NYSTED KULTURSTI

En guide til Nysteds lyksaligheder
Kulturstien fører den vandrende gennem byens hovedgade, langs
havn og Rørsø og forbi markante bygninger. Ideen er at give et helhedsindtryk af den gamle købstad.
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Nysted By
Nysted er vokset op i ly af borgen Ålholm. En søfartsby og centrum
for egnens handel. Købstadsrettigheder fra 1409. Nysteds byplan er
bevaret intakt siden middelalderen. 1670 havde byen ca. 700 indbyggere.
I dag er der dobbelt så mange.

1 - Ålholm Slot.
Borgen er bygget ca. 1324 som bolig for hertugen af Holsten, senere det
danske kongehus. Sæde for lensmanden over Lolland og dermed
det lokale regeringscentrum. Ombygget og udbygget adskillige gange
Den nuværende form er resultat af en totalfornyelse i 1889.
Lensgreven samlede her sommeren 1913 den tyske kejserfamilie, den
britiske kongefamilie og den russiske zarfamilie til et ferieophold.
Til slottet hører en meget stor park, grænsende ned til Nysted Nor
mod øst og ned til Østersøen mod syd og vest. Parken er tilgængelig
for offentligheden.
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2 - Adelgade
Adelgade er byens rygrad. Begynder ved indkørslen til byen fra nord
løber forbi pakhusene, Rådhuset og Nysted Kirke og ender ved Gammel Torv. Gaden fortsættes i Fiskergade. Fra Adelgade og Fiskergade
går 4 stræder ned til havnen ved Nysted Nor med udsigt til Ålholm
Slot og Grevindens Ø.
3 - Clausens Pakhus. Adelgade 11
Bygget 1807 til kornmagasin af købmand Peter G. Clausen. Fredet 1954.
I dag bibliotek og udstillingsbygning. Ejer: Guldborgsund Kommune.
4 - Bønnelyches Pakhus & branddam. Ny Østergade 14
Bygget 1851 til kornmagasin af købmanden Chr. Bønnelyche. Fredet
1954. istandsat 1986. 2010 er en flertrins renoveringsindsats i gang
med sigtet at gøre pakhuset til et multifunktionelt møde- og udstillingshus. Ejer: Nysted Bevaringsforening.
Clausens og Bønnelyches Pakhuse er markante eksempler på købmandsstandens højdepunkt i Nysted omkring århundredskiftet 1800 til
1900.
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5 - Nysted Vandtårn. Ny østergade 11
Bygget 1912-13 i jernbeton. Arkitekt Alf Jørgensen & ingeniør Georg
Jochimsen. Tårnet fredet 2003. Renoveret 2012-13. Ejer: Foreningen
Nysted Vandtårn. Planlægges anvendt til udsigtstårn og formidlingscenter om vand i alle former.
6 - Stiforbindelse på tværs af byen & Rørsstien
Stien langs branddammen forbinder Ny Østergade med Adelgade og
fører ned til Rørsøen via passagen mellem Adelgade 20 og 22a.
7 - Rørsøen, Rørsstien & Alverdens Gang
Rørsøen ligger nord for Ålholm neden for byen. Oprindelig en indsø,
der blev tørlagt til græsningseng nu igen rørsø med et stort fugleliv.
Rørsøstien løber langs Rørsøen frem til Ålholm og havnen. Nord for
Ålholm har stien en udløber mod vest, kaldet Alverdens Gang. Herfra
når man til parken. Stien foran parken fører videre over Ålholms marker ned til landsbyen Stubberup. Her passerer man også "Den
gamle Gård" med mulighed for spisning og overnatning.

8 - Nysted gamle Rådhus. Adelgade 61
Bygget i 1839 og udbygget flere gange senere. Nuværende facade af
arkitekt Jens Holck. Rådhus for Nysted Kommune indtil kommunesammenlægningen i 2007. Bygningen anvendes til en række kommunale
funktioner, herunder Borgerservice. Dele anvendes også som InfoCafe
til betjening af turister i turistsæsonen, RådhusGalleriet viser en permanent udstilling af den lokale kunstner Frants Landts marinemalerier.
Klokkespillet på Rådhusets facade spiller hver hele time en melodi fra
danske sange og salmer. Det er skænket i 1987 af den tidligere borgmester Bøgelund Thomsen.
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9 - Aarestrups Hus. Adelgade 80
Emil Aarestrup var læge i Nysted 1827-38. I denne periode skrev han
sin rigeste digtning. Aarestrups rødkalkede bindingsværkshus er fredet
og virker som museum og formidler af hans digtning. Der er adgang for
besøgende. Huset ejes af Aarestrup-foreningen i Nysted.

10 - Nysted Kirke
Kirken dateres til ca. 1400, tårnet opført ca. 100 år senere og blev i
1650 forsynet med sit nuværende spir, først tagdækket med bly og
skifer, derefter egespån og endelig i 1935 med kobber. Et sideskib på
nordsiden er tilføjet i 1643, da Vantore og Tågense sogne blev indlemmet i Nysted sogn. På nordvæggen et korbuekrucifiks fra det gamle
franciskanerkloster (oprettet 1286). Nær koret to store malerier fra
1663 af provst Knud Lerche og hans svigersøn Iver Nielsen. Sidstnævnte med kone og børn, levende såvel som døde. Kirken er åben for
besøgende 1/4 til 1/10 fra kl. 8 - 18.

11 - Gl. Torv
Gammel Torv, engang byens midtpunkt, er et kvadratisk brolagt torv,
omkranset af lave byhuse. Her ligger et af byens ældste huse fra 1680
(det lille røde). I torvets nordvestlige hjørne står en moderne vandkunst af Morten Stræde opstillet 1992 ved Statens Kunstfond.

5

12 - Havnen
Havnen har været og er stadig byens hjerte. Den har to afsnit:
havnen syd for havnekontoret er for større skibe og anløbssted for
både, der i august deltager i Nysted-Rostock Hajkutterregattaen havnen nord for havnekontoret, renoveret 2013, med Nysted Bådelaug, Nysted Sejlklub og Nysted Ro- og Kajakklub.
På havnen finder man en fungerende barkningsovn, nyrenoverede Duc
d'Alber i havnen, et anker fra et engelsk linieskib fra Englandskrigen
1809 og et mindesmærke for allierede flyvere 1945.

I havnen ligger også udstillingen Vindens Verden om Nysted Havmøllepark med de 110 m høje vindmøller.
Havnegalleriet udstiller lokale kunstnere og giver adgang til turistinformation. På havnemolen ligger havnefogedens kontor og automat til sejlernes selvbetjening, toiletter, bad og vascomat samt 2 restauranter:
Hos Fru Frederiksen og Røgeriet. Endvidere Hotel Nysted Havn og
"Nysted Mole", ishus og grill.
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13 - Røgehuset og Skansen
Syd for Havnen ligger Landts Røgehus. Overfor ligger Indre Skanse fra
Englandskrigens dage.
Følger man stien videre mod syd kommer man til et større skanseanlæg med grønne områder, Skansepavillonen og en god badestrand
foran og tæt på Nysted Camping samt hotel og restaurant "The Cottage".

14 - Byhuset Jenbanegade 7
Byhuset ejes af Byhusforeningen, der driver huset med moderne digital
biograf, koncerter mm.
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