyring er både for lille og slidt, så den skal udskiftes – skriver Folketidende.  

- Kedlen har en kapacitet på 3,15 megawatt, så vi må tænde oliefyret, når der er stort 

varmeforbrug. Det koster fire gange mere end fyring med halm, fortalte formand Rudi Madsen, 

da han ved generalforsamlingen i aftes orienterede om planerne. Der skal anskaffes en kedel 

på 6,3 megawatt. - Det har vi besluttet i bestyrelsen. Den vil også betyde, at vi kan hjælpe 

Nysted Biogas i Kettinge, som så kan undgå at fyre med olie, når der er stor belastning, sagde 

Rudi Madsen. 

En større kedel kræver også en større tank til opbevaring af varme og en større lade til 

opbevaring af halm. Det er investeringer på omkring 11 millioner kroner, der skal bruges i 

perioden fra maj til september næste år. 

Der skal også etableres en ny skorsten, men den har man til gengæld fået forærende. Den har 

været monteret på et slamforbrændingsanlæg ved Køge, som imidlertid er blevet nedlagt. 

Nysted Varmeværk skal kun betale for transporten fra Køge hertil. Skorstenen ventes at 

ankomme 13. oktober, men skal først rejses næste år. Udgifter til transport og opstilling vil 

være 130.000 kroner. En tilsvarende ny ville koste 400.000 kroner. 

De mange penge ligger ikke i værkets pengekasse, men man har fra byrådet fået 

forhåndstilsagn om lånegaranti for de nødvendige penge. 

Rudi Madsen kunne samtidig oplyse, at man i bestyrelsen ikke regner med at sætte priserne 

for varme op. 

 

Sidste chance til elvarme-brugerne. 

 

Brugere af elvarme får nu en sidste chance for at koble sig gratis til fjernvarmenettet i Nysted. 

Det er El-sparefonden, der endnu engang kan komme med et tilbud om tilskud, og 

varmeværket følger trop med at tilbyde gratis tilslutning. Det er der en halv snes elvarme-

brugere, der har givet udtryk for, at de vil være med til, kunne Rudi Madsen, der er formand 

for Nysted Varmeværk, oplyse ved generalforsamlingen i aftes. 

Det er 5.000 kroner i starttilskud samt 75 kroner for hver kvadratmeter areal. Fristen for at 

tilmelde sig udløber 30. november. 

 

Nyvalg i varmebestyrelsen. 

 

Preben Høgdal blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen i Nysted Varmeværk i aftes. Han 

afløser Hans Rasmussen, der ikke ønskede at fortsætte. 

Rudi Madsen, der er formand, blev genvalgt. Som suppleanter blev Klaus Hermann og John 

Jørgensen valgt. Frede Nielsen beholder hvervet som revisor i selskabet. 
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28. september 2005. 

 

Huslejestigning i ældreboliger. 

 

Der er varslet huslejestigninger for ældreboligerne i Nysted Kommune. På Bøgely vil huslejen 

stige med 8,8 %, på Kastaniely bliver det 0,8 % dyrere og Solgården topper med en 

huslejestigning på 10,4 %. Årsagen er renovering af bygningerne. 

Byrådet var enigt om, at renoveringerne er nødvendige og påtrængende. Boligerne er blevet 

forsømt, mente Arne Høegh. 

- Gennem årene har der ikke været politisk vilje til at sætte pengene af, sagde 

socialudvalgsformanden.  

 

29. september 2005. 

 

En del af Nysted uden strøm. 

 

En del af Nysteds indbyggere blev her til morgen snydt for morgenkaffen og morgennyhederne 

på grund af en strømafbrydelse, der indtraf klokken 8.30. Det gik udover private husstande, 

flere virksomheder og rådhuset. 

Afbrydelsen skyldtes en fejl på en linje, oplyser SEAS-NVE’s kundeservice. Alle havde strøm 

igen klokken 9.15. 

 

Samarbejde er prisen for kommunal garanti. 

 

Nysted Kommune har ganske vist lovet medlemmerne af Nysted Varmeværks bestyrelse en 

lånegaranti for et lån på 11 millioner kroner, som værket skal bruge til nye investeringer i det 

kommende år – skriver Folketidende. 

Det oplyste varmeværkets formand, Rudi Madsen, på generalforsamlingen forleden, og 

borgmester Lennart Damsbo-Andersen (A), bekræfter, at kommunen er positiv over for at give 

en sådan garanti. 

- Men der er betingelser. For det første kan lånebeløbet alene blive udbetalt i takt med, at det 

planlagte arbejde er udført. Der bliver altså tale om betaling for udført arbejde. 

- For det andet stiller vi et ufravigeligt krav om, at varmeværket og bioværket i Kettinge skal 

dokumentere et fremtidigt samarbejde. 

- Vi ved, at de er i gang med at forhandle, men vi vil se en aftale på skrift.  

- Det handler om forsyningssikkerhed for brugerne ved begge værker og om, at vi i fremtiden 

gerne skulle undgå at fyre med olie, hvis der er stor belastning eller driftsforstyrrelser, 

forklarer borgmesteren.  

De to værker er allerede for flere år siden blevet forbundet med en ledning, så de kan levere 

varme til hinanden. 

Mens Nysted Varmeværk var kommunalt ejet, blev der lavet en samarbejdsaftale, som blandt 

andet fastsatte prisen for levering af varme fra det ene værk til det andet. 

- Den gamle aftale gælder, indtil en ny er lavet. 

- Men det er en anden situation nu, hvor begge værker bygger om og investerer stort, siger 

Lennart Damsbo-Andersen. 
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 oktober 2005. 

 

Dagen er årets 274. dag. Uge 39. Navn: Remigius. Solen ned kl. 18.47, op i morgen kl. 7.18. 

Dagens længde: 11 timer og 30 minutter. Aftaget 5 timer og 44 minutter. Aftager yderligere 4 

timer og 22 minutter. 

Dagen har navn efter Remigius (ca. 438-533), der som biskop af Reims ydede en stor indsats 

for udbredelsen af den kristne tro og for opbygningen af den kirkelige organisation. 

 

Begivenheder: 

 

331 f. Kr. Alexander den Store besejrer perserkongen Dareios 3. ved Arbela. 

312 f. Kr. Den såkaldte "seleukidiske tidsregning" indledes fra denne dato, da den 

makedoniske hærfører Seleukos 1. Nikator indtager Babylon. 

1795 Belgien bliver en del af den franske republik. 

1884 Dagbladet Politiken udkommer første gang. 

1908 Henry Ford lancerer den første "Model T". 

1918 Emir Faisals arabiske styrker erobrer Damaskus fra tyrkerne. 

1938 Tyske tropper rykker ind i Sudeterland i henhold til München -overenskomsten. 

1943 Den Grafiske Højskole i København bliver indviet.  

1949 Mao proklamerer Den Kinesiske Folkerepublik, og denne dag har siden været 

folkerepublikkens nationaldag.  

1952 I Danmark ophæves besættelsestidens kafferationering. 

1960 Cypern bliver en selvstændig republik og fejrer derfor nationaldag. 

1963 Nigeria bliver selvstændig og fejrer nationaldag i dag.  

1971 I Florida åbner Disneyworld som verdens største forlystelsespark. 

1973 Loven om fri abort indføres i Danmark. 

1978 Stillehavs-ørepublikken Tuvalu bliver selvstændig og fejrer nationaldag. 

1982 Helmut Kohl fra det konservative CDU afløser Helmut Schmidt som vesttysk 

forbundskansler. 
Kilde: www.lademann.dk 

 

Nysted reddet på målstregen. 

 

Rekordtilskud fra Indenrigsministeriet. Budgetpanik er afløst af arbejdshumør på rådhuset. 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen (A) er glad og lettet skriver Folketidende. 

Glad, det kan jeg love for, at jeg er. Og lettet. 

Borgmester Lennart Damsbo-Andersen lægger ikke skjul på, at humørbarometeret på rådhuset 

sprang fra "ustadigt" til "sol", da han fredag eftermiddag fik en længe ventet besked fra 

indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. 

- Vi har fået fem millioner kroner i særtilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner.  

- Det er fantastisk. Vi havde håbet på et beløb i den størrelse, men vi turde ikke tro på det, 

siger Lennart Damsbo-Andersen og tilføjer: 

- Det beviser, at vi har haft argumentationen i orden, da vi søgte. 

De fem millioner kroner falder på et tørt sted, fordi byrådet netop nu bakser med et budget for 

2006, hvor der er præcis det samme beløb, altså fem millioner kroner i underskud. 

Dertil kommer, at socialudvalget har bedt om en million kroner ekstra til ældreomsorg. Også 

børne- og ungdomspolitisk udvalg har bedt om flere penge, mere nøjagtigt 300.000 kroner til 

øget socialt arbejde blandt de unge.  

- Jeg vil ikke sige, at det nu bliver let at lægge budget, men det bliver meget nemmere. Og vi 

er ikke tvunget til bare at feje ethvert ønske af bordet. Vi kan give ønskerne en seriøs 

behandling, siger borgmesteren. 

1. 
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- Men det havde set meget sort ud, hvis det særlige tilskud ikke var kommet. Så skulle vi, 

hvad enten vi kunne lide det eller ej, have gennemført nogle uacceptable besparelser. 

- Det ville ikke gå blot at tære på kassebeholdningen. Vi kender jo ikke udviklingen i resten af 

året. der kan hurtigt komme uforudsete udgifter, og så er det ansvarsløst at bruge løs, så vi 

pludselig ikke har til regningerne, forklarer Lennart Damsbo-Andersen. 

Han er dog fortrøstningsfuld, fordi det foreløbig ser ud til, at budgetterne for 2005 holder. Det 

betyder, at der er mulighed for at bruge en behersket del af kassebeholdningen til næste års 

budget. 

 

2. oktober 2005. 

 

Det stod at læse i Folketidende for 100 år siden. 

 

2.10. NYKØBING-NYSTED-AUTOMOBILEN kørte i formiddags i grøften lidt nord for 

Toreby mejeri. Styreapparatet nægtede pludselig at fungere, og med fuld fart kørte 

automobilen så i grøften og væltede. De 8 passagerer fik naturligvis nogle knubs, 

men ingen kom alvorligt til skade. 

Automobilen er derimod ikke kommet på ret køl endnu, da dette skrives. 

 

3. oktober 2005. 

 

Røde Kors indsamlingen. 

 

46 frivillige fik indsamlet hele 37.155,50 kr. i Røde Kors-indsamlingen i søndags. Det er 3.043 

kr. mere end sidste år.  

 

5. oktober 2005. 

 

Jens Kildsgaard, 35, statsautoriseret ejendomsmægler er netop ansat hos ejendomsmægler 

Peter Askholm, Nygade, Nykøbing F., for salg af helårsejendomme. Jens. K. stammer fra 

Nysted, hvor hans far blandt andet også er ejendomsmægler. Jens. K. har i en årrække været 

sælger i København og senest som filialleder i en EDC-butik på Nordfalster. 

 

6. oktober 2005. 

 

Fin søndagstur til Stiftsmuseet. 

 

25 deltagere fra Nysted Folkeuniversitet havde en både hyggelig og lærerig dag, da de i 

søndags deltog i Nysted Folkeuniversitets udflugt til Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo, 

fortæller Børge Helleskov fra folkeuniversitetet. 

Her fortalte museumsleder Ulla Schaltz om museets historie, om huset som arbejdsplads og 

om, hvilke opgaver et moderne museum udfører. 

Deltagerne fik også en grundig rundvisning til samtlige udstillinger, inklusive særudstillingen 

"Festen for de døde". 

Og så fik de lov at komme bag kulisserne og en tur rundt i museets store depot, hvor publikum 

normalt ikke har adgang. 

 

Årets influenza-vaccinationer. 

 

Over 200 af Nysteds ældre modtog tilbuddet om en gratis vaccination mod influenza og det 

gav kø på Solgården i Herritslev. 

I 2004 sagde kun 70 Nysted-borgere over 65 år ja tak til tilbuddet. 

 

8. oktober 2005. 

 

Niels Schjelderup Olsen, Nykøbing F., er afgået ved døden i en alder af 65 år. 
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N. S. O. er født 5. marts 1940 i Nysted, søn af manufakturhandler Carl Olsen og hustru, som i 

mange år havde en manufakturhandel i Adelgade 30. 

Jeg kan huske Niels fra vores unge dage. Han gik i Nysted Skole, og gik herefter på Gymnasiet 

i Nykøbing F. – så vidt jeg husker. Blev senere uddannet til tandlæge og havde klinik i 

Nykøbing F. 

10. oktober 2005. 

 

Lidt om priser – Din Rigtige Slagter. 

 

Efteråret nærmer sig så HVER 

UGE Gl. dags Finker & Sylte. 

1 hel familie salami, ca. 8-

900 g, kr. 35. 

3 stk. svinemørbrad kun kr. 

100. 

½ mager svinekam m/spæk, 

ca. 2,5 kg., kun kr. 100. 

Hakket oksekød, 3 kg., kun 

kr. 120. 

Hakket svinekød, 3 kg., kun 

kr. 100. 

Gravhakket medister, 3 kg., 

kun kr. 90. 

Køb 3 kg. af hver for kun kr. 

275. 

1/1 skinke, ca. 9,5 kg., 

parteres gratis, kun kr. 245. 

1/1 forende, ca. 9,5 kg., 

parteres gratis, kr. 195. 

½ mager gris part. til fryser, 

pr. ½ kg. kun kr. 10. 

½ luksus kvie pr. ½ kg., kr. 

20. 

20 kg luksus kviekød, kun kr. 

795. 

12 kg flæskekødkasse, kun 

kr. 450. 

 Stort pakkemarked. 

Stort udvalg, ta’ 4 pakker – 

kun kr. 200. 

 

 

Tysk sejler død ud for Nysted. 

 

Både helikopter og redningsbåd rykkede ud, da en tysk sejler kaldte mayday, efter at hans 

kone havde fået hjertestop. Det lukkedes ikke at genoplive hustruen. 

 

14. oktober 2005. 

 

Nysted Naverforening – 50 års jubilæum. 

 

Nysted Naverforening blev stiftet 16. oktober 1955, og kan søndag fejre sit 50-års jubilæum 

ved en reception, som afholdes i Stoppestedet, hvor foreningen nu om dage holder til. 

Gæsterne kan se frem til et godt måltid mad, idet Naverne serverer helstegt pattegris. 

Foreningen har på festedagen 12 medlemmer. Ved foreningens 40-års jubilæum var der 17 

medlemmer. 

Naverforeningens formand – kaldet Oldermand – er i jubilæumsåret Alex V. Jensen. 

 

Valg til ældreråd i Guldborgsund 

 

Kommunalreformen får også indflydelse på ældrerådenes arbejde – skriver Folketidende. 

Derfor skal der vælges medlemmer til et nyt Guldborgsund Ældreråd. Det kommer til at 

arbejde sådan, at det nye ældreråd vil fungerer som sammenlægningsudvalg i 2006 og først 

træder rigtigt i kraft samtidig med kommunalreformen i 2007.  

De gamle ældreråd i de nuværende kommuner fortsætter altså i 2006, mens 

sammenlægningsudvalget forbereder arbejdet med reformen. Så de ældre også kan få 

indflydelse på, hvordan den nye kommune skal se ud.  

I Nysted foregår valget til Guldborgsund-rådet den 17. november.  

Der skal vælges tre til seks medlemmer. Alle med interesse for valget opfordres til at møde op 

til orienteringsmøde i kantinen på Nysted Rådhus 17. oktober klokken 19. 

Kandidater skal melde sig senest 21. oktober 2005 klokken 16 hos Nysted Kommunes 

forvaltningschef Edvard Kejlå. 



 115 

 

 

 

 

 

20. oktober 2005. 

 

Søndagsstorm på sommerhuse. 

 

 

 

Priser på op til 2,8 millioner kroner skræmte 

ikke købere væk fra Nysted Strandhuse. 16 

sommerhuse solgt den første dag - skriver 

Folketidende. 

 

Foto: John Voigt  

 

Det var salg, det var sol og det var søndag i Nysted den 16. oktober. Der var åbent hus i de 

første færdigbyggede sommerhuse i Nysted Strandhuse. 16 af de 20 første sommerhuse blev 

solgt. Kun fire af køberne er lokale. Resten kommer fra Storkøbenhavn og det øvrige Sjælland, 

fortæller Lars-Erik Christensen fra firmaet 2L Development, der står bag byggeriet. Priser 

mellem 1,6 og 2,8 millioner kroner har tilsyneladende ikke generet køberne. Tværtimod. Over 

halvdelen af de solgte huse er de største og dyreste på 115 kvadratmeter.  

- Men vi er glade for, at der er kunder til hele prisskalaen, understreger Lars-Erik Christensen. 

Der er planlagt mellem 120 og 150 sommerhuse i Nysted Strandhuse. De bliver bygget i kiler 

med 10 huse i hver. De to første kiler er altså næsten allerede solgt. Salget af de næste to 

kiler går i gang i foråret, så det er dér man skal slå til, hvis sommerhusdrømmen er en 

residens i første række til Østersøen. Men det er ikke sikkert, at prisen holder sig på det 

nuværende niveau: 

- Det er klart, at hvis der er en stor efterspørgsel, så er det vores opgave som mæglere at få 

den størst mulige pris. Men vi har slet ikke fastsat den endnu, siger René Christoffersen fra 

Home i Nykøbing Falster, der står for salget af Nysted Strandhuse. 

Han kan dog godt garantere, at de resterende fire sommerhuse bliver solgt til de nuværende 

priser. 

 

24. oktober 2005. 

 

Foreningen Norden – og sammenlægning. 

 

Vi skal nok selv bestemme, om vi skal lægges sammen med de andre Foreninger Norden i den 

nye storkommune. Det spørgsmål skal politikerne bare blande sig uden om – skriver 

Folketidende i dagens avis. 
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Det siger formanden for Foreningen Norden i Nysted, tandtekniker 

Børge Stenstrup på baggrund af et politisk udspil ved det nylige 

kulturelle vælgermøde i Nykøbing F. Her fremkom der en opfordring 

til foreningerne om at søge sammen i større enheder, der svarer til 

den nye storkommuner. Men det er et spørgsmål, som foreningerne 

selv må finde ud af, mener Børge Stenstrup. 

- Vi er tre Foreninger Norden, nemlig Nykøbing F./Sydfalster, 

Sakskøbing og Nysted, i storkommunens område. 

 

Privatfoto.  

 

Forskellige betingelser. 

- Men vi har hvert vores udgangspunkt og hver vores arbejdsbetingelser. Vi arbejder meget 

fint sammen, men der er ingen planer om at lægge sig sammen. Det ville også med sikkerhed 

koste os en medlemstilbagegang, mener Børge Stenstrup. 

Venskabsbyer. 

Foreningen Norden i Nysted blev stiftet 25. oktober 1945, efter at foreningen Det Frie Nord 

umiddelbart forinden havde nedlagt sig selv, og allerede fra 1947 har der været 

venskabsbyforbindelse til den svenske by Hedemora. 

Siden kom norske Vinstra til og senest den finske by Vekhalathi, der nu er gået ind i 

kommunen Hamina i Karelen. 

Der er et område, hvor man helt anderledes end i Danmark har haft krigens traume inde på 

livet med afståelsen af det karelske næs og ikke mindst byen Viborg inde på livet. 

Foreningens første formand var pastor Boysen fra Øster Ulslev. Han blev afløst af den 

legendariske Venstre-kvinde Magda Andersen i en årrække. Margaretha Heyn var formand i to 

perioder, afbrudt af en periode, hvor hendes mand Arne Heyn beklædte formandsposten. De 

seneste 14 år har Børge Stenstrup stået i spidsen for foreningen. 

Han kan snakke længe og engageret om en stadig levende og engageret fællesnordisk 

bevidsthed, hvor man har løbende kontakt til venskabsbyerne og besøger hinanden efter fast 

turnus. 

Udvekslingen. 

- Det er os, der her i kommunen står for udvekslingsarbejdet, siger han. Her er der sådan, at 

vi inviterer repræsentanter for byrådet og for kirken til at deltage i turene til venskabsbyerne 

eller til arrangementerne, når de besøger os. Det betyder også et maksimalt antal deltagere, 

så programmet bliver overskueligt for alle. 

- Byrådene har naturligvis andre venskabsbyer end de nordiske - og det er deres sag. 

- Men vort arbejde bygger på det fællesnordiske, vi gør det forskelligt, fordi der er forskellige 

betingelser - og det skal en kommunesammenlægning ikke lave om på. 

Jubilæet fejres med en fest i morgen, tirsdag 25. oktober kl. 18.00 i Frejlev forsamlingshus. 

 

Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite’ i Nysted afholder årsmøde tirsdag den 1. 

november. Mødet finder sted i Kettinge Forsamlingshus kl. 19. der serveres kaffe, te, øl, vand 

og brød. Dagsorden efter vedtægterne. 

Efter mødet holder arkæolog Anne Elisabeth Jensen fra museet Falsters Minder foredrag med 

lysbilleder om Betydelige fortidsminder i den nye Guldborgsund Kommune. 

28. oktober 2005. 

 

Så kom narkoen til Nysted – måske. 

 

Nysted svirrer med rygter efter at værtshuset Maxim i weekenden og mandag var lukket. 

Rygterne vil blandt andet vide, at politiet har foretaget en ransagning mod narkohandel på 

værtshuset – skriver Folketidende. 
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Kriminalinspektør Søren Ravn vil ikke kommentere rygterne. Men han vil heller ikke afkræfte, 

at politiet efterforsker en narkosag med forbindelse til Maxim. Nysted hører under Nykøbing 

Falster politikreds, hvor Søren Ravn er øverste ansvarlige for efterforskning i narkosager. 

Ifølge Folketidendes oplysninger er mindst én person varetægtsfængslet i Maxim-sagen.  

Denne oplysning vil Søren Ravn hverken be- eller afkræfte, men han siger torsdag til 

Folketidende: 

- Vi vil kommentere de rygter, så hurtigt vi kan. 

Folketidende talte onsdag med Maxims ejer, Claus Mosgaard, der erklærede, at han var blevet 

pålagt at være tavs i fire uger. Af hvem eller hvorfor ville han ikke komme nærmere ind på. 

 

 

 

 

 

 

 

Politiker-spagetti: 

 

 

 

Så er valgkampen til pladserne i den nye 

Guldborgsund kommune gået i gang i hele 

landdelen. Overalt i Nysted by har de 

forskellige partiet og enkeltpersoner hængt 

valgplakater op. 

Sandt og sige er hele byen ”overklisteret” 

med plakater. 

 

Foto: John Voigt  

 

29. oktober 2005. 

 

Kurt Petersen, Rosenvænget 43, Nysted, kan fejre sin 60 års fødselsdag.  

 

31. oktober 2005. 

 

Så lukker Skattevæsenet. 

 

 

 

I forbindelse med omstruktureringen af 

TOLD/SKAT i Danmark er personalet på 

Skatteafdelingen i Nysted nu klar til flytning. 

Hele afdelingen havde sidste arbejdsdag 

mandag og er nu flytter til Maribo. 

Også pantefoged Helle Larsen er flyttet med – 

var ikke på kontoret, da billedet blev taget. 

De sidste medarbejdere ved 
Skatteafdelingen i Nysted. 
Fra venstre: Ole Ottosen, Allan Troelsen, 
Charlotte Kellum og Søren Windelev. 
Foto: John Voigt 

 

 

 

TØJ TIL HAM – fødselsdag. 
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TØJ TIL HAM, Adelgade 24, Nysted, fejrer 13 års fødselsdag. Butikken blev etableret i 

november 1992, og ejes af Børge Pedersen, Maribo. Daglig leder Ole Åkerlund. 

Fødselsdagsalg starter 2. november med mange slagtilbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 november 2005. 

 

Kunst på Nysted Rådhus. 

 

I november måned udstiller Ettie Telena Aarestrup, Nysted, hvor hun vil præsenterer et lille 

udvalg af sine billeder. Ettie Aarestrup har tegnet og malet seriøst siden 1933. Hun er 

tilknyttet galleri 2020 i København og har – sammen med sin mand Marcell Leon Aarestrup – 

haft udstillinger i København og omegn, samt i Holland i sommeren 2004. 

Udstillingen kan ses i Rådhusets alm. åbningstider. 

 

Aktiviteter i november. 

 

Nysted Roklub afholder standerstrygning, lørdag den 5. november, kl. 14.  

Det er klubbens 81. sæson der hermed er afsluttet. Klubben har 35 medlemmer, hvoraf kun 

20 af dem har været aktive på vandet i sæsonens løb. Der er roet i alt 2.000 kilometer, men 

heraf har gæsteroere roet de 700 kilometer. 

 

Nysted Sejlklub afholder generalforsamling, lørdag den 19. november, kl. 14. 

Dagsorden iflg. lovene. 

 

Nysted Folkeuniversitet får søndag besøg af adjunkt Jørn Brøndal, leder af Center for 

Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, der vil fortælle om den amerikanske 

indvandrings historie og etnisk integration gennem tiderne. 

 

Svane Lys lukker måske. 

 

Svane Lys, Egevænget, Nysted – den tidl. Poxy-print bygning overfor halmværket- er i 

overvejelser om helt at lukke butikken ned. Har længe været i konflikt med Nysted kommune 

om kommunens manglende betaling vedr. istandsættelse af tidligere lejede lokaler hos Svane 

Lys. Disse vanskeligheder er en medvirkende årsag til overvejelserne om at lukke ned og flytte 

fra byen. 

Svane Lys rykkede ind i Nysted for fem og et halvt år siden. 

 

2. november 2005. 

 

Løsning i lægesag er på vej (FT). 

 

1. 
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Efter mere end et halvt års usikkerhed hos de patienter, der har haft 

Susanne Andersen som praktiserende læge, tyder alt på, at de inden 

længe kan slippe for at rejse til Lars Topsøe-Jensen i Sløsse eller stå 

med hatten i hånden hos en af de to Nystedlæger Betty Skipper og 

Kerstin Gardner, der begge har fyldte patientkartoteker.  

Det oplyser præhospitalschef i Storstrøms Amt, Henrik Agerlin 

Petersen. 

  
 Foto: John Voigt 

 

Han vil dog ikke bekræfte forlydender om, at Susanne Andersen har besluttet at stoppe og 

sætte sin praksis i Adelgade til salg og dermed give en afløser mulighed for at løse problemet 

med lægemangelen i kommunen. 

- Jeg kan intet sige, jeg har intet officielt skriftligt på det, siger Henrik Agerlin Petersen.  

Til gengæld oplyser han, at han på mandag 7. november skal til Nysted for at holde møde med 

lægerne.  

- Jeg forventer at få en afgørelse på det møde, siger han. 

Susanne Andersen har været sygemeldt siden april i år, hvor hun uden varsel lukkede sin 

klinik, og Henrik Agerlin Petersen har tidligere stillet i udsigt, at han ville søge at nå frem til en 

afklaring vedrørende fremtiden for hendes praksis først i september. 

Men først nu, sker der altså noget, i hvert fald i forhold til Susanne Andersens praksis og 

patienter. 

Helt uvirksomme har de dog ikke været i amtet. 

- Vi har ansat en ekstra vikar på halv tid hos Kerstin Gardner. Derfor mener jeg, situationen er 

tilfredsstillende for patienterne, siger lægechefen.  

Kerstin Gardner er ansat som vikar af amtet, fordi en anden af byens læger, Henrik Vedel, 

lukkede sin konsultation 1. juni i år, fordi det ikke var lykkedes ham at sælge den. 

Med sygemeldingen fra Susanne Andersen manglede Nysted pludselig to praktiserende læger. 

Og det fik amtet til at gå ind i sagen med ansættelse af Kerstin Gardner, der nu får hjælp fra 

læge Henrik Hjorth Madsen. 

 

4. november 2005. 

 

Valg til Ældreråd. 

 

Der skal være valgt til det kommende ældreråd i den nye Guldborgsund kommune den 22. 

november, og i den anledning har alle i de berørte kommuner, som på valgdagen er fyldt 60 år 

modtaget et brev og en stemmeseddel herom via postvæsenet. Stemmesedlen skal være 

afsendt til modtagelse i Sakskøbing kommune senest 22. november, kl. 16 for at være gyldig. 

Fra Nysted kommune har følgende valgt at stille op: Tove Andersen, Bregnebølvej 6, Øster 

Ulslev, Vibeke Bille-Hansen, Lindholmvej 5, Nysted, Arne Boesen, Tværvej 1, Nysted, Per 

Brummerstedt, Stubberupvej 36, Nysted, Eva Carstensen, Bøgevænget 9, Kettinge, Anna 

Marie Jensen, Ålholm Parkvej 15, Nysted, Peter Kahker, Sløssevej 32, Øster Ulslev, Henry 

Larsen, Ålholm Parkvej 6, Nysted, Anders Pedersen, Slotsgade 8, Nysted og Kai Stennicke, 

Enghavevej 24, Kettinge. 

 

Efter valget indgår Nysteds repræsentanter sammen med de valgte fra de fem øvrige 

kommuner i et nyt storråd, Guldborgsund Ældreråd. 

Det sker dog først fra 1. januar 2007, mens de nyvalgte i 2006 skal sidde i et 

sammenlægningsældreråd, hvor de får til opgave at samarbejde med det politisk valgte 

sammenlægningsråd, det kommende Guldborgsund Byråd, om spørgsmål vedrørende ældre. 

I 2006 fortsætter de nuværende ældreråd i hver enkelt kommune. 

 

Lollandsfonden har delt Gaver ud. 

 

Lollandsfonden har igen i år uddelt midler til kommunens foreninger. 
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Den årlige uddeling fandt sted i går, og her kunne Niels Bjerregård fra fondens bestyrelse 

glæde otte af årets 15 ansøgere med en gave. 

Den største check på 7.000 kroner gik til Kettinge Svømmebads Venner, hvor pengene falder 

på et tørt sted, fordi svømmebadet har haft uventet store udgifter til reparationer. 

De øvrige modtagere er: Lågerupbanens Støtteforening 5.000 kroner, ØllebølleLøberne 4.000 

kroner, Frejlev-Vantore Skytteforening 4.000 kroner, Nysted Sejlklub 3.000 kroner, Nysted 

Skole 2.000 kroner, Brydebjergskolen 1.000 kroner og Kettinge Friskole 1.000 kroner. 

Lollandsfonden er stiftet i 1912, da Danske Bank overtog Lollands Spare og Lånebank. Fondens 

egenkapital er på syv millioner kroner, og der uddeles i år 283.000 kroner til velgørende og 

almennyttige formål på hele Lolland. 

 

7. november 2005. 

 

Foreningen Stoppestedets Venner afholder årsmøde og generalforsamling fredag, den 25. 

nov., kl. 16. Dagsorden efter vedtægterne. 

Efter kaffen: ”En god historie” v/Børge Helleskov. 

 

Danmarks Naturfredningsforening i Nysted har afholdt årsmøde tirsdags aften i sidste uge. 

Ved valget til lokalkomiteen blev Stig Husted-Andersen, Mogens Rasmussen og Christian 

Tortzen genvalgt og Erik Christiansen nyvalgt. 

Lokalkomiteen konstituerer sig senere. 

 

Thorkild Høeghs Mindelegat uddelt i Nysted. 

Bestyrelsen for Thorkild Høeghs Mindelegat har på stifterens fødselsdag 1. november uddelt 

følgende legater: 

Kr. 5.000 til Lokalhistorisk Arkiv i Nysted til indkøb af mikrofichekort over kirkebøger og 

fæsteprotokoller i Nysted kommune fra 1891-1949, kr. 25.000 til Kettinge Møllelaug til sikring 

af møllebygningens bevarelse, kr. 25.000 til Handermelle Bådelaug som støtte og bevarelse af 

Handermelle Havn, kr. 6.800 til Frejlev-Vantore Skytteforening til indkøb af borde og stole i 

skytteforeningen klubhus, kr. 25.000 til Emil Aarestrups Hus i Nysted til nødvendig ekstern 

vedligeholdelse af digterhuset og kr. 20.000 til Byhusforeningen i Nysted til istandsættelse af 

scenetæppe og vinduer på 1. sal i Nysted Biografteater. 

 

8. november 2005. 

 

Samlet lægehus i Nysted. 

 

Måske bliver der en samlet lægepraksis i den gule bygning bag rådhuset – i daglig tale teknisk 

forvaltning eller ”1911-bygningen”. 

Lægerne, amtet og Nysted kommune er gået i gang med at drøfte mulighederne. 

Samtidig forlyder det, at læge Susanne Andersen stopper med udgangen af 2005. Dette 

oplyste præhospitalchef Henrik Agerlin Petersen under gårdsdagens møde. 

Man har dog ikke hørt fra S. A., som i givet fald skal meddele sin beslutning til amtet senest 

30. november. 
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14. november 2005. 

 

Jul i Nysted 2005. 

 

 

 

Så er juleguirlanderne igen på plads 

i byens gader. 

Samtidig er der i Nysted Avis 

annonceret for ”Jul i Nysted”. 

Indskannet annonce fra Nysted Avis.  

 

15. november 2005. 
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Ny ejer af Hakans Pizza og Turisten. 

 

Fahri Bulut, Valby, har overtaget Hakans Pizza, Adelgade 21 og Turisten, Adelgade 5, begge i 

Nysted. Overtagelsen sker fra 1. november. 

F. B. kom som kurdisk flygtning til Danmark i 1985. Startede sin første forretning som 18-årig, 

nemlig Inter Pizza i Hvidovre. 

Forretningen i Adelgade 21 fortsætter som hidtil – blot agter han at ændre på menukortet og 

sætte priserne ned. Turisten skal fortsætte som traditionelt værtshus når det er ombygget 

efter branden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunevalget og Regionsvalget. 

 

 

Som bekendt var der valg til den nye kommune 

Guldborgsund og til Regionsrådet. 

Som sædvanligt blev valghandlingen afholdt på rådhuset, 

samt de sædvanlige andre steder i kommunen. 

Her blev man mødt af to meget store og lange 

stemmesedler. Man havde lidt problemer med at holde 

styr på disse under stemmeafgivelsen – for slet ikke at 

tale om, når de skulle ned i stemmeboksene. 

Foto: John Voigt  

 

Stemmesedlen til kommunevalget var 23 x 91 cm. og stemmesedlen til regionsvalget var 30 x 

90 cm. 

Læs om resultatet nedenfor. 

 

Kongelig mad i skolekøkken. 

 

Annelise Ringsing, der har en fortid ved de kongelige kødgryder, øser torsdag 17. november 

klokken 18 af sin viden og sine oplevelser i skolekøkkenet på Nysted Skole, hvor hun er 

månedens gæst hos Familie og Samfund for Nysted og Omegn.  

Og så øser hun minsandten også op af små smagsprøver på de kongelige retter, fortæller 

bestyrelsesmedlem Dorrit Larsen, der allerede nu kan glæde sig over et stort antal tilmeldte 

deltagere til mødet. 

 

16. november 2005. 

 

Resultatet af valg til Guldborgsund kommune. 

 

Nysted kommunes andel og stemmeafgivelse ses nedenfor: 

Stemmeberettigede: 4.296. Stemmeprocent: 75,5. Afgivne stemmer: 3.213, blanke: 24, 

ugyldige: 7 = 3.244 stemmer. 

Fra Nysted blev valgt følgende: Borgmester Lennart Damsbo-Andersen (A), Anne Svendsen 

(V), Jens Petersen (R) og Bent Pedersen (C). 

Det svarer til 13,8 % af de 29 pladser. Det er ganske godt set i forhold til, at Nysteds 

indbyggertal på 5.400 kun udgør 8.4 % af storkommunens ca. 64.000 indbyggere. 
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19. november 2005. 

 

Spilleautomater i Nysted. 

 

Anne-Maries Boghandel, Adelgade 27, Nysted, skal nu have spilleautomater opsat i 

forretningen.  

Anne-Marie har ansøgt Spillemyndighederne under Told/Skat i Tåstrup, som havde sendt 

anmodningen videre til byrådet, som i sit seneste møde intet havde at indvende mod 

opsættelsen af nævnte spilleautomater. Dog fik Svend Frank, Dansk Folkeparti indføjet i 

protokollen, at han var i mod. 

Anne-Marie oplyser, at automaterne nok er klar til brug først i det nye år. 

 

21. november 2005. 

 

Præmiering af gode og smukke bygninger i Nysted. 

 

Nysted kommune har igen i år udvalgt vinderne og hermed præmiering af gode og smukke 

bygninger i Nysted. To huse er udvalgt. 

I år faldt valget på Adelgade 78, Nysted, som ejes af Hanne Emilie og Ole C. Nørager Kold. Om 

ejendommen siges: For en fint gennemført, bevarende restaurering af et mindre byhus med 

stor respekt for bygningens oprindelse. Bestående af enkle, harmoniske detaljer, såsom fine 

sprossevinduer med kitfals og hjørne bånd, ny gadedør med fin detaljering og ny skorsten i 

gammel stil, Nyt tegltag med alle oprindelige detaljer bevaret og en ny fint bearbejdet kvist – 

alt holdt i en oprindelig farveskala – et forbillede for andre lignende huse i byen.  

Også Fiskergade 3, Nysted, blev præmieret, ejer Poul Christian Vestergaard: For en vellykket 

ombygning af en mindre byejendom med gadehus, sidehus og baghus til fem nye lejligheder. 

De bevarede huse med deres skæve vinkler er grupperet omkring et intimt gårdrum, som 

fanger atmosfæren i den gamle bebyggelse og danner et fint miljø for de kommende beboere. 

 

Kunstforeningens årlige julemarked på The Cottage fandt sted her i weekenden. 

 

Nysted Sejlklubs generalforsamling. 

 

På Nysted Sejlklubs netop afholdte generalforsamling præsenterede kasserer Jens Christensen 

et regnskab med overskud på kr. 13.613. 

Det var hans sidste regnskab, idet han ønskede at forlade posten som kasserer. Her blev 

Jørgen Elgaard nyvalgt. Hans post som suppleant blev besat med Finn Hermansen, Jesper 

Dose blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Tommy Sørensen. Klubbens festudvalg blev 

udvidet med Finn Nielsen og Susanne Reinholdt, så der i alt er fem til at arrangere fester. 

Fest var der om aftenen, hvor der var 36 deltagere til afriggerfest. 

 

22. november 2005. 

 

Mere liv i Nysted Kirke. 

 

Formandsskifte i kirkens menighedsråd. Lilli Ravn afløser Palle Borst - skriver Folketidende i 

dagens avis. 

Flere foredrag, flere koncerter og gerne meget mere samarbejde med skolerne. 

Der skal endnu mere liv i og omkring kirken, mener Lili Ravn, der på det årlige konstituerende 

møde i Nysted Kirkes menighedsråd er valgt som ny formand.  

Hun afløser Palle Borst, som efter et år i formandsstolen ønskede at skifte til et menigt sæde, 

mens næstformand Anne-Mette Rossdahl sagde ja til at fortsætte.  

Lili Ravn blev valgt ind i menighedsrådet ved valget i 2004 og har siden spekuleret en del over 

sine ønsker for livet i og omkring kirken. 

- Vi skal prøve at få mere liv og flere aktiviteter. Jeg har blandt andet et stort ønske om at få 

en tættere forbindelse med skolen. 

- Vi skal også have flere koncerter. Her tænker jeg ikke mindst på musikskolen, som har 
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mange meget dygtige elever. Det kunne være dejligt at høre dem i kirken. 

- Og så skal vi tilbyde nogle flere foredrag, siger Lili Ravn og slår fast, at hun glæder sig til at 

komme i gang med opgaverne. 

Også den meget udfordrende opgave, der drejer sig om planerne om at bygge et nyt 

menighedshus ved kirken. 

 

25. november 2005. 

 

Årets første sne. 

 

Natten til fredag kom den første sne – båret af en stærk vind fra sydøst. Ganske vist i form af 

sneslud, men alligevel. I løbet af formiddagen tog det til, og sneen blev liggende. Det tog sig 

meget flot ud på marker og i haver. Hen på eftermiddagen var det meste dog væk igen. 

 

Ældrerådsvalget. 

 

Optællingen af stemmer til det kommende Ældreråd i Guldborgsund er afsluttet.  

Fra Nysted blev indvalgt Vibeke Bille-Hansen og Tove Andersen 

Og træet blev tændt. 

 

Årets og byens juletræer – for der var traditionen tro nemlig to – blev tændt i dag. 

Det hele begyndte med, at børnene fra Nysted Børnehave startede fra Børnehaven kl. 15.30, 

hvor man sammen med mange forældre og med fakler begav sig ned til Gl. Torv. Her tog 

Turistforeningen, borgmester Lennart Damsbo-Andersen og en del borgere fra byen imod, og 

efter en velkomsttale af borgmesteren og istemning af to julesange blev juletræet på Gl. Torv 

tændt. 

Herefter begav alle sig op ad Adelgade til Rådhuspladsen, hvor borgmesteren igen bød julen 

ind og et par julesange blev afsunget. Herefter blev juletræet og de opsatte lys på træerne ved 

rådhuset tændt. 

Turistforeningen var sluttelig vært med klejner og kakaomælk til de fremmødte. 

Det var bittert koldt, og mange af de fremmødte frøs med anstand. 

 

28. november 2005. 

 

Sommerhuse skal i høring. 

 

Tillæg til kommuneplan skal sikre opførelsen af 44 nye sommerhuse ved Birkely. Dette er en 

følge af Miljøministeriets tildeling af nye sommerhusgrunde på Lolland. 

Kommunen er ved at udarbejde tillæg nr. 7, som indeholder en nærmere beskrivelse af, hvad 

der skal ske. Det er et område nord for det nuværende Birkely på 4,8 hektar, der skal 

udstykkes i 44 byggegrunde og byggemodnes. 

Tillægget skal først vedtages og det kræver en offentlig høring på otte uger. 

 

Byens nye hjælpepræst forlader Nysted. 

 

Der er bud efter byens nye hjælpepræst – Kristina Lindebjerg – som først blev vikar i 

Sakskøbing og nu har fået embede i Randers. Skal allerede indsættes som sognepræst i Skt. 

Mortens Sogn og Dronningborg-Gimming pastorat den 11. december. 

 

29. november 2005. 

 

Annemarie og Kim Mathiesen kan fejre kobberbryllup. Der serveres morgenkaffe for familie, 

venner, bekendte og kollegaer fra kl. 8 i Søndergade 11, Nysted. 

 

30. november 1955. 
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Følgende stod at læse i Nysted Krøniken for 50 år side: I løbet af december 

nedlagdes kommunens kulgasværk, hvorefter man gik over til propangas, hvilket 

foranledigede at alle husstandes gasapparater og –ovne måtte laves om eller 

erstattes med nye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 december 2005. 

 

Ingen klager over hjemmehjælp. 

 

De ældre er godt tilfreds med hjemmehjælpen i Nysted Kommune – i hvert fald har ikke en 

eneste henvendt sig til Klagerådet for hjemmehjælp, fremgår det af rådets årsrapport.  

 

Nysted i narkoens kølvand. 

 

Nogle er overraskede – andre er lettede. I denne uge blev to narkohandlere idømt henholdsvis 

fem og tre et halvt års fængsel for at have solgt hårde stoffer i Nysted – skriver Folketidende. 

 

2. december 2005. 

 

Bagermester Henrik Hansen ville i år havde fyldt 100 år. 

 

På Nysted Lokalhistoriske Arkiv kipper de en ekstra gang med flaget for bagermester Henrik 

Hansen, der ville være fyldt 100 år den 16. december. For han leverede ikke blot frisk brød til 

Nystedborgerne, mens han levede. Han skabte også en langtidsholdbar udgave af flere årtiers 

lokalhistorie. 

Som bekendt var H. H. meget optaget af at optage levende billeder med sit smalfilmskamera. 

På alle sine brødturer rundt i oplandet havde han altid sit kamera med, og det er der blevet 

kilometerlange film ud af. Perioden omhandler tiden fra sidst i 1930-erne, gennem krigsårene 

og til et godt stykke ind i 1950-erne. 

Nysted Lokalhistoriske Arkiv har gennem H. H. børn fået skænket samtlige råfilm. Der er tale 

om over fem timers råfilm. 

Råfilmene dannede i 1991 grundlag for en kortere udgave på 46 minutter. Den kom til at 

hedde ”Nysted en Søkøbstad i krig og Fred”, og findes både i en video- og en dvd-udgave. 

Filmen kan købes hos Anne-Marie Boghandel eller Nysted Lokalhistoriske Arkiv. Koster kr. 200. 

 

7. december 2005. 

 

Læge lukker til nytår. 

 

Nu er det en kendsgerning. Praktiserende læge Susanne Andersen ophører med at drive 

praksis i Nysted med udgangen af 2005. 

1. 
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Amtet arbejder videre med en plan om en amtslig drevet klinik i Nysted. 

 

Julemad og pakkefest. 

 

Familie og Samfund Nysted og Omegn indbyder til julefest 9. december k. 18 i Stoppestedet. 

 

 

8. december 2005. 

 

Har fået tilbudt Aarestrupstenen. 

 

Aarestrupforeningen takker høfligt nej til kommunal gave. Har fået tilbud om at få 

Aarestrupstenen fra havnen op til huset i Adelgade. Den pynter fint, hvor den står, mener 

formand Poul Poll. 

Han uddyber sin begrundelse yderligere ved at sige: Vi vil meget gerne have stenen. Og får vi 

den, vil den blive plejet og passet på bedste måde. Men vi vil så nødigt flytte den. 

- For det første står den som en fin fremskudt post for Aarestrupforeningen, for det andet 

synes vi, at den står på den absolut bedste plads, og for det tredje tror vi, at en flytning vil 

vække modstand i byen. 

Og det kan han have ret i.  

Formanden for Strandvejens Grundejerforening – Leo Thorsen – er i hvert fald forbeholden. 

- Kommunen har spurgt om vor mening, og vi har endnu ikke drøftet det i bestyrelsen, men 

personligt er jeg betænkeligt ved at flytte stenen. 

- Jeg mener, det vil være imod stifterens ånd, fortsætter Leo Thorsen, der deltog som medlem 

af Nysted Skoles kor, da stenen blev indviet i 1952. 

Nå, nu må vi afvente og se hvad det ender med. 

 

Nedenfor kan læses og ses hvad der stod skrevet i Nysted Krøniken om afsløringen af 

mindesmærket i 1952: 

 

25. juni 1952 afsløredes et mindesmærke for lægen og digteren Aarestrup, der fra 1827-38 

boede i Nysted, hvor de fleste af hans digte blev til. – Et byrådsudvalg med fru Magda 

Andersen som formand havde realiseret tanken om opstilling af mindestenen. – Efter en 

frokost på ”Skansen” for en indbudt kreds blev mindestenen, der står i anlægget ved havnen, 

afsløret. Højtideligheden transmitteredes af Statsradiofonien. Efter at fru Magda Andersen 

havde budt velkommen og redegjort for forarbejdet, sang et børnekor ”Nu lyser løv i lunde”, 

hvorefter dommer Hans von Holstein efter en smuk tale om Aarestrups betydning som digter 

foretog afsløringen. Efter endnu en sang af børnekoret talte formanden for Danmarks 

lyrikergruppe, digteren Anders W. Holm. Til slut takkede borgmester V. Hansen på byens 

vegne og lovede, at der ville blive værnet om mindesmærket. – dette, der er en smuk søsten, 

tilhugget af stenhugger Philipsen, Nykøbing F, bærer et bronzerelief af digteren (udarbejdet af 

billedhugger A. Thomsen) samt indskriften: ”Digteren Emil Aarestrup. Læge i Nysted fra 1827-

1838”. (se bilaget). 

Efter afsløringshøjtideligheden var der reception på rådhuset. - 

Fra ”Det Raben-Levetzanske Fond” var der givet tilskud til mindesmærket. 

 

Nedenfor ses bilaget indskannet: 
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10. december 2005. 

 

Stoppestedets Venner – Generalforsamling. 

 

Flemming Henriksen afløser Johannes Andersen som formand for Stoppestedets Venner. Det 

blev afgjort på foreningens generalforsamling. 

Bestyrelsen har nu konstitueret sig med Flemming Henriksen som formand, Ib Foss Hansen 

som næstformand og Anne Lise Jensen som kasserer. Rikke Jansen og Lis Sundstrøm står som 

menige medlemmer. 

Johannes Andersen, Kirsten Kristensen og Peder Jensen træder ud af bestyrelsen. 

 

Rekord-overskud i genbrugsbutikken. 

 

Genbrugsbutikken i Nysted har haft et samlet overskud i 2005 på kr. 81.000. Det er en 

stigning på kr. 13.000 i forhold til sidste år. 

I den årlige uddeling af midler var der allerede i juni uddelt kr. 36.000. I december uddelingen 

var der efterfølgende kr. 45.000, som blev givet til ældrearbejdet i Nysted Kommune kr. 

22.500, til Menighedsplejen kr. 4.500 og til Danmissions humanitære og kirkelige arbejde i 

Afrika og Asien kr. 18.000. 

 

11. december 2005. 

 

Annelise Bruhn Jørgensen, Vantorevej 30, Nysted, har født en lille pige. 

Faderen er Lars Grænge Jørgensen boende samme sted. 

 

16. december 2005. 

 

Nej til støtte til Møllelaug. 

 

Nysted Kommunen har på et økonomiudvalgsmøde sagt nej til at hjælpe Kettinge Møllelaug 

med at nedbringe sin gæld. 

I juni købte Kettinge Møllelaug ejendommen på Kettingevej 31, og her fik foreningen 86.000 

kroner af kommunen. 

Derfor mener borgmester Lennart Damsbo-Andersen (A), at Kettinge Møllelaug har fået sin 

støtte, og derfor har økonomiudvalget sagt nej til at hjælpe møllelauget. 

 

Ingen respekt for skolepatrulje. 
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Eleverne der står skolepatrulje på Nysted skole er frustrerede over, af flere bilister ikke kører 

pænt. Flere gange har de oplevet, at de er ved at blive kørt ned. I går tog skolepatruljen et 

møde med landbetjent Mogens Larsen, og han opfordrer eleverne til at skrive nummerpladerne 

ned på de bilister, der ikke overholder færdselsreglerne. 

 

17. december 2005. 

 

Igen en Aarestrup i Nysted. 

 

Kunstnerægteparret Marcell og Ettie Aarestrup er flyttet til Nysted og har boet her knapt et år. 

Marcell Aarestrup er tipoldebarn af forfatteren Emil Aarestrup, men det er nu ikke derfor, 

parret er flyttet til Nysted. Det skyldes mere en tilfældighed, mener parret. 

Ettie Aarestrup udstiller i øjeblikket på Nysted Rådhus, og den udstilling kan stadig opleves. 

Marcell Aarestrup skal udstille samme sted til januar, og hans udstilling kan opleves til og med 

februar. 

 

Anne Jørgensen, Rosenvænget 27, Nysted, kan fejre sin 70 år fødselsdag. 

 

 

19. december 2005. 

 

Karl Christian Jensen, f. d. 11. januar 1952, Gartnerparken 2, Nysted, er afgået ved døden i en 

alder af 52 år. 

Karl Christian Jensen var også kendt som ”MIK”. Seneste ansættelse var hos Per ”Gartner”, 

hvor han begyndte i 1988, men måtte ophøre i 2003 p.g.a. sygdom. Virkede som mekaniker 

med den opgave, først at oprette værksted og efterfølgende vedligeholde vognparken.  

Havde altid et godt humør og en kvik bemærkning, og nød stor anseelse i firmaet Per Hansen 

på Klostervej. 

 

Mindeord over Karl Christian Jensen, Nysted, tidligere Herritslev. 

 

Efter mange års kamp med sukkersygen kunne du i mandags ikke mere. 

Kendt af mange fra den spæde start af ungdomsskolen med motorlære, dit daglige erhverv 

som automekaniker hos Herritslev Autoværksted, hvor du startede i lære 1969. På værkstedet 

er mange løsninger på verdenssituationen blevet diskuteret over en kop øl med postbuddet. 

Du stod fast ved dit livssyn og holdninger til, hvordan opgaverne skulle løses, mange lærlinge 

vil se tilbage på deres læretid i dit selskab. Gør det selvmanden og håndværkeren kunne også 

ses på huset på Egholmvej, din mors og morfars barndomshjem med de 2½ tønder land jord 

og tørvegrav. Fuld af idéer og til tider skøre påfund som f. eks den tossede svane i 

bagagerummet. Men én idé kom dog til at fylde rigtig meget i dit liv, nemlig en vindmølle med 

noget billig strøm, fra idéen om en mølle på din egen jord blev naboer involveret og det endte 

med opsætning af 2 møller på anparter ved Herritslev Nordet i 1987. Et projekt efter den tids 

vindmølleteknologisk udvikling kunne trække daværende energiminister til at indvie projektet, 

mange timer om reparationer og fastkørte kraner på vej ud til møllerne er gået. Et projekt der 

efter 15 år ikke længere var rentabelt, du fulgte med fra sidelinien ved fjernelse og 

opløsningen af mølleprojektet. 

I en årrække var du et kendt ansigt på scenen i den årlige revy i Frejlev forsamlingshus, en 

periode hvor du også spillede sammen med din søster. Kunst blev det også lidt til med maling 

og jern, hvor en skulptur med rindende vand står i Nykøbing F. Kunst kom også til udtryk med 

ved mange opgaver hos anlægsgartneren i Nysted som mekaniker og altmuligmand. Skulle der 

laves en stor jernlåge med motiv i, var det bare opgaven. Efter 14 år her var helbredet ikke 

længere til det daglige arbejde. For et år siden blev huset solgt og du flyttede til Nysted, hvor 

du hurtigt fik en omgangskreds med forskellige aktiviteter, blev en del af gadebilledet med 

rollatoren flere gange rundt i byen dagligt, glad og smilende, men intet varer evigt. 

Vore tanker går til dine to drenge og vores forældre i denne svære stund. 
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Æret være dit minde, tak for vi fik lov at kende dig. 

HP & familie  

 

20. december 2005. 

 

I FOLKETIDENDE under Lokal Debat har læge Susanne Andersen, Adelgade 65, Nysted, haft 

følgende indlæg under overskriften Nysted-læge forsvarer sig: 

”5/8 2005 fremsendte min advokat høringssvar til amtet, hvori min lukning begrundes og 

dokumenteres. Heri fremgår det: "Min klient er fuldt berettiget til at lukke sin praksis, da der 

er sket en varsling meget tidligt. Det konstateres endvidere at læge Henrik Vedel åbenbart 

lukkede sin praksis uden iagttagelse af opsigelsesperioden. På baggrund af princip om 

ligebehandling kan Amtet/udvalget ikke påberåbe sig opsigelsesbestemmelsen. 

30/8 bibeholdt Samarbejdsudvalget deres indstilling om bod til Landssamarbejdsudvalget, der 

endnu ikke har holdt møde i sagen. 

Samtidig med lukningen blev jeg sygemeldt p.g.a stress og svære rygsmerter og fik efter den 

sædvanlige ventetid scannet min ryg og påvist diskusprolaps. 

I samme periode kunne jeg læse i avisen at Amtsråds/byråds og samarbejdsudvalgsmedlem 

Bent Leonhard Pedersen mente jeg var utroværdig og ikke syg. 

I de 15 år jeg har været praktiserende læge, har jeg haft meget få sygedage, og er ofte taget 

på arbejde sygdomsplaget, men den aktuelle situation formåede jeg dog ikke at finde det 

psykiske overskud til både at passe mine patienter og mig selv. 

I november var der stadig ingen afklaring på min og patienternes situation. Mødet i 

Landssamarbejdsudvalget var fastsat til 20. december. 

Til erstatning for Henrik Vedels klinik havde Amt og kommune opstillet en container klinik og 

planlægger et sundhedscenter (dette blev i øvrigt også aftalt i februar på et møde, hvor alle 

byens læger gjorde klart, at de ikke var interesserede i at flytte til en fællesklinik). 

Der er ansat en og efter få uger to vikarer, i denne klinik. Begge kan sige op med en måneds 

varsel og skal genansættes hver tredje måned. Hver tredje måned skal denne klinik sættes til 

salg, og har været det to gange uden at kunne sælges. 

Hele aftalen om driften skal forhandles mellem Amtet og lægeforeningen hvert år, igen til april. 

Mine patienter var i syv måneder passet af Lars Topsø. 

Med den baggrund har jeg opsagt min stilling som praktiserende læge i Nysted, således at jeg 

og mine patienter senest ved årsskiftet havde vished for vor situation, uanset afgørelsen fra 

Landssamarbejdsudvalget. 

Jeg er ked af at have forvoldt patienterne usikkerhed. Jeg er utrolig taknemmelig for den 

tålmodighed og positive opbakning jeg har fået fra borgere og patienter i de mange måneder. 

Det har støttet mig meget. 

Jeg lader det op til læserne at afgøre, hvem der har vist den største grad af rettidig omhu. 

Jeg håber, nogle vil tage ansvaret for mine tidligere patienter, når jeg under de givne 

omstændigheder ikke selv formår det. 

Pas godt på Jer selv Godt Nytår”. 

 

22. december 2005. 

 

Usikker fremtid for specialskoleelever. 

 

Elever fra Nysted Kommune, der gå på Margretheskolen ved Maribo, er ikke sikker på at 

forsætte på skolen på grund af kommunesammenlægningen. 

Det er børn fra Maribo, Holeby, Rødby kommuner, der udover Nysted deltager i projektet 

Margretheskolen, og efter kommunesammenlægningen er Nysted den eneste, der kommer fra 

den nye Guldborgsund kommune.  

Børne- og ungdomspolitisk udvalg i Nysted arbejder nu på en fremtidig løsning. 

 

Ultrakort byrådsmøde. 

 

I aftes blev det sidste byrådsmøde afholdt i Nysted Kommune. Det tog blot 540 sekunder – 

eller ni minutter. 
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30. december 2005. 

 

Det lysner for menighedshus. 

 

Et nyt menighedshus ved Nysted Kirke kom et stort skridt videre på vej mod en 

virkeliggørelse, da kommunens tekniske udvalg på sit seneste møde tilsluttede sig et revideret 

oplæg fra Karsten Rønnovs Tegnestue – skriver Folketidende. 

- Vi har tilsluttet os det nye oplæg og tilføjet nogle bemærkninger. 

- Hvis de ikke giver anledning til yderligere diskussion, er vi kommet et godt stykke længere, 

siger udvalgsformand Troels Frandsen (V). 

Og det er noget, der får menighedsrådsformand Lili Ravn til at juble. 

- Nu lysner det. Ih, hvor er jeg glad for at høre det. For der er ingen tvivl om, at vi skal have 

det menighedshus. Vi savner det. 

- Så kan vi få sat ekstra skub i aktiviteter som ungdomsarbejde, foredrag, koncerter og andre 

arrangementer for menighedens medlemmer. 

- Samtidig kan vi langt om længe byde vore medarbejdere nogle ordentlige arbejdsvilkår. Det 

gælder både graverne og de øvrige ansatte, som sidder klemt sammen på alt for lidt plads i 

det lille kontor, vi har til rådighed, som det er nu, siger Lili Ravn. 

- Alt i alt er det fantastisk godt for alle. Det vil gavne hele byen, tilføjer hun. 

Planen om et nyt menighedshus ved siden af Nysted Kirke har, siden den for godt et års tid 

siden blev offentligt kendt, været til heftig debat i byen. 

Ikke så meget, fordi huset, der formentlig vil koste flere millioner kroner at bygge, skal 

opføres, men mere på grund af placeringen tæt på kirken. 

- I menighedsrådet er der enighed om, at vi har behov for huset, fastslår Lili Ravn. 

Ændringerne i forhold til det oprindelige projekt består blandt andet i, at menighedshusets 

baghus skal flyttes, så der bliver en afstand på 2,50 meter til skellet mod naboen i Adelgade 

99. 

Desuden er en lille mellembygning fjernet og baghuset rykket i forhold til skellet. Endelig er 

der indføjet nogle glaspartier ved hovedindgangen samt i facaden mod nord. 

Kommunen har desuden betinget sig, at husets døre bliver udført som fyldningsdøre, at 

tagkonstruktionen bliver tilpasset højden på sidehuset, og at vinduer og døre følger 

bestemmelserne i den kommunale bevaringsplan. 

Hvis menighedsrådet godtager ændringerne, kan der nu søges byggetilladelse. Og når den er i 

hus, kan byggeriet sættes i gang. 

- Vi har møde i menighedsrådet onsdag 11. januar klokken 19 i Nysted Præstegårds 

konfirmandstue. 

- Dér vil vi tale om det, og så håber jeg, at rigtig mange medlemmer af menigheden kommer 

og lytter med. Det er jo et offentligt møde, opfordrer Lili Ravn. 

 

---oOo--- 

 

Et erindringsbillede fra Nysted kommunekontor i årene 1958 – 1961. 
 

Indledning: 

 

Snart lukker Nysted Kommune som selvstændig kommune og bliver gennem en fornyet 

kommunesammenlægning opslugt af Guldborgsund kommune. 

I den anledning har jeg fundet det vigtigt, at fortælle om Nysted Kommunekontor – ganske 

vist i en begrænset periode – om dets beliggenhed, geografiske virkeområde, de politiske 

forhold, hvem der var ansat og hvilket arbejde de udførte m.m. 

 

Indgangsvinkel. 

 

Jeg har taget udgangspunkt i mine egne oplevelser og vi skriver april 1958. Jeg er lige blevet 

ansat ved Nysted Kommune som kontorelev.  



 132 

Forud for dette havde jeg afsluttet min realeksamen ved Nysted Skole, og var i gang med at 

finde ud af, hvad jeg skulle tage mig til. En situation, som vel alle unge også nu om dage kan 

nikke genkendende til. Havde forsøgt mig ved DSB, idet jeg havde tanker om at blive 

trafikassistent. Havde været til psykoteknisk prøve i Stengade i København, men efter den 

oplevelser fandt jeg ikke, at det var noget for mig. Mine næste tanker gik i retning af at 

komme i gang med en uddannelse som radio- og fjernsynstekniker. Det var lykkedes mig, at 

få en læreplads hos Radiofirmet Walbom i Nykøbing F., men her var der en ventetid på ca. 2 år 

før jeg kunne komme i lære. Havde derfor besluttet at udnytte ventetiden med at arbejde på 

Nysted Savværk, og havde da også fået arbejde der. 

Men så en dag mødte jeg kæmner Rude Pantmann, som var på vej på cykel gennem Adelgade. 

Han stoppede op, og spurgte mig hvad jeg havde gang i. Som sandt var fortalte jeg, at jeg 

ikke p.t. havde noget at bestille, men skulle i gang på savværket. Han tilbød herefter at 

komme til en samtale nede på kommunekontoret. Samtalen endte med, at jeg blev tilbudt 

arbejde som kontorelev med start 15. april 1958. 

Ja, sådan kan det gå, og på den måde påbegyndte jeg min erhvervsmæssige løbebane ved det 

offentlige. 

 

 

 

 

 

 

Nysted Rådhus – Kommunekontoret. 

 

Kommunekontoret havde til huse i det nuværende rådhus, Adelgade 61, Nysted.  

Jeg har med velvillig bistand fra teknisk forvaltning fået lov til at låne tegninger over rådhuset 

fra dengang – ses nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningen viser Rådhuset ses fra Adelgade, stueetagen. 
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For borgere og brugere var der egentlig kun én indgang, nemlig fra Adelgade. Ganske vist var 

der også en bagudgang, nemlig ud gennem gården mod Nysted Skole, samt en 

”personaleindgang” i vestibulen. Men herom senere. 

Rådhuset så ud som det gør i dag, blot ikke med den senere opførte tilbygning mod syd. 

Dengang var rådhuset bygget sammen med den gamle skolebygning. Og naturligvis er det 

sket efterfølgende flere ombygninger, den første store i 1969/70 i forbindelse med 

kommunesammenlægningen. 

 

Når man kom ind i vestibulen lå kommunekontoret til højre – med indgang gennem et 

glasparti med én dør. Til venstre var der politikontor. Her regerede politiassistenterne Frederik 

Høj og Kaj A. Jørgensen, samt landbetjent Ernst Nielsen. 

Gik man lige ud kom man til den nævnte ”personaleindgang”. 

Over til venstre under trappen til 1. sal var der nedgang til kælderen. Her var der nogle 

kælderlokaler, som ikke blev brugt, samt et kommunalt arkiv. Helt over til venstre var der et 

toilet med adgang fra vestibulen. 

Trappen til 1. sal gik op til retslokalerne. Det var Retten i Nykøbing F. der holdt til der. Herom 

senere. 

 

Man kom ind på kommunekontoret gennem den nævnte glasdør. Selve rummet var ét stort 

lokale. Det omhandlede det område der i dag virker som mellemgang til socialforvaltningen, 

den mindre information til højre, de efterfølgende tre kontorer på højre hånd, som afsluttes 

med politiekspeditionen. 

Når du kom ind blev du mødt af en stor skranke og bag dette et administrationsområde. Helt 

bagerst i lokalet var der to enkeltmandskontoret, nemlig til borgmester og kæmner. 

Set fra indgangspartiet og til venstre var der først en bagdør til de bagvedliggende lokaler, et 

omstillingsbord og plads for eleven. I væggen mod øst var der indmuret en meget svær 

jerndør, som skjulte kommunens boksrum/pengeskab. Boksrummet var i øvrigt en tilbygning 

til rådhusbygningen ud i gården bagved. I dag er der en atriumgård. 

Herefter tre vinduer ud mod gården – nuværende gang fra vestibulen til den nye tilbygning og 

til socialforvaltningen. Lokalet sluttede der hvor den nye tilbygning er hæfte på. Bagerst og 

mod syd var der to enkeltmandskontorer med glaspartier og en dør. Det første til venstre til 

borgmesteren og til højre til kæmneren.  

Mod vest og ud mod Adelgade var der så tre vinduer. Den første del blev brugt til arkivskabe 

og helt oppe mod skranken var der indrettet kassefunktion. Midt på skranken mod nord var 

der indrettet arbejdsplads til bogholderifunktion. 

Lokalet var delt ca. på midten af to store murstenssøjler. 

 

Jeg vender nu tilbage til vestibulen. Hvor der i dag er åben gennemgang forbi Informationen 

og ud til parkeringspladsen, skolegården og Østergade var som nævnt en ”personaleindgang” 

bagerst i vestibulen til højre.  

Her kom man ind i en mellemgang, hvor man havde forskellige ”tekniske” maskiner stående. 

Jeg kan bl.a. huske en duplikator, samt en printplademaskine, hvor man fremstillede 

metalplader til brug for adressekartoteker m.m.  

Lige inde for døren til venstre var der et lille køkken og bag dette et toilet. Lidt længere 

fremme og stadig til venstre var der et mødelokale, som blev benyttet til udvalgsmøder, 

mødelokale og kantine. 

På den anden side – altså mod syd og til højre var der en dør ud til gården og kun et vindue. 

For enden af lokalet og mod vest var der endnu en dør, som førte ud til den bagved liggende 

bygning. Det er det område, som i dag huser Informationen i underetagen og bogholderiet på 

1. sal. 

Dengang var der endnu celler fra rådhuset blev anvendt som arresthus. 
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Tegningen viser den bagvedliggende bygning, de omtalte celler stueplan. 

 

I 1958/61 og indtil ombygningen i 1969/70 blev cellerne anvendt til arkiv for Nysted 

kommune. Den første celle til højre blev i starten af 1958 og mens jeg var elev også anvendt 

til kaffestue for personalet. Jeg kan endnu huske, hvor koldt der var om vinteren – vi måtte 

benytte en elektrisk varmeovn. 

 

Og så op ad trappen til første sal. Her var der også som nedenfor et stort gangareal. Til 

venstre mod nord førte endnu en trappe op til loftet. Her var der til venstre og også mod nord 

to værelser, som blev benyttet som arkiv. Det gør man stadig den dag i dag. Gik man til højre 

kom man ud på lofterne – henholdsvis på rådhusbygningen og det bagvedliggende arresthus. 

Der var naturligvis en brandmur mod syd og ind mod den gamle skolebygning. Der er her 

adgang til uret og senere klokkespillet. 

 

Med udgangspunkt i gangen ved trappen – til venstre og mod nord var rådhussalen. Et meget 

stort rum, som jeg ikke kan erindre hvad blev brugt til dengang. Hvis man ser på 

nedenstående oversigt over rådhusets 1. sal kan man se, at der helt til højre – og mod syd – 

er aftegnet en byrådssal. Det er nu min opfattelse, at denne var en del af Dommerkontoret, så 

ovennævnte rådhussal har vel fungeret som byrådssal. 

 

Til højre – og mod syd – havde Retten i Nykøbing F. tilholdssted. Der var her, at 

Dommerkontor og Dommeren m.fl. holdt til de dage, hvor Retten var sat. Jeg kan ikke erindre 

om der var åbent alle dage, men har der nok været. 

 

Når man kom op ad trappen kunne man gå lige ud og ind i Retslokalet. 
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Tegningen viser Rådhuset ses fra Adelgade, 1. sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har medtaget nedenfor tegning af cellerne på 1. sal. 

Man skal dog huske på, at man ikke kunne komme ind til cellerne fra 1. sal, men kun fra 

stueplan. På tegningen vil man se, at der var en trappe fra stueetagen til 1. sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningen viser den bagvedliggende bygning, de omtalte celler 1. sal. 

 

Opvarmning i form af centralvarme – dog bortset fra de bagvedliggende celler. 

Som nævnt var der et lille køkken i stueetagen, samt ét personale wc. 

 

Nysted Købstadkommune. 
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Nysted ligger jo på Lolland og er og var jo en købstad. Disse rettigheder fik nystedborgerne 

allerede i 1409, hvor de blev frie, idet Erik af Pommeren skænkede dem Købstadsrettigheder, 

der 1513 blev stadfæstet af Christian den Anden.  

Et par år efter min færdiggørelse som elev fejrede Nysted Købstadsjubilæum under sloganet 

”575 Aar – Købstaden i syd, ved nor og slot”. Det var i 1984, så i 2009 kan Nysted fejre sit 

600 års købstadjubilæum. 

 

Nysted ligger på 54o, 40o nordlig Bredde, 50o, 30o vestlig Længde fra København. 

Den hørte under 5t Landtingskreds, Maribo Amts 3 die Folketingskreds, Maribo Amtstue, 2 

Udskrivningskredses 231 Lægd (Sessionssted for Lægderne 221 – 31), Sakskøbing 

Lægedistrikt. 

 

 

Byens Våben er et tremastet Skib. 

 

 
 

Arealmæssigt bestod Nysted kommune af: 

 

Købstadsgrunde Ca.   49 Tdl. Ca.    270.394 m2 

Markjorder Ca. 934 Tdl. Ca. 5.152.121 m2 

I alt Ca. 983 Tdl. Ca. 5.422.515 m2 

Befolkningsmæssigt var der – så vidt jeg husker – ca. 1600 indbyggere i Nysted. Dette tal har 

ligget nogenlunde fast gennem årene. 

 

Nysted Kommune bestod dengang af Nysted by med omliggende markjorder. Kommunen blev 

omkranset af kommunerne Nysted Landsogn mod øst, Kettinge-Bregninge mod nord og 

Herritslev mod vest. 

En lille historisk ting – noget af Nysted by, samt Aalholm hørte til Nysted Landsogn. Grænsen 

gik øverst i Adelgade ca. hvor Adelgade 2 ligger i dag. 

 

Politisk. 

 

Da jeg startede ved kommunen var borgmester, redaktør Arnold Jensen lige død på 

Rigshospitalet, 48 år gammel og efter lang tids sygdom. Han døde den 3. marts 1958. 

Han blev født i Nysted 1/12 1909, søn af skomagermester R. Jensen og hustru, blev 

handelsuddannet og ansattes 1936 som lokalredaktør ved ”Lolland-Falsters Venstreblad”, kom 

i 1950 i byrådet som radikalt medlem og valgtes i 1954 til borgmester. Han var en 

rettænkende mand, der personlig havde mange venner, og som gerne ville tjene sin by.  

 

Ved byrådsvalget 4. marts 1958 fik liste A (socialdemokraterne) 3 mandater (lærer Johs. 

Brønholt, tømrer Gudm. Olsen, skræddermester M. Nielsen), liste B (radikale) 1 mandat 

(lærerinde fru E. Yde), liste F (komm. Vælgerforening) 5 mandater (sagfører Bøgelund 

Thomsen, læge Plenge Petersen, skibsmægler Jul. Boas, fru Ellen Joensen, avlsbr. Sv. O. 

Petersen). 

Ved det konstituerende møde valgtes Bøgelund Thomsen til borgmester, skibsmægler Boas og 

tømrer Olsen til henholdsvis 1 og 2 viceborgmester. 

 

Jeg kendte naturligvis alle byrådsmedlemmerne, men i kraft af min stilling som lærling kom 

jeg naturligt mest til at kende de politikere, der daglig kom på kommunekontoret. Det var 

borgmester Bøgelund Thomsen og skibsmægler Julius Boas. 

 

Først om landsretssagfører/borgmester Sigvald Bøgelund Thomsen: 
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Sigvald Bøgelund Thomsen stammede fra København, 

men kom til Nysted i 1927, hvor han etablerede sig 

som sagfører. Havde sin privatbolig og sin virksomhed 

i Adelgade 52, Nysted. 

Døde i Odense 25. juli 1983 i en alder 85 år. 

 

Foto: Nysted 

kommunes 

arkiver 

 

 

I 1937 indvalgtes han i købstadens byråd for de konservative, men senere, da de konservative 

ikke mere opstillede selvstændigt, valgtes han ind på den kommunale vælgerforenings liste. 

Han overtog borgmesterposten i 1958 og havde den til 1970 til kommunesammenlægningen, 

efter hvilken han selv ønskede at trække sig tilbage. Bøgelund Thomsen var respekteret som 

en reel og vidende kommunalpolitiker med stor sans for det økonomiske. Hvis man kendte 

ham godt, viste det sig, at han var fyldt med lune og slagfærdighed.  

 

Bøgelund Thomsen var en middelhøj, slang og rank mand. Virkede meget karakterfast og 

alvorlig. Altid iklædt sort tøj, jakke, vest og benklæder. Tværs over hans mave hang en 

guldkæde med tilhørende lommeure. Han kom på kontoret flere gange om ugen, hilste og gik 

ind på sit kontor. Jeg kan ikke erindre, at han nogensinde stoppede op og talte med 

personalet. På hans kontor blev så drøftet politiske ting og sager med byrådskollegaer, 

kommunens ve og vel med kæmneren. 

  

Julius Boas var født i København 25. maj 1893, kom i 1918 til Nysted som 

manufakturhandler. Var fra 1927 skibsmægler og deltog ivrigt i det 

kommunale arbejde i 26 år som formand i ligningskommissionen og fra 

1946 som medlem af byrådet. Ved sin død 19. januar 1964 var han 1. 

viceborgmester. 

 

 

 

Han boede Havnegade 7, Nysted, lige ved siden af den gamle politistation på Strandvejen. 

Samme sted drev hans sin skibsmæglervirksomhed. 

Jeg husker ham som en middelhøj og trin person. Altid meget velklædt med jakke, vest og 

slips. Gik i nikkers, knæstrømper og med boxkalvsko. Til billedet hører også spadserestok. 

Han kom ofte på kommunekontoret i kraft af sin stilling som 1. viceborgmester, men særligt 

om formiddagen ved kaffetid – se nedenfor under Mine personlige oplevelser/iagttagelser 

som elev ved Nysted Kommune, hvor jeg bl.a. fortæller om mine oplevelser med ham. 

Jeg kan også huske, at han benyttede sig at kommunens ekspertise i forbindelse med sin 

skibsmæglervirksomhed. Flere gange var jeg nede hos ham for at hjælpe med regnskaber og 

skrivevirksomhed.  

 

Organisatorisk var Nysted Kommune politisk sammensat som så mange andre kommuner. Der 

var naturligvis et byråd, et økonomiudvalg, socialudvalg, teknisk udvalg, havneudvalg o.s.v. 

Jeg mener at kunne huske, at der var 15 medlemmer i byrådet. 

 

På den administrative side havde Nysted Kommune ansvaret for skoler, teknisk forvaltning, 

elektricitets- og gasværk, Alderdomshjem, det kulturelle område o.s.v., samt naturligvis hele 

det administrative apparat, der var en nødvendighed for at styre kommunen. 

 

Kommunens arbejdstid mener jeg at kunne huske var fra kl. 9 – 17 afbrudt af 1 times middag 

fra kl. 12 til 13. Jeg mener også vi havde en dag med lang åbningstid – formentlig torsdag 
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eftermiddag til kl. 18. Åbningstiden har jeg det lidt svære ved at huske, men formentlig har vi 

haft åbent hver dag fra kl. 10 – 12 og så torsdag eftermiddag fra kl. 16 – 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kommunekontoret og hvem der arbejdede der. 
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 Foto: Udlånt fra Lokalhistorisk Arkiv i Nysted.  

 

På selve kommunekontoret på rådhuset var ansat i alt 7 personer. 

Det var kæmner Rude Pantmann, fuldmægtig Emanuel Jørgensen, lys- og gasaflæser Knud Eli 

Larsen, overass. Peter Runge, ass. Gertrud Jørgensen, reng. ass. Agnes Petersen og så eleven 

– mig selv. 

Nedenfor fortæller jeg nærmere om disse personer. 

 

 

 

Kommunens øverste administrative leder var 

Rude R. J. Pantmann. Han er født 4/8 1899 i 

Nyborg. Startede som kommunebogholder 

den 1/6 1934 og blev senere kæmner (det vi i 

dag kalder kommunaldirektør). Han var gift 

med Julie Helene Rosenhegn og de boede på 

Strandvejen 59 i Nysted. 

Rude P. var en ”stor” mand. Han havde et 

kraftigt og pjusket hvidt hår og en lidt 

pæreformet krop. Næsten altid iført lys 

skjorte med slips, lyse bukser og brune sko. 

Hen over hans mave hang en urkæde – ikke 

til uret, men til hans nøgler. 

 

Nysted kommunes arkiver.  

 

Som kæmner og leder af kommunekontoret havde jeg stor respekt for ham. Min opfattelse af 

ham var, at han var loyal over for os ansatte og støtte os i det daglige arbejde, såvel overfor 
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politikere som omverdenen. Desuden var han meget hjælpsom og hjalp gerne mennesker i 

vanskelige kommunale spørgsmål. 

Han var også lidt af en kunstner. Malede lidt i sin fritid og på grund af sine kunstneriske evner 

var han en uvurderlig hjælp ved udformning af smukke tegninger, såvel for kommunen som 

for byens foreninger, ligesom det var ham, der tegnede mindesmærket for de nedskudte 

flyvere. 

Ved et byrådsmøde 11. januar 1966 bevilgedes kæmner Rude Pantmann afsked pr. 31. marts  

p. gr. af sygdom. Til hans efterfølger udnævntes hidtidig kommunefuldmægtig Hemming Niel- 

sen. 

12. maj 1969, døde fhv. kæmner Rude Pantmann pludselig, 69 år gl.  

 

Fuldmægtig Emanuel Jørgensen, også kaldet Malle, var gift med Inger og i ægteskabet var der 

to piger. Boede dengang i eget hus på Byfoged Holcksvej xxx, Nysted.  

Emanuel J. havde til hovedopgave socialkontoret, men virkede også i dagligdagen som en 

slags souschef. 

Han var en sorthåret, kraftig bygget mand med veludviklede arm og benmuskler. 

Havde et lidt speciel forhold til alkohol, som bl.a. medførte, at han indtog adskillige pilsnere på 

jobbet, dog uden at dette indvirkede på hans arbejde. 

Af og til tog hans sin hund – vistnok en dobberman – med på arbejde. Den lå ved hans 

skrivebord, og når man gik forbi knurrede eller gøede den. Jeg – vi - var lidt bange for den. 

Mens jeg var der – jeg kan ikke huske årstallet helt nøjagtigt – blev han fyret, fordi han havde 

taget af kassen. Så vidt man efterfølgende hørte rejse han til København, hvor han fik arbejde 

på det private arbejdsmarked. 

 

Lys- og gasaflæser Knud Eli Larsen boede i Fiskergade 17, Nysted. Han var gift og havde vist 

nok tre børn, to drenge og 1 pige. 

Han virkede som nævnt som lys- og gasaflæser, men har sandsynligvis også læst vandmålere 

af. Desuden havde han til opgave omkring den første, at gå ud med folkepensionen til byens 

borgere. 

Knud Eli L. var af almindelig af bygning, kommunefarvet hår og havde en ejendommelig 

glidende gang. Var altid energisk og i godt humør. Så vidt jeg husker, var han meget 

sejlsportsinteresseret – havde egen båd. 

Det er stadig mit indtryk, at der mellem Knus Eli L. og Emanuel J. var en kammeratskab, 

sandsynligvis bundet op på samarbejdet på arbejdspladsen og deres ”interesse” for indtagelse 

af alkohol. Jeg kan i hvert fald ikke huske nogen familierelationer. 

 

Overass. Peter Runge boede xxxxxxxxxxxxxxxx, Nysted, var gift og havde en voksen datter. 

Peter R. var en høj, gråhåret og militærisk udseende person. Altid korrekt og 

samvittighedsfuld. Han tog sig primært af skattevæsenet. 

En ting jeg kan huske særligt om ham er, at han næsten altid røg pibe, og når han skulle 

forklare noget, tog han piben ud af munden med højre hånd, lagde venstre arm over brystet 

og gik herefter i gang med forklaringen. 

 

Ass. Gertrud Jørgensen boede så vidt jeg husker hos sine svigerforældre i Adelgade 26, 

Nysted. Var gift med Henry Jørgensen og i ægteskabet var en søn, Per. 

Gertrud J. tog sig af bogholderi/kasse og var også så vidt jeg husker pantefoged. 

Gertrud J. vil mange sikkert kunne huske. Hun arbejde i mange år ved Nysted kommune, og 

boede nede på Strandvejen 41 i Nysted. Herfra flyttede hun på sine gamle dage om i 

Gartnerparken. 

 

Jeg skal også nævne reng. ass. Agnes Petersen. Hun boede sammen med sin mand omme på 

Kirkestien. Jeg mener at kunne huske, at hendes mand arbejdede ved kommunens gasværk. 

Agnes P. husker jeg som en ældre, gråhåret, lidt duknakket kvinde, som man altid kunne høre 

i forvejen inden hun kom. Hun slæbte sine ”sutsko” efter sig. 

Hun havde til opgave – på fuldtid og i arbejdstiden – at holde rådhuset rent og pænt. Aldrig 

siden har dørhåndtag og messingskilte været så skinnende. 

Sandsynligvis har hun også haft til opgave at servere ved byrådets og de enkle udvalgs møder. 
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Og så til sidst mig selv – eleven. Jeg boede hjemme hos mine forældre – frisørmester Kaj 

Kruse Petersen og hustru - Fiskergade 16, Nysted. Også min lille søster – Jette - boede 

hjemme. 

Jeg kom som nævnt i lære 15. marts 1958. Jeg afløste den tidligere elev – frk. Henriksen, 

datter af bankbestyrer Henriksen, Andelsbanken i Adelgade. 

Mit arbejde bestod i, at lære alt om den kommunale verden – bistået af de andre på kontoret. 

Herudover passede jeg selvstædigt folkeregistret og tog mig at omstillingsbord, samt 

forsendelse og afhentning af post. 

På den tid forventede man dog tillige, at eleven gik byærinder for de ansatte, lavede 

formiddags/eftermiddags kaffe, vaskede op herefter og hvis der var lidt tid til overs arkiverede 

ting og sager. 

 

På den tekniske side var vi normeret som de fleste kommunekontorer på den tid. Vi havde 

manuelle skrive- og regnemaskiner. I bogholderiet havde vi dog en elektrisk 

bogholderimaskine. Meget af arbejdet foregik med blyant og kuglepen. Enkelte brugte stadig 

fyldepen. 

 

Sammenfattende kan jeg sige, at min lærlingetid ved Nysted kommune bar præg af, at der var 

god tid til at lære mig alle faget finurligheder. Der var en positiv og venlig stemning personalet 

i mellem, og det er stadig min opfattelse at alle kom godt ud af det med hinanden. 

 

Mine personlige oplevelser/iagttagelser som elev ved Nysted Kommune. 

 

Jeg vil gerne starte med at sige, at ikke alle oplevelser/iagttagelser er taget med. Grunden 

hertil er den, at disse kan være af meget personlig og privat karakter, og jeg vil bestemt ikke 

udlevere nogle af mine tidligere kollegaer ved Nysted Kommune. 

Dog vil der komme nogle med, som bestemt udleverer personen/personerne, men dette 

medtages for at stilen på steder får en lidt mere subjektiv farvetone. Derved skulle læsningen 

blive mindre kedelig og trættende. 

 

Da jeg startede i marts 1958 var man lige blevet færdig med en ombygning af rådhuset, og 

håndværkerne havde efterladt mange tomme øl- og sodavandsflasker. Disse fik jeg lov til af 

ledelsen at indsamle og sælge til byens købmænd. Dette var en kærkommen indtægt til 

supplement til min elevløn, som i starten var på kr. 325 og stigende de følgende år til kr. 425 

pr. måned. 

 

Når jeg tænker tilbage er det ligesom om, at mit arbejde ved Nysted Kommune som elev 

udelukkende bestod i, at lave kaffe, men det er naturligvis ikke rigtigt. Der er dog et gran af 

sandhed i dette. 

Det var helt naturligt, at eleven hver dag alle ugens dage ved ni-tiden gik ned til 

Wienerbageren i Adelgade og købte kage til formiddagskaffen. Herefter gik han tilbage til 

rådhuset, satte kaffe over og dækkede bord i udvalgsværelset. Første hold af personalet gik 

herefter ud kl. 10 og blev fuldt op af det næste hold ca. en halv time efter. Når kaffedrikningen 

var tilendebragt var det så elevens job at rydde udvalgsværelset og vaske op. 

Herefter gik han til dagens dont på kontoret. 

Lige så naturligt var det, at om eftermiddagen kl. 3 gentog ritualet sig med kaffepause. 

Afsluttet ved 4-tiden. 

 

Jeg har tidligere fortalt, at kæmner Rude Pantmann altid støttede sine medarbejdere og dette 

gjaldt også eleven. Nedenfor ses to af den slags oplevelser. 

 

Først vil jeg fortælle om en hændelse jeg havde med 1. viceborgmester/socialudvalgsformand 

Julius Boas. Denne havde tilsyneladende den færdighed, at han helt nede i Havnegade, hvor 

han boede, kunne lugte kaffen når den var færdig på rådhuset. Så mødte han op og deltog i 

kaffepausen. 
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En dag kom han ud fra udvalgsværelset og sagde til mig: Hr. John, den kaffe var lidt 

tyndbenet! Jeg svarede – lidt frækt – at så kunne han da drikke sin kaffe der hjemme. 

Han drejede rundt på hælen og gik direkte ind til kæmneren. Lidt efter blev jeg kaldt ind til 

kæmner Rude Pantmann. Han sagde: Boas har klaget over Dem. Det var ikke så godt at sige 

sådan til ham. Men De kan da have ret i, at han jo kan drikke sin kaffe derhjemme. Og så taler 

vi ikke mere om den sag. 

 

En anden oplevelse. Den daglige post, som skulle frankeres og bringes om på Posthuset blev 

afleveret i postbakken hos eleven. Dette skete naturligvis som en daglig rutine, når personalet 

gik hjem, hvilket vil sige ved arbejdstids afslutning. Så jeg havde altid overarbejde med at gå 

på posthuset efter arbejdstid. Dette mente jeg i al uskyldighed ikke kunne passe, så jeg skrev 

i en seddel og lagde den i postbakken med ordlyden: Al daglig post skal afleveres til eleven 

senest en time før arbejdstid afslutning. Hvis ikke – kommer posten først med næste dag. 

Igen ind til kæmneren. Måtte forklare mig, og han sagde herefter: Det er en god ide. Meddel 

blot personalet, at den regel gælder fra i dag. 

 

Og fra en almindelig hverdag. Omkring den første skulle vi ud med pensioner til kommunens 

pensionister. Disse blev nemlig bragt ud til hver enkelt pensionist og pensionen blev udbetalt 

kontant. Arbejdet med at hæve kontanter i banken, trykke gule ”lønningsposer” og 

efterfølgende komme penge i disse poser blev udført af Knud Eli Larsen og mig selv. 

Pengene var hævet, de gule poser var påtrykt med navn og adresse og så var det ellers ud i 

udvalgsværelset og i gang med arbejdet. 

Jeg mener at huske, at der var ca. 500 pensionister i Nysted på den tid og hermed ligeså 

mange poser. 

Når vi kom til den sidste pose skulle pengene passe, og det var ikke hver gang dette lykkedes. 

Så var det om igen. Det tog altid en rum tid – dette arbejde – og når vi var færdige sorterede 

Knud Eli Larsen alle poserne og gik i gang med uddelingen. Dette foregik enten til fods eller på 

cykel.  

 

Man taler nu om dage meget om service overfor kommunens borgere. Efter min mening var 

dette med at læse lys- gas og vand, samt udbringning af pensioner rigtig god service. 

Borgerne fik jævnligt besøg af en fra kommunen og der var tid til en snak og evt. få løst 

problemer man lå inde med. En form for gammeldags opsøgende arbejde. 

 

Til slut vil jeg fortælle lidt om julen ved Nysted Kommune. 

Op til jul fik eleven ekstra travlt. Kæmner Rude Pantmann fik i gang med at designe julekort. 

Han tegnede og skrev på en særlig stencils og efterfølgende gik jeg i gang med at trykke disse 

kort og julehilsner på kommunens duplikator. Jeg har tidligere fortalt, at kæmneren var meget 

kreativ og disse kort/julehilsner fra meget flotte og viste oftest lokale motiver. Jeg ved at disse 

var meget kærkomne hos modtagerne. 

 

Naturligvis fik personalet også en julegave af kommunen. Det gik sådan for sig. Til hver 

voksen var tildelt kr. 50 og til eleven kr. 25. Eleven udfærdigede en liste, som gik rundt på 

kontoret og her skrev hver enkelt hvad de kunne ønske sig. Næsten alt var på listen. Eleven 

måtte dog ikke købe tobak og spiritus. 

Herefter gik eleven rundt i byens butikker og indkøbet de ønskede ting, som blev pakket ind 

og alle fik deres julegave den sidste arbejdsdag før jul. 

 

Naturligvis er der mange andre iagttagelser og oplevelser man kan erindre, men dem må man 

have til gode. 

 

---oOo--- 

 

 

Hermed slutter optegnelserne for krøniken 2005.  

 

 


