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Vi elsker eventyr! Det her kan være ét for os, lyder det fra to unge besøgende, der i går afl agde Nysted Vandtårn en visit

I en 360 graders panoramaud-

sigt fra Nysted Vandtårn kan 

man blandt andet betragte 

Nysted Nor og byens mange 

gule og jordfarvede bygninger 

- og med en kikkert kan man 

spotte meget mere i byen og i 

området. 
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NYSTED  - Vi elsker 
eventyr! Det her kan 

være ét for os, siger Mi-
chella på 10 år fra Nak-
skov, kort før hun bevæger 
sig op ad de 122 blå trappe-
trin i Nysteds gule tårn.

Sammen med sin 12-åri-
ge kusine Josephine, der 
bor i Nysted, har de begge 
lagt vejen forbi byens tårn, 
når der denne torsdag i ef-
terårsferien er ekstraordi-
nært åbent.

- Vandtårnet er jo rigtig 
højt, så man vil kunne se, 
hvordan byen og hele om-
rådet ser ud oppefra. Det 
kunne være rigtig spæn-
dende, tænkte vi, lyder det 
fra de to piger, inden de su-
ser op mod tårnets top.

102 år gammelt tårn

Det er da også en historisk 
sag, som blandt andre de to 
piger netop er indeni.

Vandtårnet kom i drift 
for mere end 100 år siden, 
nemlig i 1913, og i 1976 
ophørte tårnet som forsy-
ningsbygning, inden det 
senere i 2003 blev fredet.

I det øjeblik foden sættes 
på trappens 122. trappetrin, 
kan man denne torsdag 
straks høre vindens susen 

i tårnets mere end 30 me-
ters højde, mens der tilby-
des en udsigt ud ad tårnets 
32 smalle vinduer.

En udsigt med godt ud-
syn til Rørsø og dets fug-
leliv, ligesom man kan se 
Aalholm Slot og med kik-
kert komme tæt på det 
gamle slots vinduer. 

Og så er der kig til Ket-
tinge, trafi kken ind og ud 
ad Nysted og årstidens ro-
etransporter.

Men inden for få minut-
ter er de to piger fra før 
igen nede ved vandtårnets 
indgang. Blot for at hente 
en forfriskning i form af 
chips og sodavand, som 
de høfl igt har parkeret ved 
vandtårnets indgang.

- Men vi skal da der op 
igen, smiler Michella, in-
den hun igen er på vej op.

Døde fl uer på iltningstrappe

Omkring en håndfuld dag-

ligt besøgende har været 
forbi siden onsdag, hvor 
der har været åbent, skøn-
ner Jane Christiansen, be-
styrelsesmedlem i Forenin-
gen Nysted Vandtaarn, der 
står for driften af byens 
historiske bygning.

- Folk spørger oftest ind 
til, hvordan sådan et vand-
tårn fungerer, og om der 
var vand fra top til bund,  
forklarer Jane Christian-
sen og peger så på et bille-
de, der illustrerer, hvordan 
vandet i sin tid er blevet 
luftet på en såkaldt ilt-

ningstrappe i toppen af by-
ens vandtårn. I dag er der 
ikke meget ilt på trappen. 
Det dokumenteres jo dels 
ved vandets fravær, dels 
af de mange døde insekter, 
der ligger hen i evig søvn 
i en af Nysteds historiske 
bygninger.

- Sidste år skovlede jeg 
fl uer op med et fejeblad, 
og jeg fi k fyldt en hel ind-
købspose med dem. I første 
omgang frygtede vi, at det 
var borebiller i tårnets træ-
konstruktion i toppen, for-
tæller Jane Christansen og 

forklarer så, at de mange 
insekter har den naturlige 
forklaring, at de tiltrækkes 
af det elektriske lys, der 
hver aften oplyser tårnet.

Besøg er muligt endnu

- Det er da sjovt at se! lyder 
det fra en af de besøgende, 
Søren Lindegaard.

Ikke knyttet til fl uerne, 
men derimod en af tårnets 
plancher, der illustrerer et 
skitseforeslag til vandtår-
nets konstruktion i sin tid.

Sammen med sin kone, 
Karin Lindegaard, har de 
taget fra Faxe for at besø-
ge Nysted-borger Kirsten 
Thøfner, som gav frokost.

- Og så skulle vi da lige 
forbi vandtårnet, nu hvor 
der var åbent! Jeg går tit 
forbi tårnet, men der er jo 
ikke åbent hver dag, påpe-
ger Kirsten Thøfner.

Der er dog åbent igen i 
Nysted Vandtårn i dag, fre-
dag, fra klokken 14 til 16, 
og ellers er næste åbnings-
dage i sommerferien i det 
nye år, oplyser Jane Chri-
stiansen fra Foreningen 
Nysted Vandtaarn.
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Piger på eventyr med kig til fl uer og udsigt over Lolland fra historisk bygning

På visit i kystbyens gule tårn

De to kusiner, Michella og Josephine, var på et sandt eventyr, 

som de selv kaldte det, i Nysted Vandtårn. FOTO: ANDERS KNUDSEN

Vandtårnets iltningstrappe, som vandet i sin tid rislede ned ad 

for at få luftet vandet. I dag ses mange fl uer. FOTO: ANDERS KNUDSEN 


