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I slutningen af januar var Foreningen 
Nysted Vandtaarn til endnu et møde med 
Guldborgsund Kommune. Formålet var 
at drøfte vilkår og betingelser for 
eventuel overtagelse af ejerskabet af 
vandtårnet. Aftalen herom skrider (vel) 
frem, men foreningen sidder ikke af den 
grund på hænderne. Derfor holder man 
workshop i slutningen af næste måned i 
København. Ambitio-nerne fejler ikke 
noget. 
 
- Inden mødet med kommunen havde 
foreningen, med opbakning i 
bestyrelsen, fremsendt en række forudsætninger for overtagelsen af 
vandtårnet, siger formand Troels Jørgensen. Oprin-delig havde John 
Brædder jo stillet i udsigt, at tårnet ville blive renoveret, inden det 
skulle ind-rettes til et oplevelsescenter, men kommunen fattes som 
bekendt økonomiske midler. Derfor har vi, med opbakning fra 
generalforsamlingen, sagt ja til, på særlige vilkår, eventuelt at hjæl-pe 
kommunen ud af den kattepine, som den reelt sidder i. 
 
- Disse forudsætninger er, så vidt det vides, på vej til politisk 
behandling. På den ene side er det en vanskelig periode for 
kommunen, på den anden side kan en kulturarv ikke vige for øko-
nomiske trængsler. På samme måde som kommunen er forpligtet til at 
etablere skolefaciliteter til vores børn, så er kommunen også forpligtet 
til at vedligeholde de fredede ejendomme, som den er ejer af, siger 
Troels Jørgensen.  
 
Vandtårnet i Nysted er specielt. Det skal bevares. Derfor har 
foreningen planlagt en workshop i Experimentarium i København 30. 
marts. Det projekt er starten på at samle kompetente og kendte folk 
omkring Nysted Vandtårn. 
 
- Vi kan konstatere stor interesse for projektet, næsten uanset hvor vi 
henvender os, fortæller Troels Jørgensen. Vi satser på at skabe en ny 
form for pejlemærke i det projekt, som vi kalder Elementernes Tårn, 
en visualisering af vandets vej fra havet via nedbør, grundvand, 
forbrug, forurening og tilbage til havet. 
 

 

Nysted Vandtårn.
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