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LAM M EFJO RDEN
3. april 1873 -  3. april 1973

Blandt de beretninger, der igennem årene er skrevet om Lammefjordens 
historie, vil denne bog uden tvivl blive den mest udbredte.

Vi, der på forskellig vis har tilknytning til dette område, værdsætter 
Uffe Grosens bog meget højt, og vi påskønner det initiativ, som Banken 
for Holbæk og Omegn -  nu Sjællandske Bank A/S -  har taget i denne sag. 
Uden deres indsats kunne vi vanskeligt have udgivet denne bog om de 
første 100 år af Lammefjordens udvikling.

Uffe Grosens beretning om Lammefjordens historie udkom kun i 700 
eksemplarer og blev hurtigt revet væk. Efterspørgslen på bogen blev stadig 
større, efterhånden som flere studerende valgte at skrive selvstændige op
gaver om Lammefjorden. Den nye udvidede udgave trykkes i 2.100 eksem
plarer, og hermed håber vi at kunne dække behovet såvel lokalt som for de 
studerende.

Jubilæumsdagen den 3. april 1973 vil danne rammen om en fest. Blandt 
andet markeres begivenheden ved afsløring af en mindetavle anbragt på 
dæmningen ved Audebo. På tavlen ses Lammefjordens udtørring på for
skellige stadier. I øvrigt arrangeres en reception i Holbæk, og dagen sluttes 
med en folkefest i Fårevejlehallen, hvor Dragsholm kommune er medind
bydere. Endvidere påtænker Dragsholm Miljøforening at lade afholde en 
Lammefjordsuge, der skal vise udviklingen igennem de 100 år.

I tilknytning til jubilæet har Dige- og Pumpelaget og Risegårds Legat
stiftelse forestået genudgivelsen og å jour-føringen af denne bog om Lam
mefjorden.

Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik 
har givet tilsagn om at overvære afsløringen ved Audebo.

På jubilæumsudvalgets vegne 
Hagesholm, 5. januar 1973 

H. Holm Clausen



I Anledning af vort 50 Aars jubilæum har vi bedt fhv. Højskoleforstan
der Uffe Grosen, Vallekilde, udarbejde denne Bog om Landets største Land- 
vindingsarbejde, Lammefjordens Udtørring.

Udtørringen, der paabegyndtes for ca. 85 Aar siden, ændrede fuldstændigt 
Landkortet over den Del af Nordvestsjælland, der er vor Arbejdsmark, og 
har været af stor Betydning baade økonomisk og produktionsmæssigt ikke 
blot for vor Egn, men for hele det danske Samfund.

Aktieselskabet

BANKEN FOR HOLBÆK OG OMEGN

Forstander Uffe Grosen 
t  10. 10.1971
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Mindesmærke for Lensbaron C. F. Zytphen-Adeler 
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Indledning
Landvinding

Under den store Industri- og K unstudstilling i København 1872 
prægedes og forhandledes en Skuemønt, paa hvilken der findes føl
gende Linier, som er form et af Forfatteren  H. P. Holst:

For hvert et Tab igjen Erstatning findes:
Hvad udad tabes, det maa indad vindes.

I Tidens Løb blev disse Ord hyppigt, men rimeligvis fejlagtigt, 
tilskrevet „Hedens Konge", Enrico Dalgas. De ofte citerede Ord 
tog oprindeligt Sigte paa, at vort Folk gennem en alvorlig H aan
dens og Aandens Gerning skulde søge Oprejsning for det tunge 
Nederlag, som var lidt 1864. Men det maa dog ved lidt E ftertanke 
staa klart, a t man kunde ikke ved et Stykke Landvinding, f. Eks. 
ved Hedeopdyrkning, finde Erstatning for det tabte Sønderjylland.

Men har man saaledes gjort sig klart, hvad M isbrug af et kendt 
Ord kan føre til, er der dog al G rund til at paaskønne og vurdere 
højt de forskellige Landvindingsarbejder, som siden 1864 har fun
det Sted i Danm ark, isæ r i Jylland. Omkring 1860 udgjorde det 
udyrkede Areal i Jy lland ca. 1,1 Miil. ha eller m ere end '/a af 
N ørrejyllands og Sønderjyllands samlede Areal paa 2,92 Miil. ha. 
Det udyrkede Land henlaa som Hede, Lyngmose og Klitomraade. 
Indtil 1955 er 6— 700.000 ha Hede og Lyngmose forvandlet til 
Ager og Eng; herved er D anm arks samlede Landbrugsareal for
øget med ca. 20 °/o; paa det indvundne Omraade er opført over 
25.000 Landbohjem. Desuden er m ere end 200.000 ha indtaget til 
Skov og Plantage.

Trods disse meget betydelige Landvindinger er Landbrugsarealet 
dog i nyeste Tid blevet formindsket. Byernes stæ rke Vækst, det
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stadigt voksende Vejnet, de store m ilitære Anlæg, de civile Flyve- 
og Sportspladser beslaglægger hvert Aar store A realer af Dan
m arks Jord, ofte særdeles frugtbar Jord. I 1939 var det samlede 
Landbrugsareal 3.250.000 ha, mens det tilsvarende Tal i 1954 kun 
var 3.089.300 ha, d. v. s. en Tilbagegang paa 160.700 ha eller gen
nem snitligt ca. 10.000 ha aarligt. Da der i samme Tidsrum  er ind
draget megen ny Jord  under Dyrkning, vil det ses, a t Tabet af 
kultiveret Jord m aa være endnu mere end de 10.000 ha.

V irkningerne af det formindskede produktive Areal afdæmpes 
dog i nogen Maade ved den betydelige Nedgang i A ntallet af Heste.

De ovennævnte Beslaglæggelser af Jord, som det m oderne Sam 
fund kræ ver, leder alligevel vore Tanker hen paa en alvorlig Udvik
ling, som ikke kan standses, næppe engang forsinkes. For Jord, der 
gaar ud af Dyrkning, maa man søge Erstatning dels ved at forøge 
U dbyttet pr. Arealenhed, dels ved at indvinde ny Landbrugsjord. 
Gennem et intim t Sam arbejde mellem Videnskabens og Jorddyrk
ningens praktiske Mænd, gennem en stadig voksende Rationalise
ring er U dbyttet pr. Arealenhed stæ rk t øget. Saa vel Videnskabs
m anden som Landm anden og G artneren venter sig stadig meget af, 
hvad Frem tiden i saa Henseende kan bringe. Men hvert Aars Af kast
ning paa Danm arks Jord  sæ tter dog en Grænse. D erfor maa megen 
Energi samles om at indvinde ny Jord. Det klassiske Eksempel 
herpaa er Heden. Som næ vnt ovenfor er her meget store Om raa- 
der indvundet. Men naar Hedeselskabet skønner, at der kun er 
ca. 50.000 ha Hedejord tilbage, som vil væ re egnet for Landbrugs
dyrkning, og naar der inddrages omkr. 4000 ha aarligt, kan man 
her se Vejs Ende. Tanken sam ler sig om andre M uligheder, og 
efter Hedeselskabets kyndige Oplysninger vil følgende Forhold 
samle Opmærksomheden: der findes store A realer af naturlig, men 
vandlidende og derfor lidet produktiv  Jord, der henligger langs 
Aaløb, Fjorde og Kyster. Der er betydelige ukultiverede Mose- 
drag, og der er store Om raader afgravede M osestrækninger, som 
ofte henligger i en tris t T ilstand efter Tørvegravningen under to 
Krige. Det drejer sig form entlig om 40—50.000 ha. Med den offent
lige Støtte, som nyere Lovgivning aabner Adgang til, vil disse 
betydelige A realer sikkert efterhaanden drages ind under Kultur. 
Men med særlig Interesse vil man i kommende Aar tænke paa
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Tørlægning af Vige, Fjorde og V andarealer langs Kyster. Hvad 
det først og frem m est gælder om er at undersøge Jordbundens 
Beskaffenhed; dernæ st de tekniske M uligheder for en Tørlæg
ning. Efter Hedeselskabets Undersøgelser vil et V andareal paa 
ca. 148.000 ha komme i Betragtning; heraf er dog ca. 31.000 ha 
lavtliggende og stæ rk t vandlidende Omraader, som vil faa meget 
øget Værdi ved Udtørringen af Vandarealet.

Mens Staten  i tidligere Tid undlod at støtte Landvindingsarbej
der, er den ved nyere Lovgivning traad t stæ rk t frem i Billedet. 
Her maa Grundforbedringsloven af 31. M arts 1933 nævnes; med 
rundelig Støtte efter denne Lov er indtil 1955 ca. 450.000 ha dræ 
net, V andløbsreguleringer har fundet Sted, M erglingsarbejder og 
Hedeopdyrkning har væ ret om fattende; til de to sidste Foreta
gender har Statens Støtte jo dog væ ret beskeden. G rundforbed
ringsloven har væ ret af meget stor Betydning, isæ r hvor det gjaldt 
D ræ ningsarbejder hos den enkelte Landm and; men Loven var 
ufyldestgørende, naar det drejede sig om store og kostbare Fæ l
lesarbejder. I Erkendelse heraf gennemførtes Landvindingsloven 
af 14. November 1940. Denne Lov fik en særlig Betydning, fordi 
den kom i en alvorlig national Situation. Med Danm arks Besæt
telse 9. April 1940 og med den derm ed indtraadte Standsning af 
meget væsentlige Tilførsler udefra blev det af allerstørste Betyd
ning at opretholde den størst mulige Produktion. Og da B esættel
sesmagten søgte at lokke eller presse dansk A rbejdskraft til at 
gaa i frem med Sold, stod det ansvarlige danske M yndigheder klart, 
hvor vigtigt det var a t ivæ rksæ tte danske A rbejder af varig natio
naløkonomisk Værdi. Landvindingslovens (og andre Love fra denne 
triste  Tid) Værdi maa ogsaa ses i denne Forbindelse. Efter Land
vindingsloven af 1940 med dens senere Æ ndringer ydes et Til
skud paa indtil 2/s af samtlige Omkostninger. Til at bestride de 
øvrige Udgifter kan optages et Laan, som er rente- og afdragsfrit 
i de første 3 A ar efter Arbejdets Fuldførelse, hvorefter det for
rentes og afdrages; Laanet afvikles helt i Løbet af 20 Aar. Efter 
Landvindingsloven er der til 1. Januar 1955 godkendt 1.065 Land
vindingsarbejder om fattende 122.222 ha til en sam let Bekostning 
af 138 Mili. Kr.

Som næ vnt maa Interessen om frem tidig Landvinding ikke
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m indst samle sig om Tørlægning af Søterritorier. Lovgivnings
m agten gav U dtryk herfor med den ny Landvindingslov af 31. 
M arts 1953. Ifølge denne Lov kan Landbrugsm inisteriet efter Ind
stilling fra Landvindingsudvalget ivæ rksæ tte Landvindingsarbej
der i Søterritoriet. Dersom de indvundne A realer tilfalder Staten 
— hvad de jo gør, for saa vidt det gælder selve Søterritoriet — 
kan samtlige Udgifter afholdes af Staten.

Først i Betragtning kom mer Fjorde, Vige og Nor. Her vil Tør
lægningen som Regel være teknisk overkommelig, og Dæmnings
anlæggene vil væ re billigere a t udføre; og her vil som oftest være 
en naturlig  Tilknytning til allerede dyrkede Arealer, og det be
tyder, a t m an kan bygge videre paa bestaaende Vejanlæg, Vand
forsyningsanlæg, E lektricitetsforsyning og andre Hjælpemidler, 
som det m oderne Samfund gør Brug af. Men videre kan der være 
Tale om at tørlægge lavvandede A realer langs vore Kyster.

Hvor en Tørlægning paatæ nkes med Dyrkning af det indvundne 
Areal for Øje, maa man allerførst finde Sikkerhed for, a t Jo rd 
bunden er af en saadan Kvalitet, at det hele er Umagen værd. 
Inddæm nings- og Tørlæ gningsarbejder vil altid være kostbare 
ikke alene i Anlæg, men ogsaa i Drift. Man vil selvsagt ogsaa stil
les over for alvorlige tekniske Opgaver, som nøje maa gennem- 
tænkes, inden m an giver sig i Kast med store og kostbare A rbej
der. Hvis Dæmningen skal have de store Dimensioner, kan Bun
den da bære? Hvis Dæmningen skal bygges over Saltvand, kan 
m an da undgaa Gennemsivning af dette? Det vil ogsaa være nød
vendigt at veje bestaaende Interesser mod nye M uligheder efter en 
Tørlægning. F iskeriinteresser kan f. Eks. støde samm en med Land
brugsm uligheder. Endelig vil m an forhaabentlig ogsaa have Raad 
til a t tage Hensyn til, hvad V æ rnet om virkelig N aturskønhed 
kræver. —

Som ovenfor næ vnt har Hedeselskabet skønnet, a t 117.000 ha 
V andareal og 31.000 ha lavtliggende og stæ rk t vandlidende Om- 
raader vil kunne bringes i dyrkbar Stand ved Inddæm ning. Efter 
samme Skøn skulde der være 62.000 ha i Jylland, heraf 47.000 ha 
i Vandareal; i Øom raadet skulde der saaledes findes et noget 
større Vandareal, som maa kunne inddæmmes og tørlægges. Det 
er sagkyndiges Opfattelse, at Landvindinger i Øom raadet gen-
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nem gaaende vil være billigere og i det lange Løb m ere rentable 
end i Jylland, dels fordi der i Øom raadet er Tale om m ere lav
vandede Arealer, hvorfor D æ m ningsarbejdet kan blive mindre, og 
Driften ved Udpumpningen kan blive billigere, dels fordi Aars- 
nedbøren er m indre paa Øerne end i Jylland.

Undersøger man, hvad der hidtil er vundet gennem Landvin
ding, kan det ikke fejle, at Beundring fylder Sindet, Beundring 
for de Institutioner, som paatog sig og gennemførte store Fæ lles
foretagender, og Beundring for de mange tapre og udholdende 
Kvinder og Mænd, som gjorde Danm ark rigere og større; de op
dyrkede Heden, kultiverede Mosedragene, drænede sumpede A rea
ler, ja, de fravristede endog Havet Land og forvandlede dette til 
frug tbar Jord. De 25.000 Landbohjem  paa den tidligere Hede giver 
Plads for A rbejdsglæde og hjem lig Lykke saa vel som andet Sted 
i vort Land. Paa de fra Fjorde, Vige og Hav indvundne Om raader 
ses bølgende Afgrøder, og undertiden ser man endda D yrkerne 
af den nye Jord udfolde et dristigt Initiativ, der i Henseende til 
Dyrkningsm aader og Afgrøder aabner nye M uligheder for Ud
nyttelsen af Danm arks Jord. Paa tidligere Havbund har Tusinder 
danske M ennesker fundet Hjem og Virke. Men af alle de fra Havet 
fravristede Landom raader indtager Lam m efjorden i Odsherred i 
Holbæk Am t en Særstilling. Lam m efjordens Inddæm ning, Tør
lægning, K ultivering og Bebyggelse er et saa ejendom meligt K api
tel af Danm arks nyere Historie, a t det kan paakalde Interesse — 
ogsaa uden for de mange Hjem, som er direkte kny tte t til Om- 
raadet.

Om Lam mefjordens Inddragning til et Stykke frug tbart Dan
m ark skal dette Skrift handle.



Odsherred
Sjællands Hjørne i Nordvest, 
døbt i Bølgeskum og Blæst, 
Strømmes Drift og Bygers Drev 
om din Oddes blinde Rev.

Solvogns* Fælg,
Glimt af Helg 

bagom tusindaarigt Svælg, 
Gnibens tunge Kæmpeknold 
— Hilsener fra Hedenold.

Gammel er dit Navn og Ry, 
skønt din Købing nævnes ny. 
Ingen Mundkurv Folket bandt, 
naar Isøre-Tinget randt.

Tændt i Glød 
atter lød

djærve Ord i Morgenrød, 
da en grundtvigsk Folkesang 
under Vejrhøjs Kuppel klang.** 

(Olaf Andersen)

Odsherred er, hvad Form og Overfladeforhold angaar, den mest 
uregelmæssige og ejendommelige Del af Sjælland. Det tør endog 
hævdes, a t N ordvestsjælland, hvoraf Odsherred er en væsentlig 
Bestanddel, inden for hele det danske Rige danner et enestaaende 
Landskab. De lange Odder og Næs, der alle peger mod Vest eller 
Nordvest, de kraftige og buede H øjdedrag og den stæ rk t fligede 
og indskaarne K ystlinje har givet H erredet sit Sæ rpræ g blandt 
alle danske Landskaber.

Den, der færdes i Odsherred, lægger M ærke til to Forhold i 
Landsdelens Natur. Først bem æ rker man den stæ rk t bugtede K yst
linje, der følger de mange Bugter, Vige og Fjorde; herved faar 
Landet et uroligt, indskaaret Udseende, som i tidligere Tid, før 
Fjordenes Tørlægning, endda har væ ret endnu m ere frem træ 
dende. D ernæst lægger m an M ærke til de meget kraftige, bue
formede Bakkekæder, der som frem skudte mægtige Jordvolde

*) Solvognen, fundet i Trunderup Mose 1902.
**) Vallekilde Højskole. Ernst Trier.
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Kort over Odsherred'. Sort =  Larulomraader i Stenalderen. Hvidt — hævet Havbund 
jra Sten- og Broncealderen og de i Nutiden inddæmmede og tørlagte Fjorde (Efter

V. Milthers).

krum m er sig om de fra Isefjorden udgaaende Bugter, Vige og 
Fjorde: Nykøbing Bugt, Sidinge Fjord, Lam m efjord (med dens 
sydvestlige Forlængelse Svinninge Vejle) og Holbæk Fjord.

Baade Odsherreds fligede K ystlinje og de kraftige Bakkedrag 
er form et af N aturens store Bygmestre: V andet og Indlandsisen. 
Den sidste h a r m edført de vældige Jordm asser nordfra og østfra, 
og de to har hver for sig bygget paa Landet. D irekte under Istids
dannelserne findes i den nordøstlige Del af Odsherred den saa-
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kaldte Danskekalk; denne ligger gennemgaaende i en Dybde af 
25—45 m under Havet. Yngre end Danskekalken er Dannelser 
fra T ertiæ rtiden, og disse findes mod Syd og Vest i Herredet, 
hvor T ertiæ rtidens Hav er træ ng t ind og har af lej ret store Mas
ser over Danskekalken, som her først træ ffes paa meget store 
Dybder, saaledes mellem Y der- og Overby 42,5 m under Havet, 
ved H errestrup 67,5 m og ved Holbæk 102,5 m. Grænsen mellem 
de to O m raader følger en Linje, der stort set gaar tvæ rs over 
Tuse Næs, langs Audebo-Dæmningen, Øst om Vig og Vest om 
Ellinggaard til Kysten mellem Lumsaas og Overby.

Indlandsisen har flere Gange arbejdet med at forme dette Land; 
men da den gjorde sit sidste Fremstød, rykkede den ikke frem 
med en regelmæssig og lige Front; den skød sig frem  med en 
Rand, der var opdelt i en Række Tunger. Uden om og for om Isran
den ophobedes kolossale M ængder af det M ateriale, som Isen paa 
sin Vej fra  Nord og Øst slæbte med sig; paa denne Maade danne
des de kraftige, bueform ede Bakkekæder, som omgav Istunger
nes Front og Sider; disse Bakkedrag findes dels i Odsherred om
kring Vige og Fjorde, dels længere i Syd i Bjergsted Bakker. Bakke- 
kæderne bestaar dels af M oræneler, dels af M orænesand eller Grus, 
dog saaledes a t Leret fortrinsvis findes paa Indersiden mod Øst og 
Syd af Bakkebuen, mens Sand og Grus isæ r findes paa Ydersiden 
mod Vest. Hvor Ism asserne optraadte i al deres M ægtighed bag 
ved M orænedannelserne, opstod de dybe Lavninger, og saaledes 
formedes, da Isen bortsm eltedes, Vige og Fjorde eller ved Hjælp 
af Omegnens G rundvand Søerne, f. Eks. Skarridsø.

Efter V. M ilthers: „Nordvestsjællands Geologi" skal endnu hid
føres nogle sam m enfattende Linjer. Da Isen sm eltede bort, laa 
Odsherreds Kystlinje langt uden for den nuværende. Efter den 
lange Afsmeltningstid, da K lim aet gennem meget lange Tidsrum 
vekslede m ellem varm ere og koldere Perioder, havde Landet en 
langt større U dstræ kning end nu. Det var „Fastlandstiden", idet 
ikke alene Jylland var landfast med Øerne, men Danm ark var i 
Sydvest forenet med England og i Sydøst med Skaane. I denne 
Periode bredte Storskoven sig over det meste af Landet. Men 
om kring M idten af den æ ldre S tenalder ind traadte en Havstig
ning, og Saltvandet træ ngte ogsaa ind over de lavere liggende Dele
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af Odsherred. Landom raadet blev betydeligt m indre end nu. S jæ l
lands Odde opløstes saaledes i én stor og flere smaa Øer, og et 
bredt Sund dannedes mellem K attegat i Nord og Nykøbing Bugt 
i Syd. Im idlertid ind traadte a tte r en Landhævning, saa Sjællands 
Odde blev et samm enhængende Hele, det store lavtliggende Om- 
raade m ellem Lumsaas, Svinninge (i Odsherred) og Høve Stræde 
dukkede op over Havet, og det næ vnte Sund mellem K attegat og 
Nykøbing Bugt forsvandt. Men andre Steder i Odsherred steg Lan
det kun lidt. Sidinge Fjord og Lammefjord laa frem deles under 
Vandspejlet. Men hvad Naturen ikke vilde give, skulde M enne
skene A artusinder senere med Snilde, Dristighed og Udholdenhed 
fravriste Havet.

Lammefjorden



Lammefjorden før Tørlægningen
Hvor vældige Ism asser havde dannet Lammefjords-Bassinet, 

voksede senere i Landstigningsperioden de store Skove. In te r
essante Fund af mægtige Egestam m er fortæ ller om hin fjerne 
Tid. Saaledes har man paa Hagesholms Jorder frem draget meget 
svære Egestammer, og M øbler paa Hagesholm er forarbejdet af 
aartusindgam le Ege. Paa Hørve Lam mefjord er fundet meget store 
M ængder af Eg, og ind mod Faarevejle laa Egestam merne saa 
tæ t og i saa stort Tal under Dyndlaget, at man kan danne sig 
Forestillinger om, hvorledes Skoven er segnet under de vældige 
N aturkræ fters Indgreb. Skoven sank i Dybet, og i Stedet for 
Træerne holdt Skaldyrene deres Indtog i Lammefjorden; da Hav
bunden i Tidernes Løb a tte r steg kendeligt, forsvandt ogsaa disse 
Dyr; men store Skallag paa om fattende S træ kninger af Lam me
fjorden og den tilstødende Svinninge Vejle fortæ ller om denne 
Periode i Landets Historie.

Den grundede Fjord henlaa nu i Ro gennem de mange Aar- 
hundreder; men Fjordbunden fortæ ller altsaa de gamle Tiders 
m ærkelige N aturhistorie i Henseende til P lante- og Dyreliv. Nogle 
Smaaøer rakte op over Vandspejlet, saaledes fra  Vest mod Ø st- 
Inderøen, Flintholm, Mellemøen og Storøen, der alle hørte under 
Dragsholms Gods. N aar Sommeren kom, førtes i Pram m e Ung
k rea tu rer ud paa Øerne, som i øvrigt gav Plads for et yppigt 
Fugleliv; store M ængder af M aageæg indsamledes og blev efter 
Sigende brugt i Godsets Husholdning. Lidt Sejlads fandt Sted paa 
Fjorden, der ogsaa gav gode M uligheder for Fiskeri. — Da Valle
kilde Folkehøjskole opførtes i 1866, blev Tømmer fra København 
sejlet ind gennem Lam m efjorden og udskibet under Skræ nterne
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Udsigten over den vestlige Del af Lammefjorden f ø r  Udtørringen. Faarevejle Kirke ses
liggende paa et Næs.

ved Drags Mølle. Lidt Nord for Faarevejle Præ stegaardsm ark var 
en Anløbsbro, hvor m indre Fartø jer kunde lægge til. Nogle faa 
M eter længere mod Nord skyder den stejle Skræ nt frem, hvor- 
paa Faarevejle K irke m ajestæ tisk rejser sig og synes vidt om
kring.



Planer om Lammefjordens Inddæmning
Tanken om Lam m efjordens Inddæm ning og Forvandling til 

Agerland m aatte naturlig t melde sig. I det 19. A arhundrede fandt 
større og m indre Inddæm ninger Sted baade i Udland og Indland. 
Navnkundigst er de store Landvindinger i Holland, hvor man i 
Aarene 1840—53 tørlagde Haarlem m erhavet, hvorved man ind
vandt 31.500 Tdr. Land, og den sydlige Del af Zeudersøen med 
et Areal af 320.000 Tdr. L., om trent af Sjællands Størrelse; disse 
store A rbejder kostede henholdsvis 20 Mili. Kr. og 250 Mili. Kr. 
I Holland gennemførtes disse Tørlægninger væsentligst ved S ta
tens Støtte, mens tilsvarende om end meget m indre Foretagender 
fandt liden eller slet ingen S tatsstøtte i Danmark. Dog havde S ta
ten væ ret stæ rk t engageret i Udtørringen af Sidinge Fjord, den 
nordlige Gren af Lam mefjorden; men Sidinge Fjord hørte jo og- 
saa under Statens Domæner i Odsherred. Efter aarelange Over
vejelser besluttede man i 1841 at skride til Handling. Man ofrede 
i de følgende Aar store Sum m er paa Inddæmning, Udgrøftning, 
M askiner o. s. v. Man havde haabet at kunne fuldføre A rbejdet 
for smaa 40.000 Kr.; men indtil 1858 var der paaløbet i Omkost
ninger 260.000 Kr. Saa mistede man Modet og udbød hele Fore
tagendet til Salg. Efter flere forgæves Auktioner afhændedes 
Arealet til Forpagter Hastrup for 71.000 Kr. Det inddæmmede 
Areal ansloges da til 1230 Tdr. L., hvoraf dog kun de 600 Tdr. L. 
var saaledes tørlagte, at de egnede sig til Dyrkning. H astrup satte 
megen Energi og mange Penge ind i Sidinge Fjord, men høstede 
bitre Skuffelser. I 1884 m aatte han give op. Sidinge Fjord fik 
andre Ejere, som efterhaanden fik Udbytte og Glæde af det ind
vundne Land. Men man forstaar, at Staten efter Sidinge-Eksperi- 
m entet blev meget tilbageholdende, naar det gjaldt Inddæmnings-
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arbejder. Svinninge Vejle blev inddæm m et i 1852—54, og i 1866 
paabegyndtes Inddæm ningen af Saltbæ k Vig. Men langt det stør
ste Arbejde forestod med Udtørringen af selve Lammefjorden, 
uden Sam menligning langt det største og interessanteste Arbejde 
af sin A rt i Danm ark. Med Sidinge Fjords 1230 Tdr. L., Svinninge 
Vejles 900 Tdr. og Lam m efjordens 10.200 Tdr. Land er Odsher
reds Areal forøget fra 59.190 Tdr. til 71.520 Tdr. Land eller med 
ca. 21 %>.

Det skal have væ ret en „Digegreve" Grove fra Slesvig, som først 
udkastede Tanken om Lam m efjordens Inddæm ning. Ogsaa Inge
niør Hannem ann, der er kendt fra Bygningen af de jysk-fynske 
Jernbaner og en Række Inddæm nings- og U dtørrings-A rbejder, 
saaledes Bøtø Nor paa Falster, Sjørring Sø i Thy og Digebyg
ningen paa Sydfalster efter den store Storm flod i 1872, syslede 
med Planen om Lam mefjordens Udtørring. Det skulde dog blive 
Lensbaron G. F. Zytphen Adeler til Dragsholm, der tog det før
ste egentlige Initiativ, idet han arbejdede med en Plan om at ud
tørre  Ø-Om raadet og det meget lavvandede Areal Vest for de tid
ligere næ vnte fire Øer; herved vilde ca. 2000 Tdr. L. blive tørlagt. 
Det viste sig dog ret hurtigt, a t selv dette begrænsede Arbejde 
oversteg Lensbaronens K ræfter. Andre m aatte interesseres. Det 
skete. I Begyndelsen af 1872 traad te  Lensbaron Zytphen Adeler 
i n æ rt Sam arbejde med Greve W. Ahlefeldt-Laurvigen, Proku
rato r Kr. E. Jørgensen og K aptajn  M. Rovsing. Man' blev dog 
snart k lar paa, at Tørlægningen burde om fatte et langt større 
Omraade.

De fire Mænd indgav 10. M arts 1872 til Indenrigsm inisteriet 
A ndragende om Koncession (Ejendomsret) til det forventede tø r
lagte Areal. Man afventede ikke M inisteriets Svar, men foretog 
hurtig t de nødvendige Forundersøgelser. Ingeniørkaptajn Carl 
B rum m er blev som teknisk sagkyndig anmodet om at undersøge 
A realet og give Betænkning og Forslag til P rojektets Gennem
førelse. Da det var af afgørende Betydning at opnaa sikker Viden 
om Fjordbundens Beskaffenhed, antog Brum m er Ingeniør W. Ben- 
zon til sammen med fornødent M andskab at pejle Fjorden paa 
Kryds og tværs, at tage Prøver af Bunden og kortlægge denne, 
saa det nøjagtigt kunde paavises, hvor Prøverne var taget.

Lammefjorden 2*
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Mens dette vigtige A rbejde blev foretaget, traad te  de konces
sionssøgende i Forhandlinger med Lodsejerne Fjorden rundt; disse, 
161 i Tal, havde hidtil nydt godt af den sædvanlige S trandret, 
hvorefter de havde afhentet Tang, Grus og Sand ud for deres 
Lodder. Ved en Række Møder i Maj aftaltes m ellem „de fire“ og 
Lodsejerne en Ordning, hvorefter Landvandskanalen skulde læ g
ges 30 Alen ude i det udtørrede Areal, og hver enkelt af Lods
ejerne kunde da faa 30 Alen af det tørlagte Areal i Loddens fulde 
Bredde. Et Par Købmænd og en Møller fik Pengeerstatning for 
at miste den Skibsfart, de hidtil havde haft Lejlighed til. En Fæ rge
mand ved Gundestrup stillede et vistnok stæ rk t K rav om 20.000 
Kr. i Erstatning for Tab af Fæ rgeret. „De fire“ m aatte gaa ind 
paa dette Krav. Nogle Fiskere opnaaede ligeledes Erstatning. Endda 
m aatte „de fire“ betale 10.000 Kr. til Holbæk Amts Fattigkasse 
for Raadighedsret over den Sø, der vilde blive tilbage i det ind
dæmmede Areal.

Der sluttedes med Lodsejerne en Overenskomst, der gav alle, 
som havde med A rbejdets Udførelse at gøre, Ret til Adgang over 
deres Lodder ved Stranden — dog mod ydet E rstatning i Tilfælde 
af tilføjet Skade. Man aftalte, hvad der skulde forstaas ved daglig 
Vandstand, ligeledes aftaltes vigtige Bestem melser om V andstan
den i Landvandskanalen, om Anlæg af Veje over Lodderne ud 
til Fjorden, naturligvis mod Erstatning, om Ret til ved Anlægget 
af Landvandskanalerne a t afskære m indre S tykker af tilstødende 
Lodder mod Erstatning enten af det udtørrede Areal eller i Penge. 
Endelig tra f m an k lar Aftale om, hvor Lodsejernes og „de fire“s 
Ret mødtes ifølge M atrikelkort.

En nedsat Landvæsenskommission, som bestod af Herredsfoged 
M einert, H ofjægerm ester C. E. G runer til Egemarke og Proprie
tæ r P. C. Clausen til Asm inderupgaard, stadfæstede disse Over
enskom ster ved Aastedsm øder i Sept. 1872. Landvæsenskommissio
nen udarbejdede en Betænkning om disse Forhold, og efter a t denne 
var indsendt til Indenrigsm inisteriet, m eddelte dette i Oktober 
1872, a t det var villigt „til a t indgaa med allerunderdanigst Ind
stilling til Hans M ajestæ t Kongen om Udfærdigelse af Konces- 
sion“ til de fire Ansøgere, der havde dannet et Interessentskab til 
Lammefjordens Tørlægning og Kultivering.



Ingeniør Brummers Betænkning
Im idlertid forelaa i Oktober 1872 Ingeniør Brum m ers Betænk

ning, der selvsagt var imødeset med megen Spænding af In teres
sentskabet.

Brum m er understreger først Jordbundsundersøgelsernes Vigtig
hed. Den Omstændighed, at de til Fjorden stødende dyrkede 
A realer er af fortrinlig  Bonitet og hører til Nordvestsjællands 
bedste, lader formode, a t F jordbunden maa være af tilsvarende 
Kvalitet. Denne Formodning stadfæstedes ved Undersøgelserne, 
idet U ndergrunden i den indre større Del af Fjorden bestaar af 
Ler og Mergel og i den ydre m indre Del af ler- og dyndblandet 
Sand. Over denne U ndergrund findes paa den største Del af F jor
den i flere Fods Dybde Dynd, dannet af vegetabilske og anim al
ske Stoffer af en ypperlig Kvalitet, der overgaar Jordbunden fra 
tørlagte O m raader andetsteds i Landet, hvorfra man allerede havde 
Erfaringer. Paa et forholdsvis lille Om raade af Fjordbunden haves 
over U ndergrunden et tyndt Lag Sand, men dette er blandet med 
vegetabilske eller anim alske Bestanddele, saa ogsaa dette Om
raade vil kunne blive værdifuldt.

Efter Prøverne opstiller B rum m er følgende Oversigt af Jo rd
bundsforholdene :

Nr. 1 Dynd .......................................................... 6100 Tdr. L.
„ 2 Dynd paa Sand .......................................  475
,, 3 Sand paa Dynd ....................................... 110 „
,, 4 dyndblandet Sand ..................................  30
„ 5 Sand ..........................................................  1050 „
,, 6 Sand med Skaller ...................................  50 „
„ 7 Sand paa Ler ........................................... 450 ,,
,, 8 Ler i øverste Lag dyndblandet ...........  1420 „
,, 9 Dynd paa Ler ........................................... 110 ,,
„ 10 Tørv ..........................................................  5 „

I alt......  9800 Tdr. L.



24 Lammefjorden

A f  de 10 O m raader vil Nr. 1, 2, 8 og 9 — i alt paa 8105 Tdr. L. 
— kunne blive fortrinlige til M arskenge eller Agerland; den ringe
ste Jord, Nr. 5, er saaledes beliggende, at den for en væsentlig 
Del enten afgives til Lodsejerne eller anvendes til Landvandska
naler.

Brum m er om taler dernæ st i store Træ k den paatæ nkte Dæm
ning. Først tæ nkte man at bygge denne helt ude ved Fjordens 
Munding fra Kongsøre til yderste østlige Spids af Tuse Næs; men 
her m øder man en Vanddybde af 42 Fod, en Dæmning paa saa 
store Dybder vil blive meget kostbar og vil desuden være langt 
mere udsat for Stormflod og Højvande end en Dæmning længere 
inde i Fjorden. Alt taler for a t bygge Dæmningen fra Audebo til 
Gundestrup, her vil Vanddybden kun væ re 24 Fod, og U ndergrun
den er fast og bæredygtig. Det Areal, der kan indvindes ved at 
lægge Dæmningen længere ud, vil ikke have en Værdi, der staar 
i Forhold til Anlægs- og Driftsom kostningerne. Dæmningen bør 
være ved Audebo. Lægges den her, vil man tilmed fra begge Sider 
have fortrinlig  Fyld fra  de store Lerbanker. Da Undersøgelserne 
har vist, at der paa Fjordbunden ligger et 5— 8 Fod tyk t Lag 
Mudder, maa dette paa de m indre Dybder fjernes ved M udder
maskine, mens m an tør forudsætte, a t M udderet paa de store 
Dybder vil blive fortræ ngt af Dæmningens Vægt. Man bør imøde
komme Befolkningens Ønske om at forbinde Dæmningen med 
en Vej, hvorved Vejlængden fra Odsherred til Holbæk og Køben
havn væsentlig afkortes.

Ved den før næ vnte Overenskomst mellem Interessentskabet 
og Lodsejerne aftaltes, at man ved Benævnelsen „daglig eller ordi
næ r V andstand11 skulde forstaa den Vandstandshøjde, hvor Græs
vegetationen ophører, og Engene gaar over til Strand. Ved B rum 
mers Undersøgelser var det paavist, a t højeste Vandstand ligger 
5 Fod over daglig Vandstand. I Betænkningen foreslaas at lægge 
Dæmningens Krone 4 Fod over højeste V andstand og give Kronen 
en Bredde af 5 Fod. I øvrigt giver Brum m er en Redegørelse for 
de tekniske Enkeltheder ved Dæmningens Bygning.

Da Planen gaar ud paa at sænke Vandspejlet ca. 4,75 m (15 Fod) 
under daglig Vandstand, vil m an Vest for Dæmningen have et 
Areal paa ca. 5.500 ha (10.950 Tdr. L.). Men naar Søen, som bli
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ver tilbage, og Øerne træ kkes fra, bliver det indvundne 9.800 Tdr. 
L. Hvis m an antager, a t de Arealer, der ifølge Overenskomst med 
Lodsejerne skal afgives til disse og til Landvandskanaler, vil være 
ca. 500 Tdr. L., bliver der tilbage 9.300 Tdr. L., som tilhører Tør
lægningsforetagendet.

Ingeniørkaptajn Brum m ers Betænkning indeholder herefter en 
Redegørelse for Landvandskanalernes Nødvendighed, dels for at 
aflede den betydelige Tilstrøm ning af Vand fra det højerelig- 
gende Areal om kring Fjorden, dels for Kultiveringen af denne. 
Det er k lart, a t for den frem tidige D rift er det af Betydning, at 
man ikke foruden Nedbøren over selve Fjordom raadet ogsaa skal 
udpum pe store Vandmasser, som strøm m er ind i Lavningen. Disse 
Vandm asser maa saa vidt m uligt afledes, inden de ellers vilde 
naa frem  i Fjorden; derfor Landvandskanalerne. Fra Landet Nord 
for Lam m efjorden strøm m er Vandet fra et Omraade paa ca. 10.700 
Tdr. L. ned mod Fjorden; sydfor er O m raadet langt større, nem 
lig ca. 23.000 Tdr. L. Vandet sam ler sig her dels i Svinninge Aa, 
dels i Gislinge Aa. Dette Vandtilløb bør gennem en Landvands
kanal ledes ud i Havet. Dette kan ske gennem K analerne og tre  
dertil hørende Sluser, hvoraf den vigtigste bygges ved Audebo- 
Dæmningens Sydende, den anden ved G undestrup og endelig den 
tred je  i en H jælpekanal, der føres gennem det 2 km brede „Dra- 
get“, som forbinder Odsherred med det øvrige Sjælland, og hvor 
Godset Dragsholm ligger. Den afskærende Kanals store Betydning 
ses deri, a t den vil kunne optage og aflede uden Pum pning hele 
den Vandmængde, som tidligere løb ud i Fjorden. Fjordens Op
land eller Nedbørsomraade er ca. 34.000 Tdr. L., det inddæmmede 
Areals Om raade vil blive ca. 10.200 Tdr. L., tilsam men 44.200 
Tdr. L. Landkanalen muliggør, a t m an kun skal oppumpe Van
det fra 23 °/o af Nedbørsomraadet, mens Vandet fra 77 °/o af 
O m raadet løber til Stranden. Landvandskanalerne nødvendiggør 
Bygningen af en Bro i Svinninge—Nykøbing-Vej en og en Bro i 
Kalundborg—Nykøbing-Vejen.

Ifølge Overenskomst mellem Lodsejerne og Interessentskabet 
havde dette sidste Ret til at opstemme Vandet i K analerne 12 
Tommer over daglig Vandstand, men saaledes at Opstemningen 
i V interm aanederne Oktober—April ikke varer længere end 12
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Døgn ad Gangen og i Som m erm aanederne April—Oktober 24 Ti
mer ad Gangen. Skulde under særlige Forhold Vandet stige højere
1 Kanalerne, maa det gennem nogle i Kanaldigerne indrettede 
Overfald ledes ind i det inddæmmede Areal, hvorfra det saa senere 
maa pum pes ud. Saa vel Interessentskabet som Lodsejerne var 
herm ed gjort interesseret i, a t Kanalerne med tilhørende Diger 
fik tilstræ kkelige Dimensioner.

K aptajn  Brum m er tilraader, at Tørlægningen udføres dels ved
2 Dampmaskiner, hver paa 120 HK med V andhjul og Centri
fugalpum per, dels ved Vindm øller med Snegl. M askinerne skal 
naturligvis anbringes i Hus. Saa snart Dæmningen er fuldført, 
bør Udpum pningen begynde, og under Forudsætning af normale 
Forhold forventer han, a t Tørlægningen vil kunne ske i Løbet 
af 9 M aaneder.

Det er af stor Vigtighed, a t Kultiveringen af Jorden gennem 
føres saa snart som muligt. Man har Erfaring for, a t Inddæm nings
foretagender har brag t Skuffelse paa Grund af mangelfuld og 
for sen Kultivering. De Forhold, som betinger en god Kultivering, 
er følgende: at Tørlægningen gennemføres saa hurtig t som muligt, 
a t Udtørringen paa ethvert Sted bliver fuldstændig, a t Arealets 
Udgrøftning og Beplantning eller Besaaning med Græs foretages, 
lige efter Tørlægningen har fundet Sted, a t A realet ikke sættes 
under Vand om Vinteren, men at Vandet, om muligt, holdes saa 
højt i Grøfterne og derved i Undergrunden, at det ved H aarrørs- 
kraften  naar op til P lanterne. Dette sidste Forhold anser K aptajn 
Brum m er for særlig betydningsfuldt, og herm ed faar System et 
med Landvandskanaler, der kan opsamle Nedbøren fra et stort 
Omraade, ogsaa sin store Værdi for hele Kultiveringen. Naar 
henses til Fjordbundens fortrinlige Bonitet, og dersom foran- 
staaende Betingelser for den gode K ultivering opfyldes, da næ rer 
K aptajn Brum m er ingen Tvivl om et godt økonomisk Resultat.

Endelig m elder sig Spørgsmaalet om Omkostningerne. Her an
lægger K aptajn  Brum m er et saa optimistisk Syn, at det nok tør 
betvivles, om han har væ ret i god Tro. Ingeniør Benzons Bereg
ning lød paa 3 Miil. Kr., og Virkeligheden kom ikke langt fra dette 
Tal. Men da Brum m er saa Benzons Overslag, skal han have skudt 
det til Side med en Bem ærkning om, at et saa stort Beløb paa
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Forhaand vilde virke afskrækkende. Brum m er halverede Benzons 
Tal og opgav 1,5 Miil. Kr. som de sandsynlige samlede Omkost
ninger. Naar Brum m er antager, a t Jorden i fuldstændig K ultur 
og Drift vil repræ sentere en Værdi af 800— 1000 Kr. pr. Td. Land, 
er der mere Hold i en saadan Antagelse. En Sammenligning af 
de formodede Omkostninger og de forventede Jordvæ rdier m aatte 
opfordre til at gaa i Gang med det store Arbejde.



Et Aktieselskab dannes
De fire Interessenter havde som næ vnt imødeset K aptajn Brum 

m ers Betænkning med Spænding. Dens meget optim istiske Be
dømmelse af P ro jek tet m aatte selvsagt opfordre de fire til a t gaa 
videre i Sagen. Det gjaldt nu om at skaffe Pénge til det store 
Foretagende. Vejen frem  m aatte være Dannelsen af et Aktiesel
skab, som forhaabentlig kunde finde den fornødne Støtte fra 
Pengeinstitutter. Men her stilledes man over for store Vanske
ligheder. Der var i det sidste Aars Tid forceret frem  saa mange 
A ktieforetagender, a t en tydelig Reaktion nu meldte sig. Ingen 
dansk Bank vilde overtage og garantere Aktietegningen. Det hele 
Foretagende forekom de danske Banker uoverskueligt og tem m e
lig dristigt.

Im idlertid har K apitalen let ved at virke internationalt. Mens 
det danske Pengem arked var anspændt, var det tyske i en mod
sat Situation. Den for nylig sejrrig t afsluttede Krig med F rank
rig, som paalagde dette Land den efter Tidens Forhold overor
dentlig store K rigsskadeerstatning paa 5 M illiarder Fr., med
førte Højvande i de tyske Pengeinstitutter. Man var interesseret 
i Pengeanbringelser. De fire danske In teressenter maa have hand
let hurtig t; thi med Støtte af K aptajn  Brum m ers Beretning af 
Oktober 1872 finder de først i November Forbindelse med for
skellige Bankierhuse i Hamborg. Den 6. Nov. enedes man om at 
danne et Aktieselskab, der skulde raade over en A ktiekapital paa 
1 Mili. Kr., delt op i 500 Aktier, der hver skulde lyde paa 2000 Kr. 
De tyske Pengehuse tilbød at overtage 340 Aktier, mens Dan
skerne skulde overtage de 160 Aktier; dog stillede Tyskerne den 
Betingelse, a t de fire oprindelige Koncessionssøgere personligt 
overtog de 120 af de danske Aktier. Men just som Finansieringen 
m entes sikret, syntes det hele a t bryde sammen. Den 13. Nov. ind-
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traf den uhyggelige Stormflod, der nedbrød flere mod H avet byg
gede Dæmninger. Alvorligst gik det ud over Egne paa Lolland 
og Falster, hvor man saa Ødelæggelser, som ingen i Mands Minde 
huskede Mage til. Storm flodsskaderne indjog Ham borgerne en 
saadan Æ ngstelse, a t de vilde træ kke sig tilbage. Hvad var at gøre? 
Koncessionshaverne lod Brum mers Plan bedømme af Ingeniør 
Oberst Wenck, som var kendt af de tyske Finansm ænd fra hans 
Virksomhed i Holsten. Oberst Wenck rejste til Hamborg, og det 
lykkedes ham  at berolige Tyskerne.

De danske Penge blev skaffet til Veje, som Aftalen med Ty
skerne lød paa.

Den 23. Januar 1873 stiftedes i Hamborg „Aktieselskabet til 
Lam mefjordens Tørlægning". Dr. Octavio Schroeder, Friherre 
Friedrich von W estenholz, Bankier Johan Heinrich Gossier og 
Bankier Ferdinand Jacobsen repræ senterede de tyske Interesser, 
medens Generalm ajor Kauffm ann og Grosserer Julius Bernburg 
repræ senterede de danske Koncessionshavere og Den danske Land
mandsbank; denne sidste tegnede de resterende 40 danske Aktier. 
Under Forudsætning af, at de Rettigheder, som af den danske 
S tat var tilstaaet de fire Koncessionshavere, kunde overgaa til 
Aktieselskabet, og efter a t Selskabets V edtægter var oplæst og 
godkendt, erklæredes Aktieselskabet for konstitueret, og man 
valgte straks følgende syv Mænd til Selskabets første Styrelse:

Lensbaron Zytphen-Adeler,
Generalmajor Kauffmann,
Gehejmeetatsraad Trap,
Bankdirektør Gluckstadt,
Grosserer Bernburg,
Landstingsmand Larsen og
Grosserer, Borgerrepræsentant Harald Hansen.

Forhandlingerne i Hamborg førtes paa Tysk, ligesom det nye 
Aktieselskabs S ta tu tte r forelaa paa Tysk. En dansk Oversættelse 
af disse fandt um iddelbart efter Sted.

Efter det stiftende Møde i Hamborg i Januar m eddeltes det 
Selskabets Styrelse, at Kongen den 18. F ebruar havde bifaldet, 
at den de fire Interessenter tildelte Koncession m aatte overdra
ges til Aktieselskabet. Interessenterne meddelte kort efter Inden-
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rigsm inisteriet, at de havde overdraget deres Ret til det nystif
tede Aktieselskab. H erefter udfærdigedes en højtidelig kongelig 
Bevilling af 18. M arts 1873. Ifølge denne Bevilling tildeles der 
„Aktieselskabet til Lam mefjordens Tørlægning" Ejendom sret til 
det tørlagte Omraade, og dette bliver skattefrit i 20 Aar fra A r
bejdets Fuldførelse a t regne. Men Bevillingen paalæ gger ogsaa 
Selskabet Forpligtelser, som frem hæves i særdeles bestem te Ven
dinger. Saaledes skal Inddæm ningen og Udtørringen paabegyn
des senest 1 Aar og fuldstændigt tilendebringes senest 5 Aar fra 
Bevillingens Dato at regne; Bevillingshaverne maa ikke hindre 
Folk i a t bruge Fjorden til Sejlads, Fiskeri, Optagning af Tang 
m. m., saa længe det efter Forholdene kan finde Sted; ligeledes 
er Bevillingshaverne pligtige til at anlægge en Skibsbro efter 
Indenrigsm inisteriets Forskrifter; endvidere at anlægge en Køre
vej af 6 m (10 Alen) Bredde langs Dæmningens Inderside. Bevil
lingen frem hæver stæ rkt, at dersom Selskabet eller senere Ejere 
ikke fører Planen igennem eller undlader at holde Dæmningen 
i Orden, da vil det fortabe Ejendom sretten. Endelig skal Selska
bet hos Indenrigsm inisteriet deponere 50.000 Kr. som en Garanti 
for Overholdelse af Selskabets Forpligtelser, og der skal betales 
5000 Kr. i Bøde, dersom Tidsfristerne for Inddæm nings- og Ud
tørringsarbejderne ikke overholdes.

Den 28. Januar 1873 holdt Styrelsen konstituerende Møde og 
valgte Lensbaron Zytphen-A deler til Formand, G ehejm eetatsraad 
Trap til Viceformand og P rokurator Kr. E. Jørgensen til Sekre
tæ r og juridisk Konsulent. Styrelsen antog Oberst Brum m er til 
ledende Ingeniør og som Afdelingsingeniører K aptajn W. Benzon og 
K aptajn Tuchsen. Oberst Wenck blev for et T idsrum  af 3 Aar 
teknisk Konsulent. Styrelsen indkaldte en hollandsk Ingeniør, P ro
fessor Henkett, til at afgive Betænkning over Tørlægningsplanen. 
D irektør M unter fra M arinen konstruerede Dam pmaskinerne og 
blev teknisk Konsulent paa dette Omraade, mens M askinmester 
Ursin, M arinen, skulde kontrollere M askinernes Forfærdigelse og 
Levering. Endelig overdroges det K aptajn P. Hansen fra Ingeniør
korpset a t konstruere Pum peapparaterne. Man faar det Indtryk, 
a t Styrelsen paa ethvert Om raade har søgt at kny tte  den bedste 
Sagkundskab til Foretagendet. De forskellige A rbejder blev ud
budt i Entreprise.



Dæmningen
Efter de mange Forhandlinger og Forberedelser skulde m an nu 

skride til Handling. Først gjaldt det Dæmningens Opførelse. Men 
her led m an et P ar drøje Skuffelser. Ingeniør Sietting fik det 
mægtige Opfyldningsarbejde i Entreprise. Han skulde paabegynde 
A rbejdet om kring 1. April 1873 og sæ tte saa stor A rbejdskraft 
ind, a t A rbejdet kunde tilendebringes inden samme Aars Udgang. 
Dette var stadig efter den optim istiske K aptajn Brum m ers P la
ner. Men Sietting kørte snart fast i økonomisk Sam m enbrud. Inge
niør-F irm aet Høgh & Stratbøker, som nu overtog Arbejdet, havde 
ikke stort bedre Held med sig; de m aatte efter kort Tids Forløb 
opgive efter a t have lidt betydeligt Tab. Styrelsen fandt det her
efter nødvendigt, a t A ktieselskabet selv paatog sig Arbejdet, hvor
til m an antog den erfarne og dygtige Ingeniør Benzon som daglig 
Leder. Da der efterhaanden opstod flere Uoverensstemm elser m el
lem Styrelsen og Brum mer, enedes man i Maj 1875 om, a t denne 
skulde træ de tilbage som ledende, mens han dog forblev til Raadig- 
hed som Konsulent i 2 Aar. I hans Sted traad te  K aptajn Benzon, 
som i Sandhed blev Kaptajnen. — Han har selv i et Foredrag i „Den 
tekniske Forening" 18. December 1879, try k t i Foreningens Tids
skrift 1880, givet en udførlig Redegørelse for Dæmningens Byg
ning, og fra denne Beretning hidføres de følgende Oplysninger.

Den 3. April 1873 sattes Spaden i Jorden ved Audebo Mark 
paa Tuse Næs. Herfra skulde Dæmningen gaa i nordvestlig Ret
ning over Fjorden til G undestrup i Odsherred. Dens Længde er 
2260 m (7.200 Fod), hvoraf 1915 m (6.100 Fod) er Opfyldning, mens 
345 m (1.100 Fod) er Afgravning ind i den Bakke, som har leve
ret Dæmningsfyld fra den sydlige Side. Dæmningen ligger i om-
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tren t Halvdelen af sin Længde paa dybt Vand. Den har en Højde 
af 3,3 m (IOV2 Fod) over daglig Vandstand. Paa Ydersiden skulde 
de mest udsatte Dele beklædes med svære Rullesten, mens G ræs
tørv dækkede andre Dele. Kronen skulde foroven have en Bredde 
af 1,57 m (5 Fod).

Med Hensyn til Vanddybden forholder det sig saaledes, at der 
fra Audebo-Siden først er en 315 m (1000 Fod) bred, flad Strand, 
hvor der kun er 0,30 m (1 Fod) Vand; derefter tiltager Dybden 
paa en Stræ kning af 250 m (7—800 Fod); herude er Dybden næsten 
8 m (25 Fod). Kort efter hæver Bunden sig lidt og holder en Dybde 
af om trent 7 m (22 Fod), indtil den næ r ind under Gundestrup 
hæver sig jæ vnt mod Kysten.

Man lod nu først i Dæmningslinjen nedram m e to Rækker af 
meget svære Pæ le med en Afstand paa 3,15 m (10 Fod) mellem 
Rækkerne. Pælene forbandtes med „Hammere", som igen blev 
forenede med „Tværstrøer" med en indbyrdes Afstand af knap 
2 m (6 Fod). Paa disse T væ rstrøer fastgjordes da Skinner til Tip
vognene. Skinnerne laa i en Højde af 1,6 m (5 Fod) over daglig 
Vandstand. Der arbejdedes baade fra Audebo- og Gundestrup- 
siden. Dæmningen gik frem  med en 3,15 m (10 Fod) bred Tip over 
Vandet; paa Siderne var denne frem skudte Tip begrænset af Lede
broens Bræddevægge, der blev dannet ved at nedsæ tte store F la
ger langs Pæ lerækkens Inderside.

Jordtransporten  skete ved Hestekraft. Der benyttedes 60 Heste 
og 120 Tipvogne. Aflæsningen foregik paa den Maade, a t naar 
Vognen var kommen i en Afstand fra Tippen paa 15— 16 m, spænd- 
tes Hestene fra, og en saakaldt Tiphest spændtes for. Denne satte 
nu Vognene enkeltvis i en saa rask Fart, a t de ved Ankomsten 
til Tippen, hvor det gjald t om, a t Hesten kunde sno sig fra Vog
nene, af sig selv kunde løbe videre ud paa det aabne Spor, hvor 
Tipfolkene modtog dem og tippede Indholdet i Søen. D erefter blev 
Vognene skudt frem ad, indtil hele Rækken var tømt, hvorefter 
de paa ny samlede kunde skydes i Land og føres ind paa et Side
spor, hvor Trækhestene var parate  til en ny Tur.

Dæm ningsarbejdet strak te sig over flere Aar. Det var begyndt 
i Foraaret 1873; ved V interens Indtræ den sidst paa Aaret m aatte 
man indstille Arbejdet. Sommerens Resultat m aatte imidlertid
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ikke nedbrydes under Vinterens barske Vind- og Strømforhold; 
man søgte derfor saa nogenlunde at sikre, hvad der var opnaaet, 
med Tang, Risknipper og Fletvæ rk. Det lykkedes.

Tidlig paa A aret 1874 genoptoges Arbejdet. Pæ lebroen førtes 
helt over Fjorden, Jordfyldningen fortsattes fra  begge Sider, og 
Tipperne blev bragt om trent lige langt ud, saa a t Lukningen skulde 
foregaa i Dæmningens Midte paa 7 m (22 Fod) dybt Vand.

Men nu m eldte Vanskelighederne sig; de skyldtes Ebbe og Flod. 
I 6 Tim er var der en indadgaaende Strøm, i de næste 6 Tim er en 
udadgaaende, og saaledes i bestandig Vekslen. Som Afstanden mel
lem de to „Brohoveder11 blev mindre, blev Strøm m en i Aabningen 
stadig stæ rkere og m ere rivende. Den store Vandmasse, som Ebbe 
og Flod foraarsagede, skulde jo stedse presses gennem en min
dre og m indre Aabning. Det T idspunkt m aatte komme, da Fyl
den bortførtes af Strømmen, lige saa hurtig t som den nedkaste
des. Dette Forhold indtraf, da Aabningens Bredde var ca. 60 m 
(200 Fod). Hvad var der a t gøre? De fleste saa opgivende ud og 
tvivlede paa, at man nogensinde vilde se Sluget spæ rret. Men 
K aptajn  Benzon gav ikke op. Han havde lagt M ærke til, at der 
under særlig gunstige Vindforhold ind traf en Tilstand, hvor der 
i om trent en Time næsten ingen Strøm  var, Ebbe og Flod holdt 
hinanden saa nogenlunde i Ro. Denne kostbare Time m aatte ud
nyttes til det yderste. Men med Fyld alene kunde Sagen ikke kla
res, da der var a lt for kort Tid til at skaffe den fornødne Mængde.

K aptajn Benzon besluttede da a t anvende „Sæ nkekasser11. En 
saadan Kasse var 16 m lang (48 Fod), dens Sideplanker var meget 
tykke. Kassens „Ryg11 var V k  m (22 Fod) høj, dens Bundbredde 
8 Fod og Forsiden 12 Fod; indvendig var Kassen forstæ rket med 
svæ rt Tømmer. Der skulde bruges 4 saadanne Kasser; de bygge
des paa Dæmningens østre Skraaning, hvorfra de kunde „løbe af 
S tabelen11 og flyde som Skibe. De vilde synke for en Vægt af 20 
m :i Sten, men kunde rum m e det 6— 7-dobbelte.

Im idlertid ind traf det ønskede Vejr; det blev blikstille. Sænke
kasserne blev en efter en ved Hjælp af en fireaaret Baad bugse
ret ud i Aabningen og blev fortøjet til Pælebroen, som af Sik
kerhedsgrunde var su rre t sammen ved svære K ættinger, der igen 
var forbundne med Ankere, der var udlagt til begge Sider. Såle-
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des sikret mod en Forskydning dannede Broen et sam m enflettet 
hele.

Mens Sænkekasserne bugseredes paa Plads, stod de 60 Tip
vogne, fyldte med Sten, paa Pælebroen, hvor M andskabet var 
para t til a t kippe Ladningerne ned i Kasserne, saa snart disse var 
paa Plads; der var ingen Tid a t spilde, for det var allerede kende
ligt, at Strøm m en m eldte sig. Men nu laa Kasserne, som de skulde, 
og øjeblikkelig kom Signalet: Kasserne „bombarderedes" med Sten 
og Sand, nøjagtigt som beregnet, til Fjordens Bund. Man forstaar 
M andskabets Glæde, der gav sig U dtryk i et rungende H urra. 
Strøm m ens Magt var brudt, Kasserne dannede et godt Fundam ent. 
Denne Bedrift blev udført den 21. Sept. 1874, der saaledes blev 
en M ærkedag i Lam mefjordens Historie, Men der var foreløbig 
ikke Tale om at hvile paa Laurbæ rrene, tværtim od, en halv Sejr 
m aatte  ikke vendes til et Nederlag. I største Hast fortsatte man 
med at dynge Fyld oven paa de stenfyldte Kasser, og to Dage efter 
forkyndte et ny t jublende H urra, a t Dæmningen naaede fra Kyst 
til Kyst. Man forstaar, at det foreløbigt straalende Resultat m aatte 
fejres med en Fest, og en saadan blev da ogsaa holdt paa behørig 
Maade den 3. Oktober.

Da Gabet nu var lukket, erstattede man de 60 Heste med et lille 
Lokomotiv. Det trak  32 Tipvogne med om kring 36 m:i Fyld, og det 
kunde i Reglen gøre 20— 22 Ture daglig. Derved lykkedes det 
endnu samme E fteraar a t forstæ rke Dæmningens Sider saa meget, 
at m an med nogenlunde Sindsro kunde gaa V interen i Møde. Fred 
fik m an dog ikke; thi vel fandt Fylden i Bunden efterhaanden sit 
naturlige Leje; men mod Lededæmningens lodrette Vægge, der 
frem deles var beklædte med Flager, og den bagvedliggende P ak
ning af Tang, Faskiner og Sten stod der ofte en kraftig  B ræ n
ding, der foraarsagede stæ rk t Regnvejr over Dæmningen. I haard t 
Vejr kastedes uophørlig store Braadsøer over, som ikke alene var 
farlige for Dæmningen, idet de ved Udskylning gravede H uller i 
Fylden, men ogsaa gjorde A rbejdet under Kampen livsfarlig. Saa
ledes var der den 22. Oktober, kun en M aaned efter Lukningen, 
overhængende Fare baade for et Dæmningsbrud og Tab af Men
neskeliv. Faren blev dog lykkeligt overstaaet. I de følgende tre 
Aar fuldførtes alt Jord- og S tenarbejde saaledes, at Dæmningen
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tilligemed de øvrige væsentlige Anlæg vedrørende Inddæmningen 
ved en Synsforretning, som Landvæsenskommissionen holdt 9.— 12. 
Oktober 1877, kunde erklæres for paa tilfredsstillende Maade at 
svare til Koncessionens Fordringer. I Dæmningen og dens B ivær
ker var der udbragt ca. 535.000 m 3 Fyld.



Skibsbro og Vej
Ifølge Koncessionsbetingelserne var Aktieselskabet pligtig til 

a t bygge en Anlægsbro og en Vej i Forbindelse med Dæmnin
gen. Broen blev bygget allerede i V interen 1873—74, for Resten 
under særdeles ubehagelige Vejrforhold. Broen blev 41 m (130 
Fod) lang og 8  m (26 Fod) bred. Dens Retning var parallel med 
Dæmningen og blev forsynet med Slæbested. Den blev bygget som 
en stor Trækasse af Bolværker, indbyrdes forbundne ved Ankere 
af Tømmer og indvendig fyldt med Jord  og Sten indtil 2 m ( 6  Fod) 
over dagligt Vande. De største Skibe, som overhovedet kan faa 
Adgang til Isefjorden, kunde lægge til ved Broen; ved dens Midte 
var Vanddybden næsten 4 m. Mellem Broen og Dæmningen blev 
opfyldt saaledes, a t der bag Broen var god Plads til Vogne og 
Oplag. Til denne Plads blev der anlagt K øreram per fra Vejen 
langs Dæmningen baade fra G undestrup og Audebosiden.

Broen blev dog i Tidens Løb stedse m indre benytte t og mistede 
efterhaanden sin Betydning. Da den derfor naturlig t forfaldt, søgte 
Dige- og Pum pelagets Styrelse efter den sidste Krig M inisteriet 
om Tilladelse til at nedlægge Broen, og denne Tilladelse blev 
givet.

I Dæmningens Inderside blev anlagt en 6 —7 rn bred Vej, som 
har givet Plads for den stæ rk t stigende Trafik mellem det nord
lige og østlige Odsherred og det øvrige Sjælland.



Sluser og Maskinhus
I Dæmningen blev bygget to Sluser. Den sydlige ved Audebo 

fik en Længde af 35 m foruden Endepillerne og Fløjm urene, som 
gik helt ind i Dæmningen. Den havde 7 Aabninger, hver paa 3,8 
m ’s Bredde, hvoraf de 4 gav Afløb fra Landvandskanalen og de 
3 for Udpum pningsvandet. Den nordlige Sluse ved G undestrup 
er 15,2 m lang, ligeledes regnet mellem Endepillerne; den fik to 
Aabninger paa hver 3,8 m ’s Bredde og var alene beregnet paa Af
løb fra den nordre Landvandskanal. Begge Sluser blev støbt af 
Beton paa G ranitfundam ent; for den nordlige m aatte m an pilo
tere. M ellempillerne er 1,4 m tykke og forstærkede ved Stræ be
piller. Disse blev forsynede med Riller, hvori m an kunde ind
sæ tte S tem m ebjæ lker i Tilfælde af Slusens Lukning under Repa
ration. Slusernes Bund ligger 1,25 m under daglig Vandstand. 
Over hver Aabning blev der spæ ndt en Bue n æ r Vt m over dag
ligt Vande, saa Aabningen fra Bund til Bue fik en Højde paa 2 m. 
Slusebygningen er godt 3 m høj. Over Buer og P iller blev der 
paa hver Side støbt en Mur, og mellem disse to M ure løber Dæm
ningens Krone.

Den sydlige Sluse skulde virke for et Opland af 23.000 Tdr. Land, 
den nordlige for det vestlige og nordlige Opland med henholdsvis 
8.000 og 3.200 Tdr. L.

Endvidere blev der bygget en tred je  Sluse for Landvandets Af
løb mod Vest til Nekselø Bugt. Denne Sluse, der i det væsentlige 
skulde virke for samme Opland som Slusen ved Gundestrup, fik 
derfor samme Dybde og Vidde. Den blev bygget af Træ, sluttende 
sig til en Landevejsbro med G ranitpiller; den fik 3 Aabninger, 
hver 2,5 m brede.

Lammefjorden :i‘



38 Lammefjorden

Alle tre  Slusers Porte er selvvirkende; men ved de to første 
Sluser m aatte Portene dog, paa Grund af disses betydelige Vægt, 
ofte hjæ lpes i Bevægelse. Ingen af Sluserne fik Stigborde, hvad 
man senere meget beklagede.

N ær Dæmningen ved Audebo findes Anlægget for Udpum pnin
gen. Her byggedes et anseligt Maskinhus, 47 m langt og 9,4 m 
bredt, i dette opførtes ogsaa Kedelrum m et; bag dette byggedes 
de to Skorstene, der blev godt 24,8 m høje; de var firkantede og 
havde foroven som forneden en Vidde af 1 m; de havde indven
digt Opgangstrin af Jern  gennem hele Højden, og Kronen af
sluttedes med en Støbejernsplade. Endelig blev de forsynede med 
Lynafledere*.

Mens Brum m ers Plan om handlede 2 Dam pm askiner paa hver 
120 H.K., besluttede Styrelsen at anskaffe 5 M askiner paa hver 
mindst 90 H.K., i a lt 450 H.K. I M askinhuset opstilledes disse 
5 M askiner, der skulde drive de tilhørende Jernskruer i aabne 
Betonkummer. I Kedelrum m et anbragtes 6  Kedler, den ene som 
Reserve. Vandet fra det inddæm mede Omraade førtes gennem 
en Kanal, der stadigt uddybedes, eftersom  Fjordens Vandstand 
sænkedes. Vandet blev nu løftet og udkastet i et Bassin, som 
er adskilt fra Landvandskanalen ved en Betonmur, hvori der 
blev anbragt et Stigbord, saa Forbindelsen m ellem de to Strømme 
kunde tilvejebringes eller ophæves efter Ønske, hvorved man sat
tes i Stand til a t benytte Dæmningens Sluse paa en saadan Maade, 
at skønt Udpumpningen og Landvandskanalen havde hver sine 
Aabninger, kunde dog, naar Forholdene gjorde det ønskeligt, hele 
Slusen bruges til Landvandskanalen alene, eller omvendt, man 
kunde lade hele Slusen deltage i Afledningen af Udpum pnings
vandet, hvilket isæ r havde stor Betydning i Begyndelsen af Tør
lægningen eller senere under særlig stor Nedbør, naar store Vand
m asser skal udpumpes.

I den store Bygning indrettedes i den østlige Ende et stort 
Brændselsrum , derefter fulgte Kedelrum met, der havde M ur fæ l
les med M askinrum m et i Bygningens vestlige Del. Hver af de 
5 M askiner trak  to Skruer eller Snegle. M askinerne blev kon-
* Disse Skorstene forsvandt i 1920’erne, da Dampkraften afløstes med elek

trisk Kraft.
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struere t og bygget i Schweffel & Howaldts M askinfabrik i Kiel. 
Skruerne blev bygget hos Riedel & Lindegaard, København, og 
konstrueret af Ingeniørkaptajn P. Hansen.

I Januar 1875 foretoges en 6  Timers Afleveringsprøve, der ud
viste et gunstigt Resultat. Anlægget var beregnet til en Udpum p
ning, hvorved Vandspejlet kunde sænkes 15 Fod.



Landvandskanalen
Et vigtigt Led i hele Tørlægningsplanen var Landvandskanalen, 

som skulde opsamle Overfladevandet, der fra det udstrakte højere- 
liggende Terræ n, (ca. 34.000 Tdr. Land) vilde strøm me ind i det 
inddæm mede Areal. For a t hindre dette gravedes en 40 km lang 
Ringkanal om kring dette Omraade, og gennem denne Kanal skulde 
da Vandet ledes direkte ud i Havet ved de tre  næ vnte Sluser.

Man m aatte im idlertid tage i Betragtning, a t Nedbøren ved 
V intertid kan falde som Sne og ligge i længere Tid uden at tø; 
men naar Tøbruddet indtræ ffer, forvandles de eventuelle store 
Snem ængder til Vandmasser. Det var under Hensyn til en saa- 
dan Mulighed, a t m an i den udarbejdede P lan bestem te, a t den 
Snemasse, som i Løbet af 2x!i M aaned kan ophobe sig, skal i Tø
brudstider i Løbet af 12 Døgn kunne bortskaffes. A ktieselskabet 
havde i Koncessionen faaet Ret til a t opstemme Vandet i Ring
kanalen 1 Fod over alm indelig Vandstand. I disse 12 Døgn m aatte 
Lodsejerne, hvis Jord  grænsede til Kanalen, finde sig i den høje 
Vandstand i denne. Lodsejerne frygtede im idlertid en yderligere 
Opstemning af Vandet udover 1 Fod. Til Sikring mod denne 
Fare blev der i Kanaldiget, langs Kanalens Inderside, paa pas
sende Steder, indre tte t 6  „Overfald", hvert paa 7,5 m i Længde, 
med Overkanten i en saadan Højde, a t den netop tillod en Vand- 
opstem ning i Kanalen paa 1 Fod, men heller ikke mere. Dersom 
Vandet steg højere, vilde det strøm m e ind i det inddæm mede 
Omraade, og det m aatte da blive Selskabets Sag at sørge for, at 
det blev udpum pet herfra.

Disse Overfald blev bygget paa den Maade, at der i Grunden 
blev ram m et en Spunsvæg, hvis Ender løb ind i Diget, og hvis 
Tænger dannede Overfaldets Kant. Væggen blev stø ttet paa begge 
Sider af en skraat liggende Stensætning.
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Foruden disse Overfald blev ligeledes indlagt i Digerne 6  Stig
bord til pludselige Sænkninger af V andstanden i Landvandska
nalen. Stigbordene havde en sam let Aabning paa 28 m, og da 
deres O verkant laa i samme Højde som de faste Overfalds, kunde 
de gøre samme Tjeneste som disse. Tilsammen havde man en 
Overfaldslængde paa 73 m og skulde saaledes være sikret mod 
store Oversvømmelser paa Kanalens ydre Rande.

Langs hele Kanalens Inderside anlagdes en 5— 6  m bred Vej 
og inden for denne en Grøft, hvis Bestemmelse er ved Rørled
ninger at optage Vand fra Kanalen for a t fordele det til et Sy
stem af m indre Grøfter henover det udtørrede Om raade paa den 
Tid af Aaret, hvor en for stæ rk  U dtørring kan virke skadelig. 
Men under en langvarig Tørkeperiode kunde det tænkes, a t Vand
standen i Kanalen blev for lav; derfor indrettede m an lette Stig
bord i Landvandskanalen i en kortere Afstand af hver af de 3 
Sluser; disse Stigbord skulde dels tjene til Aflukning af K ana
lerne i Som mertiden for a t holde Landvandet tilbage, naar det 
ønskedes anvendt i det inddæm mede Areal, dels forhindre Salt
vand i at strøm m e ind i Kanalen.

Gravningen af den 40 km lange Ringkanal betød et stort Arbejde; 
dens Dimensioner m aatte beregnes efter den formodede Vand
mængde og m aatte derfor blive større, des næ rm ere m an kom 
Udløbene. Det forholdsvis ringe Fald m aatte opfordre til at øge 
Dimensionerne.

Foruden Ringkanalen skulde der efterhaanden graves Pum pe
kanaler og Tilløbskanaler; med disse skulde det til sin Tid blive 
i alt ca. 100 km Kanallængde.

Jordm asserne anvendtes til et Dige, som i en Afstand af 1,6 m 
fra den indre K analrand løber hele A realet rundt. Digets Krone 
m aalte 1,5 m i Bredden og 1 m i Højden over dagligt Vande. 
Digets raa Jo rd  blev straks tilsaaet med Græs. men dette groede 
kun trevent; derimod afgav det store Digeareai i Tidens Løb god 
Plads for alskens U krudt — ofte til Fryd for den vilde Floras 
Elskere, m en til Æ rgrelse for Landmænd, hvis Jord herfra fik 
en uønsket Tilsaaning af m ærkelige Planter. Dog, en senere Tid 
forstod a t løse dette Problem  rationelt.

Det viste sig, a t Jorden i Diget flere Steder var af en saa porøs
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Beskaffenhed, a t Vandet fra Kanalen sivede igennem. De van
skeligste S teder var Stræ kningen udfor Svinninge Aas Udløb 
og i Bredningen ved Vejleby. Naar Vandstanden i Kanalen steg, 
og Vandets Sidetryk øgedes, brød Vandet i smaa K analer gennem 
Diget eller ind under dette. I Begyndelsen kunde disse smaa K ana
ler være vanskelige a t opdage; men efterhaanden borede Vandet 
sig Vej i stedse større Løb, og i alvorligere Tilfælde faldt Diget 
sammen, og Kanalvandet skyllede ind over Diget og kunde for- 
aarsage betydelige Ødelæggelser. Paa de mest saarbare Steder 
m aatte man sikre sig ved at lave Faskiner eller Pakninger med 
Tang, ja, paa et enkelt Sted m aatte m an endog nedram m e en 
Plankevæg i G runden foran Diget.

Der blev bygget mange Broer over den lange Landvandskanal, 
saaledes ligger et P ar større Broer over den Sidegren af Kanalen, 
der over „Draget" m under ud i Nekselø Bugt; disse Broer saa vel 
som Landevejsbroen over Svinninge Aa er væsentligt opført af 
Granit. De fleste Broer er ellers Pælebroer, der danner Forbin
delse m ellem det inddæm mede Areal og Højlandet. Ude paa det 
indvundne Land findes et stort Antal m indre Broer over de større 
og m indre Vandløb. Langt senere kom de svære Jernbanebroer 
til. Kanaler, Diger, Sluser, Broer m. m. stod i en samlet Udgift 
af ca. 316.000 Kr., en betydelig Sum efter Datidens Pengeforhold, 
og dog var det kun et lille Beløb i Forhold til de samlede Omkost
ninger ved hele Tørlægningen.



Stillingen efter de første 5 Aar
Fra Foretagendets første 5— 6  A ar kan disse vigtige Data erin

dres: den 3. April 1873 sattes Spaden i Jorden ved Audebo; den 
23. Sept. 1874 lukkedes Dæmningen; den 18. Januar 1875 begynd- 
tes Udpumpningen; den 8 . Sept. samme A ar var Vandspejlet sæn
ket 2,7 m (8 V2 Fod); det var oprindelig Meningen at sænke Vand
spejlet til 4,75 m (15 Fod), men man standsede foreløbig med 8 1/a 
Fod; herm ed blev stadig en Sø tilbage. Af hele det inddæmmede 
Areal paa 5764 ha (10.480 Tdr. L.) var 3652 ha (6.640 Tdr. L.) 
fuldstændig tørlagt til K ultur og Græsning. Søen om fattede 1375 
ha (2500 Tdr. L.), mens om trent 550 ha (1000 Tdr. L.) langs Søens 
Kant kun var tør om Sommeren, og Resten indtoges af Kanaler, 
Diger, Veje m. m. K ortet paa Side 84 viser i det store og hele 
A rbejdets Stilling 1878.

Paa et tidligt Tidspunkt havde man begyndt at kultivere det 
indvundne Land; den raa, vanddrukne og døde Jord m aatte h u r
tigt under Behandling, om den skulde kunne forvandles til frug t
bart Land. Man stod over for en m ægtig Opgave: store Flader 
skulde planeres, mange Kilometer Grøft skulde graves, M ængder 
af Sten fjernes, Udsæd skaffes til Veje, et ca. 40 km langt Vej
net anlægges o. s. v. Efter 5 Aars Forløb havde m an dog kun 
anvendt 24.000 Kr. paa Kultiveringen; det mangedobbelte Beløb 
var der Brug for. Men hvor skulde Pengene komme fra? Finansie
ringsvanskeligheder havde forlængst meldt sig, og en beklagelig 
Spænding var opstaaet inden for Styrelsen.

Den 16. M arts 1878 holdt Aktieselskabet en meget bevæget 
Generalforsamling. Det forelagte Regnskab viste, a t der allerede 
var brugt 2.385.455 Kr., hvoraf dog de 507.058 Kr. var udbetalt
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til de oprindelige Koncessionshavere og til Lodsejerne. Til Ind
dæm ningen og Tørlægningen var følgende Beløb brugt:

til Dæmningen med Tilbehør ..................  600.000 Kr.
„ Tørlægning og Tørholdelse .................. 600.000 „
,, Kanaler, Diger, Sluser, Broer m. m. ... 316.000 „
„ Kultivering .............................................  24.000 „
„ Lønninger og Administration .............. 150.000 „
„ forskelligt .............................................  71.000 „
„ Renter .....................................................  117.000 „

Tilsammen ... 1.878.000 Kr.

Men Styrelsen lod tydeligt forstaa, at store Sum m er derudover 
var nødvendige, da A rbejdet ingenlunde vilde være fæ rdigt før 
1880, hvorfor der foruden til Arbejdets Fortsæ ttelse ogsaa m aatte 
regnes med Renten af Gælden. Udgiften til hele Foretagendets 
Gennemførelse ansloges til 2.582.000 Kr. V andstanden vilde da 
være sænket ca. 2,7 m (8 V2 Fod). Dermed vilde om trent 3850 ha 
(7000 Tdr. L.) være tørlagt, og hver Td. L. vilde saaledeS staa Sel
skabet i 368,86 Kr.

Skønt Styrelsen over for Generalforsam lingen afgav en meget 
optim istisk Beretning, var det dog klart, a t m an stod over for be
tydelige Finansieringsvanskeligheder. Formanden, Lensbaron Zyt- 
phen-A deler, mente, a t en m indre ta lstæ rk  Styrelse vilde være 
mere handlekraftig, ligesom han troede, a t en faatallig Styrelse 
vilde give det enkelte Styrelsesm edlem  stæ rkere Følelse af per
sonligt Ansvar. Han foreslog derfor, at den hidtidige 7 Mands 
Styrelse skulde begrænses til en 3 Mands. Dette vedtoges. S tyrel
sen bestod herefter af Lensbaron Zytphen-A deler, Landvæsens
kommissær H. P. Larsen og Grosserer Bernburg. Denne sidste 
repræ senterede de tyske A ktionærer med 340 Stem m er og havde 
saaledes til enhver Tid Overmagten. De 4 udstem te M edlemmer 
af den gamle Styrelse saa i dette en hensynsløs Tilsidesættelse 
og gav U dtryk for en forstaaelig B itterhed. De havde dog ofret 
megen Tid og A rbejde under A rbejdets første svære Aar.



Kommissions-Betænkning
Det viste sig tidligt, at K aptajn Brum mers Overslag af 1872 

over Udgifterne kunde slet ikke holde. Dette anslog de samlede 
Omkostninger til 1.500.000 Kr. Men allerede efter to Aars Forløb 
havde man foruden 1 Mili. Kr., som S ta tu tterne  hjem lede S tyrel
sen Ret til at indkalde, brugt 100.000 Kr., som var skaffet til Veje 
ved Laan. Og større Sum m er end de allerede anvendte vilde med- 
gaa, inden Foretagendet var fuldført. Et Laan paa 600.000 Kr., 
som Styrelsen den 3. April 1875 vedtog at optage efter forud- 
gaaende Bemyndigelse af Generalforsamlingen, blev ogsaa hu r
tigt brugt. Det stod Styrelsen klart, a t m indst 6— 700.000 Kr. endnu 
var nødvendige for a t fuldføre Arbejdet. Men Pengem arkedet var 
nu særdeles stram t, og et Forsøg paa at sælge en Del A ktier til 
Kurs 203 °/o gav in tet Resultat. Til Vejledning og Tilskyndelse 
for en eventuel Laangiver besluttede Styrelsen da at lade en sag
kyndig Kommission undersøge og vurdere hele Projektet. Det lyk
kedes at faa Landinspektør L. Bentzon, København, Godsejer E. 
Holm, Lerchenfeld, Ingeniør-K aptajn P. Hansen og Ingeniør ved 
de lollandske D igearbejder Rasmussen, Beringgaard, til a t træ de 
sammen i Kommissionen, der d. 24. Sept. 1875 gav Møde ved 
Dæmningen; i 3 Dage undersøgte de fire Mænd hele Arbejdet, 
og paa Grundlag af denne Undersøgelse i M arken og efter alle 
indhentede Oplysninger gav Kommissionen den 5. Nov. 1875 en 
meget om fattende E rklæ ring om Foretagendets øjeblikkelige Til
stand og Betingelserne for at bringe A rbejdet til en lykkelig Fuld
førelse. Kommissionen fastslog: Lam mefjorden er aflukket fra 
Havet og ved Pum pning tørlagt til ca. 2,7 m (8 V2 Fod) under dag
ligt Vande. Dæmningen fra Audebo til G undestrup Færgekro er
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næ sten færdig; der m angler lid t Fyld hist og her og navnlig en 
Del af Stenglaciset paa Dæmningens ydre Side. Da dens Højde 
er 3,3 m (IOV2 Fod) over daglig Vandstand, og da der, saa vidt 
Kommissionen har kunnet bringe i Erfaring, aldrig har væ ret 
højere V andstand i Isefjorden end 2 m, maa Anlægget betragtes 
som fuldt betryggende.

M askinanlægget finder Kommissionen særdeles godt; det er 
praktisk  udtæ nkt, godt gennem ført og vil utvivlsom t fuldt ud 
svare til Form aalet.

Derimod stiller Kommissionen sig kritisk over for Dele af Land
vandskanalen. Hvor der kan forventes den største Vandmængde, 
nemlig fra Svinninge Aas Indløb i Kanalen til Udløbet ved Audebo, 
er Kanalens Dimensioner utvivlsom t for smaa. Bundbredden burde 
udvides betydeligt. Store A rbejder staar tilbage: Udgrøftning og 
Kultivering af Arealet, Anlæg af Veje og Broer og endelig en 
yderligere Sænkning af Vandspejlet fra 2,7 m til 4,75 m. Paa et 
Omraade af ca. 100 ha havde man set et Forsøg paa at anvende 
Fiorin-Græs. Dette var lykkedes saa godt, at Græsvæksten paa 
mange Steder efter V2 Aars Forløb var fuldstændig tæ t, skønt 
disse Arealer ubetinget m aatte henregnes til de simplere. Hvis 
Beplantning paa saa udstrakte A realer skulde vise sig uoverkom 
melig, vil Besaaning med Frø, avlet i andre Inddæm ninger, kunne 
benyttes med Fordel.

Trods kritiske Bem ærkninger finder Kommissionen, a t det „stor
artede og interessante Foretagende med Energi og Held er bragt 
ud over de egentlige prekæ re og tekniske Vanskeligheder". Jo rd 
bunden har vist sig fuldt ud at svare til Forundersøgelserne; den 
maa regnes til den allerbedste, som er kendt fra nogen Inddæ m 
ning i Danmark. Det store Dyndareal Vest for Linjen Sandby— 
Asnæs er af fortrinlig Kvalitet. Men ogsaa A realet Øst for denne 
Linje er god, og selv om denne Jord m aaske ikke i Længden vil 
være saa frugtbar som det dybere Dyndlag mod Vest, viser E rfa
ringen fra andre Inddæm ninger, a t A realer med sandblandet Dynd 
bliver hurtigere moden for en rig Vegetation paa Grund af det 
naturlige Dræn under Dyndet. Hele A rbejdet er af saa stor Værdi, 
a t det bør fuldføres. Men det vil koste mange Penge. Naar S ty
relsen, efter Beregninger foretaget af Ingeniør Benzon, mener,
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at endnu ca. 660.000 Kr. er fornøden, finder Kommissionen, at 
dette Beløb ikke vil slaa til. E fter indgaaende Beregninger kom
m er Kommissionen til det Resultat, at 1.310.100 Kr. vil kræves 
til Arbejdets Fuldførelse, og heri er endda ikke m edregnet Rente
tab paa de allerede anvendte Penge. Men det maa dog bem æ r
kes, a t m an i denne store Sum har m edregnet 440.000 Kr. til 
Kultivering, mens Benzon ikke tog denne Post med i sin Bereg
ning, idet han tæ nkte sig Jorden solgt inden Kultiveringen.

Kommissionens V urdering af Foretagendet, 2'/a A ar efter dets 
S tart, maa vistnok siges a t være nøgtern. Men den virkede jo ikke 
opm untrende i B etragtning af det store Kapitalbehov. Det viste 
sig da ogsaa foreløbig um uligt a t skaffe Penge. Styrelsen vilde 
dog ikke give op. Men det blev nødvendigt a t begrænse Udgif
terne. De vigtige K ultiveringsarbejder, som Kommissionen havde 
anslaaet til 440.000 Kr., blev stillet i Bero; m an opgav Anlæg af 
Veje, og der kunde hverken være Tale om at gøre Landvandska
nalen bredere eller sænke V andstanden fra 2,7 til 4,75 m. Men 
den økonomiske Stilling var frem deles saa alvorlig, a t Udveje 
m aatte findes.



Optagelse af Laan og Salg af Jord
Styrelsens Sekretæ r, P rokurator Kr. E. Jørgensen, arbejdede 

med en Plan om at sælge et større Areal af den inddæmmede 
Jord. Det havde fra første Begyndelse væ ret Tanken, at det ind
vundne Land skulde sælges dels til Lodsejerne om kring Fjorden, 
dels til Nybyggere paa det nye Land. Nogle m indre A realer til 
ialt ca. 200 Tdr. L. var allerede solgt, fortrinsvis som Sm aastyk- 
ker, der laa um iddelbart op til Kanaldiget og altsaa tæ t ved Vejen 
langs dette. Ved Salg af disse S tykker havde m an opnaaet en Pris 
af 530 Kr. pr. Td. L., hvilket efter Tidens Forhold m aatte kaldes 
en god Pris.

Men da nu Selskabet under Trykket af Finansieringsvanske
ligheder m aatte opgive K ultiveringsarbejdet, Grøftegravning, P la
nering og Stenrydning, Vejanlæg med Broer, syntes Salg af Jord 
a t standse.

Jørgensens Tanke var nu, a t dersom A ktionærerne selv købte 
Jord  i en betragtelig  Maalestok, vilde man for det første stim u
lere Købelysten i Almindelighed, og dernæ st kunde der tilføres 
Selskabets Kapital, hvad vi har set var fornødent. Staaende over 
for den alvorlige Situation i 1875 ræsonnerede Jørgensen som saa: 
hvis Selskabet b ryder sammen, vil Aktiebrevene være værdiløse. 
Men hvis man gav A ktionærerne Adgang til a t overtage Jord  til 
Ejendom mod delvis Betaling med Aktiebreve, saa vilde disse 
være noget helt andet end „en Lap P ap ir“. Hvis man ansatte 
Jordens Værdi til 530 Kr. pr. Td. L., kunde man f. Eks. sige, at 
for hver saaledes indbetalt Aktie, lydende paa 200 Kr., m aatte 
Ejeren faa kv ittere t 300 Kr. for hver Td. L., han købte mod at 
udbetale Resten, 230 Kr., kontant.
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Jørgensen oplyser, at hver Td. L. paa det indeværende Tids
punkt stod Selskabet i 320 Kr. Kunde man sælge et betydeligt 
Areal paa næ vnte Betingelser, havde Selskabet gjort en god Han
del. Jørgensen stiller endda straks i Udsigt, at han sammen med 
nogle danske A ktionæ rer vil kunne købe 500 Tdr. L. under de 
her næ vnte Vilkaar.

Styrelsen modtog Jørgensens Forslag med ikke ringe Lettelse. 
Her syntes a t aabne sig en Udvej, som kunde bringe Selskabet 
over det døde Punkt. Fire Dage efter a t Jørgensen havde stillet sit 
Forslag, vedtog Styrelsen i Mødet d. 9. Nov. 1875, at for saa vidt 
der m aatte fremkomme Tilbud om Køb af et større Areal, vilde 
Styrelsen indstille til Generalforsamlingen, a t man godkendte Salg 
af Jord mod delvis Betaling i Aktiebreve, dog at et Aktiebrev, 
lydende paa 200 Kr., kun m aatte gælde for 280 Kr., og der saaledes 
vilde være at betale kontant 250 Kr. eller ved en første P rio rite ts
obligation i de solgte Parceller.

Allerede den 22. Nov. m eddeler Jørgensen, at han paa flere 
Aktionærers Vegne er rede til a t købe 700 Tdr. L., eventuelt 
endda 1000 Tdr. L., og han giver Udkast til en Købekontrakt; 
han betinger sig bl. a., at det købte Areal afleveres med de for
nødne til Tørholdelsen projekterede K analer og Grøfter, og at 
Selskabet for bestandig holder Dæmning og M askiner i Orden.

I en ledsagende Skrivelse giver Jørgensen til Kende, at det er 
tvivlsomt, om Nybyggere vil turde købe Lam m efjordsjord, al den 
Stund man for Tiden kan købe Ejendomme i god Drift med Be
sætning og Inventar til 800— 1000 Kr. pr. Td. L., og naar henses 
til, at den nye Jord først om flere Aar vil kunne give fu ldt Ud
bytte; han paastaar, at han ikke handler i Egeninteresse, naar han 
giver det næ vnte Købstilbud, men alene i det samlede Foretagen
des Interesse. Det er nødvendigt, at A ktionærerne selv gaar foran 
med at købe Jord for at skabe den ønskede Konkurrence. Frem 
mede vil ikke melde sig; men Lodsejerne, som er de naturlige 
Købere, vil form odentlig møde frem, naar der først er gaaet Skred 
i Jordsalget, og Tillid til Kultiveringen vækkes.

Salgsplanerne syntes saaledes at skulle fremmes. Men da ind
traf noget overraskende. I et nyt Styrelsesm øde d. 14. December 
kuldkastedes den tidligere Vedtagelse af 9. Nov. Landvæsenskom-
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m issær Larsen, som tilfældigvis ikke var til Stede ved Mødet den 
9. Nov., fraraadede bestem t Jørgensens Salgsplan, og da Larsen 
i S tyrelsen skulde repræ sentere særlig Landbrugskundskab, gjorde 
han Styrelsen saa forskrækket, at den med 4 Stem m er mod For
m andens ene Stemme ophævede den tidligere Styrelsesbeslutning. 
Saa var m an lige vidt; d. v. s., at Pengenøden stadig trykkede, 
og ved Generalforsam lingen den 16. Maj 1876 fik Styrelsen Be
myndigelse til a t optage Laan til A rbejdets Fortsæ ttelse. Et saa- 
dant Laan opnaaedes hos Internationale Bank i Hamborg paa 
180.000 Kr. og af Styrelsesm edlem m er sammen med Landm ands
banken paa 60.000 Kr., ialt 240.000 Kr. A rbejdet kunde foreløbig 
fortsættes.

I 1878 døde Lensbaron Zytphen-A deler; han havde fra første 
Fæ rd væ ret Hovedmanden for det store Arbejde og kunde van
skeligt erstattes. Landinspektør L. Bentzon ind traadte i hans Sted 
i Styrelsen.

Styrelsen tog senere a tte r  Salgsplanerne op, og paa Styrelses
mødet den 31. Januar 1879 vedtoges det a t indstille til Aarets 
Generalforsam ling at sælge Jord. Men denne gav ikke Styrelsen 
Tilslutning hertil. Grosserer Bernburg, som foruden sine egne 20 
A ktier repræ senterede de 340 tyske Aktier, kunde med denne 
M ajoritet beherske enhver Generalforsamling, og da han havde 
svinget fra a t være Salgstilhænger til at blive M odstander, kunde 
han hindre Salgsplanerne endnu engang. Kort efter nødte dog 
Forholdene baade Larsen og Bernburg til a t give Tilslutning til 
snarligt Salg. Men Jørgensen, som i Aarevis havde k ritiseret de 
to Mænd haardt, hævder, at dette Nøleri kostede A ktionærerne 
dyrt. Havde m an solgt i 1875, kunde m an have tjen t 50 °/o paa 
hver Aktie, mens m an i 1879 eller 1880 m aatte nøjes med 15 %>; 
saa store Udgifter var efterhaanden løbet paa. Det maa dog erin
dres, a t Jørgensen ikke var uvildig P art i Sagen, men en tem pe
ram entsfuld Mand, som stred skarp t for sine Synspunkter.

Vanskelighederne øgedes i den følgende Tid, og i 1881 bragtes 
Selskabet saa langt ud, a t Stillingen var fortvivlet. Det ses tyde
ligt af følgende L injer i Styrelsens Protokol: „Aar 1881 d. 28. 
Oktober afholdtes Bestyrelsesmøde. Ved paa ny at tage Selska
bets Stilling under Overvejelse vedtoges det, a t man, saafrem t
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der ikke d. 16. November var tilvejebragt Salg af et større Areal, 
vilde indvarsle en ekstraordinæ r Generalforsam ling til d. 3. De
cember førstkommende, paa hvilken man vilde forelægge Aktio
næ rerne Status og eventuelt erklæ re sig ude af Stand til a t fo rt
sæ tte sin Virksomhed".

Det saa m ørkt ud. Nye Laan kunde ikke opnaas, med Jordsal
get gik det daarligt. Et Sam m enbrud syntes uundgaaeligt.

Da skete det vidunderlige. En af de store Ham borg-Banker, 
som var i Likvidation, stillede hele sin Beholdning af Lamme
fjordsaktier til Salg ved offentlig Auktion. De udbudte Papirer 
repræ senterede i alt 255.000 Kr., m en blev nu af Grosserer Bern- 
burg købt for den ringe Sum af 4000 M ark „i den bestem te Hen
sigt a t anvende A ktierne til Virkeliggørelse af det saa meget efter
tragtede Salg af Jord i det inddæm mede Areal". Men selv om 
Bernburg herved kom til at staa som „den reddende Engel", blev 
han dog udsat for Angreb af P rokurator Jørgensen, der hæv
dede, at Styrelsen og ikke Styrelsesm edlem  Bernburg burde op
træ de paa Selskabets Vegne som Køber. S ikkert er det, a t B ern
burg var meget heldig. Et Selskab med ham  som drivende K raft 
blev dannet. Selskabets Form aal var a t købe de saakaldte „Stubbe- 
rup Enge", den vestligste Del af det inddæm mede Areal og vist
nok den allervæ rdifuldeste Jord. Jorden blev købt med delvis 
Betaling i Aktiebreve. Bernburgs Selskab kunde med de billigt 
erhvervede H am borgaktier gøre en særdeles god Handel. Men 
Handelen skulde dog ogsaa komme til a t betyde et lyst Vende
punkt i Lam m efjordens Historie. De 1288 Tdr. L. i Stubberup 
Enge blev beta lt med 770.000 Kr. A realet blev hurtig t udskiftet 
og solgt og kom efterhaanden i god K ultur. Ejendomsforholdene 
kunde im idlertid blive saa indviklede, a t de kunde minde om det 
kinesiske Æ skesystem : Yderst Aktieselskabet, som vilde sælge 
Jord, saa Lodsejerlaget (se herom Side 58), som bestod af Ejere 
af inddæm m et Jord, og saa Interessentskabet „Stubberup Enge" 
(Bernburg), som ogsaa havde til Opgave at sælge Jord; endelig 
maa det huskes, at A ktieselskabet som stor Lodsejer var Med
lem af Lodsejerlaget. Ved Salget af Stubberup Enge fik „Aktie
selskabet til Lam m efjordens Tørlægning" likvid Kapital. S til
lingen var re tte t op. A rbejder, der næsten var gaaet i S taa paa
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Grund af Pengemangel, kunde føres videre; saaledes sænkedes 
Vandstanden fra 2,7 m til 3,8 m (12 Fod), hvad Selskabet om
kring Bernburg for øvrigt havde betinget sig for Køb af Stubbe- 
rup Enge; thi derefter kunde O m raadet bedre afvandes. Ved Sæ nk
ningen fik Søen mere faste Grænser. Men man blev efterhaanden 
ogsaa k lar over, a t Søen havde en meget rig Fiskebestand. Her. 
var en Værdi, som Selskabet m aatte udnytte.



Fiskeriet og Fiskerkrigen
Da de oprindelige koncessionssøgende androg Staten om Ejen

dom sret over det inddæm mede Areal, m eddelte M inisteriet dem, 
a t en Forudsætning for en saadan tillagt Ejendom sret m aatte  blive, 
a t man enten ved mindelig Overenskomst eller ved en Landvæsens
kommissions Kendelse gav Erstatning til Folk, som hidtil havde 
benyttet Fjorden til Sejlads og Fiskeri eller ved Fjorden havde 
afhentet Tang, Grus m. m. I Henhold hertil udstedte den ned
satte Landvæsenskommission under 3. Juni 1872 en offentlig Ind
stævning, hvorved alle, der kunde gøre K rav gældende, skulde 
møde paa opgivne Steder ved Fjorden 3. og 4. Sept. samme Aar 
og her bevise deres Ret til Erstatning. B landt de mødte var 19 
Mænd fra Sydsiden og 26 fra Nordsiden, som stillede Krav om 
Erstatning for Tab af Fiskeri i Fjorden. Man enedes om en E r
statning til Mændene fra Sydsiden paa 960 Kr. og til Mændene 
fra Nordsiden paa 1600 Kr. Da Udpum pningen i det væsentlige 
var tilendebragt i Sommeren 1875, blev disse Penge udbetalt med 
Tilkendegivelse af, a t herefter m aatte Færdsel paa det inddæm 
mede Areal og al Jag t og Fiskeri paa dette ophøre. Under For
handlingerne blev det af de koncessionssøgende udtalt, at man 
ikke havde noget imod, at Fiskeri frem deles fandt Sted i den til
bageværende Sø, saa længe Forholdene tillod dette. Dette var en 
frivillig Indrømmelse. I Henhold hertil blev det i selve Konces
sionen indsat en Bestemmelse om, a t Koncessionshaverne enten 
skulde anlægge Vej til Søen og afgive Plads ved denne til Fiske
redskaber eller for Erhvervelsen af Ejendom sretten til F jord
arealet om kring Søen til Holbæk Amts Fattigkasse betale 10.000 
Kr. Da Koncessionshaverne, nu Aktieselskabet, ikke kunde være
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tjen t med at anlægge en Adgangsvej over de dyndede A realer og 
afgive Plads til Ophængning af Fiskeredskaber, valgte m an den 
anden Mulighed: man betalte  11. Februar 1873 de 10.000 Kr. 
Dette havde Fiskerne jo im idlertid ingen Glæde af. For a t imøde
komme dem havde man i Koncessionen (den kongelige Bevilling) 
af 13. M arts 1873 indsat § 6 , der lyder saaledes: „Bevillingshaverne 
(Aktieselskabet) skal være uberettiget til a t formene, at Fjorden 
ligesom hidtil benyttes til Sejlads, Fiskeri, Optagning af Tang 
m. m., saa længe saadant efter Forholdene kan finde Sted". Denne 
Bestemmelse gav i den følgende Tid Anledning til megen For
tolkning og Strid.

Selskabets Sekretæ r, P rokurator Jørgensen, henledte Ju li 1875 
Styrelsens Opmærksomhed paa, at det Tidspunkt var naaet, da 
m an ikke længere burde taale Fiskeri af uvedkommende i Søen. 
Han henstillede, at Fiskeriet blev aflyst og bortforpagtet under 
saadanne Forhold, a t Fiskebestanden ikke blev ødelagt, hvilket 
skete, hævdede han, under det hidtil drevne ukontrollerede Fiskeri. 
S tyrelsen tog Henstillingen til Følge, og ved K ontrakt af 26. Au
gust 1875 fik Tøm rerm ester C. Clausen i Holbæk Eneret til Fiskeri 
for 4250 Kr. aarlig i 5 Aar.

F iskeriet blev nu aflyst; men dette gav Anledning til et vold
somt Røre. Fiskerne henholdt sig til den ovenfor næ vnte § 6  og 
fandt, a t A ktieselskabet ved at give en fremmed Eneret til F iske
riet var gaaet Folkets gamle Ret for nær. Man vilde fortsat fiske 
i Søen, trods Aflysningen.

Styrelsen henvendte sig nu til Politim yndighederne Syd og 
Nord for Fjorden med Anmodning om at hindre Fiskernes Ind
greb. Men medens Herredsfoged M einert paa Sydsiden ved Op
slag af P lakater advarede Befolkningen mod at fiske, da Over
træ delse vilde blive betragtet som Tyveri — der indlededes Sag 
i den Anledning mod 36 Personer — saa opfattede Birkedom mer 
Muus paa Nordsiden Sagen paa en ganske anden Maade. En Hen
vendelse til M inisteriet medførte, a t dette henviste til Domsaf
gørelse. Man var da nødt til a t gaa til Proces. Fiskeriforpagteren 
stævnede en Fisker, som havde stanget Aal paa Isen. Men U nder
ret og O verret frikendte Fiskeren. Dette opm untrede Fiskerne, ikke 
alene fra det tilstødende Omraade, men ogsaa fra fjerne Egne.
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Man kom kørende med Baade til Søen, og ind gennem Isefjorden 
stævnede F artø jer fra sjæ llandske Kyster eller endog fra Jylland 
mod Dæmningen, Baadene slæbtes over denne videre ud i Søen. 
Man kunde til Tider se 30—40 Baade, mens Fiskeriforpagteren 
efter K ontrakten kun m aatte have 2 Baade i Søen. Et hensynsløst 
Fiskeri, ogsaa med Traw lredskaber, fandt Sted, hvormed den en
kelte gjorde god Fangst, men hvorved ogsaa Yngelen truedes med 
Ødelæggelse.

Da Fiskerne foruden at henvise til den før nævnte S 6  i den 
kgl. Bevilling hævdede, a t Selskabets fulde Ejendom sret først ind- 
traadte, naar Bevillingens Betingelser var opfyldt — og isæ r da 
Bestemmelsen om, at Vandstanden skulde sænkes til 4,75 m (15 
Fod), mens den foreløbig kun var ca. 3 m — m aatte Selskabet 
gaa til M inisteriet med Andragende om, a t E jendom sretten over 
det inddæmmede, herunder ogsaa Søen, m aatte tillægges „Aktie
selskabet til Lam mefjordens Tørlæggelse", skønt V andstanden 
foreløbig kun var sænket til 2,7 m; ligeledes a t den om stridte K lau
sul i S 6  m aatte blive annulleret. — I Skrivelser af 9. Ju li og 21. 
Nov. 1877 svarede M inisteriet bekræftende.

H erefter lod Herredsfogden for Merløse og Tuse H erred ved 
Politiplakat fastslaa Aktieselskabets Eneret til Fiskeri i Søen. 
Andre, der vilde forsøge, paadrog sig Strafansvar. Am tm and Ben- 
zon greb ogsaa ind; idet han henviste til M inisteriets Afgørelse, 
„saa forbyder Am tet herved al Aalestangen og andet Fiskeri af 
uvedkommende i næ vnte Sø“. Men her var den gode Am tmand 
aabenbart gaaet ud over sin Kompetence. Ved Retten blev det 
fastslaaet, at Am tet havde ingen Beføjelse til a t udstede et saa- 
dant Forbud. Bedre Held havde Fiskeriforpagteren, som ind
bragte over 100 Sager, hvorved de indstævnede fik paalag t Bøder 
fra  40 til 50 Kr. og E rstatn inger paa indtil 500 Kr.

En af disse anklagede var Fisker Anders Jensen fra Plejerup 
Mark. Han var 11. August 1882 idømt en Bøde paa 50 Kr. og i 
E rstatning 120 Kr. for ulovligt Fiskeri. Han indankede Sagen for 
Overretten, som im idlertid 19. M arts 1883 stadfæstede U nder
rettens Dom. Men Anders Jensen drev Sagen frem  til det yder
ste; han førte Sagen frem  for Højesteret, som 21. Maj 1883 be
kræftede den tidligere Dom.
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Under den langvarige S trid  var Gem ytterne blevet meget op
hidsede. Gammel Sæ dvaneret sad dybt i Sindene og havde svæ rt 
ved at affinde sig med Selskabets utvivlsomme juridiske Ret. 
Fiskeriforpagteren m aatte en Tid endog antage et særligt Fiskeri
politi med den Opgave at pa tru ljere  rund t om Søen for a t holde 
Øje med eventuelle Lovovertrædere. Dette Politi kunde komme 
ud for slemme Ubehageligheder. Da saaledes Politiassistent Krebs 
N atten mellem 11. og 12. Februar 1888 i Spidsen for en Politi
pa tru lje  kom til Søens Rand næ r Gundestrup, fik de Øje paa 3 
Mænd, som var i Fæ rd med at fiske fra Isen. Da Politiet kom 
nærm ere, veg de 3 Mænd ikke tilbage for at affyre Skud imod 
Politiet. Denne dystre Hændelse havde til Følge, at Politiet blev 
forsynet med Skydevaaben paa R undturene ved Søen. Dette blev 
bekendtgjort, bl. a. ved K irkestæ vner i Egnens Kirker. De 3 vold
somme „Fiskere" blev aldrig fundne, skønt man udlovede Dusør 
til den, der kunde give Oplysninger om Lovovertræderne. Selv 
om der langt frem  i Tiden ind traf Episoder, stilnede „Fisker- 
Krigen", som den langvarige Strid kaldtes i Folkemunde, efter- 
haanden af.

Man forstaar, a t Tøm rerm ester Clausen havde lidt Tab under 
denne „Krig", og Selskabet gik med til m idlertidigt at nedsæ tte 
Forpagtningsafgiften til 2000 Kr. aarligt; senere sattes den igen 
op til 4250 Kr.

Fiskebestanden i Søen ændredes, eftersom Vandet blev mere 
og m ere fersk. Torsk, Rødspætter og R ejer uddøde allerede efter 
et Aars Tid. Silden holdt sig, men blev m indre og m indre og 
efterhaanden af saa ringe Kvalitet, a t ingen vilde fiske den; den 
havde kun Betydning som Aaleføde. Man iagttog, at Aalene for
tærede Indvoldene af de Sild, man af og til fangede paa Garn; 
kun Skind og Skelet var levnet. Man „fredede" da Silden 
til Aaleføde. Aalebestanden øgedes ved, a t Aaleyngel, som i For- 
aarstiden i uhyre M ængder stod uden for Sluserne mod F jo r
den for at træ nge ind i Kanalen, blev fanget med Ketcher og 
G lasruser og derefter kastet over i Søen, hvor Aalen fandt de gun
stigst mulige Vækstbetingelser. I K analerne fandtes en Del Laks
ørred, og i Søen udsattes Yngel af tyske K arper, som de første 
Aar trivedes særdeles godt.
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Men til Aalefiskeriet knyttedes den egentlige økonomiske In te r
esse. Aalene forefandtes i en saadan Mængde, a t det danske M ar
ked ikke kunde aftage den. Men saa m eldte de tyske Opkøbere 
sig. I Fisketiden laa de tyske F artø je r ved Dæmningen, hvor de 
fik rig Last af Aal. Saa gik Turen til Stettin; derfra førtes Aalene 
i store H yttefade ad Floderne Oder og Spree direkte til Berlin, 
hvor de solgtes i Fiskehaller og paa Torve. Danske T urister kunde 
nyde den særdeles fine Lam m efjordsaal paa berlinske Restau
ran ter, mens de sandsynligvis forgæves spurgte efter den her
hjemme.

Da Aktieselskabets Ejendom sret til Søen var anerkendt af 
Adm inistrationen og stadfæ stet af Domstolene, opstod Tanken 
hos Fiskeriforpagteren om at købe Søen. Forhandlingerne blev ind
ledt og sluttede med, at Tøm rerm ester C. Clausen og hans Bro
der, M urerm ester I. D. Clausen, 15. M arts 1884 købte Søen med 
et tilliggende Areal af 753 Tdr. L. for 360.000 Kr.; 200 Tdr. L. 
af dette Areal hidrørte fra den Sænkning af Vandet til 3,8 m, 
som fandt Sted 1882, hvorved Søarealet blev nedsat til 2250 Tdr. 
L. Brødrene Clausen drev det rige Fiskeri i Søen i 13 Aar. Den 
16. F ebruar 1897 solgte de im idlertid Søen med tilliggende Areal 
for 425.000 Kr. og havde saaledes tjen t gode Penge. De nye Ejere 
var „Aktieselskabet til Frem m e af dansk Ferskvandskultur“. Dette 
Selskab nærede vistnok store Forventninger til den nye Ejen
dom, for det anlagde en meget kostbar U dklækningsanstalt ved 
Audebo, beregnet paa a t skaffe Karpeyngel til Selskabets Ind
søer andetsteds i Landet. Det kostbare Anlæg blev dog en b it
te r Skuffelse, da det viste sig, at Karpeavlen ikke vilde lykkes.

Ved Salget af Stubberup Enge og nu Søarealet havde Selskabet 
im idlertid faaet saa mange Penge i Kassen, at de forskellige A rbej
der paa det inddæm mede Land kunde fortsæ ttes; alt saa lysere ud.



Lodsejerlaget
I de første Skøder, som udstedtes, var der en Bestemmelse om, at 

Skødehaverne skulde deltage i de aarlige Udgifter, som Tørholdel- 
sen og Vedligeholdelsen af Anlæggene m aatte medføre, saaledes at 
der paa hver Skødehavers Areal hvilede en Byrde, der stod i For
hold til det samlede udtørrede Areals Størrelse.

Efter a t den Ordning var vedtaget, at en Del af Købesummen 
kunde erlægges i Aktier, blev Salgene talrigere, og der opstod da 
et stæ rk t Ønske om mere Fasthed med Hensyn til Lodsejernes Ret
tigheder og Pligter. Saaledes meldte sig da Tanken om et særligt 
Lodsejerlag, som skulde om fatte alle, der ejede Jord paa Lam me
fjorden, hvad enten de boede paa denne eller ej.

I 1878 havde Landinspektør L. Petersen i Forening med to Boni
terings- og V urderingsm ænd indleveret til A ktieselskabet en Boni
tets- og V urderingsforretning over det udtørrede Omraade, der var 
opm aalt til over 7000 Tdr. L. Denne Værdiberegning indeholdt til
lige en Fordeling af Vedligeholdelsesomkostninger for alle Parcel
ler i Lammefjorden, altsaa ogsaa for den Del af Arealet, som A ktie
selskabet stadig ejede. I denne Beregning af 29. Dec. 1878 havde 
man ikke alene en V æ rdiansættelse for hver Parcel, men ogsaa en 
Beregning over, hvilken Andel der skulde paahvile hver Parcel i 
Forhold til dens Størrelse og Bonitet. A realet blev inddelt i 100.000 
Tørholdelsesparter.

A ktieselskabet havde forpligtet sig til, naar 1000 Tdr. L. af A rea
let var bortskødet, a t foretage Skridt til Dannelse af Lodsejerlaget. 
Ledelsen af det store Fællesforetagende forblev naturligvis hos 
Selskabet, indtil Lodsejerlagets Dannelse og Overtagelse af Drif
ten havde fundet Sted. En Deklaration, der ikke kunde ændres 
uden samtlige Lodsejeres Tilslutning, blev udstedt d. 11. Januar 
1879 og tinglæst ved begge Jurisdiktioner.
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Lodsejerlaget stiftedes ved et Møde af Lodsejere i Holbæk d. 8 . 
December 1879; for Lodsejerlaget gjaldt foreløbig som Vedtægt det 
Lovudkast, der allerede var udarbejdet af Aktieselskabets første 
Styrelse. Ved Generalforsam lingen i Holbæk den 7. Juni 1882 revi
deredes denne Lov. Styrelsen bestod af 3 Medlemmer, der valgtes 
for 6  Aar med et enkelt Medlem paa Valg hvert andet Aar.

Lodsejerlagets første Styrelse bestod af Landstingsm and H. P. 
Larsen, Landinspektør L. Bentzon og G aardejer Jens Jensen, Svin- 
ninge. De to første var jo tillige Styrelsesm edlem m er i A ktieselska
bet, et næppe heldigt Forhold. Man forestille sig, hvorledes i Til
fælde af en S trid  mellem Aktieselskabet og Lodsejerlaget det be
synderlige Forhold kunde indtræde, a t Lodsejerlaget, repræ senteret 
ved bl. a. H. P. Larsen og L. Bentzon, var i eventuel Proces med 
Aktieselskabet, repræ senteret ved bl. a. H. P. Larsen og L. Bent
zon. Landinspektør L. Bentzon ud traad te  ganske vist af Lodsejer
lagets Styrelse 1883, men erstattedes af Grosserer Bernburg, som 
nu altsaa blev Medlem af begge Styrelser. Bentzon blev Lodsejer
lagets tekniske Konsulent og virkede som saadan i en A arrække.

Den delvis samme Styrelse havde dog form entlig til Følge, at 
Fællesejets Værdier: Dæmningen, Bygninger, Inventar m. m. mere 
glat overgik fra A ktieselskabet til Lodsejerlaget. Dettes Styrelse 
overtog paa Lagets Vegne d. 1. Jan u ar 1880 af Aktieselskabet alle 
de faste og løse Ejendomme med Anlæg, Inventar m. m., hvis Brug 
og Vedligeholdelse er nødvendige for Foretagendet; disse Værdier 
blev Fælleseje for alle E jere af Dele af Arealet; Dæmningen med 
Sluser, Broer, Skibsbro og Jernvejspor, Dam pmaskiner med Tilbe
hør, Maskin- og Kedelhuset, Beboelseshus med Grund og Have, alle 
Landdiger med deri anbragte Stigbord m. m., Vejen langs Land
digerne, Landvandskanalen med Stem m evæ rker og perm anente 
Broer, Dragsholms Kanalen med Sluse og Stemmeværk.

Disse Værdier kunde ikke afhændes eller pantsæ ttes. Fællesind
tægter, f. Eks. Indtæ gt ved Fiskeri i Landvandskanalerne, skulde 
komme Lodsejerne til Gode ved Fradrag  i Fællesudgifterne.

A ktieselskabet havde i Deklarationen af 11. Januar 1879 betin
get sig Ret til at kræve V andstanden sænket yderligere, og da For
udsætningen for Interessentskabet „Stubberup Enge“s Køb af Jord 
var en Sænkning af Vandspejlet til 3,8 m (12 Fod), saa krævede
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Aktieselskabet nu en saadan Sænkning foretaget, og i 1882 afslu t
tedes Overenskomst mellem A ktieselskabet og Lodsejerlaget om 
denne Sænkning. Det ved Søens Begrænsning indvundne Land — 
det viste sig a t blive næsten 700 Tdr. L. — skulde der paalignes 
Andele, der forholdsmæssigt skulde deltage i Lodsejerlagets Ud
gifter.

Men her m eldte sig en Vanskelighed. I Henhold til § 1 i D eklara
tionen af 11. Jan u ar 1879 skulde Vandstanden i Søen hvert Aars 
1. Maj væ re sænket til -P 3,1 m (10 Fod). De aarlige Udgifter skulde 
fordeles paa A realet over -P 2,98 m (9‘A Fod) efter den ovenfor 
næ vnte Partsfordelingsliste med i a lt 100.000 P arter, foretaget i 
1878 af Landinspektør L. Petersen. A realet over 9'/a Fod var op- 
m aalt til 6640 Tdr. L.; heri var Øerne Storøen, Mellemøen, F lin t
holm, Inderoen og nogle Sm aaøer ikke m edregnet, og de var heller 
ikke paalignet Parter. Gennem snitligt blev der saaledes ved den 
oprindelige Partsansæ ttelse paalignet 100.000:6640 =  ca. 15 P a r
ter pr. Td. Ld.

Grundlaget for Partsfordelingen var en forudgaaende V æ rdian
sættelse i Henhold til Bonitering af alle Lodder med Anvendelse af 
Takster fra 1 til 24. Prisen pr. Td. L. for hver enkelt Lod blev be
stem t ved dennes M iddeltakst, idet 1 Td. L. til Takst 24 sattes til 
988 Kr.

De 100.000 Tørholdelsesparter fordeltes uden Hensyn til Højde
beliggenhed med '/s =  33.333 P arte r efter A realet og med -/:i = 
66.667 P a rte r  efter næ vnte V ærdiansættelse.

Som om talt Side 51 havde et Interessentskab 1882 købt et 1288 
Tdr. L. stort Areal i den vestlige Del af den udtørrede Fjord, det 
saakaldte „Stubberup Enge“, til en Pris af 700 Kr. pr. Td. L., be
ta lt dels med Aktier, dels med Obligationer. Køberne havde som 
Betingelse for Handelen krævet, a t Vandstanden skulde sænkes til 
3,8 m (12 Fod). H er stilledes m an foran den ovenfor antydede Van
skelighed; thi efter 1879-Deklarationen skulde det Areal, der frem 
kom ved en ny Vandstandssænkning, paalignes Vedligeholdelses
udgifter, der stod i Forhold til Arealets Størrelse, men uden Hen
syn til Bonitet og Afvandingsm uligheder.

Ved Vandstandssænkningen til -P 3,8 m (12 Fod) erkendtes A rea
let til -p  3,7 m (IU / 2  Fod) som tørlagt. A realet mellem -p 9 V2 Fod
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og -j- IIV 2 Fod viste sig at være 697 Tdr. L. Hvis der nu skulde paa- 
lignes dette indvundne Land det sædvanlige Antal P a rte r pr. Td. 
L., vilde der komme til a t hvile 10.497 P a rte r  paa dette. Men en 
væsentlig Del af de 697 Tdr. L. havde saa ringe Afvandingsm ulig
heder, at en saadan Fordeling m aatte virke uretfæ rdigt. Derfor 
havde Aktieselskabet forud for Sænkningen til 12 Fod slu ttet Over
enskomst med Køberne af „Stubberup Enge“, a t uden Hensyn til 
Højde og Bonitet skulde der paalignes hver af de 1288 Tdr. L. 6  

P arte r ekstra, i a lt 7728 Parter, som herm ed flyttedes fra  det ind
vundne Areal til „Stubberup Enge", mens de indvundne 697 Tdr. 
L. kun kom til a t bæ re 2769 P arte r eller 4 P arte r pr. Td. L. „Stub
berup Enge" havde i Forvejen en høj Partstildeling, nemlig 23 pr. 
Td. L., men fik nu yderligere paalignet 6  P a rte r  pr. Td. L.

Den 3. og 4. December 1883 fik m an en Forskrækkelse, idet under 
stæ rk t Højvande en Nordøstenstorm , der efterhaanden gik om i 
Nordenstorm, angreb Dæmningen voldsomt og foraarsagede en be
tydelig Skade; i en Længde af 7—800 m blev meget af Fylden revet 
bort. Man m aatte foretage en hastig Reparation med Faskiner og 
Tang for senere a t foretage en m ere solid Udbedring.

I Lodsejerlagets første Aar gav Vandstanden i K analerne Anled
ning til mange Stridigheder. Det havde vist sig, a t de oprindelige 
Flodem aalsbestem m elser ikke var heldige. Landvæsenskomm is
sionens M edvirken m aatte flere Gange paakaldes, og Retssager 
blev førte. Det var navnlig Ejere, hvis Jord grænsede ned til K a
nalerne, der klagede over, a t Vandstanden i disse var for høj. Det 
maa erindres, at disse Jordejere tog ikke Del i de betydelige Ud
gifter til K analernes Vedligeholdelse og Oprensning; de havde for 
saa vidt lettere ved at stille Krav; det var Fjordens Lodsejere, som 
skulde betale.

For at finde en Ordning, som kunde tilfredsstille Lodsejere paa 
begge Sider Kanalerne, sam m entraadte 22. December 1886 a tte r 
en Landvæsenskommission, bestaaende af Herredsfoged M einert 
som Form and og Landvæsenskom m issærerne Godsejer Nygaard 
til Sæbygaard og G aardejer N. Nicolaisen, Lumsaas. Ingeniørkap- 
tain P. Hansen og Landinspektør L. Bentzon var henholdsvis Kom
missionens og Lodsejerlagets tekniske Konsulent.

For Kommissionen forelaa en af sagkyndig udarbejdet Betænk-
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ning om en Udvidelse af K analstræ kningerne fra Dragets Udløb 
forbi Svinninge til Audebo. Kommissionen tilsluttede sig denne 
Betænkning, dog forbeholdt man sig, a t Udvidelsen paa S træ knin
gen fra Gislinge Aas Udløb til Audebo udførtes efter en Landvæ 
senskommissions nøje Vejledning. N aar disse A rbejder var ud
førte, vilde Vandstandsforholdene blive saa meget gunstigere end 
tidligere, og Flodem aalsbestem m elser med Overfald og Bundsluser 
kunde bortfalde. Kommissionen fandt, a t A rbejdet burde kunne 
udføres i Løbet af 3 Aar.

Et vanskeligt Spørgsmaal var Vandafledningen fra Svinninge 
Vejle og Aa. Kommissionen var villig til at henstille til Holbæk 
Amt at optage K analerne som Hovedvandløb; men skulde dette op- 
naas, m aatte  der først træ ffes en k lar Ordning m. H. t. Svinninge 
Aas Udløb i Kanalen, ligesom Lodsejerlaget m aatte erklæ re sig vil
ligt til a t udføre A rbejdet med Kanaludvidelserne, paatage sig alle 
Udgifter, der var forbundne herm ed og med den frem tidige Ved
ligeholdelse. Efter at Lodsejerlaget var gaaet ind paa disse Bestem 
melser, optog A m tsraadet 1887 baade den nordre og søndre Kanal 
blandt Am tets offentlige Vandløb, og herm ed kom disse Løb under 
offentligt Tilsyn. Den store Kanaludvidelse, som fandt Sted i 
A arene 1887—91, kostede om kring 100.000 Kr., et sto rt Beløb efter 
Tidens Pengeforhold. Det havde i og for sig væ ret rim eligt, om de 
tilgræ nsende Lodsejere var blevet kendt pligtige til a t bære en Del 
af denne Udgift, for de havde dog i den udtørrede Fjord faaet en 
langt bedre Nabo, end de havde før Inddæm ningen. Men det blev 
Lodsejerne paa Fjorden, der alene m aatte bære de betydelige Om
kostninger; disse Lodsejere m aatte paa den anden Side erkende, at 
de ved Kanaludvidelsen havde opnaaet saa meget, a t de 100.000 
Kr. var givet godt ud.

I A ktieselskabet havde Mænd uden for Holbæk Amt væ ret 
s tæ rk t interesseret, ligeledes i Lodsejerlagets første Aar; fremmed 
K apital havde væ ret dominerende. Men efterhaanden som A ktie
selskabet afhændede Jorden i det inddæm mede Areal, gik Ledel
sen gradvis over til Lam mefjordens egne Folk. Det var naturligt. 
Men det tog for Resten lang Tid. 1889 ud traadte Landstingsm and 
H. P. Larsen af Styrelsen, for hvilken han hidtil havde væ ret For
mand. Ved den Lejlighed m ærkedes vistnok for første Gang „Fol-
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kets Røst". Styrelsen havde nemlig suppleret sig med kontorchef 
Jacoby. Men et tilstræ kkeligt A ntal Lodsejere forlangte en ekstra
ordinæ r Generalforsam ling indkaldt, og paa denne, der blev holdt 
i Holbæk 12. Januar 1889, valgtes paa Forslag af P roprie tæ r Fog, 
Stubberupgaard, Landvæsenskomm issær Berg til Styrelsesm ed
lem. Berg blev Form and; men han sad for øvrigt ikke sin Funk
tionstid ud, idet han 1892 traad te  ud sammen med Grosserer Bern- 
burg. I Stedet ind traadte Overretssagfører H. M. Madsen, der blev 
Formand, og P roprie tæ r Fog, og disse dannede nu samm en med 
m angeaarigt Medlem, G aardejer Jens Jensen, Styrelsen. Ogsaa paa 
anden Maade m ærkedes Lodsejernes Vilje; de krævede og fik ved
taget, at to Revisorer — mod hidtil kun én Revisor — skulde revi
dere Regnskabet, og dette skulde frem tidig fremlægges til kritisk 
Eftersyn for 6 af Lodsejerne valgte Repræsentanter. Som Revi
sorer dukker nu to Navne frem, som i kommende Aar skulde spille 
en betydelig Rolle i Lam mefjordens Historie: Niels Hansen Rise- 
gaard og A. Wiuff.

Endnu 1890erne ud og i det ny A arhundredes første Aar besattes 
Form andspladsen i Lodsejerlaget altid med en Mand fra det gamle 
Aktieselskab; men Ledelsen og Initiativet gik mere og m ere over 
til Lam mefjordens egne Folk. Da baade fhv. G aardejer Jens Jen 
sen og Forpagter Neum ann dør 1903, ind træ der i Stedet G aardejer 
Niels Hansen Risegaard og G aardejer R. Hansen, Dragsmøllegaard, 
som M edlemmer af Styrelse. Og da Formanden, Overretssagfører 
H. M. Madsen, dør 1904, bliver N. Hansen Risegaard Formand; han 
foreslaar, a t Styrelsen supplerer sig med G aardejer A. Wiuff. F ra 
A ktieselskabet kom mer der ganske vist en mild Protest. Man lader 
meddele, a t Selskabet frem deles gerne ser sig repræ senteret i Lods
ejerlagets Styrelse, og at Veksellerer Thomsen er villig til a t være 
Aktieselskabets Repræsentant; men Risegaard svarer, a t dette Til
bud kom mer for sent. W iuff er valgt. Og saaledes har de 3 vestlige 
Sogne: Hørve, Faarevejle og Asnæs, som foreløbig betaler mest til 
Lam mefjordens Tørholdelse, faaet hver sin R epræ sentant i S ty
relsen. Lam mefjordens egne Folk har faaet Ledelsen. Hvad der her 
skete, var i god Sam klang med den almindelige politiske og økono
miske Udvikling i Landet.

Men idet det gamle Aktieselskab træ der i Baggrunden, om end
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det langt op i vort A arhundrede stadig ejede Jord  paa Lamme
fjorden, maa det erindres, at ved Selskabet var der udrette t Be
drifter: Dæmningen var bygget og vedligeholdt, en væsentlig Del 
af Fjorden var tørlagt, det store Kanalsystem  var anlagt, og flere 
andre betydelige A rbejder var paabegyndt. — De første A ktionæ
rer havde ikke hentet meget Guld paa Lam m efjorden — maaske 
med et P ar Undtagelser. Lodsejerlaget havde overtaget store Op
gaver. Kunde det løse disse Opgaver paa tilfredsstillende Maade? 
Ledelsen savnede hverken Mod eller Vilje; men der stilledes stadig 
store økonomiske Krav, og Lodsejerne havde kun smaa Midler; de 
forstod ej heller altid  Nødvendigheden af at yde deres Andel i Fæ l
lesudgifterne. I mange A ar svinger Vedligeholdelsesbidraget pr. 
Tørholdelsespart mellem 20 og 30 Øre; men Styrelsen er ofte ude 
for et Pres fra Lodsejerne for a t faa Bidraget nedsat. Naar S ty rel
sen da gav efter, m aatte  der spares mere end godt var, og dyre V æ r
dier, isæ r Dæmningen, kunde komme ud for stor Fare.



Nybyggere
Vi har set, a t „Interessentskabet Stubberup Enge“ i Begyn

delsen af 1880erne overtog ca. 1300 Tdr. L. længst inde i F jor
den mod Vest. Køberne havde som Forudsætning for Handelen 
betinget sig, a t Vandstanden blev sænket til -=- 3,8 m (12 Fod). 
Dette skete ogsaa i 1882. Hermed lykkedes det Selskabet a t gen
nemføre en nogenlunde god Afvanding ved H jælp af dybe Grøfter. 
Man tog fat paa Pløjningen. I „Ageren“s sidste Fure gravede man 
et dybt Spadestik; disse Grøfter kunde i hvert Fald tage Overflade
vandet. Men ofte saa man, a t Dyndjorden sprækkede, og i de mere 
eller m indre dybe Revner rislede Vandet.

Her inderst i Fjorden foretog man det første Forsøg med Korn
dyrkning. E fter Behandling med Plov og Harve blev der saaet 
Havre i en Fenne, og under stor Spænding fulgte m an Sædens 
Vækst og Udvikling Sommeren igennem. Da Høstens Tid var inde, 
stod der en kraftig  første Klasses Havre i denne Fenne. Sæden 
blev stillet til offentlig Auktion, og samme Dag blev Jordstykket 
solgt. I de næ rm est følgende Aar bortsolgte Selskabet betydelige 
Arealer, og da det hurtig t viste sig, a t Jorden kunde bæ re store Af
grøder — saaledes blev der paa 100 Tdr. L. avlet 2600 Tdr. Sæd — 
steg Jordpriserne stæ rkt.

Efter en stæ rk Tradition skal Gaarden „Skovly“ være det første 
selvstændige Landbrug paa Lam mefjorden. Nogle næ vner dog 
„Brogaard" ved Hørve Bro som det første. I 1888 købte Sekre
tæ r L. S. Fog 100 Tdr. L. af Stubberup Enge og opførte her 
„Stubberupgaard"; Gaarden, der senere fik Navnet „Stubberup- 
holm “, blev i 1903 købt af Mette Holm og Johannes Clausen. 
Anders Andersen købte Jord og byggede Gaard paa Hørve Lam 
mefjord 1888. „Ingersholm" og „S trandgaard" blev ligeledes byg
get ved denne Tid.

LairimefjcmleJi
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Den senere Form and for Lodsejerlaget, den unge Jyde A. Wiuff, 
kom i 1889 tilfæ ldigt i Besøg paa Lam mefjorden; han kom i Sam 
tale med Inspektøren for Aktieselskabet; denne Mand havde bl. a. 
til Opgave at sælge Jord, og da han fik Provision af Salget, opm un
trede dette ham vel ogsaa til a t fastholde Wiuff, da denne spurgte 
om Prisen paa Jord. Den var 530 Kr. pr. Td. L. Wiuff fandt Prisen 
lav, men han var jo ikke Jyde for ingenting og sagde da, at han 
fandt Prisen noget glubsk, hvortil Inspektøren bemærkede, at der
som Wiuff virkelig vilde købe, blev man nok enige om Prisen. En
delig Aftale og Køb skulde dog afsluttes paa Selskabets Kontor i 
København. Herinde bød Wiuff 400 Kr. pr. Td. L. af Dyndjorden 
og 150 Kr. for den daarlige Jord. Dette Tilbud blev omsider akcep- 
teret, og Køberen fik endda V2 Aars Rentefrihed. Der blev købt 
106 Tdr. L., hvorpaa Gaarden „Søholm" blev bygget.

Det første A ar fik den ny E jer 60 Tdr. L. opdyrket ved H jælp af 
Trækstude, og da han om Foraaret havde faaet dette Areal tilsaaet, 
m yldrede Sæden snart frem i en Fylde, som Wiuff aldrig havde 
drøm t om. Han høstede 1200 Tdr. Sæd. Det forekom ham nu, at 
han var kommen i Besiddelse af en ren Guldgrube. De følgende 
3—4 A ar høstede han ogsaa særdeles godt; men nu begyndte ogsaa 
U krudtet a t m yldre frem  i en saa utrolig Mængde, a t de store For- 
haabninger fik et alvorligt Nedslag. Hvor Wiuff før havde høstet 
2000 Tdr., m aatte han efter faa Aars Forløb nøjes med 500 Tdr.; 
med en ikke ringe Æ ngstelse saa han Frem tiden i Møde. En effek
tiv U krudtsbekæm pelse var dengang m ere end vanskelig. Det blev 
snart klart, at en økonomisk Dyrkning af den ny Jord  stillede sæ r
lige Krav til sin Mand.

Da Lodsejerlagets Ledelse overgik til Lam mefjordens egne Folk, 
blev som næ vnt Side 63 Niels Hansen Risegaard Lagets første For
mand. Denne mærkelige, initiativrige og begavede Mand fødtes 
1854 i et meget fattig t Hjem  i Illerup ved Kalundborg. F ra  sit 
niende Aar m aatte han ud at tjene; han fik tidlig Forstaaelse for 
Arbejde, for Sparsommelighed og Penges Værdi. V interen 1874—75 
var han Elev paa Vallekilde Højskole; han lod sig uddanne til Meje
rist og var derefter ivrig paa Fæ rde for a t læ re Bønderkonerne 
bedre at kæ rne Smør, han blev en kort Tid E jer af et lille M ejeri i 
Faarevejle og købte 1881 Gaarden „Risegaard". Faa A ar senere byg-
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Der piøjes med Studespand.

gede han Teglværk paa sin Mark. Niels Hansen Risegaard faldt dog 
ingenlunde til Ro her. I 1888 overdrog han sin Gaard i en god Vens 
V aretægt, mens han selv med Fam ilie flyttede til København, 
hvorfra han i 3 Aar rejste  Landet rund t for a t agitere for en be
stem t Slags M ejerim askiner. 1891 vendte han tilbage til Risegaard, 
og i de følgende mange A ar blev hans rastløse S træ ben isæ r kny t
te t til Lammefjorden. Han blev efterhaanden E jer af store A realer 
paa Fjorden, var ivrig optaget af og til Tider den ledende Mand i 
de fælles Foretagender. Sammen med Proprie tæ r Mikkel S. Holm 
fra Samsø oprettede han et H estestutteri paa Fjorden, det nuvæ 
rende „Følvang". De indkøbte Føl, der senere solgtes som 2 Aars 
Plage. Til Tider fandt 70—80 unge Dyr deres Føde ude i de v idt
strak te  Folde. Siden byggede N. H. Risegaard „Lovtholm “, hvor 
han boede i en Aarrække. Hans u træ ttelige V irketrang møder vi 
senere U dtryk for i denne Bog.

Blandt Nybyggerne fik M aren og Søren Andreasen en særlig 
Plads i Folks Bevidsthed. Det skyldtes ikke m indst den udholdende 
Idealisme, de lagde for Dagen trods prim itive og fattige Levevil-
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kaar. Deres Liv og Virke er 
en sjæ lden Saga, der fortæ l
ler om M enneskers stræ b
somme Arbejde og store Af
savn for at rejse et selv
stæ ndigt Hjem paa Lamme
fjorden.

Søren Andreasen, der fød
tes i et Sm aakaarshjem  i 
Lille Gislinge 1854, uddan
nede sig i sin Ungdom til 
G artner, men vendte senere 
tilbage til det almindelige 
Landbrug. V interen 1875— 
76 var han Ernst Triers Elev 
paa Vallekilde Højskole, og 
han prægedes for Livet gen
nem dette Skoleophold. I 
1883 holdt han Bryllup med 
M aren Hansen fra Birkende 
paa Fyn. De to unge overtog 
en Naboejendom til Søren 
Andreasens Hjem; her kun

de de holde 1 Hest og 3—4 Køer. Kort efter forpagtede Søren An
dreasen sit Barndomshjem.

Søren Andreasen havde triste  M inder fra sin Barndoms Skole
gang, hvor aandløs U denadslæren og Prygl hørte til Dagens Orden. 
Da han og hans Kone frygtede, a t der vilde vente deres Børn en 
lignende tris t Skolegang, hvis de skulde sendes til Datidens offent
lige Skole, besluttede de to, a t de vilde hjem m eundervise deres 
Børn. Deres Ansvarsfølelse og Selvhjulpenhed blev lidet paaskøn
net af lokale M yndigheder; Æ gtefolkene følte sig chikaneret og 
forfulgt, og dette Forhold var m edvirkende til, a t de besluttede at 
bryde op med deres store Børneflok paa syv for a t finde en mere 
fri og uafhængig Tilværelse. Som en fjern  Fortids frie norske Bøn
der brød op fra H jem stavnen og drog til Island, saaledes tæ nkte 
Søren Andreasen at følge den samme Vej mod Nordvest. Men Rej-

A. Wiuff ,  Lodsejerlagets Formand 1909— 12 og 
1921— 26.
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sen blev kortere. Den gik til 
Lam mefjorden, og det var 
egentlig m ærkeligt. Søren 
Andreasen havde ganske 
vist fra sin tidlige Barndom 
haft et næ rt Forhold til 
Lam mefjorden; hans Faders 
Jord  gik ned til Fjorden, og 
Drengen færdedes daglig 
ved dens Bredder, hvor han 
isæ r var optaget af det rige 
Fugleliv. Men han saa paa 
Inddæm ningen og Tørlæg
ningen med den dybeste 
Uvilje, og han besluttede, at 
han ikke m ere vilde være i 
Hjemegnen; ja, han forban
dede endog Udtørringen.
Man forstaar derfor, a t han 
med ængstelige og beskæm 
mende Følelser tog Gernin
gen op ude paa Lam m efjor
den, og man forstaar, hvad 
han som gammel Mand sagde om denne Begyndelse for de mange 
A ar siden; „Jeg bad til Gud, a t han vilde glemme disse Forban
delser".

A ar 1900 forpagtede Søren Andreasen 34 Tdr. L. uopdyrket Jord 
ude ved Storøen. Forpagtningsafgiften var 600 Kr. aarlig de første 
5 Aar, derefter 700 Kr. aarlig. Han fik Forkøbsret til Jorden til en 
sam let Pris af 12.000 Kr. Her begyndte de da med meget smaa 
Midler, men med godt Humør og en ukuelig Vilje til .at rejse et 
godt og selvstændigt Hjem. Da der ikke var Penge til a t bygge Hus 
for, og de dog skulde have Tag over Hovedet, tog de fat paa at 
rejse en Jordhytte, hvori Halm og Tæ kkerør indgik som en væsent
lig Bestanddel af Byggem aterialet. I H ytten fandtes kun ét Rum, 
hvori hele Fam ilien — Forældre og syv Børn — skulde have deres 
Hjem. Uden for Hytten byggedes et lille „Fyrhus", hvori der op-

Lammefjorden  5’
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Vogterhusec. Maaske Lammefjordens første Bygning.

stilledes et Komfur, og her tilberedtes Maden. I denne Jordhytte  
boede Fam ilien i 4 Aar. I den strengeste V intertid  boede dog kun 
Søren Andreasen og den ældste Søn derude, mens den øvrige Fa
milie fandt Ophold i et lille Vogterhus, der laa paa Skræ nten af 
Storøen.

Der blev arbejdet haard t i det lille Hjem, og Børnene m aatte 
tidligt tage deres Tørn med. Noget af det første, man tog fat paa, 
var Bortrydning af de mange Sten, der fandtes paa M arken; de 
samledes i store Bunker, i en enkelt ca. 1000 Læs.

Besætningen var i de første A ar lille. Søren Andreasen holdt i 
disse A ar ikke Heste, men brugte Stude baade til M arkarbejde og 
Landevejskørsel; de kunde bedre end Hestene bruges paa den bløde 
Dyndjord. I Regnvejrsperioder sank baade Folk og Fæ  dybt ned i 
Dyndet, og en endnu levende Mand mindes at have set M aren og 
Søren Andreasen arbejdende ude i M arken med opkiltede Klæder, 
for Benene sank dybt ned i Dyndjorden.

Trods de fattige K aar var det et gæ stfrit Hjem, og mange fandt 
Vej ud til H jem m et paa Storøhage, hvor aandelige Spørgsmaal blev
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Maren og Soren Andreasens Jordhus.

drøftet med samme naturlige Indstilling som Dagliglivets nødven
dige Arbejdsopgaver. De to derude holdt fast ved H jem m eunder- 
visningen, og selv om Børnene følte sig noget trykkede, naar de 
skulde møde til den aarlige Eksamen i Faarevejle Kommuneskole, 
klarede de sig pæ nt, og M aren og Søren Andreasen fik den Glæde 
at se en Flok dygtige Børn vokse op under A rbejdets P lig ter og 
H jemm eundervisningens uregelmæssige, men personlige Præg.

Selv om Livet i Jo rdhytten  fik et vist rom antisk Skæ r over sig — 
navnlig for andre, som ikke delte de smaa K aar i Afsavn, og selv 
om der ogsaa kunde være festlige Stunder, saa var det dog et 
strengt Liv for baade store og smaa. Der m aatte slides, og .der 
m aatte taales Afsavn. Men det var Prisen, som man vilde betale 
for en fri og selvstændig Tilværelse. Og man glemte ikke sine For
pligtelser. En flere Aar gammel Brødregning fra Gislinge-Tiden 
blev betalt, saa snart M idlerne var dertil.

I 1904 rejste Fam ilien den første Længe, bygget af Kam pesten 
og med Ler som Bindemiddel. Underlaget var im idlertid ikke gra
vet dybt nok ned, og den bløde Dyndjord gav efter under Vægten, 
saa Huset, da det netop var naaet til Rejsning, styrtede sammen
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under en Storm. Der blev ufortrødent taget fat forfra og med mere 
Omhu, og snart stod en solid Længe, der indeholdt baade Beboelse 
og Stald.

Fam ilien saa efterhaanden Frugterne af deres store Slid. En 
skønne Dag i 1916 m ente Søren A ndreasen sig i Stand til at købe 
den Jord, han hidtil kun havde haft i Forpagtning. Men Ejeren, der 
nu havde set, hvad Jorden kunde yde, forlangte saa 18.000 Kr. i 
S tedet for de 12.000 Kr., som oprindeligt var den aftalte  Købspris. 
Det juridiske Grundlag har næppe væ ret i Orden, for Søren An
dreasen gik ind paa at betale 18.000 Kr. Senere tilkøbtes yderligere 
20 Tdr. L. god Dyndjord. Der m aatte bygges og udvides flere 
Gange, saaledes i 1917 et godt Stuehus. Nu var Ejendommen, der 
tidligere laa hen i raa  F jordbund med tilhørende Jordhytte, for
vandlet til en meget god Bondegaard med ny t Stuehus, rummelige 
Avlsbygninger og vel drevne M arker, 20—30 K reatu rer og 4 Heste 
hørte til. For at antyde Udviklingen frem  til vore Dage kan det op
lyses, at Søren Andreasens næ stæ ldste Søn, Frode Andreasen, paa 
den 54 Tdr. L. store Gaard avler ca. 400 Tdr. Sæd, en stor Rod
frugtafgrøde, endvidere en del Græsfrø, 2—5 Tdr. L. K artofler og 
et P ar Tdr. L. Gulerødder; de to Heste har ogsaa her m aattet give 
Plads for en Traktor. N aar m an staar i den frodige Have med de 
kraftige Træer, og naar m an ser T raktoren skride støt frem  over 
M arkerne, har m an svæ rt ved at forstaa, a t ved A arhundredets Be
gyndelse laa her Jo rdhytten  i øde Omgivelser, og Trækstudene trak  
Ploven langsomt gennem det nyvundne Land.

De Folk, som i 1872 pejlede Lam m efjorden og paa Grundlag af 
Jordbundsundersøgelser udtalte sig saa optim istisk om Boniteten, 
havde Ret; men de forstod næppe fuldt ud, hvilket Slid og Afsavn 
der vilde kræves af de M ennesker, som skulde opdyrke den raa 
Jord og rejse Hjem derude. M aren og Søren Andreasens Hjem er 
et skønt Eksempel paa, hvad der kan naas ved udholdende A rbejde 
og Nøjsomhed. Og de blev jo aldrig Arbejdets Trælle. Hvad de i 
deres Ungdom havde givet deres H jerte, var Tærekost baade til 
strenge Arbejdsdage og til festlige Stunder.

Andre af Lam mefjordens Pionerer har ydet en lige saa stor Ind
sats som M aren og Søren Andreasen, og ser vi paa det store Værk 
i dets Helhed, møder vi adskillige Navne, før de to kan nævnes.
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Frode Andreasens Caard 1956.

Æen det var et sm ukt U dtryk for Beundringen for og V urderingen 
f den jævne Mands Indsats paa Lam mefjorden, n aar Det kgl. 
lanske Landhusholdningsselskab i 1925 tildelte M aren og Søren 
Andreasen Selskabets store Sølvbæger for Landboflid. O verræ k
kelsen af Sølvbægeret fandt Sted ved den kønne Fest, som Holbæk 
landboforening holdt for de to og deres Fam ilie i Holbæk. Det var 
:n personlig Hyldest til de to Slidere; men det var ogsaa en A ner
kendelse af den store Landvinding, som havde kræ vet saa mange 
Menneskers bedste K ræfter.

Der er her næ vnt nogle faa Navne af Pionerernes Skare; men 
ivert Hjem paa Lam mefjorden har sin Historie, og naar der næv
ies enkelte Navne, maa disse opfattes som et U dtryk for de mange, 
som førte dristige Ideer ud i en rig Virkelighed. Mange saa med 
Skepsis paa M ulighederne for en ordentlig Eksistens paa Fjorden, 
igsaa længe efter a t Inddæm ningen var fuldbyrdet. Forsigtigt be
gyndte man med Opdyrkning langs Landvandskanalen, men man 
læ rede de største Betænkeligheder ved at bosætte sig ude paa 
len uvejsomme Fjordbund. Da de enkelte initiativrige havde vist 
Vejen, fulgte andre efter, idet der først blev Rift om Dyndjorden,
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mens Ler- og Sandjord adskillige Aar laa udyrket hen og kun bar 
S trandplanter og andet U krudt. Anlæg af de nødvendigste Veje og 
en yderligere Sænkning af Vandstanden skulde dog sæ tte Gang i 
Lam mefjordens Bebyggelse.



Veje, Opdyrkning og Jernbaner m. m.
Lodsejerlagets Protokol over Styrelsesm øder og Generalforsam 

linger i Tiden fra det første Møde den 20. December 1879 til 1956 
optager ca. 1400 tæ tskrevne Foliosider. I dette K ildeskrift omtales 
alle vigtige Forhandlinger og Beslutninger vedrørende Lam m efjor
dens Lodsejerlag. Styrelsen har aarlig t holdt et stort A ntal Møder, 
den ordinæ re Generalforsam ling blev i mange A ar holdt paa Hotel 
„Isefjord11, Holbæk, altid  paa behørig Maade bekendtgjort i „Ber- 
lingske Tidende1* (indtil 1912!) og de lokale Blade. Som Ledelsen 
kom i de hjem lige Lodsejeres egne Hænder, blev Styrelsesm øder 
og Generalforsam linger forlagt til de ved Lam m efjorden omlig
gende Landsbyer.

Ud af Protokollernes M ylder af Detaljer, og fra andre Kilder, 
skal her frem drages væsentlige Forhold af mere alm en og varig 
Betydning.

Et hyppigt behandlet Problem  i Styrelsesm øderne er Vejspørgs- 
maalet. Her gjaldt det dels om at forlænge eller anlægge nye Veje 
fra de omliggende Kommuner ud til det tørlagte Omraade, dels at 
forsyne selve dette Omraade med nye Veje. I den første Del af Op
gaven kunde man forvente Kom m unerne direkte interesseret. Man 
saa da ogsaa, at disse, ofte ved Am tets Mellemkomst, tilpassede 
V ejnettet, saa der blev god eller i a lt Fald taalelig Forbindelse ud 
til Fjorden. Undertiden blev det til S trid  m ellem A m tet og Kom
m unerne i Spørgsmaalet om Vejforpligtelserne. A ar 1900 opstod en 
b itter Strid mellem A m tsraadet paa den ene Side og B utterup- 
Tuse, Hagested-Gislinge, Grevinge og Vig-Asmindrup Sogneraad 
paa den anden Side. Striden gjaldt „Dæm ningsvejen11 fra Tuse 
Laage til Svinninge i Odsherred (senere kaldet Tuselaagevejen) 
E fter Bygningen af Dæmningen vedtog A m tsraadet i 1880 at betale
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Vejanlægget paa Dæmningens Inderside og vedligeholde det, og fra 
1. Januar 1881 overtog A m tet Vedligeholdelsen af hele Tuselaage- 
vejen mod faste aarlige Tilskud fra Kommunerne. Men i 1900 paa
vistes det ved Fæ rdselstæ llinger før og efter Odsherredsbanens 
Aabning, a t Fæ rdselen med belæssede Vogne som Følge af Banens 
Aabning var gaaet ned med 43,5 pCt. ved Tuse Laage, med 38 pCt. 
ved Gundestrup og med 21 pCt. ved Svinninge (Odsherred). Selv 
om Fæ rdselstæ llingen ogsaa viste, at A ntallet af ulæssede Vogne 
var steget alle 3 Steder, fandt A m tsraadet dog, at Vejens Vedlige
holdelse burde paahvile Kommunerne, og mod Odsherreds 2 Re
præ sen tan ter vedtog A m tsraadet, at Vejen fra 1. April 1901 skulde 
overgaa til Kommunernes Vedligeholdelse. Sogneraadene m ente 
ikke, a t Am tet ensidigt kunde fragaa en Aftale, og klagede til M ini
steriet; men A m tsraadet førte Sagen til Domstolene, hvor Am tet 
tab te  ved U nderretten  i 1903, men fik Medhold ved Højesteret i 
1906; fra  1.4.1901 skulde Vejen være at betragte som ren Bivej. 
Am tets 3 Vejmænd paa Stræ kningen blev afskediget, og Regnska
bet for de mange Aar, da A m tet havde afholdt Udgiften, blev op
gjort. Man lod dog delvis Naade gaa for Ret, idet Halvdelen af 
Kommunernes Tilsvar eftergaves, og der bevilgedes Kommunerne 
m indre aarlige Tilskud fra A m tsrepartitionsfonden til Vedligehol
delse. En A arræ kke senere skulde den voldsomme Biltrafik dog 
ganske ændre Forholdene ogsaa her; den om stridte Vej skulde a tte r 
overgaa til Am tet og til sin Tid blive helt ombygget til en af Am
tets m est m oderne Veje.

Den første større Vej paa Fjorden var „den brede V ej“, der 
senere fik N avneforandring til „Adelers A llé“. Denne afsattes efter 
Faarevejle K irke og Gislinge Mølle; i de første A ar var det meget 
beskedne Midler, m an ofrede paa den, og Vejen blev derefter. Med 
den gyngende U ndergrund kunde det ved Vintertide, naar den op
blødte Vejbane forvandledes til et Morads, blive ufrem komm eligt 
med lidt tungere Køretøjer. Paa Foranledning af Holbæk Am tsraad 
gik Lodsejerlaget og Aktieselskabet i 1897 ind paa hver a t yde 500 
Kr. til Istandsæ ttelse af Vejen fra Faarevejle K irke til den forven
tede Jernbanestation, hvis denne kom til a t ligge paa Flintholm  
eller Mellemøen, og under Forudsætning af a t Faarevejle Kom
mune bidrog med m indst 1000 Kr. Lodsejerlaget fandt dog Anled-
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ning til at fastslaa, at Vejens frem tidige Vedligeholdelse var Laget 
uvedkommende. Niels Hansen Risegaard er ogsaa her tid lig t paa 
Færde, han ønsker dette Vejstykke grundigt istandsat, helst under 
Tilsyn af Am tets Vejinspektør. Lodsejerlaget kunde principielt 
ikke paatage sig Vejanlæg eller Vejes Vedligeholdelse, men gav 
ofte mindre Tilskud; i øvrigt støttede Laget Lodsejernes Bestræ 
belser for at faa Veje optaget paa Sognenes Vejregulativ. Saaledes 
optog Asnæs Kommune en Del af Skovly vej en som Sognevej i 
1902, og i de følgende Aar optog Kom m unerne stedse større Vej
stræ kninger ud over Lammefjorden.

Nogle Oplysninger om en enkelt Vejs Historie kan bidrage til at 
illustrere Fjordens rige Udvikling.

Lam mefjordens Hovedvej, Adelers Allé, blev først optaget som 
offentlig Bivej ved A m tsraadets Skrivelse af Januar 1930, men paa 
Betingelse af, a t Lodsejerlaget sørgede for Vejens Istandsættelse 
inden 1. Juni s. A. — alt som det var bestem t ved Aastedsforretning 
allerede i 1928. Vejen blev dengang klassificeret som tred je  Klas
ses Bivej; saa langt frem mod Nutiden var den kun nogenlunde 
farbar.

I den sidste Snes A ar har Kommunerne og A m tet sam virket ved 
Udvidelse og M odernisering af denne Vej, som i Dag hører til Am
tets allerbedste Veje. Den første Stræ kning fra Landevejen i GI. 
Faarevejle til Landkanalen blev af Faarevejle Kommune udbyg
get i 1937—38. Man fik 50 pCt. i Vejfondstilskud. I Aarene 1941—51 
byggede A m tet for egen Regning den ny Stræ kning fra den sydlige 
Ende af Gislinge By til Sandby Bro. Til Arbejdet, der blev stæ rkt 
sinket af Krig og Restriktioner, ydedes ligeledes 50 pCt. i Vej
fondstilskud.

Stræ kningen fra Sandby Bro til Skjoldsløbet udbyggedes 1945 
—50 af Kundby og Vallekilde-Hørve Kom m uner med 85 pCt. Vej
fondstilskud. Endvidere blev V ejstykket fra  Sydenden af Gislinge 
By til Hovedvej 4 udbygget 1951—53, ligeledes med 85 pCt. Vej
fondstilskud, mens de øvrige Udgifter deltes mellem Am tet og 
Gislinge Kommune.

Endelig har Faarevejle Kommune i flere E taper udbygget S træ k
ningen fra Skjoldsløbet til Faarevejle Kirke. Til Arbejdet, der 
strak te  sig over Aarene 1950—56, fik man 85 pCt. i Tilskud.
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Til Sam menligning med de meget beskedne Beløb, man ofrede 
paa denne Vej i A arhundredets Begyndelse, kan det have sin In
teresse at oplyse, a t der gennem den her nævnte M odernisering er 
kostet 2.142.120 Kr. paa Adelers Allé. Udgifterne fordeler sig paa 
Vejfondet, Am tet og Kommunerne med henholdsvis 1.603.893 Kr., 
310.536 Kr. og 442.761 Kr. Vejen fra GI. Faarevejle til Hovedvej 4 
ved Gislinge er 11,68 km, den har en 7 m bred Kørebane med en 
3,5 m bred Rabat ved hver Side; det har kostet 265.000 Kr. pr. km 
at bringe Vejen i sin nuværende ypperlige Stand.

Adelers Allé har hidtil væ ret Kommunevej; men den adm ini
streres af Holbæk Amt, som deler halvt med Kommunerne m. H. t. 
Vedligeholdelsesudgifter. N aar Vejen er helt udbygget, hvilket sker 
i Løbet af 1956, vil Am tet overtage den som Landevej. En tør, men 
illustrerende Vejhistorie fortæ ller, hvorledes Lam m efjorden er 
draget ind i det travle, moderne Samfundsliv.

Mens Skovlyvejen, Tuborgvejen og senere andre Veje østpaa 
blev anlagt vinkelret paa Adelers Allé, saa afsattes igen vinkelret 
paa disse Veje de saakaldte „Høveje". Ved Opmaalingen og Boni
teringen i 1879 havde man saa vidt m uligt inddelt det inddæmmede 
Land i Rektangler paa hver 20 Tdr. L.; paa hver 2X20 Tdr. L. 
skulde der stikkes en Høvej ud. Nogle af disse Høveje henligger 
stadig som Jordveje, mens andre forlængst er bragt i en saadan 
Stand, a t de svarer til Nutidens Trafik. Vejspørgsm aalet gav An
ledning til næsten utallige D røftelser i Lodsejerlagets Styrelse. Af 
økonomiske Grunde var man ofte tilbageholdende og tilbøjelige til 
at henvise Vejspørgsmaal til Lodsejernes private Afgørelser; paa 
den anden Side blev det stedse m ere aabenbart, a t saa vel Lods
ejerlaget som A ktieselskabet til Lam mefjordens Tørlægning og 
Ferskvandsselskabet var s tæ rk t in teresseret i de vigtigere Vejes 
Anlæg og ordentlige Tilstand. De tre  „Foretagender" vedtog da 
ogsaa i 1915 en vigtig Beslutning om Sam arbejde vedrørende An
læg og Vedligeholdelse af visse V ejstrækninger; man var natu rlig 
vis ivrig efter a t paakalde Kommunernes Interesser, men mødte 
selvsagt her en forsigtig og henholdende Indstilling.

N aar Folk paa Lam m efjorden i tidligere Tid mødtes, drejede 
Sam talen sig ofte om Veje og Drikkevand. Saa længe man var hen
vist til a t grave Brønde, m aatte man nøjes med daarligt Drikke-
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vand, ofte en Slags Brakvand. Hvor man — som længst mod Vest 
— kunde faa Vand fra Bakkedragene i Faarevejle Sogn, var det in
gen Sag; men Beboerne mod Øst havde store Bekym ringer over det 
elendige Drikkevand. Da Dybdeboringer senere blev almindelige, 
blev man de fleste S teder denne alvorlige Ulempe kvit; men under
tiden giver Boringen Saltvand, naar man er saa uheldig a t ramme 
en Saltvandsaare.

V ejnettet skulde tjene Opdyrkningen og Bebyggelsen af F jor
den. Med Opdyrkningen af de v id tstrak te A realer gik det langsomt; 
derimod m eldte Ukrudtsplagen sig hurtigt. Vi har set, hvorledes 
U krudtet m yldrede frem  paa „Søholm“s M arker og truede K ultur
planterne paa Livet. Men den samme Fare m eldte sig næ sten over
alt. Det var ikke m indst de opkastede Jordm asser langs Kanalerne, 
som gav en fortrinlig Vokseplads for en yppig Ukrudtsvegetation, 
isæ r Følfod, Mælder, Kamilla, Døvnælde, P ileurt og Tidsler; Frøet 
spredtes ud over Landet, og hvor dette endnu ikke var taget 
ind under en intensiv Behandling, trivedes snart hele U krudts
skove. Den største Plage var nok Agerkaalen, som vældede frem 
i en utrolig Mængde. Undertiden vovede m an ikke at saa Vaar- 
sæd, men holdt sig til V intersæden. U krudtsharven kunde svække, 
men langt fra  tilstræ kkeligt bekæm pe denne Plage. Først ved 
Sprøjtning fik man det effektive Middel i Hænde, og m an kan i 
Dag se rene M arker paa Fjorden som paa det høje Land.

En haard Fjende mødte Landm anden i Senegræsset. Den fede 
Dynd jord gav de bedste V ækstbetingelser for dette Ugræs; det gik 
dybt og bredte sig vidt ud og dannede et sam m enfiltret Fletværk, 
saa Hestene kun med største Besvær trak  Plov og Harve igennem. 
Det var nødvendigt at samle de store M ængder Senegræs i Dynger, 
som man satte Ild paa, og til Tider saa man mange rygende Brande 
ud over Fjorden. Nogle S teder ses endnu Burre, Snerre og Fugle
græs, da man endnu ikke kan bekæm pe disse effektivt ad kemisk 
Vej.

Endnu en vildtvoksende Plante skal nævnes, nemlig Tække
røret. Paa de lave Stræ kninger og isæ r paa Søbredderne voksede 
Røret i stor Frodighed. Ejerne af disse S træ kninger erfarede snart 
Tæ kkerørets Værdi. Der var Rift efter Tækkerør, og flere Lods
ejere havde i et godt Rørskær en betydelig Indtægt.
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Det vil erindres, a t „Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlæg
ning" vedblev at væ re E jer af store A realer langt frem i Tiden. 
Disse A realer henlaa hovedsagelig i Græs. Selskabet tilbød de an
dre Lodsejere og Omegnens Landm ænd at modtage U ngkreaturer 
og Plage til Som mergræsning for en rim elig Pris. Der indrettedes 
flere Steder Kvægfolde, saaledes paa de store Arealer, som hørte 
ind under Dragsholm Gods. Det vil huskes, a t Godset forud for Ud
tørringen ejede Øerne Flintholm , Mellemøen og Storøen; hertil 
havde Godset sikret sig Ejendom sret til betydelige omliggende 
Arealer, som nu indhegnedes til Fold, hvori store Flokke U ngkrea
tu re r og Plage fandt gode M uligheder for Trivsel. Det skal have 
væ ret et m alerisk og frem m edartet Syn at se de store Skarer af 
Ungdyr løbe rundt; nogle blev i Sommerens Løb vilde, og dram a
tiske Episoder udspilledes, naar Dyrene ved Efteraarstide skulde 
indfanges.

Aktieselskabet og andre større Lodsejere prøvede at sælge Hø 
og — senere hen — Halm til København. Ofte blev der mellem de 
større og fjerntboende Lodsejere paa den ene Side og lokale Land
mænd paa den anden Side slu ttet Aftale, hvorefter disse sidste 
skulde slaa Græsset og bjerge Høet op paa det høje Land mod at 
faa Halvdelen af Høet. Det kunde im idlertid være meget vanske
ligt a t bjerge Høet, for Fjordbunden var ofte saa blød, at Heste og 
Køretøjer sank dybt i Dyndet og um uliggjorde Bortkørselen; da 
m aatte man foreløbig nøjes med at sæ tte Høet i Stak og udsæ tte 
Transporten, til Frosten gjorde Jorden bæredygtig. Men saa kunde 
man ved V intertid se Travlhed udfolde sig, naar Høet skulde føres 
til Jyderup Station, hvorfra det med Toget bragtes videre til Kø
benhavn. D ernæst skulde det transporteres til Hovedstadens Halm 
torv og endelig efter Salget bringes ud til Køberne. Fragtom kost
ningerne blev alt for store, og Nettoprisen svandt ind til 2 øre pr. 
kg, hvilket var a lt for lidt. Nogle Forsøg paa at indskibe Høet og 
sælge det i London, hvor det kunde indbringe den tredobbelte pris, 
førte ikke til noget videre. Det bedste Resultat for alle P a rte r op- 
naaedes, naar Landm ændene i de omliggende Sogne købte Høet. 
Det blev dog efterhaanden almindeligt, a t Landm ændene lejede 
større eller m indre A realer; paa disse tog m an  først en K orn
afgrøde, hvorefter Jordstykket blev udlagt med Græs og Kløver.
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Fra Odsherredsbanens Aabning.

Paa de fede D yndarealer voksede en vældig Afgrøde, og mange 
Landm ænd bjergede ved Sommer- eller V intertide M ængder af det 
værdifulde Foder hjem.

I 1898 aabnedes Odsherredsbanen, som skulde blive af største 
Betydning for Lam mefjorden. Hvad Johs. V. Jensen siger om en af 
de jyske Jernbaner: den „blev Liv og Død for Himmerland*1, tør vel 
ikke siges om Jernbanen  og Odsherred; men for Lam mefjorden 
blev Banen af afgørende Betydning. Mens V ejnettet derude endnu 
var i sin Vorden, og før M otortrafikken havde holdt sit Indtog, da 
betød Jernbanen de mange M uligheder. Forud for Anlægning af 
Jernbanen  diskuteredes Linjeføringen. Nogle vilde have denne over 
Dæmningen fra Audebo til G undestrup og derfra videre til Nykø
bing. Det var isæ r det nordlige og østlige Odsherreds Plan, som ved 
en Jernbane ad denne Stræ kning vilde komme i hurtig  Forbindelse 
med København. Andre holdt paa en vestligere Linjeføring, hvor
ved Lam m efjorden blev delt m idt over. F ra  Hørve førtes Banelege
m et ud over Fjorden til Mellemøen, hvorpaa Faarevejle Station op
førtes, og videre til Asnæs og Nykøbing.

Lammefjorden t*
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Omkring Faarevejle Station voksede et blom strende lille By
samfund op. Beboerne kom ved Jernbanens Hjælp i livlig Kontakt 
med Omverdenen. V aretransport til og fra Fjorden voksede Aar 
for Aar; Jernbanens Eksistens stim ulerede Produktionen af for
skellig Art, for Afsætnings- og Transportforhold var æ ndret rad i
kalt. Ogsaa med Odsherredsbanen var der skabt øgede Muligheder 
for, a t nye Foretagender kunde krones med Held. Tiden var kom
men, da en ny Landvinding sattes paa Dagsordenen.



Ny Udvikling
Som næ vnt Side 63 gik Styrelsen af Lodsejerlaget i 1904—05 

over paa de paa Fjorden bosiddende Mænd med Niels Hansen Rise- 
gaard som Formand. Det vigtigste Spørgsmaal, den nye Styrelse tog 
op, var en yderligere Sænkning af V andstanden til 4,75 m (15 Fod), 
saaledes som den oprindelige Plan lød paa. Man havde i Aarenes 
Løb ofte drøftet Ønskeligheden heraf; thi derved vilde dels den 
allerede tørlagte Jord bedre kunne afvandes, dels vilde man be
grænse Søarealet, som det var tæ nkt i 1872—73. Man kunde gaa 
ud fra, at Lcdsejerlaget vilde støtte Sagens Fremme; men hvordan 
vilde Ejerne af Søen, „Aktieselskabet til Frem m e af dansk Fersk
vandskultur", stille sig? Risegaard søgte Selskabets Styrelse i et 
Møde den 12. Ju li 1904, og han frem stillede her sit Syn paa Sagen.

Til Ejendommen „Lammefjordssøen" hørte ca. 3000 Tdr. L., 
hvoraf 753 Tdr. L. allerede var tørlagt. Dersom m an sænkede 
V andstanden til + 4,75 m, vilde det interesserede Aktieselskab faa 
tørlagt yderligere ca. 1400 Tdr. L. og saaledes faa et tørlagt Om- 
raade paa 21—2200 Tdr. L., mens Søarealet begrænsedes til 8—900 
Tdr. L. Risegaard mente, at man i det indvundne Land vilde faa 
værdifuld Jord, ligesom de allerede tørlagte 753 Tdr. L. utvivlsom t 
vilde stige betydeligt i Værdi. Og selv om Søarealet blev begræ n
set, vilde Fiskebestandens Trivsel ikke berøres deraf, men Fiske
rie t vilde blive meget lettere. Efter Risegaards Tanker skulde Lods
ejerlaget paatage sig Udgifterne forbundne med Vandstandssænk
ningen; men Ferskvandsselskabet skulde frem tidig yde 4000 Kr. 
aarligt i D riftsudgifter i Stedet for de 900 Kr., som hidtil var betalt.

E fter dette orienterende Møde, hvorunder Selskabets Styrelse 
lovede at overveje Sagen, arbejdede Risegaard videre med Spørgs- 
m aalet i Lodsejerlaget. Ved Styrelsesm øder Oktober 1904 og J a 
nuar 1905 drøfter man indgaaende Sagen, og herefter tilbød man
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Lammefjorden 1907.

Ferskvandsselskabet a t sænke Vandstanden til ^  4,75 m; men Sel
skabet skal i Stedet for de om talte 4000 Kr. aarligt deltage i D rifts
udgifter paa lige Fod med Lodsejerne. Den endelige Aftale mellem 
Lodsejerlaget og Ferskvandsselskabet blev truffet 4. April 1905. 
Efter denne Aftale forpligter Lodsejerlaget sig til hvert Aars 15. 
April a t have Vandstanden i Søen nedbragt til ^  4,75 m (15 Fod) 
under daglig Vande; denne V andstand skal holdes til 15. Juli; der
efter skal den til 1. Oktober væ re m indst + 14 Fod, og endelig i Ti
den 1. Okt. til 15. April skal Vandstanden holdes nede paa + 13 
Fod.

Ferskvandsselskabet anerkendte paa sin Side som tørlagt hele 
det sig tillagte Landareal, der laa over den af Landinspektøren i 
1905 afsatte + 14 Fods Kurve. Med Hensyn til dette Areal, som 
efter Landinspektørens Erklæ ring andrager 1675Vs Tdr. L., aner
kendte Selskabet, a t der paahvilede dette Areal gennem snitligt 17 
P arte r pr. Td. L. eller i alt 28.483 Parter, som skal fordeles efter de 
enkelte Jordstykkers Værdi. Denne Fordeling skulde foretages 
snarest muligt og under alle Omstændigheder, inden noget Bortsalg



Ny Udvikling 85

Pumpestationen omkr. 1905.

af Jord  fandt Sted. Ferskvandsselskabet skulde det Aars 15. April, 
da V andstanden var nedbragt til -*• 4,75 m, indtræ de som fuldt be
rettiget Medlem af Lodsejerlaget.

Samme Dag godkendtes denne Overenskomst af Lodsejerlagets 
Generalforsamling. Men Forhandlingerne, som var ført mellem de 
to S tyrelser i al Venskabelighed, fik en b itter Efterklang ved Ge
neralforsam lingen. Ved Styrelsens Udvidelse fra 3 til 5 M edlemmer 
skulde det gamle Aktieselskab og Ferskvandsselskabet — efter 
forudgaaende Sam taler mellem de respektive S tyrelser — repræ 
senteres med hver sit Medlem; Generalforsam lingen tog dog intet 
Hensyn hertil, men valgte dem onstrativt to af Egnens Mænd, Gaard- 
ejer Anders Andersen, Hørve, og G aardejer P. Christensen, Sandby. 
Ved det følgende Styrelsesm øde d. 10. April ud taler de 3 gamle 
Styrelsesm edlem m er den alvorligste Beklagelse af den „ved Gene
ralforsam lingen den 4. ds. udviste store Hensynsløshed over for 
Aktieselskaberne Lam m efjordens Tørlægning og Dansk Fersk- 
vandskultur“, og da A fstem ningsresultatet blev kendt „afsluttede 
det med H aanlatter og H urraraab". De to nyvalgte M edlemmer 
stem te naturligvis ikke for denne Protokoltilførsel.

Lammefjorden 6*
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Ferskvandsselskabet var nu saa vel som det gamle Aktieselskab 
blevet Medlem af Lodsejerlaget.

Den 14. April 1906 erklæres Vandstanden at være bragt ned til 
15 Fod, ligesom Ferskvandsselskabet erkender det sig tilhørende 

Areal, der ligger højere end 14 Fod Kurven, for tørlagt.
Da de gamle Dam pmaskiners Kapacitet efterhaanden var ned

sat, og da den lige nævnte V andstandssænkning vilde stille store 
Krav til U dpum pningsm ateriellet, købte man i 1905 to Vindmoto
rer og A aret efter en tred je  meget stor Vindmotor, hvormed Vand
standen — om det skulde blive ønsket — kunde nedbringes til 18 
Fod. Udpum pningen ved den forøgede V andstandssænkning havde 
kostet Laget 25.000 Kr., men Laget skulde efter Risegaards Opgø
relse faa en M erindtægt paa 5000 Kr. aarlig, saa baade Laget og de 
enkelte Lodsejere skulde faa Gavn af den ny Landvinding.

Tilmed kunde det ved Generalforsamlingen i 1907 oplyses, at 
mens man i tidligere Aar havde pum pet i op til 60 Døgn, havde man 
i det sidste Aar kun pum pet i 27 Døgn, og mens det med Damp 
havde kostet 17 Øre at udpum pe 1000 Tdr. Vand, kostede det med 
V indkraften kun 5 Øre. I 1912 overvejede man at indsæ tte en Die
selmotor paa 200 HK; men Planerne om Bygningen af „Nordvest- 
sjæ llands H øjspændings-Elektricitetsværk" i Svinninge førte tid 
ligt dette store Værks ledende Mænd i Forhandling med Lodsejer
laget, og allerede den 23. Nov. 1912 sluttedes Overenskomst mellem 
E lektricitetsvæ rket paa den ene og Lodsejerlaget paa den anden 
Side om Levering af Strøm til Udpum pningen ved Audebo. Af den 
meget omfangsrige Overenskomst skal fremhæves, a t Prisen for de 
først leverede 5000 kWt. skulde være 6 Øre pr. kWt., for de næste 
5000 5,5 Øre pr. kWt. og derefter 5 Øre pr. kWt. For øvrigt skulde 
Prisen paa Strøm  staa i et næ rm ere afta lt Forhold til den til enhver 
Tid gældende Kul- og Oliepris. Til April 1914 begyndte V ærket at 
levere Strøm, og m an brugte nu i de følgende A ar tre  K raftkilder 
ved Pum pningen: Dampen, Vinden og Elektriciteten. Da den første 
Verdenskrig udbrød i 1914, og da Kulpriserne som Følge af Krigen 
steg til de store Højder, blev V indkraftens Billighed aabenbar. 1 
Krigens sidste Aar og i den første Fredstid stilledes store H indrin
ger i Vejen for Kultilførsel. Man holdt de gamle Dam pm askiner i 
Gang med store M ængder af Tørv, mens Svinningeværket paa
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Faarereile Højskole.

Grund af Kulmangel m aatte nedskære Strøm tildelingen, ja en kort 
Tid endog helt standse den til Audebo.

Det var dyre Aar. Mens Lodsejerne i mange Aar kunde nøjes 
med at betale fra  15 til 25 Øre pr. Andel, m aatte der nu betales 50 
Øre, og endda var Lagets Økonomi meget anspændt.

Elektricitetsforsyningen havde p. Gr. af Krigen faaet en ugun
stig S tart, og selv om mange forstod, a t E lektriciteten m aatte blive 
den frem tidige Kraft, var det alligevel de uheldige E rfaringer fra 
Krigstiden, der medførte, a t Interessen i 1920—21 samledes om at 
bygge to store Vindm otorer til ca. 100.000 Kr.; disse skulde afløse 
de gamle Vindm otorer; den ene af disse blæste for Resten ned i en 
Storm; og de to andre sattes ud af Drift. April 1921 sluttedes Kon
trak t med Fabrikant Dahlgaard, Holbæk, om Levering af de to nye 
Vindmotorer. Opstillingen af disse sinkedes, da G rundejerne — af 
det omliggende Søareal — nægtede at afgive Plads til Vindm øller
nes Opførelse. En Retssag og Ekspropriation blev nødvendig; men 
i Oktober 1922 kunde de to nye Møller tages i Brug.

Allerede i 1917 vedtog man at holde Vandstanden nede paa — 14
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Fod i V interhalvaaret, imod at Ferskvandsselskabet tog yderligere 
6667 Andele paa sine Arealer, og da m an med de to nye Vindmoto
rer havde faaet m ere Magt over Forholdene, besluttede man i 1924 
at holde V andstanden nede paa 4,75 m (15 Fod) hele Aaret 
rundt; men Tanken om en Vandstandssænkning til -4- 7 m kom 
frem  allerede under den første Verdenskrig. Da dette forudsatte en 
kostbar Ombygning og M odernisering af hele Pum peanlægget og 
en betydelig Udvidelse af Kanalsystem et, veg m an foreløbig tilbage 
for de store Udgifter. Men Sagen skulde senere blive taget op og 
gennemført. Og selv om M odstanden mod den hele U dtørring var 
stor, skulde Erfaringen vise, a t ogsaa denne sidste Etape i det store 
Landvindingsarbejde blev af meget stor Betydning, naturligvis 
først og frem m est for de direkte implicerede Lodsejere, men ogsaa 
for Lam m efjorden som Helhed.

Mens m an paa Lagets hyppige Styrelsesm øder og aarlige Gene
ralforsam linger forhandler og træ ffer vigtige Beslutninger om de 
fælles Opgaver, rejser sig Hjem efter Hjem ude paa Fjorden. Her 
er Landbrug af alle Brugsstørrelser, Husm ands- og Gaardm ands- 
brug, store Landbrugsbedrifter med Hagesholm som den største. 
Omkring Faarevejle Station udvikler sig i hurtig t Tempo et By
samfund, der domineres af Højskolens anselige Bygningsværk, „det 
hvide Slot", som syner vidt omkring, hvad enten Beskueren færdes 
paa det flade Fjordom raade eller oppe i de storslaaede Bakkedrag 
i Vest og Nord. Højskolen er opført paa den lille 0  Flintholm  i 
1907. Det var Indre Missions Venner i Am tet, som rejste Skolen, og 
de har med udholdende Troskab staaet Vagt om Skolen i mørke og 
lyse Tider. Sommeren 1951 overtog „Kirkelig Forening for Indre 
Mission i Danm ark" A dm inistrationen af Faarevejle Højskole, der 
nu som en selvejende Institution byder unge Kvinder almindelig 
Højskoleundervisning og forberedende Sygeplejeundervisning. I 
Stationsbyen voksede ogsaa frem  en Kommuneskole, en stor F ri
skole med Efterskole og alle de H aandværk og Forretninger, som 
hører et norm alt Landsbyliv til. Mens de første Nybyggere var 
prægede af de haarde, prim itive Kaar, som Forholdene paa Fjorden 
bød, blander Nutidens Beboere af Fjorden sig paa en selvfølgelig 
Maade med Folk fra det høje Land, og hine staar i Levefod og Livs
vaner saa vist ikke tilbage for disse. Et blom strende Stykke Dan
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mark, hvor Initiativ  og Udvikling gør sig s tæ rk t gældende. Men 
dette Stykke D anm ark var og er afhængig af Audebo-Dæmningen. 
Den er V æ rnet mod den farlige Fjende, Havet. Norm alt skvulper 
det venligt mod Dæmningens Side; men pisker Storm en det op i 
dets Vælde, og kastes Vinden om i det farlige Hjørne, da bryder 
vældige K ræ fter ind mod det møjsommeligt opbyggede M enneske
værk. Da kunde dette V æ rk komme i Fare og dermed H undreder af 
Hjems Eksistens. Det var det, der skete en O ktobernat i 1921.



Stormfloden og Tøbruddets Angreb
Lodsejerlagets Protokol oplyser følgende: „Aar 1921 den 25. 

Oktober afholdtes Møde i Lagets Kontor ved Audebo, hvor sam t
lige M edlemmer var til Stede ... Bestyrelsens F lerta l udtaler: A. 
P. Petersens Kolleger i Bestyrelsen frem sæ tter herved den h jer
teligste Tak og Paaskønnelse for den Aarvaagenhed, han Natten 
til den 24. Oktober udviste ved Audebo-Dæmningen, og den Ihæ r
dighed, hvormed han i re tte  Tid fik tilkaldt den Hjælp, som 
reddede Lam m efjorden for Undergangens Bølger.

Wiuff, N. Hansen Risegaard, R. Hansen, Th. Kristensen."

Til Grund for denne Protokoltilførsel ligger de dram atiske 
Hændelser N atten mellem 23. og 24. Oktober og Fabrikant A. P. 
Petersens Indsats denne Nat. Hvad der skete var følgende: I et 
P ar Dage havde det blæst s tæ rk t over Danm ark, V indretningen 
havde væ ret sydlig og vestlig, hvorefter den blev nordvestlig. 
Store Vandm aser pressedes ind i K attegat og Isefjorden, hvor der 
blev et usædvanligt Højvande. Da Blæsten N atten til den 24. 
Oktober gik over til Storm, og da Vinden samtidig drejede om i 
Nordøst, skabtes en meget farlig Situation. Vandm asserne rejstes 
i vældige Bølger og pressedes ind mod Snævringen ved Audebo- 
Dæmningen; dennes øverste græ størvklæ dte Del blev hurtig t ud
sat for Nedbrydning, mens store P artier i den lavere Del af Dæm
ningen sugedes ud i Havet. Faren var overhængende. Fabrikant 
A. P. Petersen, Gundestrup, blev den 23. om Efterm iddagen klar 
herpaa og slog straks Alarm.

Som en Løbeild for Budskabet fra Hjem til Hjem ud over F jor
den: Dæmningen er i Fare! F ra  alle Egne af Fjorden som fra 
Omegnen strøm mede Folk til for at tage Kampen op mod Storm -
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floden. Snart var H undreder af M ennesker i A rbejde med a t fylde 
Sandsække, der hurtigst muligt kørtes ud paa Dæmningen, hvor
fra de kastedes ud for at afslaa Bølgernes Angreb paa de farligste 
Steder. Men Tusinder af Sække forsvandt tilsyneladende nytteløst 
i det fraadende Dyb. Paa en Stræ kning af 375 m var Jordvolden 
over Glaciset bortrevet. Man kørte nu Halmlæs paa Halmlæs, 
isæ r fra Gislingebugten, ud til Valpladsen, og de store pressede 
H alm knipper blandedes med Sandsækkene. Men Situationen syn
tes fortvivlet. Da Storm en og Bølgeslaget var paa sit højeste, 
kunde de mange M ennesker kun føre en henholdende og vigende 
Kamp. I de værste fire Timer raseredes om trent Halvdelen af 
Dæmningens Krone i Sydenden, og A ngrebet fortsattes tilsyne
ladende med uform indsket Styrke; ved 11-Tiden var der kun en 
ubetydelig Del af Jordvolden tilbage.

Mens Kampen førtes ude ved Dæmningen, levede Folk i dyb 
Æ ngstelse om kring i de mange Hjem paa Fjorden. Hvis Gennem
bruddet skete! Et enkelt Sted brød m an op og drog bort fra F jor
den. I mange Hjem gjorde man a lt k lar til hurtig  Flugt. Det bedste 
Bohave blev læsset paa Vogne, Seler lagt paa Heste, og Forbere
delser tru ffet til Transport af Dyr. I N attetim erne drøftedes i 
ængstelige Sam taler, hvordan Ulykken vilde komme, hvis Dæm
ningen sønderbrødes. Vilde Vandm asserne vælte frem  som en 
m ægtig Bølge, eller vilde V andstanden langsomt stige, og hvor 
langt under Vandspejlet laa ens Hjem?

Imens førtes Kampen ude ved Dæmningen, hvor mange H un
drede H ænder og Snese af Hestespand var i febrilsk Virksomhed. 
Den kendte Erfaring, a t nordøstlige Vinde giver lavt Vand i 
Lammefjorden, holdt for saa vidt Stik, som det ved Il-T iden  var 
kendeligt, a t V andstanden begyndte at falde, og at den værste 
Fare var overstaaet. Men en ny Erfaring fik m an ogsaa; thi naar 
en haard Storm  bæ rer mod Land, falder V andstanden meget 
langsomt, og det havde vist sig, at en Jordvold ikke m odstaar 
ret mange Timers haarde Angreb af Storm  og Bølger. Volden 
vaskes væk. Et Bølgeslag, som standses mod en Dæmning paa 
dybt Vand, har en m ægtig K raft til at slaa ned og suge med sig 
Jord  og Sten i Tilbageløbet, og det bliver uberegneligt, hvad 
der kan ødelægges.
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Som sagt: Ved Il-T iden  den 24. Oktober blev det klart, a t den 
øjeblikkelige Fare var overstaaet for denne Gang, og de mange 
træ tte  Mænd kunde tage hjem  til en kort Hvile. Men tæ nk
somme M ennesker m aatte spørge: Hvis Faren først var blevet 
iagttaget et P ar Timer senere, eller hvis Storm en havde væ ret 
blot lidt stæ rkere, eller hvis Folk ikke i saa stort Tal og med saa 
enestaaende Energi og Udholdenhed havde kastet sig ud i Kampen 
for Hjem og Bedrift! Ja, da var K atastrofen sket. Dæmningen 
var altsaa ikke betryggende. Eller var den i sin Tid opført i for
svarlig Styrke, var den i a lt Fald ikke holdt i betryggende Stand. 
Det sidste var m aaske Sagens Kerne.

N attens og M orgenstundens Spænding udløstes i en dyb Glæde. 
Det er ejendom meligt mellem Protokollens mange H undreder 
tørre og saglige Optegnelser om Veje og Vandløb, Pum peværk 
og Vandstandsforhold o. s. v. a t læse følgende: „... en forløsende 
Glæde afløste de angstfulde Timer, der havde faaet saa stæ rk t 
Tag i Befolkningen paa Lam mefjorden; det var højest forskellige 
Toner, der den Dag gik igennem Telefonen; og igennem den 
traadløse Telefon gik der sikkert mange A ngstraab og derefter 
takkende Toner højere op“.

Men selv om den øjeblikkelige Fare var afværget, krævede 
Forholdene hurtig  Handling; thi rejste  Storm en sig igen, vilde 
den delvis ødelagte Dæmning helt gennembrydes. Allerede Dagen 
efter holdtes Raadslagning. Man vedtog at bringe følgende Med
delelse gennem de lokale Blade: „Bestyrelsen for Lam mefjordens 
Lodsejerlag skal herved paa Lagets Vegne frem bære den h jer
teligste Tak til hver især, som hurtig t gav Møde paa Dæmningen 
ved Audebo den 24. ds. og ved deres A rbejde bidrog til, at hen
ved 1000 Hjem blev frelst fra en Oversvømmelse i Lighed med, 
hvad der overgik Saltbæ k Vig“. E fter de stedkendtes og sag
kyndiges Raad samledes et Beredskabslager til Brug mod et 
eventuelt nyt Angreb. Denne Bestemmelse blev tiltraad t af den 
Ingeniør fra Statens Vandbygningsvæsen, som straks var blevet 
tilkaldt, og som nu fik Tilsyn med Genopbygningen. Den 26. 
Oktober, to Dage efter Stormfloden, tog man fat paa G enrejs
ningen. F ra  Beboerne i Faarevejle Sogn kom der straks Tilbud 
om frivillig Kørsel, skønt de boede længst fra Audebo. Men fra
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alle Sider var man ivrige efter a t hjælpe. I Løbet af 14 Dage var 
Dæmningen genopbygget i sin oprindelige Størrelse, hvad den 
løse Fyld angik; hertil medgik ca. 6000 Læs Fyld, som uden Ind
sigelse blev afgivet af forskellige Lodsejere. Der brugtes daglig 
mellem 25 og 50 Vogne, og efter endnu 14 Dages Forløb var ca. 
4000 Læs Glacissten udkørt; disse blev nedlagt af ca. 50 Mand, 
som stadig var i Arbejde paa selve Dæmningen, mens andre 25 
Mand harpede Sten i nærliggende Gruslejer. Styrelsens Med
lem m er og M askinm esteren ledede skiftevis A rbejdet under In
geniør Skadhedes gentagne Tilsynsbesøg. A rbejdet fortsattes med 
fuld K raft til Juleaften; da var Dæmningen færdig og sten
klæ dt lige til dens Top. Styrelsen havde im idlertid indkaldt en 
særlig Generalforsam ling til den 14. December. Her opfordredes 
Styrelsen til a t lade Dæmningen forstæ rke og til a t stille den un
der saglig Tilsyn i Frem tiden. Dette skete. Dæmningen blev i 
den følgende Tid yderligere forstæ rket; til A rbejdets Udførelse 
opnaaedes S tatstilskud paa 25.000 Kr., og herefter har Dæmnin
gen væ ret under Tilsyn af Statens Vandbygningsvæsen i Hen
hold til Skrivelse af 5. August 1922 fra Storm flodsskadeudvalget 
af 1921. Lodsejerlagets Generalforsam ling godkendte denne Ord
ning den 9. Septem ber 1922. I nyere Tid har m an ved Audebo et 
stort Beredskabslager af Olie, der kan udkastes til a t dæmpe Bølge
slaget.

Selv om meget betydelige A rbejder ved Genopbygningen var 
udført frivilligt og gratis, løb alligevel store Udgifter paa, ca. 
65.000 Kr.; denne uventede Post i Forbindelse med Udgifterne 
til de to store, nye Vindm otorer gjorde Laan i Sparekasser og hos 
en Kreds af Lodsejere nødvendig, ligesom man havde Brug for 
„Banken for Holbæk og Omegn"; men Fjordbeboerne var erfarne 
Folk, naar det gjaldt at overkomme Vanskeligheder. Det lykke
des ogsaa denne Gang. Lagets Gæld var i 1922 ca. 160.000 Kr., og 
Lodsejernes Antal op imod 600.

Havets Angreb var m an fortrolig med, selv om m an aldrig 
tidligere i Dæmningens Tid havde set et saa farligt Anløb som 
det just om talte. Godt et Par A ar senere skulde man erfare et 
lumsk Angreb fra uventet Side. V interen 1923-24 bød paa lang
varig Frost og stort Snefald. Da Tøbruddet omsider kom i Marts,
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strøm mede Sm eltevandet fra det højereliggende Landom raade 
ned mod Landvandskanalen. Denne Mulighed var forudset, da 
man i sin Tid gravede K analerne og byggede Volden. Men man 
havde næppe forudset, at K analerne under saadanne Forhold 
kunde være bundfrosne, hvad de netop var nu. Da in tet Afløb 
kunde finde Sted, dannedes efterhaanden uden for den indre 
Kanalvold mægtige Søer, der steg helt til Voldens Krone og øvede 
et saa m ægtigt Pres paa denne, at den flere S teder gav efter; 
dette gjaldt navnlig, hvor Dynd og Sand var væsentlige Bestand
dele i Diget som ved Faarevejle-K analen og i Svinningebugten. 
Paa sine Steder fossede Vandm asserne ind i Fjordom raadet, mens 
det andre S teder pressede sig piblende frem  under Diget og dan
nede Kildevæld inde paa Fjorden.

Som ved Stormfloden strømmede Folk til for at optage Kam 
pen mod Vandmasserne. Da den tilkaldte formodede Sagkundskab 
stod raadvild, m aatte Beboerne som saa ofte før selv handle. Man 
tog til Kanalens to Udløb ved Isefjorden og Nexelø Bugt, hvor 
man med Dynam it søndersprængte Isen og flaadede Isflagerne ud i 
aabent Vand. Ved mange Hænders Hjælp fik m an her og der løs
net Isen, og da Vandm asserne brød paa, sattes Isflagerne paa 
lange S træ kninger i D rift mod Udløbene. Omsider fik Vandet 
frit Løb; men da var rigtignok store Om raader i Fjorden over
svømmet; der stilledes dette Foraar store Krav til Pum pem ate
rialet, og man havde her rig Lejlighed til at erfare, at hele Ma- 
skinanlægget træ ngte til en kraftig  Udvidelse og Modernisering.

A rbejdet med at istandsæ tte Kanaldiget blev hurtigst muligt 
taget op med Kraft. Frivillig og gratis A rbejdskraft og Kørsel 
blev ydet i stort Omfang. Paa de svageste S teder byggede man 
L erkæ rner ind i Volden. Under Styrelsens Ledelse arbejdedes 
der det meste af Sommeren; men R esultatet blev da ogsaa her 
som ved Dæmningen efter Stormfloden: V ærnet var styrket, man 
boede med større Tryghed paa Lammefjorden.



Landvæsenskommission, 
Overlandvæsenskommission og 
Afvandingskommission

Den 23. Septem ber 1924 holdtes en smuk Fest paa Faarevejle 
Højskole til Minde om hin Dag for 50 A a: siden, da Dæmningen 
fra Audebo til Gundestrup blev lukket. Omkring 500 glade Men
nesker deltog i Jubilæum sfesten. Lodsejerlagets mangeaarige 
Formand, P roprie tæ r A. Wiuff, gav en Oversigt over Lamme
fjordens Historie og tolkede Lodsejernes Taknemlighed for Hjem 
og Gerning paa Fjorden. Ved Festens Afslutning m aatte Mødets 
Ledelse bringe det vemodige Budskab, a t Dæmningens Byg
mester, den gamle K aptain Benzon, som var indbudt som Hæ
dersgæst, b ra t var afgaaet ved Døden, lige som Festen skulde 
begynde.

Efter Festen fortsattes Hverdagen. Da store Arealer endog af 
den tidligst tørlagte Jord  fremdeles var meget vandlidende, meldte 
sig Spørgsmaalet om en bedre Dræning. Mange Steder havde 
man naturligvis drænet, men dels laa Rørene ikke dybt nok, dels 
var det Cementrør, som i Tidens Løb faldt sammen. G aardejer 
L. P. Kristensen, Slotsgaarden i Hørve Sogn, havde re t tidligt 
dybdræ net et Stykke Jord i den sydlige Del af sin Mark, og dette 
A rbejde viste omgaaende et særdeles gunstigt Resultat. Dette 
Eksempel blev grundlæggende for det Arbejde, som Vallekilde- 
Hørve Sogneraad paa G aardejer Helge Bentsens Initiativ  satte i 
Gang i Slutningen af 1920 erne. S taten  ydede denne Gang billige, 
men ret begrænsede G rundforbedringslaan, men ikke Tilskud. 
Vallekilde-Hørve Kommune tilbød nu som Tilskud at betale den
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tekniske Assistance ved D ræ ningsarbejdet paa Hørve Lammefjord 
og ligeledes at staa i Forskud med G rundforbedringslaanet. En
treprenør A. Riis, Kundby, udarbejdede D ræningsplanen og førte 
senere Tilsyn med Arbejdets Udførelse. Tre store Hovedled
ninger med henholdsvis 5, 4 og 3 Ejendomme om hver Ledning 
og fire Ejendomme med hver sin Hovedledning, altsaa 16 Ejen
domme ialt, blev udført og foreløbig finansieret gennem Holbæk 
Bank. Som Regel strak te  G rundforbedringslaanet kun til til Ho
vedledningerne; men Ejerne lod da Sugeledninger udføre for 
egen Regning. Ca. 150 Tdr. Land blev herved frugtbargjort, men 
det gode Eksempel blev efterhaanden fulgt andre Steder. Dog 
mødte m an ogsaa her ofte Spørgsm aalet om en yderligere Vand
standssænkning, for a t en tilfredsstillende Dræning kunde gen
nemføres.

Mens Opdyrkning og Bebyggelse af Lam m efjorden skred frem, 
knyttede der sig stadig Interesser til den tilbageværende Sø og 
de lavtliggende betydelige A realer om kring Søen med den 1300 
Tdr. L. store Gaard „Gislingebugten". Ferskvandsselskabet havde 
næ ret store Forventninger til F iskeriet i Søen; men Skuffelserne 
meldte sig, og i 1918 solgte m an Søen med omliggende A realer 
og „Gislingebugten" til Interessentskabet Overretssagfører Viggo 
Holm, Holbæk, og Forpagter Hans Buhi, Dragsholm. De nye Ejere 
led ogsaa Skuffelser, de kom i økonomiske Vanskeligheder og 
m aatte standse deres Betalinger. Ferskvandsselskabet, som havde 
en betydelig Kapital staaende i de paagældende Værdier, m aatte 
nu overtage „Gislingebugten", der dog allerede i 1923 købtes af 
P roprie tæ r Johs. Clausen, hvorefter Gaarden fik Navneforandring 
til „Hagesholm“. Holms og Buhis Vanskeligheder m edførte ogsaa 
Salg af Søen, i F ladem aal ca. 900 Tdr. L., og de saakaldte Gre
vinge Enge, de store lavtliggende S træ kninger Nord for Søen. 
Baade Sø og Enge overtoges af Banken for Holbæk og Omegn. 
Søen afhændedes dog allerede i December 1924 til D irektør Poul 
Larsen, Frederiksvæ rk, og R epræ sentant Svend Skovgaard, Kø
benhavn, for 100.000 Kr. Tilbage var Grevinge Enge. Østifternes 
Kreditforening havde her haft en 1. P riorite t paa 55.000 Kr., hvor
efter Ferskvandsselskabet kom med en 2. P rioritet paa 65.000 Kr. 
Endelig var saa Holbæk Bank kommet ind i Billedet med en 3.
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Prioritet. Banken indfriede nu saa vel Kreditforeningens som 
Ferskvandsselskabets Fordringer, hvorved dens samlede Tilgode
havender i A realerne blev 274.000 Kr.

Da Holbæk Bank havde baaret den største Risiko, var det n a tu r
ligt, at m an i 1922 havde ladet fire sagkyndige Mænd foretage 
en V urderingsforretning af det samlede Areal, og disse Mænd 
kom til det Resultat, a t A realet havde en sam let Værdi af ca. 
280.000 Kr., saaledes a t der skulde være Dækning for Bankens 
Tilgodehavender. Da A realerne i de følgende A ar blev afhæ ndet 
i større og m indre Parceller, viste denne Antagelse sig i det væ 
sentlige at holde Stik.

Det havde im idlertid vist sig, at V andstanden i en længere Aar- 
ræ kke havde væ ret nede paa — 5 m om Sommeren. Men Tanken 
om en Sænkning til -P 7 m, hvorved den tilbageværende Sø p rak 
tisk ta lt vilde forsvinde, m eldte sig med stigende Styrke. I For
bindelse med denne Sag opstod dog Spørgsmaal af teknisk og 
økonomisk Art: Pum pestationen træ ngte  til en Udvidelse og Mo
dernisering; hvad vilde Søejerne sige, og hvordan vilde Lods
ejerne paa de højereliggende O m raader stille sig. Alle Lodsejerne 
kunde ikke være lige interesserede. I 1925 opfordrede G eneral
forsamlingen Styrelsen til a t undersøge M ulighederne for Lods
ejerlagets Køb af Søen, ligeledes undersøge M ulighederne for Køb 
af en stor Dieselmotor til Udpum pningen og endelig undersøge 
M ulighederne for Vandstandssænkning til -P  7 m.

I Overensstemmelse herm ed handlede Styrelsen. Et Tilbud om 
Køb af Søen blev dog ikke akcepteret af Ejerne; disse var blevet 
urolige ved Tanken om en yderligere Vandstandssænkning og 
afæskede nu Lodsejerlaget en Erklæ ring om, a t V andstanden ikke 
blev sæ nket under -P 15 Fod; men da Laget nægtede at afgive 
en saadan Erklæring, søgte Søejerne en Retskendelse for, a t V and
standen ikke uden Søejernes Billigelse blev yderligere sænket, 
da deres Ejendom derved vilde forringes. Sagen gik til østre 
Landsret, som den 11. April 1926 gav Dom for, at Lodsejerlaget 
var for Tiltale fri a t være. De to Ejere skulde betale 300 Kr. i 
Sagsomkostninger; den tabende P art appellerede til Højesteret, som 
31. Januar 1927 afgav en Kendelse, der for saa vidt skuffede Lods
ejerlaget, som Domstolen ikke udtalte  sig om yderligere Vand-

Lammefjorden
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standssænkning, men kun fastslog, a t m an ikke hidtil var gaaet 
for langt, selv om Vandstanden til Tider havde væ ret under -r- 
5 m.

Det var aabenbart, at det gamle Pum pevæ rk var foræ ldet og for 
dyrt i Driften. Af de 8 Snegle havde m an i de senere A ar kun 
brugt de 3; til den ene af disse var der indlagt elektrisk Drivkraft. 
Med Dam pkraft, elektrisk K raft og de to store Vindm otorer fra 
1922 — og ved H jælp af Sneglene — kunde man udpum pe 2,7 m 3 pr. 
Sekund, en anselig Mængde; men det var til Tider alligevel for lidt, 
og D riften var for kostbar. Styrelsen havde im idlertid faaet For
bindelse med Ingeniør M arkersen, Rødby, som nu blev Lodsejer
lagets tekniske Konsulent, og som i den kommende Tid blev en ind
sigtsfuld Raadgiver i Henseende til Pum peværkets Fornyelse og 
senere til den sidste store Vandstandssænkning.

E fter mange indgaaende Forhandlinger traf man først paa Aaret 
1926 Beslutning om at e rsta tte  det gamle Dam pmaskineanlæg med 
tilhørende Snegle med en kraftig  Centrifugalpum pe, drevet ved 
elektrisk K raft; Pum pen blev indkøbt i Holland, mens alt tilhørende 
M askineri blev frem stillet i danske Fabrikker. I 1926 var det Lan
dets største Pumpe, tre Gange større end nogen hidtil anvendt; 
det beregnedes, at den aarlig t vilde bruge 200.000 Kwt. Ideen fra 
1912 om at anskaffe en stor Dieselmotor førtes a tte r frem. Det blev 
isæ r af P roprie tæ r Johs. Clausen hævdet, a t D ieselkraften var 
billigere, og navnlig at Erfaringerne fra Krigen 1914— 18, da Elek
tricitetsforsyningen svigtede, viste, hvor farligt det var a t bygge 
paa én Kraftkilde. I Overensstemmelse med Generalforsamlingens 
udtalte Ønske i 1925 burde m an derfor ogsaa have Dieselkraft. Men 
det blev som dengang den elektriske K raft, der sejrede, idet Nord- 
vestsjæ llands E lektricitetsvæ rk tilbød at levere Strøm m en paa saa- 
danne Vilkaar, a t Styrelsen fandt det fordelagtigst at modtage 
dette Tilbud.

Det ny Anlæg blev bygget foran den gamle Pum pestation. Og 
alle S ikkerhedsforanstaltninger blev iagttaget til Beskyttelse af det 
kostbare Værk. Hvis en K atastrofe skulde ram m e Dæmningen og 
Vandet strøm m e ind, skulde den ny Pum pestation staa uskadt og 
kunne arbejde. Centrifugalpum pen med 260 HK blev anbragt i en
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Slags Dykkerklokke og stil
let 3,5 m under Fjordens 
Dagligvande. M askinrum 
m et er omgivet af meget 
tykke, uigennem trængelige 
Jernbetonm ure. Pumpens 
Ydeevne var med den da
værende V andstand 3 m:‘, 
med den nuværende Løfte
højde dog kun 1,8 m8 pr.
Sekund. Men den skal og- 
saa præ stere meget. I 1933, 
da Nedbøren var usædvan
lig ringe — kun 351 mm 
mod Normalen 545 mm — 
udpum pede Centrifugal
pum pen 40 Mili. Tdr. i 530 
tim er, mens Vindm otorerne 
klarede 19 Miil. Tdr. Vand 
i 1899 Timer.

Det vigtigste Spørgsmaal 
drejede sig om en yderli
gere V andstandssænkning til -4- 7 m; det blev a tte r og a tte r 
drøftet paa Styrelsesm øder og Generalforsam linger i 1920’erne og 
30’erne.

En af de varm este Talsm ænd for den gennem førte Vandstands
sænkning var P roprie tæ r Johannes Clausen, „Stubberupholm “. 
Denne Gaard købte han i 1903 af L. S. Fogs Enke; det var paa det 
T idspunkt en næsten nøgen Gaard, med daarlige Bygninger, faa og 
ringe Redskaber og en lille Besætning. Inden Døre indrettede man 
sig efter beskedne Forhold, en Stue stod tom. Man begyndte med 
Enekarl og Enepige til Hjælp. Der blev im idlertid fra første Færd 
arbejdet med Energi og Omtanke. Og selv om den første Høst blev 
lille, og skønt Johs. Clausen som alle andre, der var begyndt paa 
Lam mefjorden, m aatte betale Lærepenge, saa gik det hurtig t 
frem ad. Allerede det første A ar tilkøbtes 10 Tdr. L. og i 1905 endnu 
45 Tdr. L. Fra 1907 og frem efter blev Gaarden delvis ombygget,

Johs. Clausen, Stubberupholm.
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men en stor Ildebrand lagde i August 1914 det meste af Gaarden i 
Aske. Den blev samme E fteraar genopbygget med store, rummelige 
Bygninger. Den store Gaard blev efterhaanden udviklet til en frem 
ragende Landbrugsbedrift, og mangfoldige unge K arle og Piger 
har i Aarenes Løb søgt til „Stubberupholm " som et godt Lærested.

Johs. Clausen kom tidligt ind i et om fattende offentligt Arbejde; 
i dette Skrift skal det kun nævnes, at han naturligvis med levende 
Interesse fulgte Lam mefjordens Udvikling, og naar det drejede 
sig om store Spørgsmaal om Vandstandssænkning, Pum peværkets 
Udbygning, Skyldsætning af Lam m efjorden eller Oprettelse af en 
selvstændig Lammefjordskommune, greb han ofte ind i Forhand
lingerne. Han havde en udpræ get Sans for Helheden; men han var 
ogsaa med stæ rke personlige Interesser kny tte t til Fjorden. I 1922 
blev han landbrugskyndig Raadgiver for Ejerne af „Dansk Fersk- 
vandskultur“s 1300 Tdr. L. store Gaard „Gislingebugten", Aaret 
efter købte han Gaarden, som herefter fik navnet „Hagesholm". 
I 1938 udskiltes herfra „Aspagaarden" med 280 Tdr. L., et A ktie
selskab bestaaende af Læge M athiasen, Godsejer Hasselbalch og 
Landstingsm ændene Villemoes og Johs. Clausen, den sidste som 
Formand, stod herefter som Ejer af denne Gaard. Andre A realer 
blev fra „Hagesholm“ afhæ ndet til Søejerne; men 665 Tdr. L. 
hører stadig til „Hagesholm".

U dstrakte Om raader paa Gislingebugten er saa lavtliggende, at 
en V andstandssænkning ned under de 4,75 m var fornøden, om 
Jorden skulde udnyttes; derfor havde man paa „Hagesholm" — som 
flere andre Steder paa Lam m efjorden — inddiget Arealet og der
efter udpum pet Vandet i Hovedløbene eller i Søen; dette skete dels 
ved Vindm otor og dels ved Petroleumsmotor. Herved havde man 
bragt Vandstanden ned til — 7,25 m; men det var en bekostelig 
Historie, og Ejerne af disse A realer var selvsagt interesserede i en 
almindelig Vandsænkning til -P 7 m.

Den førende K raft i A rbejdet for det sidste store Tag blev Gaard- 
ejer Christian Hansen, „Aavang". Født i et Sm aakaarshjem  i Hørve 
Sogn havde han gennem forskellige tjenende Stillinger arbejdet sig 
frem, saa han i 1914 kunde overtage Gaarden „Aavang" paa Asnæs 
Lammefjord. Han viste tidlig Interesse for Fjordens Fællesanlig
gender og kastede sig med godt Humør og stor Energi ind i For-
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handlingerne herom. I 1924 
valgtes han ind i Lodsejer
lagets Styrelse og afløste i 
1926 Wiuff som Formand.
Allerede om kring 1920 var 
han kommen til Overbevis
ning om, at Vandstanden 
burde sænkes til 7 m.
Ved Styrelsesm øder og Ge
neralforsam linger førte han 
Tanken frem; m en den mød
te strid  Modstand, isæ r fra 
Søejernes og Niels Hansen 
Risegaards Side.

Digeingeniør M arkersen, 
som efter Storm floden i Ok
tober 1921 havde planlagt 
Sikringen af Dæmningen, og 
som i 1926 var Raadgiver 
ved Anskaffelsen af det nye 
Pum pevæ rk med C entrifu
galpumpen, havde i Decem
ber 1929 udarbejdet et P ro
jek t over en V andstandssænkning til -=- 7 m. Dette P rojekt gik i 
H ovedtrækkene ud paa:

Chr. Hansen, Aavang, Lodsejerlagets Formand 
1926—45.

at Lam m efjordens Pum pestation udvides tilsvarende Udvidelsen 
i 1926,

at V andstanden sænkes fra  Koten -4- 4,75 m til -f- 7 m, hvorved den 
tilbageværende Sø praktisk  ta lt forsvinder, 

a t den 500 m lange Pum pekanal fra  Pum pestationen ud til Søen 
væ sentligt uddybes og udvides, 

a t der gennem Søarealet graves nye Kanaler, og 
at en Del Vandløb gennem de i Vandstandssænkningen interesse

rede A realer ligeledes uddybes og udvides, 
hvorved en effektiv Dræning kunde gennemføres; herm ed vilde 
Jorden i langt højere Grad kunne udnyttes. M arkersens P rojekt

Ltiimnefjurck-n 7'
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indeholdt ogsaa et Forslag til Paaligning af Tørholdelsesparter dels 
paa de 900 Tdr. L., der vilde fremkomme ved den fuldstændige 
Tørlægning, dels paa de ca. 400 Tdr. L. lavtliggende A realer oven 
for Søen.

M arkersens P ro jek t blev undersøgt af V andbygningsdirektør 
Lillelund og Statskonsulent K. Hansen, der begge i Septem ber 1929 
og igen i Februar 1930 anbefalede Projektet.

Chr. Hansen havde im idlertid i 1928 forespurgt S tatsm inister Th. 
M adsen-Mygdal, om Staten kunde tæ nke sig a t købe Søen, idet 
man da forventede, a t S taten vilde lade foretage den om talte Vand
standssænkning og derefter eventuelt gennem Statens Jordlovs
udvalg lade de indvundne A realer sælge. S taten nægtede dog at 
købe Søen, men erklæ rede sig villig til a t yde Laan til Arbejdets 
Udførelse under Forudsætning af, at Lodsejerne garanterede Halv
delen af Omkostningerne. Da Styrelsen paa Grund af Landbrugets 
daværende alvorlige økonomiske Vanskeligheder ikke kunde for
vente at faa Lodsejerne til a t paatage sig øgede Byrder, søgte man 
at opnaa Tilsagn om G aranti fra  A m tet og de 8 omliggende Kom
muner. Man opnaaede for saa vidt et tilfredsstillende Svar, som 
Kom m unerne tilskyndede til a t arbejde videre med Sagen, og et 
Udvalg blev nedsat til a t frem sæ tte Forslag til Fordeling af G aranti
summen m ellem Kommunerne. Et Besøg af Landbrugsm inister Bor
ding Septem ber 1932 — og en Tale af M inisteren paa „Stubbe- 
rupholm “ — øgede Forventningerne om at kunne opnaa en bety
delig Statsstøtte.

En Kreds af Lodsejere, repræ senteret ved Trem ands-Udvalget: 
G aardejer Chr. Hansen, „Aavang“, C reditkasserepræ sentant Carl 
Jensen, Faarevejle, og G aardejer Theodor Nielsen, „H yldegaard“, 
havde i Skrivelse af 12. Jan u ar 1932 til Holbæk Amt begæret 
nedsat en Landvæsenskommission, der skulde afgive et Skøn over, 
hvorvidt Ingeniør M arkersens Plan var økonomisk forsvarlig.

Allerede den 19. Januar 1932 nedsatte Holbæk Am t da en Land
væsenskommission, bestaaende af Birkedom m er Brendstrup (For
mand), G aardejer Niels Jensen, Lumsaas, og Boelsmand Anders 
Sørensen, Dram strup. Den 25. April holdt Kommissionen i Hørve 
Møde med R epræ sentanter for Lagets Styrelse, de omliggende 
Kom m uner og mange Lodsejere.
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Kommissionens Formand redegjorde for Ingeniør M arkersens 
P lan og frem hævede Kommissionens begrænsede Opgave, der be
stod i at afgive Erklæ ring om, hvorvidt den foreliggende Plans 
Gennemførelse var økonomisk forsvarlig. Udgiften var anslaaet 
til 520.000 Kr., der formodentlig m aatte laanes af Staten, dog 
skulde Am tet og de 8 Kom m uner i Samling hver garantere  for
130.000 Kr. I samme Forhold skulde U nderskuddet deles, hvis Laa
net ikke helt kunde tilbagebetales. Søen kunde købes af Poul L ar
sen for 63.000 Kr., men naar V andstanden blev sænket til -  7 m, 
vilde man indvinde 900 Tdr. L. Ved Salg til gamle eller nye Lods
ejere ventede man at kunne faa 265.100 Kr.,og fra de højereliggende 
Lodsejeres Ejendomme for forbedret Vandafledning regnede man 
med at kunne faa 254.900 Kr., altsaa i alt de 520.000 Kr. Anlægs
tilskuddet fra Lodsejerne skulde gradueres, saaledes at det fra de 
lavestliggende A realer skulde andrage 150 Kr. pr. Td. L., mens det 
for de højereliggende Arealer, som kunde faa Gavn af Vandsænk
ningen, skulde være 70 Kr. Lodsejere, som ingen Gavn fik af 
Sænkningen, skulde overhovedet in te t betale. N aar Stat, Amt og 
Kom m uner skulde yde eller garantere Laanet uden absolut S ikker
hed for at faa hele Beløbet tilbage, m aatte Begrundelsen søges i 
Bestræ belserne for a t afhjæ lpe den daværende store Arbejdsløs
hed. A rbejdet skulde saa vidt m uligt udføres af de interesserede 
Kommuners A rbejdere og skulde — „hvor det paa nogen Maade 
var muligt, udføres ved H aandkraft af de næ vnte Beboere uden 
forceret Tempo!"

Den 23. Maj holdtes samme Sted et nyt Møde for en lignende 
Forsamling. Landvæsenskommissionens Form and oplyste, a t For- 
m aalet med Mødet var a t faa en Tilkendegivelse om, hvorvidt Lods
ejerne ønskede Sagen frem met, saaledes a t der foreløbig søgtes 
en Bevilling paa 6.000 Kr. til Dækning af Udgifter ved en ny Land
væsenskommission, der skulde lade udarbejde Forslag til en for
bedret Vandafledning for de nuværende Lodsejeres Ejendomme, 
m uliggjort ved en Sænkning af Søens Vandspejl til de 7 m. De
6.000 Kr. skulde fordeles med 3.000 til Staten, 1.500 til Am tet og 
1.500 til de omliggende Kommuner. Naar dette var gennemført, 
skulde der søges et Laan paa ca. Va Miil. Kr., hvoraf S taten skulde 
yde Halvdelen og Amt og Kommuner hver en Fjerdedel.
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Planen blev anbefalet af Chr. Hansen, Johs. Clausen, Hans P. 
Andersen, Søren A ndreasen m. fl., mens Risegaard, Laurits Olsen 
m. fl. ta lte  imod. For Sagens Frem m e stem te et betydeligt F lertal 
af de tilstedeværende.

Efter dette Møde afgav Landvæsenskommissionen samme Dag 
Betænkning. I denne nævnes indledningsvis Inddæm ningens og Ud
tørringens vigtigste Data. D erefter følger en Redegørelse for Inge
niør M arkersens P rojekt og for A rbejdets Finansiering, og sluttelig 
udtaler Kommissionen, at den maa anse Planen for økonomisk for
svarlig, hvorfor m an udtaler sig for Sagens Fremme. Hermed havde 
Kommissionen for saa vidt løst sin Opgave. Men allerede Maj 1933 
nedsattes en ny Landvæsenskommission, bestaaende af de samme 
tre  Medlemmer, men nu med den bestem te Opgave at fordele paa 
Lodsejerne den Del af Omkostningerne ved Vandstandssænkningen, 
som ikke kunde forventes indvundet ved Salg af det udtørrede 
Areal.

Foreløbig gjald t det om at afgøre, hvilke A realer der skulde 
paalignes Afgift til det planlagte A rbejdes Udførelse; her vilde et 
om fattende Opmaalings- og Nivelleringsarbejde være fornødent. 
Man antog Landinspektør A. W eitemeyer, Svinninge, da han sad 
inde med de bedste Oplysninger cm Lam mefjorden, til at udføre 
dette A rbejde og til paa Grundlag heraf a t frem sæ tte Forslag til 
Partsfordelinger og Reguleringsbidrag efter Vandløbsloven af 28. 
Maj 1880. Til Vejledning for Landinspektøren oplystes, at det 
Beløb, der skulde paalignes de paagældende Lodsejere, androg
280.000 Kr. I de første 2 A ar efter Sænkningen skulde Lodsejerne 
være fritaget for Renter og Afdrag; i de følgende 3 A ar skulde der 
betales 4 % aarlig Rente, og endelig skulde der i de følgende 10 
Aar betales saavel Rente som Afdrag, saaledes at den udlagte 
Kapital ved den 10-aarige Periodes Udløb var tilbagebetalt.

Da Landinspektørens Forslag til Udgiftsfordeling forelaa i J a 
nuar 1934, gav det Anledning til mange Protester, og ved flere 
Møder m aatte Kommissionen og W eitem eyer føre langvarige For
handlinger med utilfredse Lodsejere.

Hvad Hovedspørgsmaalet angik, nemlig om Vandstanden i Søen 
skulde sænkes til -s- 7 m, Tilløbskanal graves, Hovedløb uddybes 
og Pum pevæ rket udvides — alt m uliggjort ved Paalæg af Regu-
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leringsbidrag paa Jorderne paa Lam mefjorden, da afæskede Kom
missionen Lodsejerne en Tilkendegivelse. Ved Afstem ningen frem 
kom følgende Resultat:

For P rojektet 98 Lodsejere med 76.167 Parter.
Mod „ 100 „ „ 40.515 „
Stem m er ikke 227 „ „ 33.318

Den 13. M arts 1934 afsagde Landvæsenskommissionen Kendelse; 
i denne argum enterer m an udførligt mod de indkomne Klager, som 
navnlig kom fra Lodsejere Vest for Jernbanelinjen. Kendelsen 
frem hæver, a t hele den nuværende Lam m efjord er en Helhed; 
Jernbanen danner fra et A gerdyrkningsstandpunkt ingen virkelig 
Skellelinie. Det maa antages, a t alle Jorder v inder betydeligt mere 
i Værdi, end Reguleringsudgifterne andrager. Kommissionen havde 
fastsat M aksim umsudgiften pr. P a rt til 1,5 Kr., og da Partsan talle t 
ved D ekret af 5. M arts 1934 var ansat til 150.000, kunde M aksimal
ydelsen fra Lodsejernes Side blive 225.000 Kr., hvilket antoges 
med de daværende lave Arbejdslønninger at blive ca. Halvdelen 
af de samlede Udgifter. Kommissionen fandt derfor, a t P rojektet 
til Søens Sænkning med 2 m burde fremmes i Henhold til den af 
Ingeniør M arkersen udarbejdede Plan.

Der skulde dog endnu være en lang Vej frem, inden den vigtige 
Sag fandt sin endelige Løsning.

I Skrivelse af 8. Maj 1934 fra Risegaards Legatstiftelse blev 
Landvæsenskommissionens Kendelse appelleret til en Overland- 
væsenskommission, og 25. Maj s. A. nedsatte Landbrugsm inisteriet 
en saadan Kommission til Behandling af Sagen vedrørende Udtør
ring af Lam mefjordssøen m. v.

Overlandvæsenskommissionens M edlemmer blev: Am tm and C. 
Saxild (Formand) og Landvæsenskom m issærerne Gdr. S. O. Sø
rensen, Bastrup, Forpagter J. Jacobsen, Holbæk, og P roprietæ r 
H. Piesner, „Tøm m erupgaard". Som teknisk sagkyndigt Medlem 
blev E tatsraad, Landinspektør P. Benzon, København, tilknytte t 
Kommissionen.

Risegaards Appelskrivelse, som blev indsendt ved Landsretssag
fører Ledager, Holbæk, om fatter følgende Paastande:
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1. Principalt, at Land væsenskommissionens Kendelse af 13. 
M arts 1934 ophæves, og at det af Overlandvæsenskommissionen 
fastslaas, at Sagen bør afvises.

2. Subsidiært, a t Kendelsen annulleres, og Sagen hjemsendes 
til ny Behandling af en Landvæsenskommission.

3. Mere subsidiært, at Sagen af Overlandvæsenskommissionen 
paakendes i Realiteten, saaledes a t den afsagte Kendelse af 13. 
M arts forandres; her tæ nkte man især paa, a t Omkostningerne 
ved Landvæsens- og Overlandvæsenskom missionen paalægges 
de 3 oprindelige R ekvirenter eller det offentlige. (Landbrugs
m inisteriet havde Maj 1933 frem sendt til Holbæk Amt 6000 Kr. 
til Bestridelse af Udgifterne ved Landvæsenskommissionen paa 
Betingelse af, at Amtet, hvis U dtørringen ikke skulde finde Sted, 
da betalte  Halvdelen af den nævnte Udgift; men saafrem t Kom
missionens Kendelse statuerede, a t P ro jek tet skulde fremmes, 
skulde hele Beløbet, 6000 Kr., paalignes samtlige interesserede 
Lodsejere som en Del af Sagens Omkostninger. Juni 1934 stil
lede Landsretssagfører Ledager 5000 Kr. i Sikkerhed for Om
kostningerne ved Overlandvæsenskommissionen Arbejde.)

Landbrugsm inisteriet havde im idlertid Maj 1934 meddelt, at 
Folketingets Finansudvalg havde givet Tilslutning til, at Staten, 
under Forudsætning af at der ikke ved Appel rejses Indsigelse mod 
Foretagendet, garan terer for et Laan i Nationalbanken paa 480.000 
Kr. til Tørlægning af Lammefjordssøen i Overensstemmelse med 
Kendelsen af 13. M arts 1934, dog saaledes a t Holbæk Amt og de 
interesserede 8 Sognekommuner garanterede over for S taten Halv
delen af Laanet med Renter og Omkostninger. Men nu var Land
væsenskommissionens Kendelse netop bleven appelleret, og derfor 
spurgte Overlandvæsenskommissionen i Ju li 1934, om Statens Til
sagn om G aranti stadig stod ved Magt, om der kunde forventes 
Støtte af Staten, hvis Overslagssummen skulde blive overskredet, 
saaledes a t det Bidrag af 1,50 Kr. pr. Part, der ved Landvæsens
kommissionens Kendelse blev fastsat som Maksimum, ikke skulde 
slaa til, og om Udgifterne ved Overlandvæsenskommissionens 
Arbejde kunde forventes at blive dækket paa lignende Maade, som
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det skete med de tidligere Kommissionsudgifter. Paa disse Spørgs- 
m aal gav M inisteriet i Sept. 1934 et positivt Svar.

For at frem m e Sagen havde Kommissionen anmodet Hedeselska
bets kulturtekniske Afdeling i Slagelse om at gennemgaa hele Sa
gen og afgive Erklæ ring om denne. En saadan Erklæ ring modtog 
Kommissionen i Oktober 1934.

Ved Møder i Svinninge drøftede Overlandvæsenskommissionen 
Sagen med de stridende P arter, ligesom man satte  sig ind i en Skri
velse fra Ingeniør M arkersen, som imødegik Appelskrivelsens Paa
stande. Kommissionen foretog naturligvis ogsaa Besøg i Marken.

Den 13. April 1935 afgav Overlandvæsenskommissionen sin Ken
delse. Kommissionen fandt sig ikke i Stand til at tage Stilling til 
selve Spørgsm aalet om, hvorvidt U dtørringen af Lammefjordssøen 
overhovedet burde gennemføres, da m an efter Hedeselskabets 
Erklæ ring m aatte mene, at Sagen ikke var tilstræ kkelig  oplyst, 
inden Landvæsenskommissionen afgav sin Kendelse. Derimod 
fandt man, a t Sagen burde være re js t af Lam mefjordens Lodsejer
lag sammen med Ejerne af Søen. Landvæsenskommissionens Ken
delse af 13. M arts 1934 vil herefter være a t ophæve, og Sagen vil 
først kunne behandles paa ny af en Landvæsenskommission i Over
ensstemmelse med det ovenfor anførte eller eventuelt af en A fvan
dingskommission i Henhold til Lov Nr. 106 af 31. M arts 1933, jfr. 
Lov Nr. 361 af 22. December 1934. Omkostningerne ved Kommis
sionens Arbejde skulde foreløbig afholdes af Staten.

De, der havde appelleret Landvæsenskommissionens Kendelse, 
var selvsagt meget tilfredse med denne sidste Kendelse, mens andre 
var skuffede. Lodsejerlagets Styrelse tabte dog ingenlunde Modet. 
I Grundforbedringsloven af 1933 fandt m an Grundlag for a t tage 
Sagen frem  igen; men det skulde denne Gang være for en Afvan
dingskommission, hvis Kendelse var endelig. Styrelsen fandt det 
dog nødvendigt først a t erfare Lodsejernes Stilling. Paa en ekstra
ordinæ r Generalforsam ling d. 23. Ju li 1935, hvor der førtes en lang
varig og varm  Diskussion for og imod Søens Udtørring, vedtog 84 
Lodsejere mod 36, repræ senterende henholdsvis 53.963 og 17.790 
Stemmer, følgende Udtalelse: „Bestyrelsen bemyndiges til inden for 
de Rammer, der fastsæ ttes af Koncession til Lam m efjordens Tør
lægning sam t den til enhver Tid gældende Lovgivning om Vand-
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afledning m. m., a t foretage de efter dens Skøn fornødne Foran
staltn inger til Regulering af Vandstanden i Lammefjordssøen, der
under a t forhandle med E jerne af Søen og træ ffe bindende Aftale 
med disse om Sænkning, ligesom Bestyrelsen bemyndiges til paa 
Lodsejerlagets Vegne at forlange en Afvandingskommission nedsat 
til at træ ffe Afgørelse i Sagen.“

Med denne vigtige Bemyndigelse kunde Bestyrelsen gaa videre. 
Den begærede nu ved Skrivelse af 13. Sept. 1935 en Afvandings
kommission nedsat, og Landbrugsm inisteriet nedsatte den 28. Sept. 
s. A. en saadan Kommission; senere tiltraad te  Ejeren af Søen denne 
Begæring. Kommissionens M edlemmer blev Dommer Neergaard 
(Formand), E tatsraad Benzon og Amtsvej inspektør E llert som tek 
nisk sagkyndige, Gdr. Niels Jensen, Lumsaas, og Gdr. Niels Sø- 
gaard, Asnæs, som landbrugskyndige. I 1939 ud traad te  Benzon af 
Kommissionen, og Am tsvandløbsinspektør Nielsen, Holbæk, ind- 
traad te  i Stedet.

Im idlertid var der dannet et „Lamm efjordens Udstykningssel- 
skab“, der skulde staa som den formelle Køber af de kommende tø r
lagte Søarealer, og da man i August 1937 erfarede, at Afvandings- 
kommissionen snart vilde afgive en foreløbig Kendelse med positivt 
Indhold, vedtog Styrelsen den 9. Sept. 1937 følgende: „Lam m efjor
dens Lodsejerlag ved dets underskrevne Bestyrelse indestaar her
ved A/S Poul Larsen & Co. for, a t Købesummen ca. 63.000 Kr., som 
Lam mefjordens Udstykningsselskab skal betale for de % af Søarea
lerne, e r disponibelt for Søejerne, naar A /S  ifølge Overenskomst 
skal overtage Arealerne. Denne Erklæ ring er afgivet under Forud
sæ tning af, at Afvandingskommissionens Kendelse om, at Projek- 
tet angaaende V andstandssænkningen til minus 7 m skal nyde 
Fremm e, udføres, og saafrem t den fornødne Kapital, ca. 600.000 
Kr., kan frem skaffes.'1

Ifølge Grundforbedringsloven maa endelig Kendelse ikke afsiges 
i en Sag af foreliggende Art, før V ilkaarene for Midlernes Tilveje
bringelse foreligger oplyst. Men da Kommissionen var enig med 
mange Lodsejere i, at det var af overordentlig Betydning, at A rbej
det snarest blev paabegyndt, og da Kommissionen fandt, at de 
Fordele, der opnaas ved Projektets Udførelse, overstiger Bekost-
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ningerne ved samme, saa afsagde Kommissionen den 18. Sept. 1937 
sin foreløbige Kendelse, hvorefter det af Ingeniør M arkersen udar
bejdede Projekt, forudsat at det fornødne Laan kan opnaas, vil 
være a t fremme.

Selv om de enkelte A rbejder vedrørende Udtørringen skulde 
godkendes af Afvandingskommissionen, inden de kunde udføres, 
saa Lodsejerlaget dog nu trøstigt Frem tiden i Møde. Striden havde 
forsinket et sto rt A rbejdes Udførelse i flere Aar; men nu kunde man 
tage fat paa det sidste store Tag. P lanerne forelaa, og Statens 
G aranti for Laan blev November 1937 forhøjet fra 450.000 Kr. til 
600.000 Kr.; i 1940 blev G arantien forhøjet til 800.000 Kr.; men 
Erfaringerne skulde dog vise, at dette Beløb ingenlunde slog til.



Den sidste Landvinding
Efter Afvandingskommissionens Bestemmelse skulde der vælges 

en særlig Anlægsbestyrelse til at forestaa Pum pestationens og 
Kanalsystem ets Udvidelse, hvorved den fuldstændige U dtørring af 
Søen skulde fuldføres. Af Lodsejerlagets Styrelse valgtes 2 Med
lemmer, nemlig Gdr. H. P. Andersen og P roprie tæ r Frede Bentsen. 
Endvidere valgtes som R epræ sentanter for de interesserede Lods
ejere G aardejerne Chr. Hansen, Theodor Nielsen og J. Chr. Thøger- 
sen, for Søejerne D irektør Poul Larsen. A m tsraadsm edlem  Ulrich 
Olsen blev Am tets Repræsentant, H. P. Andersen blev Anlægsbe
styrelsens Formand, Theodor Nielsen Næstform and. I de følgende 
Aar kunde der nok opstaa Tvivl om, hvorvidt et Spørgsmaal sor
terede under det gamle Lags Styrelse eller under den særlige 
Anlægsbestyrelse. I enkelte Tilfælde viste det sig uheldigt, a t man 
havde ikke m indre end tre  Kategorier: Afvandingskommissionen, 
Lodsejerlagets Styrelse og Anlægsbestyrelsen, som skulde sam 
virke. Det gav Anledning til Kom petencestridigheder. Og hvem 
skulde bæ re Ansvaret, naar et kostbart A rbejde faldt m indre hel
digt ud!

U ndertiden holdt man Fællesm øder, og man forstod, a t man 
gennemgik en Overgangsperiode, idet Afvandingskommissionen 
tidligt lod forstaa, a t Lodsejerlaget m aatte afløses af et Dige- og 
Pum pelag; men de om fattende V edtægter for det nye Samlag, 
forelagt af Afvandingskommissionen, skulde først blive færdigt 
efter aarelange Forhandlinger.

Kommissionen skulde godkende hvert enkelt større Arbejdes 
Udførelse af Ingeniør M arkersens Projekt; men allerede i Efter- 
aaret 1937 kunde man paabegynde Uddybningen af den store
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Pum pekanal ved Audebo-Stationen. Dette Arbejde blev overdraget 
E ntreprenør Carlsen, Randers. Det viste sig a t være en særdeles 
vanskelig Sag, da om fattende Sam m enskridninger fandt Sted. I det 
bløde, bundløse Morads var det næsten um uligt at færdes; selv 
A rbejdsform andens Hund sank hjælpeløst i det bløde Æ lte. Opga
ven tegnede sig egentlig haabløs. Men Gravemesteren, den senere 
A nlægsforvalter P. Pedersen, klarede Vanskelighederne. I en 
Afstand af ca. 500 m Vest for Pum pestationen over en Stræ kning 
af ca. 240 m nedram m ede man G ranstam m er af 4 til 9 M eters 
Længde langs Kanalens Bredder. For hver 5 Pæ le blev der spændt 
S taaltraad  tilbage til en sværere Granstam me, som blev nedram 
met 2—3 m bag den yderste Pæ lerække. F ra  den svære G ran
stam m e spændtes igen S taaltraad  til en tredie Række Pæle, der 
forbandtes med store Træflager, som blev sæ nket ned i Dyndet. 
Der brugtes 10 km Traad til A rbejdet; dette blev færdigt paa den 
sørgelige Mindedag, 9. April 1940. Der var straks nogen Uenighed 
mellem Entreprenøren og flere Styrelsesm edlem m er om, hvem der 
skulde bæ re de betydelige og uforudsete Udgifter; men M arkersen 
hævdede stæ rkt, at Entreprenøren ikke burde belastes med denne 
Byrde, og Styrelsen bøjede sig for dette Synspunkt.

I Slutningen af 1938 overdroges det ligeledes E ntreprenør Carl
sen at grave Kanalerne i Søarealerne og uddybe de forskellige 
Hovedløb, navnlig Skjoldsløbet og N ordrekanalen, a lt efter Tilbud 
pr. rrr* og efter detaljeret Projekt. Ved nogle Sognemøder drøftede 
Styrelsen og Ingeniør M arkersen med Lodsejerne de m indre Vand
løbs Uddybning.

Udvidelsen af K analerne medførte, at mange Broer langs Je rn 
bane og Veje m aatte ombygges.

I 1939 opførtes Tilbygningen til Pum pestationen. De svære 
Betonfundam enter udførtes af A /S  Danalith, mens Egnens Haand- 
væ rkere byggede Huset til de to nye Pum per. Med den oprindelige 
Maskinhal, den dybe Kælder, som rum m er Hollænderpum pen af 
1926, danner den nye Bygning et anseligt Kompleks.

M askinanlægget blev pro jek teret af Ingeniør M arkersen og ud
ført af Civilingeniør K. Hassenkamm, København. De to nye Pum 
per blev hidført fra Bremen. Man drøftede a tte r  Dieselkraft kontra 
elektrisk K raft, men som tidligere sejrede Elektriciteten. Til den
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store og lille Pum pe hører M otorer paa henholdsvis 340 og 160 HK., 
og de evner at udpum pe 2,4 m 3 og 1 m :; pr. Sekund. Sammen med 
„Hollænderen" kan Pum perne kaste 5,2 m 3 =  5,2 Tons Vand pr. 
Sekund ud i Bassinet, hvorfra det a tte r gennem Sluserne føres ud i 
Fjorden. I 1940 solgtes den sidste Vindmotor, og herm ed var man 
udelukkende henvist til elektrisk Kraft.

F ra Udtørringens første Tid har kyndige Folk beregnet, at % 
af Nedbøren skal udpumpes, optages af Planterne, og Bj for
damper. Undersøgelser fra den nyere Tid synes a t bekræ fte denne 
Antagelse.

Krigstidens Restriktioner voldte store Forhindringer i K anal
arbejdet. Naar dette forekom Styrelsen at foregaa i et alt for sen
dræ gtigt Tempo, undskyldte Entreprenøren sig med den spar
somme Tildeling af Petroleum  til Gravemaskinen. Men det for
sinkede Arbejde, som paa G rund af den stadigt skærpede Dyrtid 
spræ ngte alle Beregninger, gav Anledning til mange bitre U dtalel
ser i Styrelsesm øderne, og Ingeniør M arkersen m aatte  flere Gange 
optræ de som M ægler mellem Styrelse og Entreprenør. En dram a
tisk Episode ind traadte i August 1941, da Carlsen vilde fjerne 
Gravem askinen fra Lam mefjorden. Da M edlemmer af Styrelsen 
erfarede, a t M askinen var ført til Faarevejle Station for a t ind
læsses i Jernbanevogn, greb de ind og udvirkede, a t der øjeblik
keligt blev nedlagt Fogedforbud mod Fjernelse af Maskinen og 
14— 1500 L. Petroleum . Et hastigt sam m enkaldt Møde i Holbæk 
blev temmelig stormende. Nogle Styrelsesm edlem m er fastholdt, 
at Hovedløbene, Skjoldsløbet og Nordreløbet, skulde være færdige 
til November 1941, og før dette var opnaaet, m aatte Gravem askinen 
ikke frigives. Carlsen hævdede, at A rbejdet kunde fuldføres re tti
digt ved Haandgravning. M arkersen m aatte igen mægle, og et 
Forlig blev opnaaet. M askinen blev frigivet; men Entreprenøren 
skulde til 1. November have det om talte Arbejde — Søkanalen dog 
undtaget — færdigt; hvis det ikke skete, skulde han erlægge en 
Dagm ulkt paa 120 Kr.; to Styrelsesm edlem m er stem te imod For
liget.

Man maa beundre den utræ ttelige Energi, hvormed Styrelsen 
arbejdede for Sagens Fremme, og den Ansvarsbevidsthed, den 
udviste i Adm inistrationen af de store Pengebeløb. Man saa ikke
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stort paa Penges Brug, tværtim od; selv mod højt fortjente Mænd, 
som man i øvrigt skyldte megen Tak, tog man en haard  Dyst, ja 
veg end ikke for a t gaa til Voldgift for at faa k lare t et Honorar- 
spørgsmaal.

Saa snart Krigen og Besættelsen indtraadte, blev det klart, at 
Overslaget kunde ikke holde. Tidligt i 1940 m aatte man regne med 
en Overskridelse paa 200.000 Kr. S tyrelsen indbød Am tets Rigs- 
dagsmænd til at drøfte Finansieringsvanskelighederne med Repræ
sentan ter for Amt, Kommuner, Afvandingskommission og teknisk 
sagkyndige. Mødet holdtes 17. Juni 1940 i Holbæk, efter a t man 
havde foretaget en R undtur paa Fjordarealet. Ingeniør M arkersen 
gjorde Rede for U dtørringsprojektet og forklarede, hvorfor man 
paa G rund af D yrtiden stod over for de store Overskridelser. A m t
mand Saxild og Dommer N eergaard anbefalede en Ansøgning til 
S taten om et Tilskud paa 200.000 Kr., flere Rigsdagsmænd lovede 
deres Støtte. Man indsendte um iddelbart efter Mødet Ansøgning 
til S taten, og da denne kort efter forhøjede sin G aranti for Laanet 
i Nationalbanken fra 600.000 til 800.000 Kr., søgte Anlægsbesty
relsen paa ny om, a t G arantien m aatte  om byttes med Tilskud. 
Men Staten  tøvede. Den 31. Oktober 1941 havde Styrelsen og 
Am tets Rigsdagsmænd Møde hos Landbrugsm inister Bording. 
Flere Rigsdagsmænd anbefalede Ansøgningen om Tilskud. Men 
Bording oplyste, a t et d irekte Tilskud kun kunde opnaas ved en 
Anm ærkning paa Finansloven, og denne Mulighed ansaa han for 
udelukket. M inisteren henviste til de store Tilskud, der kunde faas 
efter Grundforbedringsloven, og han ansaa det endog for sand
synligt, at resterende A rbejder kunde støttes efter Landvindings
loven, hvorefter der ydes % i Tilskud; m aaske kunde endda A rbej
der, der var udført efter denne Lovs Ik rafttræ den  14. Nov. 1940, 
komme ind under Loven. Styrelsen handlede hurtig t i Henhold 
til M inisterens Oplysninger. Men det trak  i Langdrag, inden de 
finansielle Forhold var i Orden. 1943 kunde det sidste store Tag 
betragtes som ført til en lykkelig Afslutning; herom vidner den 
store Mindesten, som „Lam m efjordens U dstykningsselskab“ lod 
rejse næ r Hagesholm i 1946. Stenen, der vejer ca. 8 Tons, er hentet 
fra Storøen og staar nu omgivet af et sm ukt lille Anlæg.

Ved den endelige Opgørelse i Maj 1944 oplystes det, at det sidste
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store U dtørringsarbejde havde kostet 1.193.898 Kr., S tatens Til
skud efter G rundforbedringslov og Landvindingslov sam t Tilskud 
fra Am t og Kom m uner androg 493.709 Kr. Pum pelagets Forplig
telser, inclusive Køb af Søen, blev saaledes 700.189 Kr.



Lammefjordens Dige> og Pumpelag
Afvandingskommissionen tra f i T iaaret 1935—45 flere vigtige 

Bestemmelser vedrørende Lam m efjorden; saaledes vedtog Kom
missionen 21. M arts 1938, a t der i Henhold til Lov af 2. Juni 1917 
skulde oprettes et Dige- og Pumpelag, som skulde om fatte alle 
A realerne paa Lam mefjorden, til Afløsning af det gamle Lodsejer
lag. Det nye Samlags udførlige V edtægter gav dog Anledning til 
aarelange Drøftelser mellem Kommission og Lodsejerlag, og først 
i 1945 traad te  det i Funktion.

Dige- og Pum pelagets vigtigste Forudsætninger, som er om talt 
udførligt i dette Skrift i deres naturlige Sammenhæng, kan kort 
sam m enfattes i følgende: Ved kgl. Koncession af 18. M arts 1873 
fik „Aktieselskabet til Lam m efjordens Tørlægning" Bevilling til 
at inddæm me og tørlægge en Del af Lam m efjorden og Ejendomsret 
til det derved indvundne Areal.

Ved Deklarationen af 11. Januar 1879 overgik alle for Tørlæg
ningens Opretholdelse nødvendige Anlæg tilligemed Koncessionens 
Rettigheder og Forpligtelser til „Lammefjordens Lodsejerlag", som 
om fattede alle Lodsejere paa Fjorden. Lagets første Lov vedtoges 
paa et Møde i Holbæk den 8. Dec. 1879. Dot oprindelige Aktiesel
skab blev Medlem af Lodsej erlaget, men bortsolgte efterhaanden 
alle sine A realer og likvideredes.

De aarlige D riftsudgifter blev ifølge næ vnte Deklaration paa
lignet samtlige tørlagte A realer over H- 3,25 m efter en vedhæftet 
Partsfordelingsliste med ialt 100.000 Tørholdelsesparter. Disse 
Udgifter skulde hvile paa Lam m efjorden som en bestandig G rund
byrde, der i Henseende til P an teret gik forud for al anden Gæld. 
Af andre Forpligtelser hvilende paa Lam m efjordsjorden maa 
navnlig nævnes, at Lodsejerne maa respektere 6 Alen brede



Lammefjordens Dige- og Pumpelag 117

Dæmningen ved Audebo.

Høveje over deres Jord  og taale Fæ rdsel paa disse Veje, endvidere 
Pligt til a t afstaa Jord  til Veje, Vandløb og Diger.

V andstanden blev sæ nket flere Gange, sidst til -f- 7 m ifølge 
Kommissionens foreløbige Kendelse af 18. Sept. 1937, fuldført i 
1943. Vandstanden ha r dog siden som Regel væ ret endnu lavere, 
saa Søen nu helt er forsvunden. De ved senere V andstandssænk
ninger frem kom ne A realer blev ogsaa paalignet Tørholdelsespar- 
ter; før den sidste Sænkning i 1943 androg de ialt 148.702 Parter. 
Lam m efjordens Landkanaler og D ragskanalen er optaget som 
Hovedvandløb i Holbæk Am t og staar siden 1891—92 under Amts- 
raadets Tilsyn. Hoveddæmningen blev efter den store Stormflod 
23.—24. Oktober 1921 istandsat ved Statstilskud og har siden 
staaet under Tilsyn af S tatens Vandbygningsvæsen.

Foruden de her næ vnte Forhold m aatte det nye Dige- og Pum pe
lag regne som en vigtig Forudsætning Landbrugsm inisteriets 
Skrivelse af 31. August 1942, der opstillede Betingelser for Ydelse 
af Laan og Tilskud fra Staten i Henhold til Landvindingsloven af 
14. November 1940.

Lammefjorden ■?*
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Efter Forhandling med Holbæk Am tsraad og Landbrugsm ini
steriet — og for Hoveddæmningens Vedkommende med M inisteriet 
for offentlige A rbejder — stadfæstede Afvandingskommissionen 
den 27. Juli 1945 V edtægterne for Lam m efjordens Dige- og Pum pe
anlæg. Lagets fælles Ejendom er Pum pestationen med alle tilhø
rende Bygninger, M askiner, Redskaber og Værktøj, Hoveddæm
ningen fra Audebo til Gundestrup og et nærliggende m indre Areal, 
Landkanalerne og D ragskanalen med tilhørende A realstrim ler, 
Kanalvolden, K analveje og Grøfter, Pum pekanalen med tilhørende 
A realstrim ler. Der er i V edtægterne opgivet udførlige Bestem 
m elser for disse V ærdiers Omfang og re tte  Tilstand, deres Værn 
og Vedligeholdelse. Det er Pum pelagets Form aal at foranledige de 
„beskrevne Anlæg passet, vedligeholdt og sikret saaledes, at de 
ved Anlæggenes Udførelse tilvejebragte Afvandingsforhold for de 
interesserede A realer fortsat opretholdes paa en saadan Maade, 
a t en fordelagtig landøkonomisk U dnyttelse af A realerne som Hel
hed m uliggøres“.

Dige- og Pum pelaget staar under Tilsyn af Holbæk Am tsraad 
ved en af dette valgt teknisk sagkyndig Inspektør. Vedligeholdel
sen af Hoveddæmningen staar dog under Tilsyn af M inisteriet for 
offentlige A rbejder ved Statens Vandbygningsvæsen. Laget kan 
ikke optage Laan, erhverve eller sælge fast Ejendom uden Amts- 
raadets Sam tykke. A m tsraadet vælger et Medlem af Pum pelagets 
Styrelse, desuden en Landinspektør til a t foretage Udstyknings
fordelinger og vælger en Revisor til at revidere Lagets Regnskaber.

Tilsynet, henholdsvis A m tsraadet og Vandbygningsvæsenet, kan 
paalægge Styrelsen at udføre de efter Tilsynets Skøn nødvendige 
Foranstaltninger og kan, hvis S tyrelsen væ grer sig herved, lade 
A rbejdet udføre paa Lagets Regning og opkræve de herm ed for
bundne Udgifter hos Lodsejerne sammen med de ordinæ re D rifts
udgifter. Tvistspørgsm aal mellem Lagets Styrelse og den tilsyns
førende Inspektør afgøres af A m tsraadet, og eventuelle Uoverens
stem m elser mellem dette og Styrelsen afgøres endeligt af Land
brugsm inisteriet.

Før den sidste Søsænkning fordeltes som næ vnt 148.702 Tørhol- 
delsesparter paa det daværende tørlagte Areal; paa det sidst 
indvundne Areal paalignedes 35.646 Parter. Da Søsænkningen
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Pumpestationen meii Afløbskanal 1956.

berørte Lodsejerne i m eget ulige Grad, fastslaas det i Lagets Ved
tæ gter, at der skal føres 2 Regnskaber: I. Over Tilbagebetalingen 
af Anlægsudgifterne  ved den foretagne V andstandssænkning, idet 
dette Regnskab kun vedrører en Del af Lodsejerne. II. Over Lagets 
aarlige Driftsudgifter, som efter Afvandingskommissionens Afgø
relse skal udredes i et bestem t Forhold til E lektricitetsprisen 
(Kulprisen), og som under næ rm ere Bestem melser skal fordeles 
mellem gamle og nye Parter. Den enkelte Lodsejer kan saaledes 
blive afkræ vet et aarligt Bidrag pr. Tørholdelsespart, forskelligt 
for gamle og nye Parter. Lagets løbende Udgifter afholdes for
skudsvis af Amtsfonden, hvorefter de i Apri! og Oktober Skatte
term iner opkræves gennem Holbæk Am tstue efter Indstilling fra 
Lagets Styrelse og tilsynsførende Inspektør.

Pum pelagets Forretn inger varetages af en Styrelse paa 7 Med
lemmer, som repræ senterer Laget og sørger for, a t det forannævnte 
Form aal til enhver Tid respekteres. For de fire Kommuner: Gre
vinge, Asnæs, Faarevejle og Vallekilde-Hørve våelges hver et 
Medlem, mens to M edlemmer til sammen repræ senterer Svinninge,
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Kundby, Gislinge og Hagested Kommuner. For hver af disse 6 
M edlemmer vælges desuden en Stedfortræder. Det 7. Medlem 
vælges af Holbæk Am tsraad. Styrelsens M edlemmer vælges paa 
Lagets G eneralforsam ling efter Forslag fra Styrelsen eller In teres
senterne, og Valget gælder for 3 Aar. Den ordinære Generalfor
samling holdes i Juli. Efter Afvandingskommissionens Bestemmelse 
fik den enkelte Lodsejer paa Generalforsam lingen Stem m eret i 
Forhold til det samlede Antal gamle og nye Tørholdelsesparter, 
der paahviler hans Ejendom. Herved fik de store Lodsejere en stor 
Indflydelse, et Forhold, som gav Anledning til en Del Utilfredshed, 
hvilket da ogsaa m edførte en Æ ndring i S tem m eretsreglerne i 1951. 
Under Dige- og Pum pelaget hører 5.627,9 ha, fordelt paa omkring 
1400 M atrikelnum re, der er paalignet 148.702 gamle og 35.646 nye 
Tørholdelsesparter. Mellem de 8 Sogne + Dragsholm og Laget 
fordeler A realer og Tørholdelsesparter sig saaledes:

Areal Pareer
ha Gamle Nye

Grevinge ........ 770,68 7.314 13.895
Asnæs ............ 603,79 17.609 4.479
Faarevejle .... .. 1216,77 44.502 2.297
Dragsholm .... 64,67 1.069
Horve ............ .. H35.78 37.865 3.443
Svinninge 40,03 955
Kundby ........ 680,59 18.892 7.712
Gislinge ........ 322,73 7.083 584
Hagested 792,87 13.273 3.236
Laget ............ 140

Ialt ................ .. 5627,91 148.702 35.646

Den 29. Okt. 1945 holdt „Lam m efjordens Dige- og Pum pelag" 
stiftende Generalforsam ling i Asnæs •— til Afløsning af Lodsejer
laget, som havde eksisteret i 66 Aar. I dette  Spand af Tid havde 
følgende væ ret Form ænd: Landstingsm and H. P. Larsen 1882—89, 
Landinspektør Berg 1889—92, Overretssagfører H- M. Madsen 
1892— 1904, Gdr. N. Hansen Risegaard 1904—09, P roprie tæ r A. 
Wiuff 1909— 12, N. Hansen Risegaard 1912— 19, Gdr. P. Christen
sen 1919— 21, A. Wiuff 1921— 26 og Gdr. Chr. Hansen 1926—45.

Ved Mødet i Asnæs gav Afvandingskommissionens Formand, 
Dommer Neergaard, Oplysninger om samtlige Om kostninger ved-
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rørende Søsænkningen og om de vigtigste Forhold i Dige- og 
Pum pelagets nye Vedtægter. E fter den nu afgaaede A nlægsbesty
relses Forslag valgtes følgende Mænd til Styrelse: D irektør Poul 
Larsen, Gdr. Chr. Hansen, Gdr. Arne Grosen, Gdr. Frede K risten
sen, P roprie tæ r Frede Bentsen og P roprie tæ r H. Holm Clausen. 
Hermed skete Vedtægternes Bestemmelse om Sognerepræsentation 
Fyldest. Holbæk Am tsraad valgte senere Gdr. Ulrich Olsen til at 
repræ sentere Am tet i Styrelsen. I 1950 erstattedes Ulrich Olsen 
af Am tsraadsm edlem  Jakob Sørensen, Kundby, der i 1954 afløstes 
af Gdr. Hans Hansen, Uglerup. Am tsvandløbsinspektør E. Nielsen 
er Pum pelagets teknisk sagkyndige og deltager som saadan i S ty
relsens Møder. Am tet valgte ligeledes Landinspektør A. W eite- 
m eyer til at forestaa Udstykningsfordelingen og A m tsraadssekre- 
tæ r Quist til Lagets Revisor, ligesom Am tet fastsatte Dagpenge 
og Rejsegodtgørelse for Styrelsens M edlemmer og Løn for Revi
soren. Regnskabsfører J. Bredum, der siden 1935 havde væ ret 
Lodsejerlagets og senere tillige Anlægsbestyrelsens Sekretær, 
fortsatte som Sekretæ r for Dige- og Pum pelaget.

Chr. Hansen blev i November valgt til Form and, Frede Bentsen 
til Næstform and. I 1946 ønskede Chr. Hansen im idlertid at udtræ de 
af Styrelsen efter at have væ ret Medlem i m ere end 20 Aar. Frede 
Bentsen valgtes nu til Formand, Arne Grosen til Næstform and. 
Konsulent H. Jensen, som dels havde væ ret B estyrer ved Pum pe
stationen og dels virket som Konsulent for Lam mefjordens Landbo
forening, opsagde sin Stilling ved Pum pestationen til 1. Jan. 1946; 
han afløstes da af Gravem ester P. Pedersen, der siden som Anlægs
forvalter har haft saavel Pum pestationen som Kanalernes Vedlige
holdelse under sit Arbejdsom raade.

Den endelige U dtørring af Søen fik en um aadelig Betydning 
for hele Fjordom raadet Vest for Dæmningen. Erfaringerne har vist, 
a t Jordens Ydeevne er øget i meget høj Grad. Mens man tidligere 
ofte m aatte nøjes med en ringe Høst paa den vandlidende Jord, 
taa ler Avlen nu mange Steder paa Fjorden Sam menligning med 
de bedste Afgrøder paa det høje Land, og med Hensyn til visse 
specielle Afgrøder, som omtales i Slutningen af dette Skrift, byder 
Lam m efjordsjorden særlig gunstige Betingelser. Mens Lignings
m yndighederne ofte før trak  overbæ rende paa Skuldrene, naar
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man kom til Selvangivelserne fra Fjorden, saa tæ ller Skatteyderne 
herfra nu særdeles pæ nt med.

Lodsejerlaget havde under dets lange Tilværelse tilkæ m pet sig 
mange Sejre; men der m eldte sig fremdeles store Opgaver for det 
nye Dige- og Pum pelag. Den vigtigste var Sikringen af Dæmningen. 
Trods gentagne Forstæ rkninger viste det sig, a t denne ikke var 
sikker. Den 9. Nov. 1945 slog det storm piskede Hav a tte r  dybe 
Huller i Dæmningen, og selv om Faren ingenlunde var saa over
hængende som i 1921, ansaa Ledelsen det dog for nødvendigt at 
foretage en om fattende Sikring. Styrelsen tog Spørgsmaalet op i 
1950. A m tsvandløbsinspektør E. Nielsen udarbejdede et Projekt, 
som ansloges a t ville koste 360.000 Kr., hvoraf m an ventede Halv
delen af S taten i Henhold til Landvindingsloven, mens m an haa- 
bede paa et m indre Tilskud fra Amtet. I de følgende to Aar drøftede 
Styrelsen flere Gange P rojektet med Ingeniør Nielsen, ligesom 
Sagen naturligvis ogsaa førtes frem  paa Generalforsamlingen, hvor 
der baade var Tilhængere og M odstandere af Planen om den paa
tæ nkte Sikring. Mens de aarelange Forhandlinger stod paa, steg 
Lønninger og M aterialepriser støt, og da Styrelsen i Oktober 1952 
vedtog at paabegynde A rbejdet med Dæmningen og søge det frem 
met mest muligt, ansloges Om kostningerne nu til 500.000 Kr. Da 
50 c/c heraf kunde forventes af Staten, og da Am tet havde givet Til
sagn om 10 c/c, dog ikke over 50.000 Kr., og da de 8 Kommuner 
havde givet tilsvarende Tilbud, fandt Styrelsen, a t m an nu havde 
et forsvarligt økonomisk Grundlag, saa man kunde gaa i Gang 
med Arbejdet.

Til Dæmningens Sikring skulde der bruges meget store M ængder 
Sten; af Nr. 1, 2 og 3 Størrelsen henholdsvis 2120, 250 og 2000 
Tons foruden ca. 2000 Tons Singels. Saavel selve Bygningsarbejdet 
paa Dæmningen som Stenleverancerne blev udbudt i Licitation. 
Paa D æ m ningsarbejdet indkom 14 Tilbud. Styrelsen holdt Møde 
10. Jan. 1953 i Holbæk, og efter a t Ingeniør E. Nielsen havde gen- 
nem gaaet Tilbudene, vedtog Styrelsen énstem m igt at antage et 
Tilbud fra E ntreprenørerne Stiirup og Prosch Jensen, som tidligere 
havde udført flere A rbejder for Pum pelaget, lydende paa 398.430 
Kr. Stenene kunde leveres til henholdsvis 9 Kr. og 9,50 Kr. pr. Ton, 
Singels til 13 Kr. pr. Ton.



Lammefjordens Dige- og Pumpelag 123

Kanalen ved Asnæs.

Da A rbejdet i Slutningen af 1954 var fuldført, viste Regnskabet 
en Overskridelse paa 68.771,14 Kr., hvilket isæ r skyldtes et større 
K vantum  ny Sten end beregnet. Stat, Am t og Kom m uner god
kendte Overskridelserne og vedstod de forholdsmæssige P arte r  i 
de samlede Udgifter paa 568.771,14 Kr., der fordelte sig saaledes:

Staten  50% eller ................ 284.385,57 Kr.
Holbæk Am t 10% eller ... 56.877,12 Kr.
De 8 Kom m uner 10% eller 56.877,11 Kr. 
Lam m efjorden 30% e lle r .. .  170.631,34 Kr.

Holbæk Vandløbsvæsen frem satte Forslag til Fordeling mellem 
Kom m unerne af deres Part; denne Fordeling faldt saaledes ud:

Grevinge 6.548,61 Kr. Svinninge ............  294,87 Kr.
Asnæs ................ 6.820,02 Kr. Kundby ................. 8.214,40 Kr.
Faarevejle .......  14.780,00 Kr. G islinge ................. 2.367,31 Kr.
V allekilde-H ørve 12.754,49 Kr. Hagested 5.097,41 Kr.
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Forslaget blev godkendt, og da der i E fteraaret 1955 viste sig 
Efterregninger paa godt 3000 Kr., enedes m an ogsaa om Fordelin
gen af disse. Dæmningen er nu langt stæ rkere end tidligere; den er 
beklæ dt med Sten paa hele Ydersiden; ved dens Fod ligger store 
M ængder af svære Sten, der virker som Bølgebrydere, Kronen er 
bedre end før. Dæmningen har nu en Styrke, saa den utvivlsomt 
kan modstaa ethvert Angreb, som dens lunefulde Nabo m aatte 
foretage.

Pum pelagets anden større Opgave var Udvidelsen af Dele af 
det om fattende Kanalsystem, saaledes Nordkanalens Udvidelse i 
1946—48, der kostede 138.000 Kr., hvoraf S taten  tilskød 71.538 Kr. 
efter Loven, og den meget betydningsfulde Udvidelse af Svinninge- 
Audebokanalen i 1953—54 i Forbindelse med den store Afvanding 
af Vejleby og Hørve Enge. Holbæk Amts Vandløbsvæsen havde 
udarbejdet P ro jek tet ogsaa over dette Arbejde, der skulde gennem 
føres med 55 % Statstilskud i Henhold til Landvindingsloven. Efter 
P ro jek tet skulde der opgraves ikke m indre end 106.000 m 3 af Land
kanalen, og 3,8 km  af Kanalen fra Svinninge Aa til Hørve Bro 
skulde sløjfes og erstattes af en Rørledning af betydelige Dimen
sioner. I Forbindelse herm ed om fattede Forslaget en rationel 
Afvanding af 220 Tdr. L. af Hørve og Vejleby Enge.

Mellem Pum pelaget og Engejerne sluttedes Overenskomst om, 
at Engarealerne skulde medtages under Lam mefjordens Pum pelag 
med Paaligning af 6000 Tørholdelsesparter; endvidere at Anlægs
udgifterne — efter a t S tatstilskudet var fradraget — skulde for
deles med % paa Engejerne og % paa Lam mefjorden. Overslaget 
lød paa 593.000 Kr. A rbejdet blev ogsaa her udbudt i Licitation, 
og af 15 Tilbud antog m an i Februar 1953 det, som Entreprenør 
M. Ingv. Hansen, Gentofte, afgav, lydende paa 396.014 Kr.

Pum pestationen har siden den sidste Udvidelse arbejdet fuldt 
tilfredsstillende; til Eksempel kan oplyses, a t Pum perne i 1947 
arbejdede i 1137 Driftstim er, Prisen pr. K ubikm eter udpum pet 
Vand var 0,38 Øre.

Allerede i Pum pelagets første Tid opstod der Kritik, dels ved
rørende V edtægternes Stem m eretsregler og dels over Sondringen 
mellem gamle og nye Tørholdelsesudgifter; hvorfor ikke konse
kvent paaligne gamle cg nye P arte r den samme aarlige Afgift.
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Nogle Lodsejere frem satte i 1946 Forslag om en æ ndret Afstem- 
ningsm aade ved Valg, saaledes a t Lodsejerne inddeltes i Grupper 
efter Andele paa følgende Maade:

Gruppe I fra 1 til 50 Parter =  1 Stemme
Gruppe II fra 51 til 250 Parter =  2 Stemmer
Gruppe III fra 251 til 600 Parter =  8 Stemmer
Gruppe IV over 600 Parter =  25 Stemmer

Styrelsen optog dette Forslag som sit og frem satte det ved Gene
ralforsam lingen til Vedtagelse; m en da det mødte A ntal Deltagere 
var for lille og ikke repræ senterede det fornødne Antal Tørholdel- 
sesparter, som betingede en Vedtægtsændring, faldt Forslaget. 
Og da Æ ndringen vanskeligt kunde tænkes gennem ført af en kom
mende Generalforsamling, greb Bestyrelsen til den Udvej, som var 
hjem let i Vedtægterne: Man krævede Sagen indbragt for Land
væsenskommissionen, dels for at faa en Afgørelse med Hensyn til 
Stem m eretsreglerne, dels for a t faa klarlagt, om man fremdeles 
burde skelne mellem Bidrag, hvilende paa gamle og nye Parter. 
Sagen førtes da frem for Holbæk Amts Landvæsenskommission 
(Dommer Lund, Kalundborg, (Formand), Ingeniør Steenstrup, 
Hedeselskabet, Gdr. Svend Andersen, S tenstrup, og Gdr. Peter 
Petersen, Vig). Den 28. Okt. 1950 afsagde Kommissionen sin Ken
delse, hvorefter S tem m eretsreglerne ændredes i Henhold til S ty
relsens ovennævnte Forslag. Men Kommissionen fandt, a t Sondrin
gen mellem gamle og nye P arters Tørholdelsudgifter fremdeles 
bør opretholdes.

E fter den den 10. Juli 1956 holdte Generalforsam ling dannes 
Styrelsen af følgende Mænd: P roprie tæ r Frede Ben tsen (Formand), 
Gdr. Arne Grosen (Næstformand), P roprietæ r H. Holm Clausen, 
Gdr. Frede Kristensen, Gdr. Hans Hansen, Grevinge, og Parcel. 
Aksel Petersen, Asnæs. Am tsraadsm edlem  Hans Hansen, Uglerup, 
er Holbæk Am tsraads Repræsentant. Som teknisk sagkyndig og 
Lagets Revisor fungerer Civilingeniør, Vandløbsinspektør E. Niel
sen, som Sekretæ r og K asserer J. Bredum  og som Anlægsforvalter 
P. Pedersen.



Skyldsætning og Beskatning.
En særlig Lammefjordskommune?

Ved den kgl. Koncession af 18. M arts 1873 var der givet Tilsagn 
om, a t Lam m efjorden i 20 A ar efter Tørlægningens Indtræ den 
skulde være skattefri. I 1895 udløb denne Tidsfrist; men da Lods
ejerlaget fandt, a t den første Etape i Tørlægningen først var naaet 
med den store Kanaludvidelse, der blev afslu ttet i 1891, ansøgte 
man M inisteriet om 5 Aars Henstand m. H. t. Skattepligt. M iniste
riet m ente dog ikke — efter a t have erfaret A m tsraadets og de 
interesserede Kommuners Opfattelse — at kunne imødekomme 
Lagets Ønsker. Skyldansæ ttelsen burde nu finde Sted. Landinspek
tør A. W eitem eyer anmodedes om at udarbejde Beregninger til 
H artkornsansæ ttelser og fik i dette Øjemed udleveret alle Oplys
ninger om Tørholdelsudgifterne og Lagets Regnskabsbøger 1881— 
93. Efter aarelange Forhandlinger m eddelte Landbrugsm inisteriet 
Aar 1900, at H artkornsskatten paa Lam m efjorden m aatte nedsæ t
tes med 25 c/<, idet man erkendte de betydelige særlige Byrder, der 
i Form  af Tørholdelsesudgifter m. m. hvilede paa denne Jord. De 
med H artkornsberegningerne m edførte Udgifter, nemlig 7.016 Kr., 
skulde udredes af Lodsejerlaget.

Allerede i 1902 søgte Styrelsen, suppleret med N. Hansen Rise- 
gaard og A. Wiuff, de tre  Folketingsmænds, P. Madsens, K ristjan  
Pedersens og Fogtmanns, S tøtte til en Anmodning til M inisteriet 
om yderligere Skattenedsættelse. Ved den store Skattereform  i 
1903, da Ejendomsskylden indførtes, følte Fjordens Folk sig haard t 
ram te, idet man fandt, at der ved Vurderingen til Ejendomsskyld 
ikke toges Hensyn til de ovenfor nævnte særlige Byrder paa Lam 
mefjorden. Gennem mange Aar har dette Forhold givet Anledning
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Ejner Frederiksens Ejendom red Adelers Alice

til Forhandlinger med V urderingsm yndighederne. Da G rundskyl
den senere kom til som en væsentlig G rundskat, godkendte S katte
m yndighederne i 1945, a t Vurderingen nedsattes med 8 Kr. pr. 
Tørholdelsespart, for hele Om raadet altsaa med 184.348 P arte r a 
8 Kr. =  1.474.784 Kr.

Det bevingede Ord: Man skal betale sin Skat med Glæde, finder 
næppe mange Tilhængere i Praksis, heller ikke ude paa Lam me
fjorden. Men K endsgerningerne fortæ ller, a t Jord-, Bygnings- og 
Inventarvæ rdierne er steget uhyre derude, og form entlig i et 
stæ rkere Forhold end paa det høje Land. Hvor der før laa raa og 
sum pet Jord, findes nu sunde, vel drænede Jorder med yppige 
Afgrøder; hvor man før saa smaa og prim itive Boliger for Folk og 
Fæ, ses nu rummelige, gode og tit m oderne indrettede Bygninger, 
opkørte Jordveje er mange Steder erstattede med solide asfalterede 
Veje. Alt dette  m aatte naturligvis finde U dtryk i Jords og Ejen
dommes stæ rk t forhøjede V urderinger — og herm ed ogsaa i Skatte
ansæ ttelserne. En Sam menligning mellem før og nu foreligger 
ikke. Men det vil have sin Interesse at se, hvilken Rolle Lamme-
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fjorden spiller i de omliggende Sogne i Henseende til Ejendoms
skatter og personlige Skatter. Opgørelsen gælder kun Skatteaaret 
1956—57.

Samlede kommunale
Ejendomsskatter Heraf paa Antal Procent

Samlede personlige 
kommunale Skatter

Lammefjorden paa Lammefjorden

(I: Ejendomsskatter, II: personlige Skatter)

Grevinge i 267.930,60 Kr. 10.000,88 Kr. 3,72 %
IX 252.170,40 Kr. 4.727,60 Kr. 1,72 %

Asnæs i 292.660,70 Kr. 20.885,20 Kr. 7,14 %
ii 328.372,00 Kr. 24.993,00 Kr. 7,61 %

Faarevejle i 244.589,53 Kr. 56.243,05 Kr. 23,43 %
ii 245.413,50 Kr. 98.442,80 Kr. 41,13 %

Vallekilde-Hørve i
ii

391.012,55 Kr. 
381.638,40 Kr.

52.547,18 Kr. 
41.849,60 Kr.

16,47 % 
10,95 %

Kundby i 220.463,40 Kr. 22.526,62 Kr. 10,22 %
ii 219.724,12 Kr. 11.559,10 Kr. 5,26 tf

Gislinge i
ii

137.862,90 Kr. 
149.565,00 Kr.

8.679,80 Kr. 
10.009,00 Kr.

6,30 % 
6,69 %

Hagested
i

ii
151.432,20 Kr. 
135.884,02 Kr.

20.537,55 Kr. 
19.369,63 Kr.

13,56 % 
14,25 %

Foruden de næ vnte 7 Sogne har Svinninge lidt Lam mefjords-
jord; m en paa denne udskrives kun 176,80 Kr.

Den hidførte Opgørelse giver im idlertid ikke et fuldstændigt 
Billede af Lam mefjordens Skatteforhold. Til et fuldstændigt Bil
lede hørte for det første en Opgørelse af flere Aars Skatteforhold, 
f. Eks. et Gennem snit af 5 eller 10 Aar. D ernæst maa det erindres, 
a t mange Landm ænd paa det høje Land har større eller m indre 
Parceller ude paa Lam m efjorden; men disse Parceller indgaar i den 
samlede V urdering af Ejendomme. Der hviler saaledes en Del mere 
Ejendomsskat paa Fjorden, end ovennævnte Opgørelse giver 
U dtryk for, ligesom en større Del af den personlige Skat i Sognene 
ogsaa hidrører fra Fjorden. Modsat de her nævnte Forhold virker
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det, hvor enkelte af Fjordens Beboere har Indtæ gter, der hidrører 
fra Ejendomme og Virksom heder uden for Lam mefjorden; men en 
større Forskydning vil der form entlig ikke væ re Tale om.

Tanken om at oprette en selvstændig Lam mefjordskom m une 
blev vistnok første Gang frem sat i 1908, da Højskoleforstander 
Andreasen, paa den fravæ rende Pastor Dykærs Vegne, frem førte 
Tanken ved Lodsejerlagets Generalforsamling; det var dog kun et 
Forslag til Overvejelse, og Forslaget fandt ingen Tilslutning. Men 
Forholdene paa Lam m efjorden rejste  mange Spørgsmaal; de vig
tigste var Skatteforhold, Vej spørgsmaal og Problem er i Forbindelse 
med den sociale Lovgivning, men Skolespørgsmaalet fik ogsaa en 
stigende Betydning, efterhaanden som Nybyggerne i øget Tal tog 
Landet i Besiddelse. Nogle fandt da, a t Lam mefjordens Interesser 
ikke blev p lejet med tilstræ kkelig  Opmærksomhed af de bestaaende 
Kommuner. En selvstændig Kommune vilde vise Spørgsmaalenes 
gode Løsning mere Interesse.

Den kyndigste og varm este Talsm and for en selvstændig Kom
mune blev Landstingsm and Johs. Clausen, Stubberupholm , som 
førte mange Forhandlinger med Fjordbeboerne og de offentlige 
M yndigheder om Sagen. Clausen gik ud fra, at der kunde træ ffes 
en Ordning, saa Fjordboernes kirkelige Tilhørsforhold kunde fort
sæ tte som hidtil, og a t en Aftale med de eksisterende Kommuner 
om Skoleforholdene kunde findes; men han hævdede, a t Lamme
fjorden bød paa saa mange særlige Forhold, a t disse bedst kunde 
løses gennem en egen kom munal Forvaltning. Tanken fandt dog 
stadig for ringe Tilslutning. Man hævdede, a t Lam m efjorden var 
for fattig til a t staa paa egne Ben. N aar Pum pelaget f. Eks. søgte 
Kommunernes Støtte til den sidste Sikring af Dæmningen, var 
der Godtfolk, som hoverede: D er kan man se; de kan ikke selv 
derude paa Fjorden! Men hertil svarede Fjordboerne: Den Støtte, 
det offentlige investerer her, er til et Foretagende, som har natio- 
nal-økonomisk Værdi, og som mangefold vil svare igen i Form  af 
øgede Skatter. Har Erfaringen ikke givet de sidste Ret!

Hvordan Forholdene end stillede sig tidligere, vil det af foran- 
staaende Oplysninger om Skatterne ses, at de samlede kommunale 
E jendom sskatter i de 7 Kommuners Lam m efjordsom raade beløber 
sig i Skatteaaret 1956/57 til 233.620 Kr. og de personlige Skatter

Lumiiipfjonitii n
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til 200.S50 Kr. eller ialt 434.570 Kr. Da dette Tal, af oven anførte 
Grunde, utvivlsom t skal forhøjes noget for helt ud at svare til V ir
keligheden, vilde der være Tale om et kom m unalt Budget, som 
vilde væ re betydeligt større end flere af de omliggende Kom
muners. Der er ikke længere Tale om et Fattigland, og Lignings
m yndighederne finder ingen G rund til a t sukke, naar de skal sæ tte 
Fjordboerne i Skat, tværtim od. Spørgsm aalet om en selvstændig 
Kommune har i flere A ar væ ret stillet i Bero. Om Sagen igen vil 
blive rejst, maa Frem tiden vise. Hvis det skulde ske, a t Sagen re j
ses paa ny, vil dens Talsm ænd ikke staa svagt.



Skallegravning og Beplantning
Ved den inddæm mede Lam m efjords Bredder finder m an nogle 

Steder „Køkkenmøddinger" med betydelige M ængder af Østers
skaller. Det er Stenalderfolkets Affaldsdynger. Den fjerne Tids 
M ennesker har fundet Næring i Østers, som i uhyre Masser tr i
vedes i „Fjorden", da denne for A artusinder siden var et Bælt 
med rindende Vand; thi Østersen lever jo kun, hvor der er Strøm. 
Da Bæ ltet blev til Fjord, og Strøm m en ophørte, døde Østersen. 
Deres Skaller dæ kker mange Steder F jordbunden i et m etertykt 
Lag; paa nogle Steder, især om kring den sidst udtørrede Sø, 
antager Østerslaget flere M eters Tykkelse. Disse umaadelige 
M ængder af Ø stersskaller skulde faa økonomisk Betydning. Man 
har forlængst vidst, a t Hønsene træ nger til et rigeligt Tilskud 
af Kalk i Foderet. Uden Tilførsel af Kalk vil Æ ggeskallen blive 
for tynd, Æ glægningen formindskes, og Hønsene afkræftes. I 
Ø stersskallen kunde Hønsene faa det vigtige Tilskudsfoder, de 
havde behov.

For 30—40 Aar siden begyndte man at opgrave Østersskaller 
paa Svinninge Vejle, om kring Faarevejle og flere andre Steder. 
A rbejdsform en var gammeldags: man brugte Spaden og den haand- 
trukne Triør. Lodsejerne fik ofte en uventet god Fortjeneste, 
mange A rbejdere fandt her Som merbeskæftigelse, og Tusinder af 
Sække med Skaller kørtes fra Fjorden til Jernbanestationen. H an
delens Folk sørgede for Afsætningen ud over det ganske Land.

Forarbejdningen af Skaller er im idlertid i nyere Tid blevet en 
Industri, som beskæftiger mange M ennesker. Opgravningen fore- 
gaar nu med Gravemaskine, hvorfra Skallerne føres til specielt 
konstruerede Skylle- og Rensemaskiner. Herfra føres de til Op-
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Skalle gravning i ældre Tider.

lagringspladser, hvor de sol- og lufttørres i 2— 3 M aaneder. Efter 
dette Tidsrum  bliver de udsat for Tørring i store Tørretrom ler, 
hvorefter de bliver knækkede i M askinerne. Endelig bliver de 
sorterede i forskellige Størrelser, og nu kan de fyldes i Sække 
og sendes ud til Forbrugerne.

Det er Øta-Kompagniet, et D atterselskab af A /S  Hotaco i 
Holbæk, som har udviklet Skallefrem stillingen til en industriel 
Produktion. Kompagniet har senere optaget en Storproduktion 
ved Horsens, Odense og Roskilde Fjord. Der eksporteres Skaller 
til flere europæiske Lande, isæ r England og de skandinaviske 
Lande, men ogsaa til Afrika og Amerika.

Som næ vnt Side 16 har Skoven for Aar tusinder siden dækket 
Om raader, hvor senere Lam m efjordens Vande oversvømmede 
Landet. Det er ganske fornøjeligt at se, hvorledes Skoven nu i 
m indre Stil a tte r  vokser frem. Efter den sidste U dtørring erhver
vede Holbæk Amt i 1941 400 Tdr. L. i Hagested Sogn; Aaret 
efter begyndte man at tilplante, og man har nu 300 Tdr. L. med 
Ungskov. Efter omhyggeligt foretagne Jordprøver har man til-
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Skallegravning i 1956.

plantet med forskellige Træsorter. Man har kunnet m ærke de 
skadelige V irkninger af Saltforekom ster i Jorden; men ved gen
nem ført Udgrøftning og ved Regnvandets Udvaskning forventer 
man at overkomme denne Hindring. Beplantningen gror godt til, 
og man har allerede kunnet sælge op til 200 rm  Brænde aarligt. 
Man vil i de næ rm est følgende A ar kunne sælge Rafter og Læg
ter, og naar om en Række A ar det egentlige Gavntøm m er kan 
sælges fra Plantagen, vil denne repræ sentere en meget betydelig 
Værdi. V ildtet trives selvsagt særdeles godt, og den store P lan
tage giver Læ og h indrer den meget skadelige Sandflugt. De 
omboende Landm ænd maa se m ildt til Plantagen. Den er da ende
lig en betydelig Skønhedsværdi, der liver op i det noget ensfor
mige Landskab. P lan tør K linkby-H ansen har siden 1942 fore- 
staaet Beplantningen og ledet Plantagen.

Allerede om kring 1930 havde Vallekilde-Hørve Kommune er
hvervet et 20 Tdr. L. stort sandet Areal næ r Grænsen til Kundby 
Kommune. Jorden var fattig, saa fattig, at man spøgende kaldte 
A realet for Elendigheden. Men ogsaa dette Areal blev tilp lantet

L am m efjorden y*
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med forskellige Træ sorter, og Beplantningen er saa godt vokset 
til, at m an i flere A ar har kunnet skove en Del Brændsel fra P lan
tagen. I de senere A ar har m an kunnet plante baade Eg og Bøg, 
og det ser ud til, at de unge T ræ er trives godt.



Lammefjordens Landboforening 
Særlige Afgrøder

Med den fuldstændige U dtørring af Søen, de store K analudvi
delser og den meget om fattende Dræning blev Lam mefjordens 
rige M uligheder aabenbare. Men m an var dog ogsaa hu rtig t klar 
paa, at Jordens særlige Forhold krævede en særlig Behandling. 
Et in tim t Sam arbejde mellem Videnskab og aarvaagne Land
mænd, form idlet gennem en u træ ttelig  Konsulents m ange For
søg, kom i Stand. P roprie tæ r Holger Holm Clausen, Proprietæ r 
Frede Bentsen og G aardejer Holger Jensen tog Initiativet til 
Dannelsen af Lam mefjordens Landboforening, som traad te  i K raft 
i Foraaret 1941; den har igennem sit om fattende Forsøgsarbejde 
væ ret af overordentlig stor Betydning, idet Lam m efjordsjorden 
har Jordtyper, som helt afviger fra den alm indelige Landjord. 
Foreningen blev snart tilslu tte t Odsherreds ' Landboforening, og 
selv om den nye Forening ifølge sit udstrakte og særegne Om- 
raade fik en noget anden Stilling end de almindelige lokale 
Landboforeninger under Sam m enslutningen, har der udviklet sig 
et godt Sam arbejde mellem Odsherreds og Lam m efjordens Land
boforeninger, navnlig hvad angaar de vigtige Planteavlsforsøg. 
Holger Holm Clausen har siden Foreningens Oprettelse væ ret 
Formand. De øvrige Styrelsesm edlem m er er for Tiden P roprietæ r 
Fr. Bentsen, „Sølyst", og G aardejerne H. L. Hansen, „Hørve- 
gaard", Tage Kristensen, ..Brogaard", Th. Sørensen, „Følvang", 
Thorolf Stenseng, Asnæs, og H. Chr. Hansen, Grevinge. Land
brugskandidat Harald Jensen blev antaget som Deltidskonsulent. 
I Aarene 1942—46 var han tillige Bestyrer af Pum pestationen ved
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Audebo, men afløstes her i 1946 af P. Pedersen; siden den Tid 
har H arald Jensen fortsat som Planteavlskonsulent under Ods- 
herreds- og Lam mefjordens Landboforeninger med de lave Jo r
der paa Lam mefjorden, Sidinge Fjord, Ringholm og Klintsø som 
sit særlige Omraade. Foreningen har som M edlemmer næsten alle 
bosiddende Landbrugere, ca. 200, blandt hvilke der er et sæ rde
les godt Sam arbejde, hvad der ved en særlig Lejlighed fik k lart 
Udtryk.

Da man efter den første Søsænkning begyndte a t dyrke Korn 
paa den fede Dyndjord i Fjordens vestlige Del, fik man straks 
saa store Afgrøder, a t nogle gjorde sig optim istiske Tanker om 
frem tidige store Afgrøder uden Tilførsel af Gødningsstoffer. Den 
Tid er dog forlængst forbi, da man kan næ re saadanne Tanker. 
Det viser sig endog, at Lam m efjordsjorden betaler godt for en 
rigelig Tilførsel af Næring. Der kan saaledes uanset Afgrødens 
A rt udstrøs op til 500 kg Superfosfat pr. ha, Frøarealerne kan 
tage op til 500 kg K alksalpeter og Asparges- og Roefrøarealer 
endog op til 1000 kg pr. ha; til Hvede tør man naturligvis ikke 
bruge saadanne Mængder, og til Foraarssæden vil man sædvanlig 
slet ikke anvende Kvælstof. Dynd- og Lerjorden synes derimod 
uden egentligt Behov for Kali.

Lam m efjorden giver ypperlige Betingelser for alm indeligt 
Landbrug med Husdyrbrug. Jorden viser gode M uligheder for 
Kornavl, men Dyndjorden giver isæ r fortrinlige Græs- og Rod
frugtafgrøder. De fleste Landbrug drives da ogsaa paa trad itio 
nelt Grundlag. Men siden den sidste Vandstandssænkning er D yrk
ningen af Industri- og H andelsplanter og Frø blevet stedse mere 
udbredt; i de allersidste A ar er dertil kommen en interessant 
Dyrkning af Løgplanter.

Under den sidste Krig optog man i re t vid Udstrækning D yrk
ning af Hamp. Denne Plante, som i en lang A arræ kke kun i meget 
ringe Grad dyrkedes i Nordeuropa, blev under Krigstidens her
skende Tilførselsforhold meget a ttraavæ rdig  herhjemm e. Hampen 
kræ ver en m uldrig, fugtig Jord, og en saadan Jord var netop til 
Stede paa Lammefjorden. D erfor optog man Ham pdyrkningen; 
man frem stillede herm ed et P rodukt af stor Betydning for Frem 
stilling af Rebslagning, Tove og Sejlgarn, for Vævning af Sejl-
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dug og Ham plærred. Ham pdyrkningen m edførte heldige E fter
virkninger for anden Avl. Den kraftige Ham pplante voksede som 
Regel hurtig t til og kvalte en Masse Ukrudt. Tilmed saaede man 
Hampen paa vid Rækkeafstand, 20—25 cm, saa m an kunde køre 
med Radrenseren; herved kunde man ogsaa bekæm pe U krudts
plagen, og det maa her erindres, a t man endnu ikke havde de 
effektive Sprøjtem idler, som m an nu med saa stort Held anven
der mod U krudtet. Efter en Hampafgrøde kunde m an det føl
gende A ar faa en ypperlig Kornhøst.

Lidt senere end H am pdyrkningen kom der F art i Dyrkningen 
af Raps og gul Sennep. Rapsdyrkning var praktisk  ta lt udgaaet 
af Dyrkning i Danm ark; men Krigen m edførte ogsaa her en Æ n
dring, idet Rapsfrøet som Sennepsfrøet nu blev anvendt ved 
Oliepresning, mens Presseresterne afgav M ateriale til Foderstof
fer. Halmen var værdiløs. Det var isæ r i A arene um iddelbart 
efter Krigen, man saa de store gule M arker paa Lammefjorden, 
og kunde m an glemme Fortidens triste  M inder om den udbredte 
Agerkaal, kunde m an gerne glæde sig over den blom strende Raps 
og Sennep, hvis man da ellers synes om den gule Farve over saa 
store Flader.

Ved Siden af disse Industrip lan ter har Salgsplanter som A spar
ges og Gulerødder betydet meget i mange Landm ænds Økonomi. 
Mens man i tidligere Tid ansaa den egentlige Dyndjord for bedst 
egnet til Asparges, foretræ kker man nu den mere sandblandede 
Jord; tilføres der denne Jord rigelig Næring, og faar P lanterne 
i den tidlige Forsomm er passende Væde og megen Varme, er 
Betingelserne til Stede for en god Aspargesafgrøde.

For ca. 40 A ar siden optog G aardejerne Jens Thusholt, Aspar- 
gesgaarden, og Theodor Nielsen, Hyldegaard, Aspargesavl; efter- 
haanden fulgte mange Eksemplet; de fleste nøjedes med at til
plante et m indre Areal paa 1 eller 2 Tdr. L.; men andre har dog 
vovet det store Foretagende med Tilplantning af 10 og 20 Tdr. L. 
eller endog mere. Interessen har selvsagt væ ret svingende med 
Priserne. For Tiden er form odentlig ca. 200 Tdr. L. udlagt til 
Asparges. Saa vel Produktion som Pris varierer stæ rk t fra Aar 
til Aar. Saaledes blev der til den i 1939 oprettede „Faarevejle 
A spargescentral", hvortil 50—60 Avlere leverede Asparges, i 1954
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leveret 117 Tons, 1955 kun 61 Tons, 1956 101 Tons. Af de tid 
ligste Asparges i første Sortering betaltes i 1956 5—6 Kr. pr. kg, 
mens K onservesfabrikkerne senere kunde købe fjerde Sortering 
til knap 2 Kr. pr. kg. G ennem snitsprisen vil i gode Aar væ re ca. 
3 Kr. pr. kg. De bedste A realer har under gode Produktions- og 
Salgsvilkaar kunnet give op til 5000 Kr. pr. Td. L. i B rutto ind
tægt, mens G ennem snitsudbyttet form entlig er lidt under 3000 
Kr. I de sidste A ar m ærkes en Tendens til Udvidelse af Aspar- 
gesarealet.

I den sidste halve Snes Aar har der vist sig en udpræ get In te r
esse for Gulerodsavl. Det er ogsaa her erfaret, at den lettere Jord 
er bedst egnet. Paa den sandblandede Lam m efjordsjord avles 
Landets bedste Gulerødder. Omkring 500 Tdr. L. anvendes til 
denne Afgrøde, heraf er den største P a rt tilsaaet med Sommer- 
gulerødder, mens den m indre P art benyttes til V intergulerødder. 
Under gunstige Forhold kan der af den første avles op til 150 
Tdr. pr. Td. L., af den sidste 300—350 Tdr. pr. Td. L. Mange 
Avlere maa nøjes med at tilsaa et m indre Areal, da baade Pas
ning og Høst er meget arbejdskræ vende; men fire større Avlere 
tilsaar tilsam m en omkr. 100 Tdr. L. Af den um aadelige Avl 
udtages efter meget strenge Fordringer ca. % i første Sortering, 
der sælges som Torvegulerødder; af de store Gulerødder, som 
gaar i anden Sortering, anvendes en Del i større Institu tioner og 
ellers til Eksport, navnlig til Tyskland. En Del smaa, men fine 
Gulerødder blev udført til Sverige, hvor man anvendte dem i 
Konservesindustrien. Tilbage bliver en meget stor Del „Affalds- 
gulerødder", som i en A arræ kke har væ ret anvendt til V itam ini- 
sering af M argarinen. Da det kan dreje sig om 3—4—5000 Tons 
Gulerødder, forstaar man, a t det for Avlerne er meget vigtigt, 
a t denne store Mængde udnyttes. Det har i en A arræ kke især 
væ ret Dansk Soyakagefabrik, som har aftaget denne Vare. Men 
det er forstaaeligt, a t det blandt Avlerne har vakt Bekymring, 
a t man i 1956 har im porteret syntetisk Karotin i Stedet for at 
bruge Gulerods-Karotinen. Saa vel Lam m efjordens Landbofor
ening som Gulerodsavlerforeningen har henledt Landbrugsm ini
steriets Opmærksomhed herpaa; men det ser ud til, at alle P a r
ter maa bøje sig for den frie Konkurrences Vilkaar. Det vil imid-
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lertid  for Avlens Rentabilitet være vigtigt, om m an kan finde 
Anvendelse for den store Affaldsproduktion. For Tiden søger 
„Karens Mølle" ved Aarhus og Sneglerup Mølle i Odsherred at 
finde frem  til en økonomisk U dnyttelse af Gulerødderne gennem 
Opskæring og Tørring, hvorved m an skulde kunne frem stille et 
væ rdifuldt Tilskudsfoder til Hønsene. Hvad der vil komme ud af 
disse Forsøg, vil de kommende A ar form odentlig vise.

Der har til Tider gaaet Ry af Gulerodsavlen paa Lam m efjor
den; ja, et enkelt A ar blev det til Sensation, naar 100 kg Gule
rødder betaltes med over 100 kr.; men et andet Aar, som 1956, 
naar Priserne „gaar i Bund", kan det knibe for Avlerne at faa 
Dækning for store Udgifter; thi denne Afgrøde er en af de mest 
arbejdskræ vende. De unge P lan te r skal sprøjtes med Mangan, 
og under hele Vækstperioden maa der føres en aarvaagen Kamp 
mod Insekter og Orm; der sprøjtes op til hver 10. Dag Somme
ren igennem. Det nogenlunde sikre er, at A rbejderne i Optag
ningstiden kan vinde en god Dagløn, ofte 50— 60 Kr. om Dagen. 
Man har søgt at faa Avlen og Salget organiseret gennem Lam me
fjordens Gulerodsavlerforening, stifte t i 1952, hvortil omkr. 60 
Avlere har slu ttet sig. F lere S teder har man paa p riva t Initiativ 
indre tte t Sorterings- og Vaskecentraler, hvorfra de fine V arer 
gaar ud til Køberne. Det kan nævnes, a t Gulerodsavlerforeningen, 
som kun optager M edlemmer fra inddæm mede Arealer, har 
ivæ rksat en energisk Propaganda i Højsæsonen gennem 7 af Kø
benhavns største Biografer. Foreningen deltog ogsaa i G artner
nes store Udstilling i Forum  i E fteraaret 1956.

Frøavl dyrkes i re t stor U dstræ kning paa Lam mefjorden; flere 
almindelige Gaarde har et Skifte med Frø, men paa store Gaarde 
som Hagesholm, Aspagaarden, Stubberupholm  og Sølyst har man 
udlagt store Arealer. Paa de tre  første har man som Regel i Rap
græs udlagt henholdsvis 100, 70 og 50 Tdr. L. Man vil ogsaa 
mange Steder se betydelige A realer udlagt til Spinatfrø, hvoraf 
der ofte høstes 10— 12 Tdr. (a 100 kg) pr. Td. L.; under gunstige 
Forhold er der endog høstet 17— 18 Tdr. pr. Td. L. Frøavlen sker 
hovedsagelig med Eksport for Øje.

Lam mefjordens Inddæm ning, Tørlægning og K ultivering var 
frem  mod nyere Tid A rbejdets, Afsavnets og Nøjsomhedens Histo-
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rie. Det var maaske ogsaa en prosaisk Historie, hvad dette Skrift 
i hvert Fald bæ rer Præ g af. Men det kan da væ re fornøjeligt at 
slutte Skriftet med en Blomsterhilsen. Den kommer fra „Hages- 
holm 1̂  M arker. Denne Gaard, som Johs. Clausen købte i 1923, 
fik Sønnen Holger Holm Clausen i Forpagtning i 1936 og over
tog til Ejendom i 1943. Til „Hagesholm“ hører nu 665 Tdr. L., 
som i det væsentlige har væ ret anvendt til de Korn- og Frøaf
grøder, Industri- og H andelsplanter, som foran er omtalt. Men 
i 1955 udfoldedes et ny t og skønt Syn paa en Del af „HagesholmCs 
Jorder: over 32 Tdr. L. saas blom strende Tulipaner i mange for
skellige Farver. Det saa eventyrligt ud. Men hvordan blev dette 
Eventyr til? Initiativet er af hollandsk Oprindelse. Holland er jo 
Løgkulturernes klassiske Land. Her har A /S  Coma-Løg hjemme; 
men Firm aet har F ilialer i Italien og i Danm ark, hvor det i flere 
A ar har ejet en 100 Tdr. L. stor Gaard ved Roskilde og m indre 
A realer paa Amager. I 1954 henvendte F irm aet sig til P roprietæ r 
Holger Holm Clausen for a t faa et Sam arbejde i Gang i Hen
seende til Dyrkning af Løgkulturer. Man fandt Lam m efjordsjor
den velegnet; den er nogenlunde af samme Beskaffenhed som den 
i Holland anvendte. Dertil kom, at her fandtes de gunstigste Be
tingelser for kunstig Vanding, hvilket er en nødvendig Betingelse 
for et heldigt Resultat. Vandet kunde tages ind fra Landvands
kanalen og ledes ind i Grøfterne, hvorfra det til re tte  Tid kunde 
pumpes ud over Arealerne.

Forud for Udlægning af Løgene maa Jorden behandles grun
digt; der piøjes i 12 Tommers Dybde, Jorden maa findeles og hol
des absolut ren. I Oktober—November lægges Løgene og optages 
i det næ ste Aars Ju li—August. Selv om M askinerne ogsaa her 
tages i udstrak t Anvendelse, er der i Som m erm aanederne Brug 
for 70—80 M ennesker; det er saaledes en overordentlig arbejds
krævende K ultur, og i en tidligere Tid vilde det have rejst meget 
store Vanskeligheder at finde saa mange M edarbejdere; men 
A rbejdsproblem et løses let ved Hjælp af de m oderne Trafikm id
ler, som gør det m uligt for A rbejderne at overkomme Afstande 
op til 20 km.

I nogle Tilfælde har Arbejdsom kostningerne beløbet sig til ca. 
4000 Kr. pr. Td. L.; men da Løgkulturerne hidtil e r vokset i Ud-
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Hagesholm.

bredelse, raaa det formodes, at U dbyttet er Indsatsen værd. Mens 
man i 1955 som næ vnt begyndte med 32 Tdr. L., udvidedes A rea
let i 1956 til 46 Tdr. L. med Tulipaner og 12 Tdr. L. med Gladio- 
lus, og i 1957 vil m an se 65 Tdr. L. med Tulipaner, 15 Tdr. L. med 
Gladiolus og 5 Tdr. L. med Hyacinter. Det vil være det største 
Areal af sin A rt her i Landet, og end ikke i Holland vil m an kunne 
se et saa stort sam let Areal. Der er i E fteraaret 1956 nedlagt 
170.000 kg Løg paa „HagesholriT4. Andre Landm ænd har i Som
m eren 1956 prøvet m indre A realer med Tulipaner.

A rbejdet paa „Hagesholm“ ledes af hollandske Eksperter, som 
nøje tilser A rbejdet under alle Stadier. Da der er 150—200 for
skellige P artie r Tulipaner, og da hver Sort maa holdes nøje for 
sig, føres der en omhyggelig Kontrol. Efter Optagning af Løgene 
føres disse til A /S  Coma-Løgs Lagerpladser paa Amager, hvor 
Løgene sorteres. De m indste maa holdes tilbage og nedlægges 
til E fteraaret; men de fleste Løg har forhaabentlig naaet en Stør
relse, saa de er velegnede til Salg. En meget stor Del af Produk-



142 Lammefjorden

tionen eksporteres; mange Lande aftager de danske Løg, men 
U.S.A. m odtager en betydelig Del.

Hvorvidt Avlen af Blomsterløg i de kommende A ar vil brede 
sig over større Om raader af Lam mefjorden, maa Frem tiden vise. 
Men sikkert er det, at Løgkulturen kræ ver en meget betydelig 
K apitalinvestering og en kyndig Ledelse. Og Afsætning af store 
M ængder Løg vil næppe kunne finde Sted, med m indre Avlerne 
har en bestem t Aftale med et anerkendt og stæ rk t Handelsfirma.

Naar de udstrak te Tulipanm arker i Maj s taar i Blomst, er det 
en Øjenslyst, og man undres over, a t denne Skønhedsudfoldelse 
er blevet mulig her. I Dag staar de blom strende M arker som et 
storslaaet U dtryk for de rige M uligheder, der gemte sig i Lam 
m efjordens Muld. Om de M uligheder blev der haabet og tæ nkt, 
for deres Virkeliggørelse blev der arbejdet og strid t. Spredt ud 
over Fjorden ligger i Dag de mange H undrede Hjem; de er det 
glædelige U dtryk for Slægternes Liv paa Lammefjorden.
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LAMMEFJORDENS
HISTORIE

(Tillag for årene 1957-1973)

ved cand. agro. Harald Jensen



Den tekniske udvikling
Lammefjordens Dige- og Pumpelag har som alt andet været påvirket af 

den tekniske udvikling, som har præget årene fra 1957-1973.
Den voldsomme tekniske udvikling i forbindelse med den stærke infla

tion har blandt andet gjort, at afgifterne for en tørholdelsespart i løbet af 
18 år er fordoblet.

Lammefjordens Dige- og Pumpelags budget er nu på ca. 400.000 kr., 
og der er intet, som tyder på, at omkostningerne til Lammefjordens drift 
vil falde.

Der er i de seneste år sket en udvidelse af Dæmningen i højden og bred
den. Træværket i lavvandssluserne mod øst og vest er fornyet med hård 
afrikansk træ, som skulle være mere holdbart end egetræ.

Alle tre pumper er hovedrepareret og i god stand.
De ældste bygninger er naturligvis præget af de første 100 år, men kun 

forvalterboligen udnyttes af Dige- og Pumpelaget, mens den gamle pumpe
hal er udlejet til Statens Arbejdsmandskursus ved Audebo.

Der er bygget betonbro og automatisk grødeoptagermaskine over pumpe
kanalen ved Audebo.

Selve landvandskanalen omkring Lammefjorden er overtaget af amtet, 
mens Lammefjordens Dige- og Pumpelag stadig har vedligeholdelsespligten 
af kanalvolden og sluseanlæggene ved Enhaveskoven, Gundestrup og Au
debo.

Til kanalerne på Lammefjorden (pumpekanalerne) er anskaffet gravema
skine, rendegraver med slåkurv og traktor og vogn til transport af materiel.

Tiden har krævet denne mekaniske løsning, men man står i dag med 
forældede vedtægter fra 1945, som ikke overalt tilgodeser en sådan løs
ning. Derfor er der nedsat en landvæsenskommission til at løse proble
merne, så der overalt bliver plads til det moderne materiel, og der er hen
vist til, at et andet inddæmmet areal allerede har fået samme vedtægter 
som for de amtskommunale vandløb.

På grund af byernes forurening af vore vandløb, håber vi på, at kommu
nerne i stedet for at betale for oprensning af disse forureninger vil overtage 
vedligeholdelsen af pumpekanalerne.



148 L a m m e f j o r d e n

De nævnte investeringer er alle foretaget over driften og giver sammen 
med lønstigningen og stigende priser på elektricitet forklaringen på, at en 
tørholdelsespart i dag koster 1,90 kr.

Lammefjordens Dige- og Pumpelags aktiver er fuld intakte, men man 
glemte i 1938-40, at dyndjord ved afvanding udsættes for store tryk, så 
humusjorden »sætter sig«.

På Stubberups enge er således målt en sænkning på 40 cm.
En uddybning af bestående kanaler, så de kan klare den nuværende og 

fremtidige sænkninger, vil blive meget dyrt, derfor har teknikere foreslået 
hjælpepumpestationer.

En landvæsenskommission desangående mødte stor modstand, især fra 
de mindre lodsejere, hvorfor sagen er henlagt, og de større lodsejere løser 
nu deres egne problemer ved små pumpestationer på de mest vandlidende 
arealer, altså på samme måde som før vandstandssænkningen 1938-40. 
Lammefjordens Dige- og Pumpelag prøver i disse år at udvide kanalernes 
bundbredde, så afstrømningen kan ske hurtigere.



Landboorganisationernes virksomhed
Lammefjordens Landboforening er en lokal landboforening med særlig 

status under Odsherreds Landboforening.
Den har nu eksisteret i 32 år. I denne forening er især varetaget de sær

lige jordbunds- og specialafgrødeproblemer, som har medført en for dynd
jorden bedre jorddyrkningsteknik, som passer til de særlige afgrøder, som 
dyrkes her. Husdyrbruget er ikke mere almindeligt på Lammefjorden. Som 
følge heraf steg kornavlen, og man søger at udnytte den bedst egnede jord 
til en lang række specialafgrøder. Aspargesavlerne har deres egen organi
sation: Lammefjordens Aspargesavlerforening, der har egen sortere- og 
pakkecentral i Fårevejle. Men på grund af handelens liberalisering er aspar- 
gesavlen i stærk tilbagegang, da man ikke kan konkurrere med underud
viklede landes lave lønninger. Det ser dog ud til, at der fremdeles vil blive 
en mindre dansk aspargesavl.

Lammefjordens Gulerodsavlerforening er den største og mest betydelige 
organisation med ca. 200 medlemmer. Denne organisation har samarbejde 
med 10 vaskerier -  pakkerier og eksportører. Lammefjordens Gulerods- 
avlerforenings bestyrelse danner sammen med de 10 vaskerier et noterings
udvalg, som fastsætter vejledende avlerpriser, der skal godkendes af Mo
nopoltilsynet. Lammefjordens gulerodsavlere forsyner en stor del af det 
danske marked og har en eksport på omkring 10 millioner kr. På grund af 
Lammefjordsgulerødders kvalitet er organisationen prisdannende såvel i 
Danmark som i Sverige. Organisationen mødes med de svenske avlerorga
nisationer, og samarbejdet har især i de seneste år været til gensidig til
fredshed.

Blomsterløgavlerne har ligeledes deres egen organisation, som sorterer 
under Danmarks Blomsterløgavlerforening. Avlernes antal ligger kun om
kring 30, men er alligevel af stor økonomisk betydning for området. Me
kanisering af biomsterløgavlen er vel noget af det dyreste inden for dansk 
jordbrug. Derfor har avlerne ofte ret store arealer med blomsterløg.

Nogle spiseløgavlere er medlemmer af Dansk Spiseløgavlerforening. Der
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høstes ret store udbytter af løg på Lammefjorden, og arealet er stigende, 
men der har ikke været ytret ønsker om en Lammefjordsorganisation. Det 
samme gælder kartoffelavlen, der også er stigende, efterhånden som der er 
anskaffet materiel og lagerfaciliteter. Ved vanding af kartoflerne har man 
kunnet høste næsten skurvfrie kartofler selv på den meget kalkholdige jord.

En særlig specialitet er aspargeskartofler, som dyrkes med stort held 
på Lammefjorden.

I mindre stil forsøges med knoldselleri, porrer, rodpersille, pastinak, kål 
og første års avl af planteløg (stikløg). Hovedparten af Lammefjorden dyr
kes dog fremdeles med hvede og byg.

Den megen kornavl giver visse sædskifteproblemer, derfor prøver man 
at forbedre sædskiftet med alm. rapgræsfrø, vårraps, hestebønner, ligesom 
der i nogen udstrækning anvendes for- og efterkulturer af græsser eller gul 
sennep til nedpløjning. På de stiveste arealer findes også avl af lucerne, 
hvidkløver og engrapgræs.

Lammefjordslandbrugene er stærkt mekaniserede, og især ser man mange 
og dyre specialmaskiner.

Der findes mange moderne lager- og behandlingsbygninger til special- 
afgrødeproduktionen. Her kan nævnes, at alle større gulerodsavlere har 
kølehuse, der tilsammen rummer over 150.000 tønder. Man er gået bort 
fra 25 kg’s markkasser og bruger nu mest 500 kg’s kasser bygget på paller. 
Det har medført, at al transport i mark og på lager foregår med mark- og 
lagertrucks.

Blomsterløgavlerne har såvel køl som varme i deres behandlingsrum, og 
enkelte blomsterløgavlere har anskaffet moderne drivhuse og foretrækker 
at udnytte vinteren til drivning af blomsterne.

Der er næppe tvivl om, at specialafgrødebrugene på Lammefjorden vil 
blive mere gartneriprægede i årene fremover, og at blomsterproduktionen 
vil stige i takt med velstandsstigningen.



Storkommunerne
Tanken om en Lammefjordskommune blev aldrig realiseret. Ser man 

tilbage på de 100 år, hvor velstandsstigningen først satte ind efter den 
sidste vandstandssænkning 1938-^40, og hvor udviklingen alligevel sluttede 
med storkommunerne omkring 1970, kan man næppe se fordelen ved en 
så lille og forholdsvis langstrakt kommune, hvor en del af jorden dyrkes 
af de omkringboende landmænd.

Kommunalreformen medførte, at Lammefjorden, som før lå i 8 små 
kommuner, nu kun er opdelt mellem 3 storkommuner:

Dragsholm
Svinninge
Holbæk

Den største og bedste del af Lammefjorden ligger nu i Dragsholm kom-

D rags holm kommunes rådhus, fotograferet 1972



mune, og det er også her, at Lammefjorden har den største befolknings
koncentration.

Dragsholm kommune valgte da også med Fårevejle stationsby som midt
punkt at opføre det nye rådhus her.

Hele Lammefjorden har været præget af og medvirket til de seneste års 
udvikling. Det specielle jordbrug på Lammefjorden har givet god beskæf
tigelse til mange mænd, kvinder og børn, som har slået sig ned i byerne 
på og omkring Lammefjorden. Befolkningskoncentrationen har tiltrukket 
anden industri, som har skabt endnu større beskæftigelse, så de jordbrug, 
som ikke kan give helårsbeskæftigelse, er ved komme i klemme.

Det voksende sommerland ved Odsherreds strande og på Lammefjorden 
har givet en opblomstring af såvel industri, håndværk og handel. Sommer
landets befolkningstal svarer i dag til antallet af fastboende.

Dragsholms kommunes første borgmester, gdr. Aage Madsen, søger sam
men med de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer at styre denne vold
somme udvikling ved at drage alle grupper ind i debatten om den fremtidige 
udvikling, så det fremdeles bliver godt at bo såvel på Lammefjorden som 
i det øvrige område.
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Personalia
Lammefjordens inddæmning startede med: Aktieselskabet til Lamme

fjordens Tørlægning, blev senere til Lammefjordens Lodsejerlag, der nu 
hedder Lammefjordens Dige- og Pumpelag, se foran i bogen.

Der bar i de 100 år kun været 8 formænd:
1873 Lensbaron G. Zytphen Adeler.
1879 Landstingsmand H. P. Larsen.
1889 Landvæsenskommissær Berg.
1904 Gdr. Niels Hansen, Risegård.
1909 Proprietær A. Wiuff.
1912 Gdr. Niels Hansen, Risegård.
1921 Proprietær A. Wiuff.
1926 Gdr. Chr. Hansen 
1945 Proprietær Frede Bentsen.
1970 Gdr. Frede Kristensen

Den nuværende bestyrelse:
Gdr. Frede Kristensen, Slotsgården, 4534 Hørve.
Proprietær H. Holm Clausen, Fjordparken 17, 4300 Holbæk.
Gdr. Gunner Olsen, Granly, 4540 Fårevejle.
Gdr. Børge Thøgersen, Næsdal, 4550 Asnæs.
Gdr. Aksel Nielsen, 4571 Grevinge.
Gdr. Kr. Andersen, Sandby Lammefjord, 4520 Svinninge. 
Amtsrådsmedlem Niels Andersen, Prejlerup, 4571 Grevinge.

Funktionærer:
Forvalter: Finn Pedersen, Audebo Pumpestation, 4531 Maarsø. 
Sekretær: Cand. agro. Harald Jensen, Toftegårdsvej 40, 4550 Asnæs.



Organisationsfolk
Lammefjorden er som omtalt ikke et »ONE MAN SHOW«, og med fare 

for at forbigå mange, synes jeg nogle få bør nævnes: Nu afdøde formand

Proprietær Frede Bentsen 
f30.6.1970

for Lammefjordens Dige- og Pumpelag, proprietær Frede Bentsen, Sølyst, 
Gislinge, opdyrkede og samlede den ca. 200 td. land store gård, der blev 
drevet mønsterværdigt. Frede Bentsen havde gode evner og menneskelige 
egenskaber, som i høj grad kom til udfoldelse i det offentlige arbejde. Her 
kan bl. a. nævnes, at han var mangeårig formand for Dige- og Pumpelaget, 
og at han var med til at starte Lammefjordens Landboforening, i hvis be
styrelse han ligeledes sad i mange år, foruden at han var formand for plan
teavlsudvalget. Sønnen, Jørgen Bentsen, der nu driver både Brogård, Fåre
vejle, og Sølyst afløste faderen som tormand for planteavlsudvalget.

Frede Bentsen blev afløst af gdr. Frede Kristensen, Slotsgården, Hørve. 
Frede Kristensen blev født på Slotsgården, som han overtog i ung alder 
og drev på god måde, og arealet blev med årene udvidet. Sønnen, Jørgen 
Fjord Kristensen, har nu overtaget det meste af Slotsgården, mens en an
den søn, Karsten Fjord Kristensen, har overtaget blomsterløgavlen og gart
neriet.

Frede Kristensen har med sine gode evner og økonomisk sans været med 
i hele den tekniske udvikling i Lammefjordens Dige- og Pumpelag, ligesom 
han har haft mange andre poster i det organisatoriske arbejde på Lamme
fjorden, blandt andet kan nævnes, at han var Lammefjordens Grøntsags- 
central’s første formand.
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Proprietær H. Holm Clausen stammer fra Stubberupholm, og blev som 
ung landmand forpagter af faderens gård, Hagesholm, der dengang var 
på ca. 1000 td. land. Det var før vandstandssænkningen, så jorden var 
vandlidende, og det var i 30ernes kriseår, altså en meget besværlig start, 
men H. Holm Clausen overvandt vanskelighederne og købte senere går
den med ca. 700 td. land, som han gennem en menneskealder udviklede 
til en mønstergård. Hagesholm er nu overtaget af sønnen, Palle Holm 
Clausen.

H. Holm Clausen blev da også kendt langt ud over Lammefjorden, og 
der blev i høj grad trukket på hans enestående økonomiske og organisato
riske evner. H. Holm Clausen var med i arbejdet vedrørende vandstands
sænkningen i 1938-40 og har i mange år været i bestyrelsen for Lamme
fjordens Dige- og Pumpelag. Han var med til at starte de landøkonomiske 
organisationer på Lammefjorden og gjorde sig især bemærket ved at knytte 
gulerodsavlerne sammen i en stærk organisation -  her kan vi vist godt 
sige: »Kun stærke mænd kan oprette og lede stærke organisationer«.

Som formand for Sjællands Tidende og viceformand for Sjællandske 
Bank måtte H. Holm Clausen efterhånden trække sig ud af en del af det 
organisatoriske arbejde på Lammefjorden, men her skal dog nævnes, at 
H. Holm Clausen fik Statens Planteavlsudvalg til at anlægge forsøg på 
Lammefjorden.

Det var også H. Holm Clausens initiativ, at man fik oprettet først Det 
Sjællandske Specialafgrødeudvalg og senere det landsomfattende udvalg. 
H. Holm Clausen er formand for dem begge.

H. Holm Clausens arbejde har været af uvurderlig værdi for alle på 
Lammefjorden, og vi håber endnu i mange år at kunne trække på H. Holm 
Clausens evner og indsigt. H. Holm Clausen har været med til at gøre 
Lammefjorden kendt langt ud over landets grænser.

Proprietær O. G. Clausen, Stubberupholm, Fårevejle, har i mange år 
trukket et stort læs som formand for landbrugets organisationer. O. G. 
Clausen er specialist i blomsterløgavl og gulerodsavl, og mange danske og 
udenlandske jordbrugere har i årenes løb nydt godt af familiens gæstfri
hed og O. G. Clausens specialviden. O. G. Clausen var en del år formand 
for Lammefjordens Landboforening og Lammefjordens Blomsterløgavler- 
kreds.
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Bestyrelsen i 1973:
Bagest fra venstre: Chr. Andersen, Aksel Nielsen, Harald Jensen, Børge Thøgersen, Niels 
Andersen. Forrest fra venstre: Finn Pedersen, H. Holm Clausen, Gunnar Olsen, Frede 
Kristensen.

Proprietær C. C. Miiller, Søholm, Asnæs. C. C. Muller kommer fra 
Vognserup ved Holbæk og har nu i næsten 20 år drevet Søholm på en 
effektiv og rationel måde. C. C. Muller har i de senere år ledet Lamme
fjordens Gulerodsavlerforening på en god måde til gavn for såvel avlere 
som vaskeriejere.

Gdr. Hans Hansen, Parcelgården, Grevinge, kom fra Ærø og begyndte 
specialavl i Grevinge og på Lammefjorden. Det førte senere til Parcelgår
dens gulerodsvaskeri: Hans Hansen kom også ind i det organisatoriske 
arbejde. Her kan nævnes, at han var Lammefjordens Gulerodsavlerfor- 
enings første formand, og han har siddet i bestyrelsen for Lammefjordens 
Dige- og Pumpelag.

Gunner Slott Andersen er nu flyttet til Fårevejle stationsby, men er sta
dig aktiv landmand på Vejleby Lammefjord, hvor han dyrker gulerødder 
og blomsterløg. Gunner Slott Andersen har nydt stor tillid, og han har i 
mange år trukket et stort læs i Lammefjordens Gulerodsavlerforenings be-
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styrelse. Han har været formand for Lammefjordens Grøntsagscentral A/S. 
Han har også i mange år været formand for Lammefjordens Aspargesavler- 
forening. Den nuværende formand er gdr. Chr. Skærbæk Jensen, Ordrup, 
Fårevejle.

Gdr. Kjeld Rasmussen, Brogård, Hørve, var indtil i år formand for 
Lammefjordens Landboforening og beklædte som følge heraf tillige næst
formandsposten i Odsherreds Landboforening. Kjeld Rasmussen er en sam
arbejdets mand, som har søgt at skabe den bedste forbindelse mellem samt
lige medlemmer i Odsherreds Landboforening, selv om de jordbrugsmæs
sige forhold er ret forskellige. Han er formand for Lammefjordens Grønt
sagscentral A/S.

Gdr. Robert Risegård, Ingersholm, Fårevejle, er 3. generation efter tidli
gere formand for Lammefjordens Lodsejerlag (1904-1912). Som den dyg
tige og opfindsomme landmand står Robert Risegård nu som formand for 
teknisk udvalg i Dragsholm kommune, hvor han allerede har ydet stor 
indsats til gavn og glæde for alle i kommunen.

Der er få, der som Robert Risegård ofrer sig helt og fuldt for en sag. 
Ingersholm drives næsten udelukkende ved fremmed mandskab, så der kan 
blive tid til at komme rundt overalt i kommunen for at finde frem til den 
bedste og billigste økonomiske løsning. Robert Risegård er formand for 
Risegårds Legatstiftelse, der blandt andet ejer ret store arealer på Fårevejle 
Lammefjord.

Proprietær R. Nielsen, Søkilde, Fårevejle, er født på Hyldgård i Fåre
vejle. Søkilde er Lammefjordens største gulerodsvaskeri og eksportfirma 
med eksportkontor på Københavns en Gros Grønttorv. Hele virksomheden 
er skabt af E. R. Nielsen, der foruden har 4 landbrug, der udnyttes stærkt 
til specialafgrøder. Langt den største mængde varer købes dog hos andre 
avlere. Ejner R. Nielsen er et eksempel på, at den gamle pionerånd er gået 
i arv til nye generationer. Nu er det ikke så meget opdyrkning af vandli
dende jord, men opdyrkningen af nye markeder i ind- og udland med nye 
produkter, som er aktuelt.

Gdr. Henning Nielsen, Østergård, Fårevejle, er formand for Lammefjor
dens Løgavlerkreds, der er en afdeling under Danmarks Bioms terløgavler- 
forening, og er samtidig i bestyrelsen for denne. Østergård er et eksempel 
på, hvordan et mindre Lammefjords-jordbrug ved hjælp af drivhuse skaf
fer beskæftigelse ålle årets 12 måneder.



Efterskrift
Allerede for år tilbage lovede forstander Uffe Grosen, Vallekilde Høj

skole, at skrive et tillæg til »Lammefjordens Historie« i anledning af 100 
års dagen for inddæmningens påbegyndelse den 3. april 1873.

På grund af Uffe Grosens død i efteråret 1971 bad Lammefjordens 
Dige- og Pumpelag i stedet konsulent Harald Jensen, Asnæs, om at skrive 
de sidste års af Lammefjordens 100-årige historie. Få har vel mere kend
skab til, hvad der er sket på Lammefjorden i de sidste år, end netop kon
sulent Jensen.

Han kom til Lammefjorden som assistent for konsulent Damgaard, Få
revejle. Da Lammefjordens Landboforennig stiftedes i 1941, blev han af 
denne ansat som deltidskonsulent.

Anlægsforvalter Peder Pedersen 
j6.ll.1967
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I 1942 blev Harald Jensen pumpemester på Audebo Pumpestation. En 
stilling, som han beklædte til 1946, da han afløstes af Peder Pedersen, der 
til sin død i 1967 på dygtig og samvittighedsfuld måde passede afvandings
anlægget. Hans søn, Finn Pedersen, har siden været anlægsforvalter, en 
opgave, han varetager med stor dygtighed. I 1960 blev konsulent Jensen 
sekretær for Lammefjordens Dige- og Pumpelag efter Johannes Bredums 
død, og han beklæder stadig denne stilling.

Gennem sit arbejde kom Harald Jensen i forbindelse med de fleste land
mænd på Lammefjorden. Ved rådgivning og dyrkningsforsøg har han såle
des en stor del af æren for den stærke udvikling, som er sket i området in
den for de sidste 30 år. Ikke mindst har hans indsigt været til nytte, når 
man tænker på de mange nye afgrøder og ukrudtsmidler, der er kommet 
frem i årenes løb.

Harald Jensen er således specialiseret inden for problemer omkring dyrk
ning af udtørrede arealer, også andre steder i landet, hvor man har lignende 
problemer, hører man efter Harald Jensens mening.

Derfor blev det naturligt, at det ved Uffe Grosens død blev konsulent 
Harald Jensen, der skulle skrive et tillæg til denne bog.

For Lammefjordens Dige- og Pumpelag, 
Slotsgården, den 10. januar 1973,
Frede Kristensen.



Kunstmaler Holmer Trier arbejder med skitsen til mindetavlen på Audebodæmningen.


