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Vestensborg Sø er glemt for længe siden

tede sig tværs gennem de grønne eng-
drag langs søen, løber nu som en lige 
kanal tværs gennem byen og munder 
ud i havnen. Åen er sikret med både 
sluseværk og pumpeanlæg, så hver-
ken højvande i Guldborg Sund eller 
skybrud over Falster kan skabe over-
svømmelser i byen. Havet kan ikke 
trænge forbi slusen, mens åvandet 
kan pumpes udenom.

Tingsted Å’s sidste åbne løb ligger bag Netto på Vestensborg Allé, hvor sluse og pumpeanlæg også 
findes. Vestensborg Allé krydses i en underjordisk rørføring ved OK Benzin, før kanalen munder ud 
i selve havnebassinet. Som det kan ses på billedet, er slusen en markant højvandssluse, der lukker 
automatisk, når vandspejlet stiger så meget ude i Guldborg Sund, at saltvandet begynder at trænge 
op i åløbet. Selve vandtrykket presser sluseportene i og holder dem lukket. 

Vestensborg Sø

22 hektar stor sø i den nordlige del af det nuværende Nykøbing F. Udtørret i 1806.
Kortene er fra 1888 og 1995.
Guldborgsund Kommune.
Koordinater: 6073o42, 684824.

I 1791 opkøbte den enevældige kon-
gemagt Vestensborg Gods nord for 
Nykøbing Falster. Formålet var at 
skaffe jord til landboreformerne, så 
bønderne kunne blive selvejere.
 Forvalteren Gerhard Faye gik 
straks i gang med at modernisere og 
udstykke godsets jorder, men han ka-
stede også sin kærlighed på det lav-
vandede vådområde på godsets ene-
mærker.
 I 1796 blev der gravet grøfter i den 
gamle sø ved godset, så den forvand-
ledes til en fugtig eng. I 1806 var Ve-
stensborg Sø, som den kaldtes, helt 
udtørret. Derved havde man indvun-
det 22 hektar.
 I begyndelsen af 1800-tallet vok-
sede antallet af borgere i Nykøbing 
Falster så meget, at pladsen blev for 
trang i den gamle middelalderby. 
Nord for voldene bredte byudviklin-
gen sig ud over den tørlagte sø, der 
efterhånden blev helt opslugt.
 I dag er søen næsten helt erobret af 
byen. Tingsted Å, der tidligere bug-

Den hvide skulptur »Pige på bom« er opstillet 
ved parkeringspladsen på sydsiden af Tingsted 
Å, hvor åen løber som en kanal langs Nykøbing 
F.-hallerne. Skulpturen er opstillet i 1986, og 
kunstneren hedder Lise Ring.
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