NYSTED


DANMARKS SYDLIGSTE KØBSTAD

I det sydøstlige hjørne af Lolland ligger Nysted, Danmarks sydligste købstad. Nysted har en 600-årig historie
som købstad. Nysted har ca. 1350 indbyggere og 6000 indbyggere i omegnen.
Nysted ligger ved Nysted Nor med en hyggelig, moderne havn, med udsigt til det gamle Ålholm slot.
I Nysted er alt tæt på – børnevenlige strande, spændende skove, attraktive boliger og sommerhusområder,
dejlig campingplads, gode spisesteder med fornuftige priser, museer og gallerier med spændende
udstillinger og cykel- og vandrestier for hele familien.
Nysted er begunstiget med smukke gamle velbevarede huse, og ikke mindst et aktivt og levende
havnemiljø. Nysteds smukke natur og historiske omgivelser er attraktioner, der efterspørges af både
turister og tilflyttere.
Byen rummer en perlerække af velbevarede historiske bygninger, hvoraf en række er fredede. Nysted
Kirkes profil giver sammen med Ålholm Slot et meget markant signal om byens historie og oprindelige
betydning ligesom Clausens og Bønnelyches Pahhus fortæller om de store købmænd i byen. Og Nysted
Vandtårn sender nyrenoveret et signal om respekt for byens historie.
Nysted er et åbent, venligt og udadvendt samfund, der udstråler sikkerhed, fred og ro som efterspørges af
både børnefamilier og 50+ generationen.
Byen er befolket af mange aktive ildsjæle, både indfødte og tilflyttere med mange forskellige evner og
interesser. Nysted har et stort og aktivt forenings- og kulturliv med mange aktiviteter. Der er mindst 25
større foreninger og mindst ligeså mange mindre foreninger i byen og i omegnen.
Nysted har en velfungerende infrastruktur med børneinstitutioner, skoler, lægehus, tandlæge, apotek,
optiker, fodpleje, plejehjem, bibliotek, borgerservice, to større dagligvareforretninger, bager og slagter
samt dyrehospital.
Frivillige driver Info-Caféen på Rådhuset, Rådhusgalleriet, Oplevelsescentret Vindens Verden, og holder
turistmæssige events og arrangementet året rundt. Her er havnefest, middelalderfest, Haikutter regatta og
julemarked.

Ålholm Slot
Nysted er en gammel middelalderby, hvis historie knytter sig stærkt til Ålholm, som er Danmarks ældste,
beboede slot. Slottet var åbent for publikum indtil 1995. Det kan i dag kun beses på afstand, men
Christianslyst parken er offentlig tilgængelig. Parken er anlagt i ca. 1820 af Lensgreve Frederik Raben og den
har sjældne, afmærkede træer og buske og er en meget smuk Herregårdspark.

Havnen
Havnen er en vigtig del af Nysteds liv. Herfra kan man se havmølleparken ved Rødsand, 10 km. ude på
havet, sjældne lægestokroser ved husene, flyvermonumentet, Aarestrup stenen med Aarestrups relief.
Sejlklubben har både sejlere og motorsejlere og har et dejligt nyt klubhus med ungdomsafdeling.
Roklubben er også med en kajakklub for havkajakker. Områdets flade vand og er fantastisk velegnet til at ro
kajak.
Den historiske havn har garn- og stejleplads med istandsatte barkkedler og restaurerede Duc D’Alber
(fortøjningspæle). Fyrskibet Gedser, der nu ligger i Nyhavn, er bygget i Nysted.
Der er to restauranter i havnen, restaurant og hotel på The Cottage ved skansen, hvor ogsp
Skansepavillionen med campingplads om sommeren giver et sjovt turistliv, lige i hjertet af Nysted.

Biografteatret
Byhusforeningen driver ved hjælp af 50 frivillige, som i fællesskab købte huset, et velbesøgt kulturhus med
moderne biograf og spillested med koncerter ved kendte danske navne.
Vandtårnet
Ved indkørslen til byen står Nysteds vandtårn. Vandtårnet, der er et af Nysteds vartegn, fylder 100 år i
2013. Med sin fallos rejsning vidner det om en potent by. Tårnet vedligeholdes af Nysted Vandtårns venner,
og vil i fremtiden danne rammen om en spændende og enestående vandkunst.
Aarestrup Museet
Emil Aarestrup, Nysteds berømte digter, boede i byen, mens han skrev sine bedste digte. I dag er hans hus i
Adelgade museum og indrettet som det så ud, da han boede her. Huset rummer flere af hans originale
værker. Foreningen, Digteren Emil Aarestrups Hus i Nysted, driver museet.
Haikutter Regatta
Nysted arrangerer i samarbejde med Hansesail i Rostock og Guldborgsund Kommune en årlig Haikutter
Regatta i august. Regattaen er en kapsejlads fra Nysted til Rostock med haikuttere fra hele
Østersøområdet. Hajkuttere er tidligere danskbyggede fikekuttere, som på grund af deres konstruktion var
særligt hurtige og sødygtige. I 2012 fik Nysted fint besøg af Arved Fuchs, kendt tysk polarforsker og

opdagelsesrejsende, ejer af Hajkutteren Dagmar Aaen, sammen med Wolfgang Weiss, ejer af Hajkutteren
Hansine, som var inviteret med til FN's store COP 15 klimakonferende i København 2009.
Danmarks smukkeste Middelalderfestival
Nysted Middelalderfestival gennemføres hvert år i august måned. Middelalderfestivalen arrangeres af
Middelalderforeningen, der ved hjælp af 100 frivillige gennemfører en festival med danske og udenlandske
optrædende og artister og afholdes på området ved Noret, smukt beliggende med udsigt til byen og
Ålholm.

Nysted Festival
2013 indledes en ny tradiion med Nysted Festivalen, som fremover vil markere starten på turistsæsonen for
Nysted og Omegn, samt Lolland-Falster i øvrigt. Festivalen, der vil finde sted den første week-end i juni, vil i
samarbejde med forenings- og erhvervslivet, herunder turismens aktører, præsentere områdets mange
kulturelle, historiske, kunstneriske og øvrige aktiviteter af oplevelsesmæssig interresse.

Dølle-Fjælde Musse Heste og Kræmmermarked
Popsangen ”Dølle-Fjælde Musse” med Blue Boys var med til at få Dølle-Fjælde og Musse landsbyer på
landkortet. Det årlige Dølle-Fjælde Musse marked i bedeferien med 100.000 gæster har også gjort området
landskendt. På heste – og kræmmermarkedet hjælper 700 frivillige med til at gennemføre et 4 dages
kæmpe stort marked, Danmarks 2. største.

Dølle-Fjælde Musse Naturpark
Dølle-Fjælde Musse grusgrav er et område på 20 ha, som er omdannet til et rekreativt naturområde.
Grusgraven er blevet købt af 550 andelshavere, som har skabt et attraktivt naturområde for egnen. I
samarbejde med Museer og Guldborgsund Kommune er etableret et videnskabeligt og historisk projekt,
der skal vise naturens udviklingen fra Istiden frem til Nutiden.

Info-Café
Info- Cafén har til huse i det gamle rådhus. Da Nysted gamle kommune blev nedlagt blev rådhuset delvis
overflødigt. Nysted og Omegns Fællesråd ønskede at rådhuset skulle være et borgerhus. I dag er der
oprettet en Info-Café i rådhuset, der fungerer som turistkontor, som drives af frivillige i turistsæsonen.
Rådhus-Galleriet, som er etableret i tilknytning til Info-Cafeen, viser billedkunst. I 2012 var der en stor
udstilling med marinemaleren Frants Landt fra Nysted. En del af denne udstilliing vil fremover være en
permanent åben udstilling i den gamle Byrådssal.

Helhedsplan for Nysted
En række foreninger og borgerne fra erhvervs- og turistlivet i Nysted har sammen udarbejdet et Forslag til
Helhedsplan for Nysted, som beskriver, hvordan man ønsker at udviklingen af Nysted og omegn skal
fremmes. Helhedsplanen indgår i en dialog med kommunen om byens udvikling. Og Helhedsplanen indgår i
baggrund for den nye bevarende lokalplan for Nysted.
Et af ideerne er at fremme tilflytning af ressourcestærke 50+ere med sans til den lille velbevarede købstads
skønhed og byens mange muligheder for at bruge den omgivende rige natur og havnens gode tilbud om
lystsejlads og anden søsport. Byens geografiske placering ud til Østersøen giver en nem adgang til Europa.
Med helhedsplanen skal Nysted udvikles til et af Lolland-Falsters turisme fyrtårne. Nysted er et smørhul, et
brohoved til Østersøen og EU med Femern Regionen. Nysted har, som nærmeste nabo til Tyskland, flere
gamle venskabsbyer i Holstein og Rostock områderne. Disse venskabsrelationer medfører mange kulturel
og mellemfolkelige aktiviteter, som vil blive yderligere styrket i regi af Femarn-Belt forbindelsen.
Nysted er en by med stor stolthed. Måske dette skyldes den Europæiske royale baggrund, som det f.eks
kom til udtryk, da medlemmer af den russiske Zar-familien, Det Tyske Kejserrige og Det Britiske Impirium,
før første Verdenskrig, sammen med den danske kongefamilie ferierede sammen på Aaholm Slot.

Fortælleaften
Nysted og Omegns Fællesråd og kommunen arrangerede en fortælleaften i Nysted biografteater i
november 2012.
Nysted har meget at berette om. Læs referatet af aftenen og se filmen med nogle af de gode historier fra
Nysted og omegn.

LINKS
Nysted Skole <
http://www.nystedskole.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&For
umID= >

Nysted Børnehus < http://nystedboernehave.guldborgsund.dk/FrontEnd.aspx?id=10055 >
Nysted Bibliotek < http://www.guldborgsundbib.dk/html/nysted_start.htm >
Nysted og Omegns Fællesråd < http://www.nysted.dk/NOF.htm >
Nysted Erhvervs og Turistforening < http://www.visitnysted.dk >
Nysted Bevaringsforening < http://nysted-bevaringsforening.dk >

Nysted Vandtårn < http://nysted-vandtaarn.dk >
Aarestrup Foreningen < http://www.aarestrup-foreningen.dk/13412644 >
Nysted Biograf < http://nystedbio.dk/ >
Nysted Bådelaug < http://www.nystedbaadelaug.dk >
Nysted Sejlklub < http://www.nysted-sejlklub.dk >
Nysted Roklub < http://www.nystedroklub.dk >
Haikutter regatta < http://www.hajkutter.dk >
Nysted Middelalderfestival < http://www.nystedmiddelalderfestival.dk >
Dølle-Fjælde Musse Heste og Kræmmermarked
< http://www.doellefjelde-mussemarked.dk/velkommen/doellefjelde-musse-marked.asp >
Dølle-Fjælde Musse Naturpark < http://www.doellefjaelde-musse-naturpark.dk/15187484 >

Almennyttige Boliger
Boliger – Boliga.dk
Boliger – Boligportalen.dk
Boliger – Boligsiden.dk

