Landvindingslaget Hasse/ø Nor fejrede 1
SO-å ret

Jubilæet som kunne I
have.været ældre
MARREBÆK
Landvin~
dingslaget . Bøtø Nor
har eksisteret i 150 år, og
det blev markeret i går ved
en hyggelig og uformel reception i maskinhuset ved
Pumpestationen.
Godsejer
Edvard Tesdorph var initiativtageren
til at få udtørrer noret. I
1860 fik han kongelig tilladelse til projektet, og netop
12~ november samme år
blev
Landvindingslaget
stiftet.
Men i virkeligheden var
ideen om et forsøg på afvanding af noget ældre
dato, kunne byrådsmedlem og gårdejer Jens Erik
Boesen fortælle i sin jubilæumstale.
Helt tilbage i 1790'erne
købte teologen, forfatteren og videnskabsmanden
Niels Ditlev Riegels, født i
Søllested, en gård på Højet. ,..

Han havde en forestilling om, at Guldborgsund
lå lavere end vandet, og at
det derfor kunne løbe ud af
sig selv, fortæller Jens Erik
Boesen.
Der blev sendt opmålere
hertil, men Niels Ditlev
Riegels mente, at deres instrumenter var gået i styk.ker, for opmålinger viste,
..at projektet var umuligt,
~ Det ville han ikke acceptere, og han begyndte
at grave'en kanal. Men det
blev ved forsøget.
Men han havde ret så
langt, at hans kanal lå nogenlunde, hvor hovedkanalen kom til at ligge, fortalte
Jens Erik Boesen.
Formand
Torben Friis
Hansen sagde i sin velkomst, at han havde været urolig for, om der kom
nogen. Men det havde han
ikke behøvet. Omkring 120
var mødt op til festligheder

med røde pølser og hånd-:
bajere.
I forbindelse med jubilæet blevet nyt Sydfalsterkort afsløret. Det er udført
af Per Toxværd, og det viser alle kanaler i hele afvandingssystemet
Meningen var også, at
en jubilæumsbog forfattet
af Kaj Dreijer med indlæg
af blandt andre Anne Elisabeth Jensen, Museum
Lolland-Falster,
og Steen
Olesen, 'Marrebæk, skulle
have været præsenteret.
Men den er lidt forsinket,
I stedet fortalte forfatteren
lidt om historien.
For det musikalske islæt
f jubilæumsfestlighedeme
stod selvfølgelig Østersø
Orkestret.
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Omkring 120 mennesker
havde fundet vej for at sige til
lykke. Formand Torben Friis
Hansen mente, at man også
skulle sende en tanke til de
mange mænd, der med håndkraft havde gravet kanalerne,
og dermed været med til at
skabe det Sydfalster,
vi kender i dag.
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