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NYSTED
KOMMUNALE

SKOLEVÆSEN

SKOLEÅRET
1953—54



Nysted kommuneskole

Årsberetning

1954

ved

skoleinspektør Aa. Andersen



Skolekommissionen:

Pastor Karl Jensen, formand 
Skibsmægler Jul. Boas 
Politiassistent Meincke

Valgt af byrådet

Fru dyrlæge Jensen
Fru fabrikant Schjelde

Valgt af forældrene

Skoleudvalget:
Skibsmægler Jul. Boas, formand
Politiassistent Meincke 
Sagfører Bøgelund Thomsen

Lærerådets formand:
Overlærer J. E. Grønbech-Jørgensen

Ungdoms- og aftenskolenævnet:
Skoleinspektør Aa. Andersen, formand 
Bestyrer Jens Andersen 
Isenkræmmer Sven Krag 
Lærerinde fru E. Jensen 
Fru dyrlæge I. Jensen 
Pastor Karl Jensen 
Fru isenkræmmer Krag 
Tømrer Gudm. Olsen 
Fru kæmner Pantmann



Real- og mellemskoleeksamen 1954
Realeksamen (10 elever)

Tid Fag Eksaminator Censor

Lørdag den 27. febr. kl. 8
Onsdag den 3. marts kl. 8
Lørdag den 6. marts kl. 8
Onsdag den 10. marts kl. 8
Lørdag den 13. marts kl. 8
Tirsdag den 16. marts kl. 8
Fredag den 19. marts kl. 8
Mandag den 22. marts kl. 8
Torsdag den 25. marts kl. 8

naturhistorie 
dansk 
engelsk 
historie 
naturlære 
tysk 
matematik 
geografi 
fransk

hr. H. Jensen 
fru Brønholt 
hr. Brønholt 
hr. Mogensen 
hr. H. Jensen 
skoleinspektøren 
hr. H. Jensen 
fru Brønholt 
hr. pastor Jensen

viceinspektør Vald. Petersen, Nykøbing F.
*overlærer frk. Grethe Jensen, Odense 
skoleinspektør Chr. Andersen, Nysted 
skoleinspektør Jørgensen, Rødby 
viceinspektør Qvistgaard, Nykøbing F 
♦kommunelærer K. Nielsen, Åkirkeby 
♦overlærer E. Brandt, København 
kommunelærer V. Fog Pedersen, Nykøbing F. 
skoleinspektør Aa. Andersen, Nysted

Mellemskoleeksamen (19 elever)

Tid Fag Eksaminator Censor

Tirsdag den 2. marts kl. 8
Torsdag den 4. marts kl. 8
Onsdag den 10. marts kl. 8
Lørdag den 13. marts kl. 8
Tirsdag den 16. marts kl. 8
Tirsdag den 23. marts kl. 8

naturhistorie 
engelsk 
tysk
regn, og matm. 
dansk
historie

hr. H. Jensen 
hr. Brønholt 
skoleinspektøren 
hr. K. Serup 
hr Grønbech-J. 
fru Brønholt

overlærer Frode Petersen, Nykøbing F.
♦overlærer Andr. Madsen, Fredericia 
skoleinspektør E. Andersen, Stubbekøbing 
overlærer Ingerslev Hansen, Nykøbing F. 
overlærer J. Bjerregaard, Nykøbing F. 
kommunelærer Dahl, Nykøbing F.

Skriftlig dansk til realeksamen censureres af lektor Sigvart Hansen, Næstved, og overlærer, cand. mag. N. Bogh, Farum. — Skriftlig engelsk 
af lektor Aage Salling, Nærum, og viceskoleinspektør Cramer, Søborg. — Skriftlig regning og matematik af inspektør Th. Christensen, Char- 
lottcnlund, og rektor C. C. Andersen, Charlottenlund.
Til mellemskoleeksamen censureres skriftlig dansk af skoleinspektør C. L. Christoffersen, Sæby. — Skriftlig regning og matematik af skole
bestyrer V. Wagner Jensen, Slagelse.
De med * betegnede censorer ved den mundtlige eksamen er såvel som de ved den skriftlige eksamen medvirkende censorer alle beskikket af 
undervisningsministeriet. — Til mellemskoleeksamen censureres håndarbejde af fru skoleinspektør M. Andersen, Nysted. — Tegning af vice- 
inspektør Quistgaard, Nykøbing F., og skrivning af lærerinde fru Inge Andersen, Nysted.



Mundtlig årsprøve 1954

Dag Tid Klasse Fag Lærer Censor

Onsdag 9 III engelsk B
24/3 >> II dansk GJ

I regning Cl
,, 7. naturhist. J
>> 6. regning A
• • 5. historie M

4. dansk FA
13 III dansk B

II tysk M
7. naturlære J
5. dansk FJ
1. regning S

Torsdag 9 III geografi M
25/3 II naturlære S

I historie FB
» , 7. engelsk GJ

6. naturlære J
3. regning Cl

Fredag 9 III regning J
26/3 , J II engelsk B

> > I geografi M
6. dansk FB
5. geografi GJ
3. dansk S

,, 1. dansk FA
13 III naturlære S

II naturhist. M
7. dansk GJ
6. religion FJ

J, 5. regning FB
>> 4. regning B
>> 2. regning Cl

Lørdag 9 III tysk A
27/3 ,, II regning J

,, I dansk GJ
J, 7. regning S

4. historie B
,, 2. dansk FJ



Optagelsesprøve til mellemskolen. Prøve i mundtlig og skriftlig dansk 
og regning afholdes i dagene onsdag den 17. marts og torsdag den 18. 
marts, begge dage kl. 9. Indmeldelse senest 1. marts på blanketter, der 
fås på skolen. — Samme dage er der skriftlig årsprøve.

Omflytning. Tirsdag den 30. marts kl. 9 afholdes lærermøde med 
omflytning af eleverne og tilrettelægning af det nye skoleår.

Onsdag den 31. marts kl. 14: Afslutning.
Elevernes forældre og andre interesserede er meget velkomne til 

at overvære årsprøverne og afslutningen.
Eleverne møder for at modtage nyt skema torsdag den 1. april kl. 

10. — Den ny 1. kl. møder første gang fredag den 2. april kl. 12,35.

Mærk! Bogaflevering. I de fag, hvori der ikke er prøve, afleveres 
alle bøger, der ikke skal bruges mere, den sidste almindelige skoledag til 
klasselæreren. I de fag, hvori der er prøve afleveres bøgerne under prø
ven til læreren i vedkommende fag.

Realeksamen 1953. Hertil indstilledes 13 elever, der bestod med resul
taterne: 14,52 — 14,41 — 14,23 — 14,08 — 13,87 — 13,87 — 13,80 
13,74 — 13,47 — 13,30 — 13,24 — 12,60 — 12,39. Gennemsnit 
13,66 (mg-r).

Mellemskoleeksamen 1953. Hertil indstilledes 17 elever, der alle 
bestod. Klassens gennemsnit 13,92 (mg).

Skolevæsenets opbygning
Nysted kommuneskole er en eksamensberettiget skole, der omfatter 

en 4-årig grundskole, og en mellemskole, der er delt i en 3-årig ek
samensfri afdeling og en 4-årig eksamensskole, hvortil er knyttet en 
realklasse. — Skoleåret begynder 1. april og slutter 31. marts. — Un
dervisningspligten indtræder ved skoleårets begyndelse for de børn, 
der fylder 7 år før 1. juli samme år. Den ophører pr. 31/3 for de 
børn, der fylder 14 år inden 1. juli samme år.

Skolens særundervisning, der forestås af lærerinde fru Inge Ander
sen, er etableret som ekstraundervisning for læse- og regneretarderede 
børn, der bliver i de normale klasser. 22 af skolens elever har delta
get i særundervisningen. I det forløbne år har der desværre ikke været 
mulighed for at afsætte mere end 6 ugentlige timer til dette formål.



Eleverne

Børnetallet pr. 31/12 1953:

under 
undervis

ningsplig
tig alder

i 
undervis

ningsplig
tig alder

over 
undervis

ningsplig
tig alder

ialt

dr. pi. dr. pr. dr. pi. dr. pi.

Grundskolen 6 2 70 50 76 52 128
Den eksamensfri mellemskole 28 28 1 29 28 57
Eksamensskolen 31 35 17 18 48 53 101

Hele skolen 6 2 129 113 18 18 153 133 286

Heraf var følgende udenbys:
Nysted landsogn 1 9 14 1 2 10 17 27
Kettinge-Bregninge kommune 7 6 2 7 9 13 22
Herritslev kommune 5 6 1 5 7 12
0. Ulslev-Godsted kommune 5 2 3 1 8 3 11
V. Ulslev kommune 2 2 2
Døllefjelde-Musse kommune 2 3 2 3 5
Toreby kommune 1 1 1

ialt udenbys: 1 28 31 8 12 36 44 80
ialt indenbys: 6 1 101 82 10 6 117 89 206

Hele skolen 6 2 129 113 18 18 153133 286

De senere års bevægelser i skolens børnetal:

pr.
31/12

Borgerskolen Eksamensskolen Hele skolen
ialt

indenbys udenbys indenbys udenbys indenbys udenbys

1943 113 15 36 22 149 37 186
1944 122 15 35 24 157 39 196
1945 124 16 31 33 155 49 . 204
1946 137 11 29 40 166 51 217
1947 130 11 31 44 161 55 216
1948 151 10 28 48 179 58 237
1949 151 16 41 48 192 64 256
1950 158 16 42 50 200 66 266
1951 166 10 39 54 205 64 269
1952 150 14 38 55 188 69 257
1953 163 22 43 58 206 80 286



Børnetallet i de forskellige klasser pr. 31/12 1953:

Børnenes forsømmelser i 1953

dr. pi- ialt

1. klasse 22 13 35
2. „ 17 14 31
3. „ 15 14 29
4. „ 22 11 33
I fm klasse 17 14 31
II fm „ 6 8 14
III fm „ 6 6 12
I em ,, 14 15 29
II em ,, 7 11 18
III em „ 15 9 24
IV em „ 8 12 20
Real ,, 4 6 10

153 133 286

Tilladelse til at forsømme skolen må indhentes i forvejen, 
skriftligt eller personligt.

Borgerskolen 
Eksamensskolen

Forsømmelser

Sygdom med lovlig 
grund

uden lovlig 
grund ialt

antal 
dage

gennem
snit 

pr. barn
antal 
dage

gennem
snit

pr barn
antal 
dage

gennem
snit 

pr. barn
antal 
dage

gennem
snit

pr. barn

1380
504

7,86
5,02

322
92

1,83
0,92

23
1

0,13
0,01

1725
597

9,82
5,95

Hele skolen 1884 6,83 414 1,50 24 0,09 2322 8,41

Skolens lærerpersonale
Lærerpersonalet den 31. december 1953

Født Ansat her Tjenestealder

Skoleinspektør Aa. Andersen 28/6 1907 1/8 1953 1/8 1953
Overlærer J. E. Grønbech-Jørgensen 6/4 1890 1/10 1916 1/4 1943
Overlærer H. Jensen 31/3 1890 1/7 1923 1/4 1943
Lærerinde fru Ellen Jensen 17/12 1906 1/12 1937 1/7 1938
Lærer E. Seest Mogensen 8/9 1907 1/10 1939 1/12 1931
Lærer Johs. Brønholt 8/11 1917 1/4 1951 1/4 1944
Lærerinde fru Eli Brønholt 18/5 1911 1/5 1951 1/11 1946
Lærer N. K. Serup 30/10 1907 1/8 1953 1/3 1934
Lærer H. Clausen 1/7 1931 1/8 1953
Lærerinde fru Inge Andersen 26/7 1909 1/9 1953 1/10 1945



I det forløbne år har skolen skiftet leder, og der har været en del 
ændringer inden for lærerpersonalet.

Med udgangen af marts 1953 tog skoleinspektør Chr. Andersen 
sin afsked på grund af alder efter 23 års virksomhed som leder af Ny
sted kommunale skolevæsen. I den anledning udtaler formanden for 
skolekommissionen:

Gennem de 23 år, hvori skoleinspektør Chr. Andersen har ledet 
Nysted skole, har han bevaret et udmærket forhold såvel til skolens læ
rerpersonale som til dens elever. Med stort frisind forbandt han i sin 
undervisning en meget betydelig faglig dygtighed. Når dertil føjes, at 
han desuden fik tid til at øve sin indsats ved handelsskolen, ung
domsskolearbejdet og aftenhøjskole m. m., vil enhver forstå, at skolens 
autoriteter, lærere og elever føler trang til også her at bringe ham deres 
bedste tak for hans lange, veludførte og trofaste gerning i skolens tjeneste.

Nysted, februar 1954.
Karl Jensen, sognepræst

Hertil føjer skolen sin hjerteligste tak og bedste ønsker om et langt 
og fredfyldt otium. Skoleinspektør Chr. Andersen bliver boende i Nysted, 
hvor han vedblivende er optaget af arbejdet som forstander for handels
skolen, lige som han stadig er en virksom formand for byens turist
forening.

Fraflyttelse: 1/4 1953 blev hr. og fru Lindeskov Hansen ansat ved 
det kommunale skolevæsen i Horsens, og samme dato blev frk. Lind- 
hardtsen ansat ved Københavns skolevæsen.

Ansættelser: 12/7 1953 blev kommunelærer Aage Andersen, Tøn
der, udnævnt til skoleinspektør ved Nysted kommunale skolevæsen fra 
1/8 1953 at regne. Fra samme dato ansattes lærer N. K. Serup, Farsø, 
og lærer H. Clausen, København, og fra 1/9 1953 lærerinde fru Inge 
Andersen ved Nysted skole.

Alle de nyansatte blev budt hjertelig velkommen efter morgen
sangen på den første skoledag efter sommerferien af skolekommissionens 
formand, lærerådets formand og skoleinspektør Chr. Andersen, og om 
eftermiddagen blev velkomsten fornyet ved en festlig sammenkomst i 
rådhusets festsal, hvor byrådet var vært.

Vikarer: De forholdsvis mange ændringer indenfor lærerpersonalet 
har medført, at der har været brug for en del vikarer. Følgende har vir
ket som vikarer i det forløbne år:

skoleinspektør Chr Andersen, Nysted 
pastor K. Jensen, Nysted 
pastor J. Boysen 0. Ulslev 
fru viceinspektør Petersen, Nykøbing F. 
fru lærer Mogensen, Nysted 
frk. Brunn, Aagaard pr. Kolding



Lærerpersonalets videreuddannelse: Lærer E. Seest Mogensen har haft 
fjernstudium i tysk ved Danmarks lærerhøjskole. Lærerinde Fru E. Jen
sen har i efteråret på Danmarks lærerhøjskole deltaget i et 14 dages 
skolekøkkenkursus og lærerinde fru Inge Andersen har i Nykøbing del
taget i et 4 måneders kursus for undervisning af læseretarderede børn, 
et kursus, der ledes af amts-skolepsykolog Fogh Hansen og afsluttes med 
en uges praktikundervisning i København.

Ungdomsskolen for ufaglærte har et hold på 11 piger. Der under
vises 2 aftener om ugen. Undervisningen omfatter husgerning (3 ugent
lige timer ved husholdningslærerinde frk. G. Kirk), dagliglivets breve 
og blanketter, hjemmets regnskabsføring og hjemmets teknik (skole
inspektør Aa. Andersen), hygiejne (sundhedsplejerske fru Boysen), dansk 
litteratur (pastor K. Jensen) og bibliotekskundskab (fru skoleinspektør 
M. Andersen).

Eleverne har overværet foredragssammenslutningens filmsaften ved 
Aage Krarup Nielsen (»Indonesia«), nationalmusæets film »Fra jordhytte 
til glashus« og en teateraften i Nykøbing F. Endvidere har der været 
afholdt et par hyggeaftener. — Skolen ledes af skoleinspektør Aa. 
Andersen.

Aftenskolen har 2 begynderhold i engelsk (hr. Brønholt), 1 hold 
i engelsk for viderekomne (skoleinspektør Chr. Andersen) og 1 hold 
i tysk (skoleinspektør Aa. Andersen). — Husholdningskredsens kursus 
omfatter 1 hold i husgerning, 1 hold i vævning, 2 hold i kjolesy
ning og 1 hold i håndarbejde. Desuden har Dansk Kvindesamfund 
haft kursus i kjolesyning.

Gymnastiksalens anvendelse har været begrænset på grund af det 
igangværende byggeri, men den har dog i en længere periode været 
i brug til badminton.

Legater. Lollands Spare- og Lånebanks præmier tildeltes Else Ander
sen (25 kr.), Henri Petersen (20 kr.) og Erik Hansen (20 kr.), alle fra 
realklassen. Gedes legat tilfaldt Finn Thorsen, Povl Erik Jensen, Anna 
Bodil Mortensen og Kaj Petersen, alle fra III fm., i form af boggaver. 
Ole Christoffersen IV em. fik en boggave fra foreningen Norden.

Børnebiblioteket ledes af hr. Brønholt. På grund af byggearbejdet ved 
skolen måtte børnebiblioteket allerede før sommerferien lukke for ud
lånet, der som følge heraf kun udgør 790 bind — 685 skønl., 105 fagi. 
Hele bogbestanden er i efteråret sendt til eftersyn og sanering på cen
tralbiblioteket i Nykøbing F. Efter endt sanering vil bøgerne blive kata
logiseret og vende tilbage til nye og moderniserede omgivelser, idet 
man ved forhandlinger med Statens bibliotektstilsyn og hr. overbiblio
tekar Munch, Nykøbing F. har faaet udvirket, at et ungdomslokale, 
der indrettes i skolens tagetage, nu monteres som skolelæsestue og bør
nebibliotek, hvorved det pågældende lokale bliver anvendeligt for to 
smukke formaal. Kommunen har samtidig forhøjet sit årlige tilskud fra 
350 kr. til 1000 kr. og herved atter forøget muligheden for et større 



tilskud fra staten til børnebibliotekets arbejde. Vi, der arbejder i skolens 
tjeneste, påskønner stærkt de bevilgende myndigheders gode vilje til 
at skabe smukke rammer om børnebiblioteks- og ungdomsarbejdet, og 
vi er særdeles taknemlige for de gode betingelser for at orientere bør
nene og de unge i bøgernes verden.

Sport og idreet. Den 5. september afholdtes et amtssvømmestævne i 
Maribo. Skolen deltog med 2 drenge og 7 piger. Deltagerne klarede 
sig pænt, og for de 5 piger : Ruth Petersen IV, Eva Jørgensen IV, 
Jytte Leth IV, Inge Krag III og Ingelise Christiansen II blev stævnet 
en stor sukces, idet de hjembragte stævnets mesterskab i 5X50 m 
holdkapsvømning for piger over 14 år. — Amtsidrætsstævnet fandt sted 
i Maribo den 12. september. Her deltog drengene med 2 fodboldhold 
og pigerne med 2 håndboldhold. Også her ydede vore elever en pæn 
indsats, og de store piger kæmpede sig frem til 1. pladsen, idet de 
i finalen besejrede Horslunde med 3—2.

Den traditionelle venskabsmatch med Rødby foregik i år den 22. 
september her i byen. Resultatet var en sejr for Nysted piger i hånd
bold med 7—2, hvorved de erobrede pokalen. Nysted drenge måtte 
derimod aflevere deres pokal til Rødby drenge, der vandt fodbold
kampen med 2—1.

Oversigt over de i 1953 beståede svømmeprøver :
dr. pi-

Svømmerprøven (150 m) 19 12 31
Frisvømmerprøven (350 m) 15 5 20
Livredderprøven (650 m) 5 3 8

ialt : 39 20 59

Prøverne omfatter bryst-, ryg- og undervandssvømning, dykning, 
bjergning, livredning og oplivning.

Skolesparekassen. Der er 2 former for opsparing:
1. Aim. opsparing, hvor pengene først kan hæves ved konfirma
tionen. 208 sparere har tilsammen indsat ca. 3300 kr.
2. Salg af sparemærker, d.v.s. opsparing til bestemt formål: 3100 
kr.
Sparedag: Lørdag. — Lærer Seest Mogensen forestår opsparingen.

Udflugter: Sidst i juni havde 1. — 4. klasse udflugt til Nykø
bing Vesterskov og zoologisk have. Børnene fik sodavand og wiener
brød og dansede i pavillonen. De øvrige klasser havde udflugt til 
Stubbekøbing med besøg i kirken, leg i anlægget og dans i pavillonen.

Midt i juni havde eleverne fra de ældste klasser en 4-dages tur 
til Nordsjælland under ledelse af fru Jensen og hr. Mogensen. På 



denne udflugt blev der under et ophold i København aflagt besøg 
på Glyptoteket, rådhuset og hovedbrandstationen. Turen fortsattes der
efter til vandrehjemmet »Visborg« ved Helsingør, hvor der var fast 
opholdssted. De næste dage anvendtes til besøg i Helsingør, hvor man 
beså Karmeliterklostret og Kronborg, og til en heldagstur til Sverige, 
hvor målet var Kulien.

Hjemrejsen gik over Hillerød — med besøg på Frederiksborg slot, 
i hvis kirke man havde den enestående oplevelse ikke blot at se, men også at 
høre det gamle historiske orgel — og København, hvor man tilbragte 
nogle timer i Tivoli inden den lange togrejse til Nysted.

Turen, der med tilskud fra udflugtskassen kostede 35 kr. pr. elev, 
gennemførtes uden uheld.

Skolens naturhistoriske samling har i årets løb modtaget forskellige 
gaver. Bådsmand Erland Madsen, Nysted, der er forhyret med ØK.s 
»Mombassa«, har saaledes skænket skolen en flyvefisk, et stykke koral 
og en giftig havslange, fanget paa pilk ud for Palni i Siam. En af sko
lens gamle elever, skovfogedelev Jørgen Christoffersen, 0. Ulslev, har 
skænket en hugormeham, og Jørgen Borup Petersen I em har foræret 
samlingen et hejrekranium. Skolen er meget glad for saadanne forærin
ger. Det øger vor samling, og det vidner om en smuk interesse for 
skolen og dens arbejde. Vi bringer derfor giverne skolens hjerteligste 
tak.

Skolelagen: Ved skolelægeundersøgelserne i 1953/54 er 283 elever 
blevet undersøgt, heraf 21 henvist til læge: nedsat syn 12, nedsat hø
relse 2, huller i tænderne 4, overvægt 1, polyper 1, betændelse i lym
fekirtlerne 1. — Eleverne i 1. klasse, 4. klasse og afgangsklasserne er 
blevet tuberkuhnprøvet, og 14 elever er blevet calmettevaxineret. Ved 
røntgenvognens besøg den 26. februar skal 14 voksne og 45 børn 
gennemlyses. Skolelægen, læge A. Thyssen, Nysted, assisteres i sit arbej
de af sundhedsplejersken fru B. Boysen.

Skoletandplejen. Skoletandlægerne P. Koch-Mortensen og M. Mor
tensen meddeler, at i skoleåret 1953—54 har 283 elever fra Nysted 
kommuneskole ved de halvårlige behandlinger fået foretaget 1071 be
handlinger, der fordeler sig som følger:

Tandfyldninger i blivende tænder: 450
Tandfyldninger i mælketænder . : 177
Rodbehandling af blivende tænder: 13
Rodbehandling af mælketænder. . : 5
Tandudtrækning af blivende tænder: 3
Tandudtrækning af mælketænder. : 221
Lokalbedøvelser............................... : 44
Tandrensninger................................: 49
Penslinger......................................... : 109
Hos 17 af børnene var tænderne ved dette års eftersyn i så god 

tilstand, at behandling var unødvendig.



Kommunens udgift til skolevæsenet har for året 1952—53 udgjort 
kr. 86887,81. Heraf refunderes kr. 22890,00, saaledes at nettoudgiften 
bliver kr. 63997,81, hvilket er kr. 340,41 pr. indenbys elev.

Af skolens dagbog:

28/8 rejsegilde på den ny skole. Dagen blev festligt markeret, og der 
blev udtalt mange smukke ord om den ny skole og det frem
tidige arbejde i den.

5/9 amtssvømmestævnet.
12/9 amtsidrætsstævnet.
22/9 venskabsmatch m. Rødby.
28/9 månedslov.

6/10 skolens ny varmeanlæg kommer i gang — kakkelovnenes tid 
er forbi!

12/10 filmsforevisning. Oberst Høier, der i mange år har opholdt sig 
i Belgisk Kongo, og som tilfældigt var på besøg i byen viste 
farvefilm om Afrikas dyreliv og vulkaner.

16/10 realklassen på tur til Nykøbing F. sammen med fru Brønholt. 
Der blev aflagt besøg på centralbiblioteket, hvor de blev orin- 
teret af overbibliotekar Munch, på jernstøberiet og paa sukker
fabrikken.

24/10 nationalmusæets film »Fra jordhytte til glashus« med efterføl
gende fremvisning af orientalske dragter.

7/11 teaterforestilling i Nykøbing F. Landsskolescenen opførte »Gen
boerne«. 129 elever fra 5. klasse og opefter deltog.



13/11 sanginstruktion på skolen ved hr. Brøndlund, Nykøbing F., for 
lærerkredsen.

16/11 månedslov. — Skolens pedelpar fejrede deres sølvbryllup.
19/11 og 20/11 afholdtes den årlige skolefest på Nysted hotel. Før

ste aften for 1.—4. klasse, næste aften for de større børn. Der 
var stuvende fuldt hus — og saa lidt til — navnlig den sidste 
aften, men det er glædehgt at se det store fremmøde af for
ældre og tidligere elever. Den store interesse for denne fest 
vidner om et godt sammenhold om skolen, og vi tager det som 
et tegn på, at vi kan hygge os sammen. Eleverne fra de æld
ste klasser opførte »Aprilsnarrene« af Heiberg. Stykket fik en god 
udførelse, og skuespillerne saavel som den dygtige instruktør, fru 
Brønholt, blev hyldet med et stort, velfortjent bifald. — Efter 
forestillingen gik dansen lystigt i en tæt fyldt sal, og kl. 12 slut
tede den vellykkede fest med »Altid frejdig«.

1/12 filmsforevisning ved sekretær Lundsgaard fra Verdens Venskabs- 
Forbundet.

4/12 aftenskolen og ungdomsskolen til teaterforestilling i Nykøbing F. 
22/12 juleafslutning i Nysted kirke ved pastor Jensen.
22/1 skolen har besøg af en norsk rejselektor. — Lektor Tranøy, 

Oslo, fortalte de største børn om Wergeland og Bjørnson. Et 
andet hold blev orienteret om norske folkeeventyr. Om aftenen 
holdt lektoren foredrag om norsk humor i foreningen Norden.

22/2 den skriftlige eksamen begynder.
26/2 røntgenvognen kommer på besøg. — Om aftenen teaterfore

stilling i Nykøbing F. Landsskolescenen opfører 6 kammerater«.



Med udgangen af et 
skoleår er det naturligt, 
man vender blikket til
bage og betragter året, 
der svandt. 1953—54 
var et mærkeår i Ny
sted skoles historie, et år, 
der først og fremmest 
bliver stående for os 
som året, i hvilket den 
ny skole voksede frem. 
Kom den end langsomt 
til verden, den kom dog, 
og tiden indtil dens fuld
førelse kan lykkeligvis 
måles med måneder ■— 
i stedet for med år ! De 
optimistiske forventnin
ger om færdiggørelse pr. 
1. oktober 1953 kunde 
ikke holde stik. En stærkt 
medvirkende årsag til 
forsinkelsen har været at 
finde i den herskende 
mangel på arbejdskraft.
Gymnastiksalen og dens
tilbygning kan snart tages i brug, derimod vil det vare noget længere 
med det øvrige. Længselen efter de nye lokaler og det nye inventar 
er stor, og vi glæder os til den dag, vi kan tage det i brug. Alt ty
der på, at vi kan få en god og moderne skole med gode rammer 
om det fremtidige arbejde, og selv om udgiften bliver større end for
udset, må det siges, at Nysted kommune får en skole, der er forholds
vis billig i sammenligning med meget andet skolebyggeri i vore dage.

I arbejdsmæssig henseende må det svundne år betegnes som et 
noget uroligt år. Et byggearbejde med ombygning og tilbygning vil 
jo uvægerligt gribe stærkt forstyrrende ind i skolens normale hver
dagsliv og vanskeliggøre betingelserne for disciplin og god orden. Vi 
har på bedste måde forsøgt at klare vanskelighederne ved at holde 
skole på en byggeplads, og det skal i denne forbindelse nævnes, at 
forholdet mellem skolen og de mange håndværkere altid har væ
ret præget af gensidig hensyntagen og god vilje til at undgå eventu
elle vanskeligheder.

Som andetsteds nævnt har der været temmelig mange ændringer 
inden for lærerpersonalet i året 1953—54, og vi har også måttet føle 
besværet med at få fat i det fornødne antal lærere. Denne sidste kala
mitet, der jo forøvrigt er ved at blive en normalitet inden for den 



danske skole, har også været en hindring for det roligt fremadskri
dende daglige arbejde i skolestuen.

Det forløbne år har altså på sin vis været et slidsomt år, som 
har haft ikke så få vanskeligheder for lærerne såvel som for myndig
hederne, et år, der ofte har stillet store krav til begge sider. Men. 
der har tillige fra begge sider været en påskønnelsesværdig indsats for 
at klare hverdagens vanskeligheder og god enighed om samarbejde, 
til det bedste for skolen. Denne beretning skal derfor slutte med en 
tak til alle dem, der i årets løb har bidraget til at mindske vanske
ligheder og derved bedret kårene for skolens daglige arbejde.

Nysted den 18. februar 1954.

Aa. Andersen.

NYSTED BOGTRYKKERI
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