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Ucervcerende Arbejde er foranlediget ved, at Kanaludvalget for 
omtrent et Aar siden udtalte for mig, at det maatte have ikke liden 
Interesse at faa at vide, hvorledes Kanälen var bleven til, og hvilken 
Skcebne den siden havde hast, hvorhos man spurgte mig, om jeg ikke 
künde have Lyst til at sysle med et saadant Arbejde. D a nu denne 
— Lysten — ikke manglede, tog jeg strax fat paa Arbejdet og har 
dermed udfyldt det meste af min Fritid i det sidst forlobne Aar. 
Endstjont Kanalens Historie er Kjcernen i dette Tilbageblik, faa 
er der dog gjort flere Sidespring for at faa samlet Stof til 
Belysning af de Vilkaar, under hvilke Odense Bys Handel og 
Skibsfart have udviklet sig. Zeg har gjort mig Umage for at 
give meget paa faa Blade, og derved er Fremstillingen bleven 
noget sammentrcengt, men dog nceppe faa meget, at den derved fkulde 
vcere bleven tor eller kjedelig. Den forste Del af Arbejdet er bleven 
gjennemlcest af det cerede Kanaludvalg, og den günstige Dom, som 
dette fceldede over mit lille Arbejde, har i Forbindelse med et god- 
hedsfuldt Tilsagn om Understottelse givet mig Fortrostning til at ud- 
give samme, og det er derfor med Tak til Kanaludvalget og By- 
raadet, at jeg flutter disse Linier.

O dense i Februar 1873.

U L g r v r r e « .



I.

Ssvejene til Odense, ssr Kanälen blev gravet.
silberne, hvoraf jeg har hentet Stoffet til ncervcerende Arbejde, 

ere forst og fremmest de Protokoller og Dokumenter, som til Dato 
ere blevne opbevarede i Odense Kanalvcesens Arkiv. Af andre Hjcelpe- 
midler flal jeg ncevne: Prcesten v. Hävens Tale paa Köngens Fod- 
selsdag 1757, en Artikel af Lütken i „Minerva" for M arts Maaned 
1795, gjengiven og supleret i „Almeennyttige Samlinger" for 1796, 
en dito i samme Tidsstrist for 1799, en Artikel i „Zris og Hebe" 
for andet Kvartal 1800, Odense davcerende tvende Aviser, Bistop 
Engelstofts „Odense Bys Historie" samt endelig de Regnstaber, ved- 
rorende Kanälen, som opbevares i det hervcerende Toldkammers Arkiv.

Der er nceppe nogen anden Del af vort Fcedreland, som tyde- 
ligere vidner om, at det — Landet — efterhaanden er dukket op af 
Havets Skjod, end Fladefanget fra Odense Fjord og indtil denne By, 
samt Egnen fra denne Fjord og ned forbi Bogense — Sletten — ; 
thi ikke blot hcever denne Egn sig endnu kun lidet over Havet, men en stör 
Del af dette Terrcen er bevislig i en Historist, ja end ogsaa den 
nyeste Tid bleven vunden fra Havet, og mere vil efterhaanden blive 
forvandlet fra So til Land.*)

Disfe forandrede Naturforhold bringe Vedel Simonsen til i 
„Borgruinerne", som udkom 1813, at udbryde: „Hvad som nu paa 
Byens nordre Side hcever sig som Banker og Hoie paa Marken var 
i fordums Tid kun Der og Holme i Havet, og hvad som nu er 
Agerland og Eng var den Tid tildcekket af Nordhavels Bolger", og 
Primon griber under et Ophold paa Ruinerne af Ncesbyhoved S lo t 
i Aaret 1789 i sin Lyres Strcenge saaledes:

----- ---- „Sekler af Aar
alvceldig udtorred' til grcesrige Enge 
de fraadende Bplger; og sorglose Faar 
nu grcesse i Klover, hvor Sncekkerne lange 
stolt ploied' det vilde, det stürmende Hav".**)

Som en Folge af denne Fladvandethed har Zndsejlingen til Odense i

*) Om Landvindinger i Odense Fjord og det nordlige Fyen se „Fyens Avis" 
Nr. 250 og folgende Nr. for Aaret 1865, samt Hofman (Bangs) „Odense 
Amts Bestrivelse".

**) Minerva sra 1789, 3 Bind, Side 387.
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den hiftorifle Tid altid vceret besvcerlig; Sagnhistorien derimod an- 
tyder, at Forholdene hare vceret anderledes i Oldtiden. Der fortcelles 
saaledes om et stört Soslag i Odense Aa imellem Kong Hogni af 
Ringsted og den norste P rin s  Sorte, og der siges paa flere Steder, 
at Odense havde en god Havn, hvortil endogsaa hele Flaader sogte. 
Men Angivelserne ere i den Grad usikre, at det ikke kan bestemmes, 
om det ncevnte Soslag stod i det 3die eller i det 7de Aarhundrede. 
Desuden veed man, at den Tids Skibe kun vare störe Baade; man 
kan derfor af hine Meddelelser ingenlunde slutte sig til, at Vandene 
til Odense den Gang vare dybe og passable sor storre Skibe, og hvad 
Aaen angaar, da er det mere end sandsynligt, at den i de sidste 1000 
Aar ikke har forandret fit Lob og Leje synderlig mere end hvad 
Menneskehaand har udfort; det kan saaledes Historist bevises, at Eng- 
draget ved Aaens Bredder og Holmene i Aaen vare, med Undtagelse 
af smaa ved Menneskene udforte Forandringer, i det 12te Aarhundrede 
ligesom nu. Udtrykket „ved Odense", der forekommer i Omtalen af 
det ncevnte Slag, behover man Heller ikke at forstaa saaledes, som om 
det var tcetved Byen; det kan godt betegne et Sted lcengere ude, thi 
Odense var sandsynligviis den eneste By i en vid Omkreds, som 
dengang fandtes. En anden Sovej til Odense var i Oldtiden og 
ogsaa noget ind i Middelalderen Baago Strand og Ncesbyhoved So, 
som stode i Forbindelse med Hinanden og med Odense Fjord, eller 
rettere, Fjorden gik da ncesten tcrt op til Byen.*) Og denne Vej er 
ogsaa bleven benyttet. Ad denne skulle Venderne vcere lobne ind i 
Landet og paa et af disse Sorovertog have angrebet og odelagt 
Ncesbyhoved Slot, dog haves herom ingen Historist Vished. Efter- 
haanden har formodentlig Gründen i disse Zndrevige hist og her 
hcevet sig saa meget, at dette Farvand er blevet mindre brugeligt, og 
da Valdemar Atterdag lod scette Dcemningerne ved Kluset, blev Ncesby
hoved S o  stilt sra Baago Strand, og Sejladsen künde da kun fle 
igjennem Stavis eller Ncesby Aa. M an havde saaledes i Oldtiden 
og noget ind i Middelalderen to Soveje til Odense: Baago S trand  
med Ncesbyhoved S o  og Odense Aa, som dengang kaldtes Kalveaaen. 
Men, som bemcerket, maatte man forlade den forste og holde sig alene 
til den sidste, og nu veed man, hvor Havnen i Aaen var; allerede 
ved Aaret 1288 angives den nemlig at have ligget lidt ovenfor Bis- 
korup og kaldtes „Skibsmaen i Ellemose Aa". Siedet er noje be- 
tegnet paa det tredie Kort i „Odense Bys Historie". Det var 
imidlertid kun Skuder og Baade, som künde komme saa langt op; 
storre Skibe maatte losse og lade ude i Fjorden ved en af de Havne 
dersteds, som senere skulle blive omtalte. Men i Aaret 1572 blev 
Aamundingen ved en stör Vandflod betydelig tilsat med Sand og 
Dynd, og man kan derfor med temmelig stör Sikkerhed antage, at 
Skibsfarten til Odense ad denne Vej omtrent ganste ophorte ved 
dette Aar.

*) Den Mening, at Flakhaven fial have faaet sit Navn af, at Skibene engang 
her skulle have lagt an, skal jeg ikke opholde mig ved; den er nceppe andet 
end et Foster af en levende Fantast.
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Allerede for denne Tid havde Odense Handlende dels overr 
Kjerteminde dels over Munkebo, hvor der i Kjertinge Fjord var an
lagt en Losse- og Ladeplads, sogt Havet, og det er sandsynligt, at 
man har benyttet disse Veje, endogsaa for der opstod en By ved 
„Kjerte" Fjords „Minde".*) Kong Frederik den anden paalagde 
Kjerteminde at indrette Brom i den Dcemning, hvorved Kjertinge 
Fjord adflilles fra den aabne Strand, til en Vindebro, forat Odense 
Kjobmoends Skibe künde fores iajennem denne Aabning.**) For at 
forkorte Beim til disse to Udskibningssteder blev der i Aaret 1578 
anlagt en Vej over Aasum og en Bro over Aaen dersteds; tidligere 
gik Vejen over Ejby og endnu sydligere.

Zhvorvel Sejladsen paa Aaen maa betragtes som ophort med 
Aaret 1572, vedblev man dog ligesuldt at benytte Odense Mord som 
Sovej, men i Siedet sor at lobe op ad Aaen, sogte man nu ind i  
Baago Strand og havde Losse- og Ladeplads der, hvor Skibhusene 
ligge. Et Skibs- eller Strandhus fandtes her allerede i Aaret 1639, 
og Kristian den sjerde tillod, at Folk maatte bo der, og at der maatte 
anlcegges en Vej sra Odense over Gammel Ladegaards Mark derned. 
Da nu Kjerteminde i Svenskekrigen 1657—60 ncrsten blev ganfle 
odelagt, saa fortes snart igjen Handelen fra Kjertinge Fjord og 
Kjerteminde over i Odense Fjord til den ncevnte Losse- og Ladeplads 
i Baago Strand.

Odense Fjord var imidlertid den Gang som endnu et vanskeligt 
Farvand, og den blev det endmere derved, at man ikke vidste Besked 
paa, hvor den dybeste Nende fandtes. Om man muligen tidligere 
har kjendt det nuvcerende Sejllob og derpaa igjen glemt det, da. 
Storhandelen kom til at gaa over Munkebo og Kjerteminde, er ikke 
godt at sige, men saa meget er vist, at det er blevet antegnet som en 
stör Begivenhed, at en Hollands! Skipper i Aaret 1682, da Han af 
Stormen blev dreven ind i Fjorden, sandt den Passage, hvorigjennem 
Skibene uden synderlig Vanflelighed kunne gaa til Klintebjerg. Der 
blev derefter i en Hel Sommer anstillet Opmaalinger, og fra den Tid 
har Byens Vinterhavn vceret ved Klintebjerg, og Sommerhavnen ved 
Stigestrand, hvorfra Varerne igjen i Baade fortes H M il til Strand- 
huset, nu Skibhusene.

Saaledes vedblev Tilstanden uforandret at vcere, indtil Kanälen 
blev gravet. At denne ikke var lystelig, vil bedst kunne skjonnes as 
en Erkloering af 9de M arts 1793, som Kjobmandslavet indgav til 
Stiftsbefalingsmand, Kammerherre Buchwald, og da denne Skrivelse, 
endskjont den i stilistisk Henseende i den Grad er et Misfoster, at 
man paa flere Steder maa slutte sig til Meningen, giver et tro Billede 
af Tilstanden, skal jeg gjengive det vcesentligste af dette Aktftykke.

„M an vil underdanigst indberette, hvorledes Odense Havn 
kaldet, er af Beskaffenhed, saaledes at ncesten alle Vintere lide Far-

*) Munkebo noevnes i  Valdemar den andens Zordebog, men Kjerteminde ikke.
**) De driftige Handelsmcrnd Oluf Bager og Hans S0n Niels Bager forte en 

stör Handel over Kjerteminde.
1*
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toierne Skade, i dette Ester- og Foraar er aldeles 5 Master brcekket, 
andre misted, Raar, Stcenger, Udlceggere, Planker, deels knuset og 
udrevne, 3de Galiazer aldeles kantret og lidt Skade, hvorved adskillige 
mistet adstilligt af sammes Dcekker, baade af flydende og senkende Ting, 
der er aldeles sorloren; mere end de halve Pcrle til Fastgiorelsen 
ganste asbrcekket, hvorfor ingen isteden kan nedrammes sorend ved 
stcerk J i s ,  medens maa da Fartoierne rüde sor Anker og Toug, som 
ved Zis og Havnens stcerke Stromme kan overfliceres og lobe paa 
Grunde, hvilket alt beviislig, og ikkun anfores til Beviis paa Hav
nens Bestaffenhed. Skipperne som boer saa langt derfra i Stige, 
kan i saadan Veierlig ikke komme der til Redning, men maa overlade 
alt til egen Skiebne; i saa Anledning, maae Farten svcekkes, da en- 
hver af de Handlende i saa Betragtning alt mere og mere befrygter 
sig sor at participere med nogen Skipper, saa naar ingen tor vove 
at tage samme under Armen, saa at sige, maa de alt mere og mere 
siunke, man har endog talt i Anledning af dette Forslag med fornuf- 
tige og erfarne Skippere, som alle eenstemmige forklare, hvorledes udi 
ermeldte Havn, befindes et S lags Orme der baade i faa Aar opcede 
der de behovende Pcele til Fastgiorelse, som endog Fartoyerne selv, og 
i ganske 14 Dage, ja iblandt 3 Uger sine Tider ikke kan komme til 
Fartoyerne sor at aabne alle Luger, og give den fornodne Lust, hvilket 
og foraarsager at de af Mugenhed tillige hastig indvendig forraadner, 
saa at Skippere, saavelsom Medreedre ere mere end i en Maade baade 
underkastet Frygt og Tab, derimod naar Fartoyerne havde en anden 
Havn, som meget giorlig, hvor samme kunne vcere sikker sor Brcek, fri 
sor Orme, fri sor indvortes Forraadnelse, naar alle Lugerne fast 
daglig künde aabnes, saa erfarne Skippere siger at Fartoyerne derved 
kunne blive 10 a 16 Aar crldre, hvilket alt en stör Fordeel. Odense 
Bye har nu endog hidindtil vceret nodsaget at betiene sig af de saa- 
kaldede Baadfsrere, ved Ladning og Losning fra Skibbroen til og fra 
Lodsestcedet, med et S lags Seilbare Bygninger, kaldes Eeger. Baad- 
sorerne er et S lags Folk, der i mange Aar og endnu for Tiden ere 
notwendige, disse gode Mcend ere saaledes vandte til egen Frihed, 
uden at vilde vide af nogen Taxt; endog i Henseende, som ofte fleet 
er, at enten de Handlende har savnet et Stykke Gods eller og manglet 
baade af torre og vaade Vare, ved saadan Losning.. H ar da Lauget 
i  saa Anledning i Magistratens Overvcerels gjort Forsog, og propo- 
neret de gode Baadforere at blive eenig om at indrette af dem et 
Laug med Oldermand, tillige med en Taxt for alle indrette, for dog 
at kunne i saadan Tilfcelde have en Mand at henholde sig til, men 
disse godt Folk har i ingen Maade villet beqvemme sig til, enten til 
Lang med Oldermand eller nogen slags Taxt, ikkun paastaaede at 
blive saa at sige ved den gamle Slendrian. Ingen kan eller vil 
ncegte at de godt Folk, jo mere end i een Deel sinder deres allerbedste 
Regning, ved at det alt bliver i den for dem fordeelagtigste Tour, som 
det nu er, og har da ved denne Transport enhver Handlende nu i 
saa mange Aar hast betydelige Folelser af Forncermelse; Kiobmcend 
paa Caffefade — og Viin-Oxehoveder, Sukkerfade ligesaa, hvoraf har 
manglet anseelig, istedet for et Oxehoved Viin imodtaget paa Broen
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med 2 Potter udi, aldrig blev oplyst, en saa betydelig undervcegt paa 
et Caffesad, hvorom en S ag  vceret for Haieste Ret, og dog ikke blev 
oplyst. Saadanne Undersogelser paa stige Vare kan gaa meget na- 
turlig til, ved Hielp af nogle dertil brugelige Znftrumenter, som og 
Tid dertil; bisse Baadfprrere labe oste paa Grunde og kan ligge ganske 
Ncetter over, paa saadan en Eege er ikkun 2 M and, og for mesten 
Medreedere i samme. Naar nu en Kiabmand endelig faaer sine Vare 
hiem i sit'Huus, og sinder saadan en Mangel baade i Undervcegt som 
Opfyldning, hvilken en Misforstaaelse fra farst, kan ikke indlabe mel- 
lem brave Folk, nemlig Afsenderen og Kiabmanden her, salder Kiab- 
manden fra den Tanke og gaaer til Skipperen, for at undersage end- 
videre, bliver sammes S v ar: ligesom Godset er mig leveret fra den 
eller den Afsendere efter mit Connossement, har jeg fra Borde igien 
leveret det til Baadfarerne, og lcengere er jeg ikke pligtig at tilsvare, 
ligesom endog bisse Baadfarrere kommer farst til saadant et Lodsende 
Fartay, ere de og berettigede at indtage Ladning, saa en Kjabmand 
der kan have 20 a. 30 Stykker Gods inde med saadan en Skipper, 
kan vente at faae det i Fleng til Skibbroen, sordeelte paa 5 a 7 saa
danne Eger. Naar Kiabmanden endvidere besparger sig hos Baad- 
sarerne om Aarsagen til saadan Hans Bares Forncermelse, bliver i 
Almindelighed enhver deres S var, under vceldig Saemands Eed, lige
som jeg har faaet det i Egen, er det leveret paa Skibbroen." — Her
ester sortcelles endnu en Gang, hvor vanfkeligt, for ikke at fige umu- 
ligt, det var at faae undersagt, hvor Bedrageriet eller rettere Tyveriet 
var begaaet; derefter fortsoettes:

„Saadan en Lodsning kan skee 3de Dage i godt Veir og i stet 
Veir 5 a 6 Dage, alle bisse Dage mader Kiabmanden selv eller Hans 
visse Bud. Den, som ikke selv kan holde Hefte og Vogn, men maa 
leie, made ligesaa oste sorgiceves, dog ligefuldt maae betale sin Vogn- 
fragt, saadan en Mand, under saadan en kiedsommelig Lodsning, kan 
blive en Dag Hiemme, og selv samme Dag kan Hans Vare komme, 
der da uden Opsigt kan blive saa og saa kästet paa Skibbroen, under 
heftig Storm og Regnveir, komme til Beskadigelse, derimod naar en 
Skipper künde lcegge lige til Skibbroen, künde fast ingen Veirligt 
hindre udi besternt Lodsningsdag. Hvilken en herlig Sag!"

Ved at lcese denne Beskrivelse af, hvor vanflelig, besvcerlig og 
og tabbringende Zndsejlingen, Losningen og den videre Transport 
v a r, kan man sorstaa, at Dnsket om en Kanal tidlig maatte nceres. 
Allerede i Frederik den sjerdes Tid skal en saadan Tanke vcere frem- 
kommen. Det er dog fprst fra Frederik den femtes Regeringstid, at 
der soreligger et Projekt om en Kanal til Odense, og den Mand, som 
har udkastet bette, er Prcesten ved Frue Kirke i Odense, Salomon von 
Haven, dpd hersteds 1777. Det, som vi vide om Hans Projekt, sindes 
som Manuskript i et Pragtbind i Katedralskolens Bibliotek, og For- 
flaget er fremsat i en latinsk Tale paa Gymnasiet i Anledning af Fre
derik den femtes Fodselsdag 1757. Ester i et rimet Foredrag i hpje 
Talemaader al have dvcelet vidt og bredt ved Köngens Dyder, kom
mer Han endelig i den prosaiske Del af Foredraget til sit Kanalpro
jekt. Hans Forstag gik ud paa, at bette Anlceg skulde tage sin Be-
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gyndelse i Adams-Lokken, altsaa ved Enden af Pjentedam, derfra fores 
igjennem Krcemmermarken, osten om Ladegaards, nu Marienlunds 
Skov og Zorder og derfra til Aaen ved Seden. Han siger, at dette 
var en lige Bei, som kun var H Mil lang, og at der paa hele Strcek- 
ningen kun var een lidet HK og lang Bakke, Paastehojen, at denne 
Kanal künde graves i Lobet af 4 Aar ved, at 400 Mand arbejdede 
blot i 3 Uger i den bedste Tid af Sommeren, og at det hele Anlceg 
künde udfores for 6000 Rd. Det Urimelige i dette Overslag Lader 
sig, naar man erindrer, hvilken Vcerdi 6000 Rd. dengang havde, at 
Kanälen kun fkulde vcere 24 Fod bred og have tre Fod Band. For- 
slagsstilleren siger rigtignok, at det fkulde vcere en Tifodskanal, men 
Han kommer til dette Resultat ved at bemcerke, at den storste Gjen- 
nemgravning — Paaskehojen — var 15 Fod og den mindste kun 5 Fod, 
hvilke to Storrelser Han saa adderer, og derpaa dividerer Summen 
med 2. Erstatningen for den medgaaede Grund sinder Han i Baago 
Strand, som, siger Han, da vil kunne torlcegges og mange Gange er
statte det Tab af Jord, som Kanalgravningen maatte medfore. Han 
vil have Arbejdet udfort af de Bonder, som bo indenfor en Mils 
Omkreds; disse Bonder fkulde nemlig skiftevis paa Köngens Befaling 
imod en Betaling af 1 Mk. om Dagen mode hver med en Karl. Han 
har dog ligefuldt störst Betcenkelighed med Hensyn til Tilvejebringelsen af 
de 6000 Rd., som Han ikke tror, at Staten vil og kan udrede; Han 
haaber vel, at Köngen vil bekoste Anlceget af Havnen ved Kanalens 
Udmunding i Aaen, men Byen og Landet paa Fyn maa udrede det 
halve af de 6000 Rd. For at gjore sin P lan  mere anstuelig havde 
Han formaaet en Borger i Odense ved Navn Dalin til at udarbejde 
to Kort over Odense og Omegn, og paa det ene af disse er den pro
jekterede Kanal betegnet; begge Kort findes i det ncevnte Exemplar i 
Katedralskolens Bibliotek, som indeholder Festtalen og de ved denne 
Lejlighed afsungne Sange, hvortil Melodierne ere komponerede af den 
beromte Kapelmester Telemann i Hamborg og kobberstukne af en Schone
mann sammesteds. For end mere at henlede Opmcerksomheden paa 
Sagen havde v. Haven forfattet en Vife og givst den den mcerkelige 
Overstrift: „En Oprigtig Samtale Jmellem fire Fyhnboer angaaende 
Seylads til Odense, Hvoraf man kan faae at vide, Aarsagen, hvor- 
for Folk nu omstunder begynder at tale derom, og hvortil det sigter. 
Forfattet af den, 8om veed, Hvorfra*) og til det er, Og kan synges 
i Melodi med den Sang!

Her har ey vceret storre Fryd,
End da Lovise**) fuld af Dyd,
Kom ind til os med Latter" etc.

„P aa  Vores Allernaadigste Konges Kong Friederich den femtes 
Fodsels-Dag den 31te M artii 1757. D a en Bonde kiorte hiem fra 
Odense, og bedte paa Veyen, hvor Han kom i Samtale med en Sol
dat, og en Borger fra Odense, og med en M atros fra Stige."

*) De tre fremhoevede Bogstaver findes saaledes i den originale Text og be- 
tegne fiffigt Forbogstaverne i Forfatternes Navne.

**) Frederik den femtes ftrste Dronning.
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Matrosen, Bonden og Soldaten have i Forstningen Betcenkelig- 
heder ved Sagen, men Borgeren bringer dem paa bedre Tanker, og 
ester nogen Passiar og manae gudelige Talemaader og loyale Bevid- 
nelser, istemme de til „Beflutning alle tillige" en Sang, hvori 
det hedder:

Tillad, o! Naadigste!
At bede om en Naade 
For dine Tjenere;
For hvilke Gud skal raade 
At seyle ud i falten Soe,
Og ploye falten Strand,
At de fra denne Oe 
M aa fare ud fra Land.

II.

De Forhandlinger og Forarbejder, som fandt Sted, 
forend Kanälen blev gravet.

Endstjont v. Haven ikke tvivler om, at Köngen maatte synes 
godt om Hans Forslag og bringe det til Udforelse, stete der dog intet, 
og Dommen over Hans P lan har vistnok omtrent lydt, ligesom den lod i 
Professor R. Nyerups Skoletid. Denne Forfatter siger nemlig i en Ar
tikel i „Zris og Hebe" for andet Kvartal 1800: „ I  min Skoletid 
betragtedes v. Hävens P lan  som patriotifl Donkvixotteri, ligesom det 
i det Hele taget ansaaes for umuligt at lede Stranden ind til Odense." 
Og der hengik ogsaa ncesten 50 A ar, inden man atter begyndte paa 
at sysle med denne Tanke.

Forend jeg gaar over til at omtale den ny P lan, skal jeg for
tcelle lidt om, hvorledes Land- og Vandforholdene vare i de Egne, 
som Kanälen kom til at gaa igjennem. Baago Strand stod ved en 
bred Aabning ovre ved Stige i umiddelbar Forbindelfe med Fjorden, 
Aaens Munding var lidt lcengere imod Ost; man ser endnu i Seden 
Enge, hvor den har udmundet; ved Udlobet i Fjorden fandtes et P a r  
Holme, som nu ere Fastland. Baago Strand stod i ncesten hele sin 
Udstrcekning altid under Band og gik navnlig helt op til Skibhusene, 
hvor Baadene og Prammene fra Sommer- og Vinterhavnen lossede 
og ladede. Stavis eller Ncesby Aa havde sit Udlsb i denne Strand. 
Ncesbyhoved So omfattede da ikke blot den sidst udtorrede Del af 
Soen, men ogsaa a, det Terrcen, som ligger imellem Dcemningen fra 
Ncesbyhoved Skov til Aalykkegaards Skov og den nuvcerende Bogense
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Landevej, og d, de lave Strcekninger, som ligge paa begge Sider af det 
Hojdedrag, hvorpaa nu Skibsvcerftet er; i Arme eller Smaavige siod 
Soen sig nemlig lcengere ind i Landet dels til Henriettelyst dels til 
Landstedet Tollelund. Z Soen imellem Kanälen og Dcemningen laa 
de to Smaaholme, Brasenholmene, hvoraf den ene nu er den skov- 
bevoxede Hoj i Engen, medens den anden tildels er optagen i den 
nuvcerende Bogense Landevej, og paa Resten er det Hus bygget, som 
ligger ved Vejen, som forer over til Aalykkegaards Skov. Ved Enden 
as den Big, som flod sig ind til Landstedet Tollelund, var der bygget 
en Bro as Dronning Kristine, — andre sige Dronning Margrets,*) 
— og over denne Bro gik Vejen til Bogense, som dengang lob der, 
hvor Vejen til Tollelund nu er; denne Vej kaldtes Jordbrovejen og 
skal vcere anlagt, sor at Folk fra Sletten ad en ncermere Vej künde 
komme til Odense; sor maatte de passere vesten om Ncesbyhoved So.**)

Den M and, som paa ny undfangede Tanken om en Kanal til 
Odense og ogsaa var Hovedmanden sor at gjennemfore den, var Kam- 
merherre, Stiftamtmand Frederik Buchwald. Han var fodt 1747 paa 
Gudumlund i Zylland, hvilket Gods Han senere ogsaa arvede efter sin 
Fader. Allerede sor Han blev Stiftamtmand over Fyns Stift, havde 
Han paa det ncevnte Gods ladet grave en Kanal fra et ved Gaarden 
vcerende Kalkbrud igjennem en stör Mose til Limfjorden sor ad denne 
Vej at udskibe Kalkstenene og faa tilfort Bromdsel, og det forste Skib, 
som lob helt op i Bassinet her ved Byen, kom netop fra Gudumlunds 
Kanal;***) — se mere derom i Hl. Afsnit under Stykket 1803.

Buchwald — Stiftamtmand herfteds fra 1789 til 1798, hvor- 
efter Han boede dels i Altona dels i Berlin og tilsidst kjobte en Land- 
ejendom ved Lucca i Italien, hvor Han dode 1814 — har paa mange 
Maader knyttet sit Navn til Odense; Han var en Fremskridtsmand, 
der, endskjont Han stundom handlede egenraadigt, gjerne lyttede til 
forstandige Mcends R aad, og dette gjorde Han ogsaa i Kanalsagen. 
Han indhentede saaledes her ikke blot Magistratens og de elegerede 
Borgeres Betoenkning, men ogsaa Kjobmandslavets Erklcering, ja log 
endogsaa Notits af, hvad Pressen ytrede, noget, som den Gang ikke 
var almindeligt iblandt Embedsmcendene. Kunne vi nu end ikke bil
lige alle de Reformer og Foretagender, som Han gjennemforte, og 
Heller ikke give Ham den R os, at Kanalanlceget i alle Maader var 
heldigt, maa vi dog tilstaa, at Han var en dygtig Mand, og at flere af 
de T ing, som Han satte igjennem, vilde lcenge have ladet vente paa 
sig, naar Han ikke var kommen til Odense, hvorhos man ikke maa 
glemme, at man bagefter sagtens kan vcere klog.

Esterat have modtaget den af Odense Kjobmandslav under 9de 
M arts 1793 afgivne og ovenfor gjengivne Erklcering, indgik Buchwald

*) I  Tollelunds Have ta t  op til Kanälen havde Kr. Jversen sat en Minde- 
tavle, hvorpaa der stod: „Her laa Dronningbroen, forrige Aarhundreders 
Minde."

**) Et godt Billede af Forholdene, som de vare, f§r Kanälen blev gravet, faa 
man af det tredie Kort i Odense Bys Historie.

***) Denne Begivenhed var faa stör, at Klokker Rosengaard har optegnet den 
S t. Hans Kirkebog.
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til Regeringen med et Forslag til et Kanalanlceg ved Odense, hvilken 
Zndstilling havde til Folge, at Köngen ved et Reskript af 20de Avgust 
1794 befalede Nedscettelse af en Kommission, der fik Navn af „Odense 
Kanal Udforelses Kommission" og kom til at bestaa af Buchwald, P . 
Rosenorn, Kammerherre, Deputeret i General-Toldkammer-Kollegiet og 
Ejer af Ulriksholm, hvor Han for det meste boede,*) Kr. F. Pep
mann, paa den Tid Oberst, senere, da Han 1807 overgav Kjobenhavn 
til Englcenderne, General, Z. M. Ljungberg, Zuftitsraad og Kommi- 
teret i General-Kommerce-Kollegiet, og Th. Z. Wegener, Kaptejn i det 
sjcellandfle Jcegerkorps. Pepmann laa i Rendsborg og havde tillige- 
med Wegener havt med Anlceget af Ejderkanalen i Tiden fra 1777 
til 1783 at bestille; Han kom kun en enkelt Gang til Odense, men 
Hans Betcenkning blev ved vigtigere Beslutninger altid indhentet; med 
Ljungberg var det samme Tilfceldet. De enkelte Moders Resolutioner 
ere derfor i Forhandlingsprotokollen kun understrevne af Bnchwald, 
Rosenorn og Wegener, medens det egentlige Arbejde blev overladt 
til Wegener alene, der ogsaa var den eneste, som daglig stk Diceter, 
3 Rd. L Dag, og Fouragepenge. Brevvexlingen fortes tildels paa 
Tpdfk og flere Breve ere i dette Sprog indforte i Kopfbogen.

Den Opgave, som Regeringen ved det ncevnte Reflript gav Kom
missionen at lose, indholdt i Korthed folgende Punkter:
1. Hvorvidt og hvorledes en Rende for 8 Fod dpbtgaaende Skibe

künde opmudres i Fjorden og Baago Strand saaledes, at Ski
bene künde faa frit Zndlob i Aaen, (der i Aktstpkkerne kaldes 
„Susaa".) .

2. Om Aaen derefter ved at folge alle dens Krumninger künde gjores 
sejlbar for ligesaa dpbtgaaende Skibe lige til Odense, eller, om 
der skulde graves en Kanal i en mere lige Linie af samme Dybde 
lige til Byen.

3. Om der ved Bpen skulde indrettes en Havn, eller om man frem
deles künde nojes med en Havn et Sted ude ved Stige.

4. P aa  hvilken Maade „Susaa" lige fra Arreskov og Brcrndegaard 
og til Odense künde gjores sejlbar for 3 til 4 Fod dpbtgaaende 
Pramme, saa man ad denne Vej künde bringe alle voluminöse 
Barer, som Tommer, Brcende, Bark, Mur- og Tagsten fra og til 
det Jndre af Den.

5. Hvormeget Omkostningerne, Expropriationen medregnet, i de for- 
skjellige Tilfcelde vilde belobe sig til.

6. Forslag om, hvorsra Midlerne skulde tages, og hvorledes de künde 
blive forrentede. Her bemcerkedes, at Afgisterne ikke maatte be- 
regnes saa hojt, at Handelen derved trpkkedes, da Hensigten med 
Planen var at leite den.
Der skulde ogsaa indberettes om, hvormeget Land der ved An

lceget künde vindes fra Stranden.
Den 28de September 1794 samledes for forste Gang Kommis

sionen samtlige Medlemmer paa Odense Slot, hvorester de löge Ter-

*)Z  Regnstabet figurerer beständig Posten: „Til et Bud for at have besorget 
et Brev til og fra Ulriksholm.
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rcenet fra Odense til Stige i Ojesyn og overdroge Kaptejn Wegener 
at optage et Kort over Egnen imellem Baago Strand og Ncesbyhoved 
S o  paa den ene Side og Aaen paa den anden, derpaa at afscette 
den eller de Linier, som maatte vcere at anbefale til den paatcenkte 
Sovej, og at gjore et Overflag over Omkostningerne. Allerede i 
Modet den 24de November s. A. afgav Wegener sin Betcenkning; Han 
havde kun fundet een Linie, som egnede sig til Kanalanloeg, og da de 
porige Medlemmer fluttede sig til Hans Forflag, blev dette tilstillet 
vedkommende Kollegium. Om Sejlbargjorelse af Odense Aa dels fra 
Udlobet og til Odense og dels sra Odense til Brcendegaards S o  er 
der i Referaterne af Modernes Forhandlinger ikke Tale. Aaret 1795 
hengik med Overvejelse af Sagen i de forfljellige Kollegier i Kjoben- 
havn. Forflaget anbefalede den Retning, som Kanälen med nogle 
smaa Afvigelser senere fik, og foreflog, at den paa hele Strcekningen 
flulde vcere for 10 Fod dybtgaaende Skibe, og at der ved Odense 
flulde vcere et Bassin. Under 16de M arts 1796 forlangte Generab- 
Kommerce-Kollegiet, at Kommissionen ogsaa flulde gjore Overflag over, 
hvad Foretagendet vilde koste, naar Vinterhavnen blev i „Susaa", og 
der derfra gravedes en Kanal for 4 Fod dybtstikkende Pramme, hvor- 
efter Bassinet ved Odense flulde falde bort. I  denne Anledning blev 
der rettet en Foresporgsel til Magistraten, de elegerede Moend og Kjob- 
mandslavet om, hvad de vilde foretrcekke. Disse erklcerede sig beftemt 
for en fuldstcendig Kanal, idet der bemcerkedes, at naar Lobet fra Aaen 
og indtil Byen blot flulde vcere for Pramme, künde man kun betale 
halvt saa stör Kanalafgift, og da Besparelsen kun belob sig til 25,000 
Rd., maatte Udforelseskommissionen fastholde sit oprindelige Forflag. 
Denne Retning blev derefter godkjendt af den kongelige Kanaldirektion 
i Kjobenhavn, med hvilken Udforelseskommissionen hele Tiden ncermest 
maatte forhandle. Om andre og uberettigede Zndflybelser, hvad man 
har sagt, skulle have gjort sig gjceldende ved Fastscettelsen af Linien, 
har jeg ikke kunnet faa nogen Oplysning af de Kilder, som jeg har 
benyttet. Det er jo klart, hvad der ogsaa fremhceves i Jndstillingen, 
at Besparelseshensyn have gjort sig ftcrrkt gjceldende ved Afstikningen 
af denne Linie; der siges nemlig, at der paa hele Strcekningen med 
Undtagelse af en Vindebro over Bogense Landevej ikke behovedes et 
enefte Kunstvcerk, som Sluse, at Kanälen paa lcengere Strcrkninger 
vilde komme til at gaa igjennem Grund, for hvis Afstaaelse der
ikke flulde betales noget, — Baago Strand —, at det meste af den
ovrige Grund, der tildels var Sobund og Mose, ikke havde stör
Vcerdi — Ncesbyhoved S o  og Seden Holme —, og at der ingen be-
tydelige Gjennemskceringer flulde finde Sted; det hojeste Punkt var 
ved Bogense Landevej, men saa lavt laa dog den hele Egn, hvori- 
gjennem Kanälen flulde trcekkes, at der i Gjennemsnit kun flulde 
graves 14 Fod for at faae 10 Fod Band i Kanälen. Mislighederne, 
som vare forbundne med at folge den Retning, som Kanälen fik, nem
lig at den blev lcrngere, end der behovedes, at den kom til at gjore 
flere tildeels meget betydelige Svingninger, som ere fladelige for 
Vedligeholdelsen af Kanälen og for Sejladsen, og at den blöde Zord-
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Masse, som uu paa flere Steder kom til at banne dens Bredder, 
vilde have Tilbojelighed til at skyde sig ud i Kanälen, synes det 
ikke, at man havde Haft Oje for.

III.

Gravningen af Kanälen.
Kaptejn Wegener beflceftigede sig hele Sommeren 1796 med 

Opmaalinger og Overflag, men allerede paa samme Lid begyndte 
man med at trceffe Forberedelserne til Arbejdets Udforelse. D a nu 
Brevvexlingen, Regnskabsvoesenet og Kassererforretningerne bleve be- 
tydelige, vedtog Kommissionen, at der skulde gjores Zndstilling om, at 
der maatte antages en lonnet Regnflabsforer og Kasserer, og soreflog 
dertil med en Lon af 1 Rd. om Dagen Stiftsfuldmcegtig D ahl, som 
ogsaa paa bisse Vilkaar blev antagen, og fra denne Tid — M arts 
1796 — haves et fuldstcendigt Regnflab, hvoraf en Extrakt hver 
Maaned blev indsendt til den kongelige Kanaldirektion i Kjobenhavn. 
Forst tcenkte man paa at anflaffe Muddermafliner, og General Pey- 
mann sendte sra Rendsborg et Overflag over, hvormeget en saadan 
med 6 Skeer vilde koste, hvorhos Han samtidig hidflikkede en holstenfl 
Tommermand ved Navn Klavs Ratjens, som ved Anlceget af Ejder- 
kanalen var bleven ovet i at bygge bisse Mafliner; lidt senere flrev 
Buchwald til England om at faa en Dampmuddermafline, hvilken dog 
ingensinde ankom. Foruden den störe Muddermafline, lod Wegener 
bygge 3 mindre med 2 Skeer. Samtidig med Muddermaflinerne 
lavedes der Hjulbore, og dertil antoges en Mand, der ander Navn af 
„Hjulbormager" figurerer i Regnflabet den meste Tid, som medgik til 
Kanalens Gravning. Grev Reventlow til Brahetrolleborg leverede af 
Interesse for Sagen Egetommeret til 300 Hjulbore og til Mudderma
flinerne fra sine Skove for en meget billig Betaling, derimod künde 
Udforelseskommissionen ikke modtage de Bud, som af Odense Kjob- 
mcend ved Licitationen paa Odense Raadhus den lOde Maj 1796 
gjordes paa Leverancen af Fyrtommer til den störe Muddermafline, 
fordi „Priserne vare aldeles overdreven hoje", men kjobte bette Tom- 
mer og 1600 Brcetter til at trille Hjulborene paa hos en Kjobmand 
Holler i Rendsborg, hvor man baade stk „bedre Barer og bedre Kjob"; 
endogsaa Som lod man komme fra Rendsborg og senere fra Aalborg; 
i  Stromtold ved Nyborg og Told ved Odense, samt i Fragt betaltes 
betydelige Summer, men desuagtet, hedder det, fik man det 600 Rd. 
billigere, end det künde faas for i Odense. Den forste lille Mudder
mafline blev fcerdig i Slutningen af Jun i 1796, de to andre i Lobet 
af Sommeren og Efteraaret, men den störe forst i September 1797.
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Allerede i Zuli Maaned f. A. begyndte Opmudringsarbejdet, og det 
foran i Aamundingen. Mange af de Folk, som brugtes faavel til 
Jordarbejdet som til Opmudringen, vare Tystere, iscer Spdstesvigere 
og Holstenere, og de forste — ialt 5 — ankom allerede hertil i M aj 
Maaned, men bleve indtil videre benyttede til andet Zordarbejde paa 
Byens Grund. I  Sommeren og Efteraaret 1796 foretoges foruden 
Anflaffelsen af Maskiner og Materiel kun de ncrvnte Opmudringsar- 
bejder, og en kort Tid i Hosten standsedes endogsaa dette Arbejde 
ganfle, fordi man ikke künde faa Folk. Z den derpaa folgende Vinter 
fortsattes disse Arbejder, for saavidt Frosten ikke forbod det. Körtet 
over det Terrcen, hvorigjennem Kanälen fkulde gaa, blev forfattet af 
Wegener og forft under U te M arts l797 tilstillet den kongelige Ka
naldirektion i Kjobenhavn.

1797.
Den 2den M arts 1797 afholdtes efter Bekjendtgjorelfe i de i 

Odenfe, Kjobenhavn, Altona og Hamborg udkommende Blade Licita- 
tion paa Odense Raadhus over Zordarbejder m. m. ved den fore- 
staaende Kanalgravning, men kun een Lysthavende indfandt sig, nemlig 
en Mand ved Navn Tim Reder fra Ztzehoe, men da Han ikke künde 
stille tilstrcekkslig Sikkerhed, blev Hans Bud ikke antaget. Ester Kap- 
tejn Wegeners Forflag blev derfor bestemt, at man fkulde opgive En- 
treprenorsystemet og ligesom ved Gravningen af Ejderkanalen lade 
Arbejdet udfore af Potmeftre efter Akkord; Wegener fkulde forestaa 
Akkordafslutningerne, og Ratjens siulde have med Opmaalingen og 
Lonningernes Udbetaling ester W.'s Anvisning at bestille. P a a  denne 
Maade gjenoptoges i M arts Opmudringsarbejdet, og paabegyndtes 
Gravningen, forft paa Strcekningen igjennem Sedenholme, det er fra 
Aaen til henimod Skibhusene. Det var ikke blot i Stranden, hvor 
kun den ene lille Muddermaskine arbejdede, men ogsaa i Aaen, hvor 
de to andre vare bestceftigede, at der blev opmudret. I  April, Maj, 
Zuni, Zuli og Avgust vare i Gjennemsnit 60 Mand bestceftigede ved 
Opmudringen og 50 ved Gravningen, i September ialt kun 70 og i 
de sidste tre Maaneder endogsaa kun 40. Da et faa ringe Antal 
Arbejdere havde indfundet sig, formentlig paa Grund af, at mange 
vare sysselsatte ved de störe Vejanloeg igjennem Fyn, blev der under 
23de Maj i alle storre Aviser i Holsten, Slesvig, Zylland og dem r 
Odense indrykket en ny Bekjendtgjorelfe om, at der künde faas Arbejde 
ved Anlcrget af Odense Kanal, men da Heller ikke dette Skridt frug- 
tede, fremsatte Wegener under 10de Avgust i Kommissionen det Forstag 
at indgaa til Regeringen med et Andragende om, at 100 „National- 
Rekruter" fra Holsten nceste Aar maatte blive kommanderede til at 
indfinde sig i Odense i M arts 1798 til Kanalgravning og derfor faa 
en Betaling af 24 ß. daglig. De fkulde indkvarteres i Seden og 
Stige. Det hedder i Forflaget: „Holstenerne ere dueligere og villigere 
end de Dänfle." Dette Forflag gik ikke igjennem.

Zmod Wegeners oprindelige P lan , kun at opfore een Kanal-
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dcemning fra Stige og til Ankerpladsen ude i Fjorden rejftes Betcenke- 
ligheder, og i den herom paa Tyst forte Brevvexling anbefaler Pey- 
mann, hvis Midlerne künde flaa til ,  at opfore en Dcemning paa 
hver Side. Z denne Korrespondance udvikler W. ogsaa, hvorledes 
den Opgave, som fra forst af ogsaa var stillet Kommissionen, at der 
ved Kanalanlceget künde indvindes en Strcekning af Fjorden, künde 
loses. Han gjor nemlig gjceldende, at det kun ved at lcegge en Dcem
ning paa den vestre Side vilde blive muligt at afdcemme en 200 
Tonder Land af bedste Beflaffenhed ude ved Stige, hvilket Land Han 
ansatte til en Vcerdi af 150 Rd. pr. Tonde, hvorefter Han igjen kom 
til det Resultat, at dette Torlcegningsforetagende aarlig vilde indbringe 
en ren Fortjeneste af 500 Rd. Peymann frygter for, at der er Kilder 
i Gründen, og tror, at Foretagendet kun vil lykkes ved Anstaffelse af 
en Dampmafline. Det er saaledes mcerkeligt, hvorledes man alt den 
Gang havde Oje for Dampkraftens Vetydning, men forst langt fenere 
stred til dens Anvendelse. Som Hovedgrund til Opforelse af en 
Dcemning paa hver Side af Kanälen ude i Fjorden anfores, at Lobet 
ellers let vilde blive tilsat med Sand og Dynd.

Arbejdet i 1797 stred paa Grund af den ringe Arbejdsstyrke 
kun langsomt fremad; et P a r  Hojvande, den 27de Jun i, hvilket fyldte 
det endnu ikke ganste fcerdige Stykke fra Aaen til op imod Skibhusene, 
saa at den tilbagevoerende Grund maatte opbringes ved Mudderma- 
stiner, og den 9de September, som fyldte den ved Stige ud imod 
Ankerpladsen inddoemmede, ved Vandsnegle torlagte og tildels udgra- 
vede Strcekning, sinkede ogsaa noget. Sommeren 1797 var i det hele 
taget meget vaad og stormfuld og scerdeles uheldig for Kanalanlceget. 
Jfolge de forstjellige Jndberetninger til den kongl. Kanalkommission 
i Kjobenhavn var der fra Vcrrkets Begyndelfe og indtil Udgangen af 
Aaret 1797 udfort folgende Arbejder:
1. Opmudringen af Aaen paa en Strcekning af c. 400 Alen.
2. Opmudringen fra Stige til Aamundingen paa en Strcekning af

c. 400 Alen.
3. Udgravningen fra Aaen til henimod Skibhusene paa en Strcekning 

af 900 Alen.
4. Kanalanlceget fra Stige ud i Fjorden var paa en Strcekning af 

440 Alen paabegyndt, men atter ved den den 9de September ind- 
trufne Vandflod standset og opsat til nceste Aar.

5. Jnddcemningen imellem Skibhusene og Fandens Krog tildels udfort.
6. Udgravningen igjennem Marienlunds Eng paa en Strcekning af

500 Alen paabegyndt ved en Afgravning af 4 Alen.
7. Dcemningen igjennem Noesbyhoved S o  fra Slotsbanken til Aalykke- 

gaards Skov blev paabegyndt, og en Strcekning af 80 Alen blev 
fcerdig.

Den ved Opmudringen opbragte Zord blev opkastet til en Dcem
ning, der flulde tjene til Trcekvej for Heftene. Kanalgravningen i 
Fjorden gik for sig paa den Maade, at kortere Stykker fra 2 til 400 
Alen paa alle 4 Sider bleve inddoemmede, Vandet derpaa udpompet 
eller udmalet, hvorpaa Gründen blev udgravet, og den derved opbragte 
Io rd  blev paa Trillebore fort ud til Znddcemning af det nceste Stykke;
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Sidedcemningerne bleve staaende og udgjore de endnu forhaanden- 
vcerende Kanaldcemninger. P a a  Peymanns Forstag om at scette Dcem- 
ning paa begge Sider har den kongl. Kanaldirektion nceppe nogen- 
sinde svaret, thi i en Jndberetning i Sommeren 1798 siger Wegener, 
at Han, nagtet Direktionen ikke havde svaret, havde tilladt sig paa 
eget Ansvar at scette Dcemning paa begge Sider.

For at beflptte den opkastede lose Zord imod Bolgeslag blev der 
opfort et Bolvcerk, hvis Bpgning i 1797 udfortes af de Tommerfolk, 
som arbejdede paa Forfcerdigelsen as den störe Muddermaskine, og 
bette var Gründen til, at det varede saa loenge, inden denne Mafline 
blev fcerdig. Et P a r  Fod i Bunden i Strcekningen ud i Fjorden 
blev ikke udgravet, men opmudret, efterat Bandet var indladet.

Endnu maa om Aaret 1797 bemcerkes, at Klavs Ratjens, der 
synes at have vceret en meget betroet, men ogsaa meget stridbar 
M and, forlangte en hojere Lon, og at Han ogsaa efter Brevvexling 
med Pepmann, der raadede til at true Ham med Affled, fik et Tillceg 
af 2 Mk. om Dagen, hvorefter Han havde srit Logis og 8 Mk. 
om Dagen.

1798.
I  1798 havde Arbejdet bedre Fremgang end i 1797. I  J a 

nuar og Februar blev der med et Antal Arbejdere as 40 til 70 vce- 
sentlig kun arbejdet paa Opforelsen af Dcemningen igjennem Ncesby- 
hoved S o  og Afgravningen i Linie med Vandets Overflade ved Bogense 
Landevej, hvor Terrcenet var hojest, og Arbejdet derfor künde udfores 
uden Hindring af Bandet. Ved dette sidste Arbejdes Begyndelse blev 
Vejen, den saakaldte Jordbrovej, midlertidigt forlagt lcengere imod 
Dst over Somosegaards Grund. I  M arts stete igjennem tyste og 
danfle Aviser Opraab til Zordarbejdere om at inbfinde sig, og dette 
Opraab havde ogsaa nogen Virkning, thi i den meste Tid af Som
meren vare imellem 180 og 200 Arbejdere bestceftigede ved Kanal- 
anlceget. I  Sommermaanederne var Kräften koncentreret ved Kanal- 
aravningen i Fjorden, hvor en Strcekning paa 1120 Alen ncesten 
blev helt fcerdig og en anden paa 500 Alen inddcemmet. Den 26de 
Avgust satte en Stormflod Arbejdet under Band, fordi Endedcemnin- 
gerne, der igjen stulde borttages, kun vare opforte til en Hojde af 3 
til 4 Fod over Dagligvande. At faa det indstrommede Band bort 
kostede 120 Rd. Der klages over, at Gründen var saa fast Ler, at 
den maatte hugges op med Jernstcenger og Hakker. Hele Tiden fra 
M arts Maaneds Begyndelse til Aarets Udgang blev der ogsaa arbejdet 
paa Jnddcemninger og Gravning af Kanälen fra Skibhusene til Fan
dens Krog og derfra videre imod Syd. Omtrent H af Arbejdet var 
fcerdigt ved Udgangen af 1798. I  December Maaned gjenoptoges 
Jnddcemningsarbejdet gjennem Ncesbyhoved S o  med 30 Mand. Den 
kongelige Kanaldirektion afceflede Udforelseskommissionens Betcrnk- 
ning over, om der ikke stulde foretages Forandringer i den oprindelige 
P lan  for Anlceget, og hvorvidt den i Overflaget opforte Sum  vilde
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slaa til. Under 17de Maj besvarede Wegener og Rofenorn denne 
Foresporgsel derhen, 1, al Planen af 1794, med Undtagelfe af at 
der i Fjorden blev gravet i Siedet for i Stromlobet at opmudre en Ka
nal, at der ikke blev sat een, men io Dcemninger, og at Kanälen paa 
denne Strcekning, for at faa tilstrcekkelig Zord til Dcemningerne, blev 
40 Fod i Bunden og Skraaningerne 3 Fod paa 1 Fod i Hojden, 
vilde blive fulgt, og at den allerede indvundne Erfaring havde viist, 
at man deri havde handlet rigtig, eftersom den i Fjorden tilvejebragte 
Rende slet ikke var bleven tilsat med Sand og D pnd, 2, at Omkost- 
ningerne formedelst Vandflod, Gravning istedetfor Opmudring og daar- 
ligt Vejr rimeligviis vilde overfkride det Belob, fom var opfort i 
Overstaget, med 17,000 Rd. Dog künde denne Sum  vistnok rigelig 
tilvejebringes ved den Zord, fom vilde faas ved Stige Strands Znd- 
dcemning. For at faa storre Sikkerhed om, hvorledes det hele vilde 
stille sig, blev Peymann anmodet om at komme hertil for at tage For- 
holdene i Ojesyn; dette Besog aflagde Han i November.

For at spare ved Materialers Anftaffelse strev man til „Op- 
synskommissionen" ved Ejderkanalen og bad om at laane en Del 
Tallier, Blokke og Skiver, fom vare blevne brugte ved denne Kanals 
Anlceg; disse Gjenstande ankom ogsaa med en Skipper til Faaborg, 
hvorfra de paa en Vogn med 4 Hefte for ad den forfcerdelig daarlige 
Vej bleve transporterede dertil. Af andet, fom fortjener at bemcerkes, 
fkal jeg ncevne, at der i Stige og Seden udbrod Koldfeber, fom af- 
fkrcekkede Arbejderne fra at bo der, at Arbejderne stk daarlig Forplej- 
ning hos disse Beboere, hvorfor Wegener udvirkede, at der blev ansat 
en Marketender, at Wegener i dette Aar avancerede fra Kaptejn til 
M ajor, og at de Mcend i Odense, fom havde irrest Fortjeneste ved 
Kanalanlceget, vare Kjobmand Lotterup, fom leverede endel Tömmer, 
og Tommermester Barth, fom leverede Tommerfvende.

>799.
Z Januar, Februar og M arts blev der med kun 30 Mand ar- 

bejdet paa Opforelsen af Dcemningen igjennem Noesbyhoved S o ; 
Tommerfolkene og Hjulbormageren syslede med Jstandscettelsen af 
Muddermastinerne og Hjulborene samt med at scette Skafter paa 
Spaderne, fom Kommissionen imod Afdrag i Lonnen leverede Arbej
derne. Forst den 19de April gjenoptoges Kanalgravningen i Fjorden, 
men Arbejderne indfandt dette Aar sig i betydeligt storre Antal, end 
de havde gjort i de to foregaaende; deres Äntal fteg til 250, hvoraf 
indtil 200 vare bestcestigede med Gravningen paa den ncevnte Strcek
ning, Resten paa to Muddermafkiner, hvoraf den ene arbejdede i Aaen, 
og den anden paa Strcekningen fra Aamundingen til S tige, og paa 
Dcemningen igjennem Ncesbyhoved S o ; den sidst ncevnte Rende blev 
i denne Sommer ved dette Opmudringsarbejde gjort 8 Alen bredere. 
Z sine Zndberetninger fra de forste Sommermaaneder til den konge- 
lige Kanaldirektion fremhcever Wegener, at Arbejdet havde en betyde- 
lig storre Fremgang end i de tidligere Aar, men da Hosten kom, gik
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mange hiem, og flere Holllenere, hvoraf der denne Sommer vor 
rmellem 130 og 150, gik til Herregaardene, hvor de tjente mere; fra 
denne Tid var Arbejdernes Antal kun 130 til 150. Dertil kom at 
Vejret blev meget regn- og stormfuldt, hvilket ikke blot standsed/Zlr- 
beidet, men ogsaa fyldte ikke fuldendte Stykker med Band, som der- 
efter med stör Besvcer og ikke ringe Bekostning maatte udmales; dette 
var saaledes Tilfceldet i Begyndelsen af Avgust. Wegener siger saa
ledes i en af sine Zndberetninger, at dette Udmalingsarbejde ncesten 
oversteg mennestelige Krcester, thi der maatte arbejdes baade Dag og 
Nat, og man havde kun Haandsnegle til dette Arbejde. Den 17de 
November indgav Rosenorn og Wegener en Beretning om, hvad der 
trl denne Dag var udrettet, hvilken Jndberetning var ledsaget af et 
Kort, som nojagtig viste, hvad der var helt fcerdig, og hvad der var 
paabegyndt. Fra Stige til Ankerpladsen var med Undtagelfe af 400 
Alen, hvoraf dog de 200 Alen vare inddcemmede, og nogle Mellem- 
dcemninger, fom skulde opmudres, Kanälen helt fcrrdig; Kanälen havde her 
i Bunden en Vrede af 40 Fod, en Dybde, som helt igjennem, af 10 
og en Skraaning vaa hver Side af 3 Fod paa een Fod i Hojden: 
Dcrmningerne vare satte saa hojt, at ikke den hojeste Vandstand vilde 
kunne gaa op over dem, og da de vare opferte af det faste Ler fra 
Kanälen, vilde de, saasnart de vare blevne begroede med Grces, kunne 
modstaa Bolgeflaget; fra Stige til Aamundingen var der opmudret 
en Rende fra 32 til 48 Fods Brede i Bunden; den Deel af Aaen, 
som ligger i Kanallinien, var for storste Delen opmudret til 32 Fods 
Brede; fra Aaen og til Skibhusene var Kanälen gravet til 24 Fods 
Brede i Bunden, og Skraaningen paa Siderne havde her 2 Fod i 
Vreden til 1 Fod i Hojden; paa Strcekningen fra Skibhusene til 
Gaarden „Fandens Krog" vare de til Udgravningen fornodne Fod- 
dcemninger satte og et Stpkke paa samme Brede og Skraaning som 
det normest foregaaende udgravet; ved Bogense Landevej var der af- 
gravet flere Fod, men der var endnu 10 Fod tilbage; Dcemningen 
igjennem Ncesbyhoved S o  var ncesten fuldendt.

Under 19de December indgav Wegener en ny Beretning om, 
hvormeget Kanalanlceget vilde oversiride det i Overflaget opforte Be
lob, 75,201 Rd.; men medens Han i Betcenkning af 17de Maj 1798 
anflog denne Merudgift til 17,000 R d ., kommer Han nu til det Re
sultat, at den vil blive 61,660 Rd., saa hele Foretagendet vilde komme 
til at koste 136,861 Rd. Han undersoger oerpaa, hvorledes denne 
Kapital künde blive forrentet. Han anscetter Renten til 3^ pCt., 
hvorefter den aarlig vilde blive 5,132 Rd., og fortscetter derefter saa
ledes: „Odense Kjobmcend have i deres Betcenkning erkläret, at naar 
der betales 3 Mk. for hver Kommercelcest af ind- og udgaaende Skibe, 
som vare ladede, som og 3 Mk. for hver ladet Baad, og 2 ß. for 
hver Person, som passerede Kanälen, vilde der aarlig indkomme en 
S um  af 2,695 Rd." Han foreslaar derefter at anscette denne Beta- 
ling til det dobbelte og paaviser, at denne Afgist endda vil vcere be- 
tydelig mindre end den, som nu erlcegges dels i Transport fra Anker
pladsen til Skibhusene, og dels derfra til Byen, ja Han godtgjor, at 
den ikke vilde blive hojere end den forste alene. Han flutter saaledes:
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„Da det derefter er indlysende, at den kgl. Kasse ikke kan faae noget 
Tab ved Tilskydelse af bisse 61,660 Rdl., men at bette Anlceg vil blive 
til stör Vinding saavel for Landet som og i Fremtiden for de kgl. 
Zntrader ved Handelens Tilvcrxt; saa anmoder Udfarelseskommissionen 
cerbadigt den kgl. Kanaldirektion med det Snareste at bevirke en 
allernaadigst kgl. Resolution til Bevilling af forncevnte Sum. Ester 
Pligt skal Udfarelseskommissionen som hidtil anvende al mulig Flid 
for Omkostningers Besparelse ved Arbeidet i alle mulige Grene." 
Som Grunde til, at Overslagssummen saa meget maatte overskrides, 
ncevner Han foruden de tidligere anfarte: Daglannens Stigen, 
— ved den holstenske Kanals Gravning var den fra 2Z. til 3 Mk., 
her fra 4 til 5 Mk. daglig —, og det ringe Antal Arbejdere — ved 
den holstenske Kanals Gravning var der i de 3 sidste Aar altid imel- 
lem 3 og 4000 Mand, her hajst 250.

Af mindre vcesentlige Bemcerkninger skal jeg fremhceve, at den 
ny Stiftamtmand Gersdorff indtraadte i Kanalkommissionen, at Ratjens 
gjorde sig opscetsig og blev afskediget, men alter antaget, at nogle Ka- 
nalgravere den 25de Januar i Krcemmergyden bleve overfaldne af 2 . 
Dragoner og nogle Civile, at der afgaves en ny Betcenkning om Stige 
Strands Tarloegning, ifalge hvilken bette Foretagende ikke vilde kunnebetale 
sig, naar der tun künde vindes 200 Tander Land, men der maatte kunne 
vindes fra 6 til 700 Länder Land, naar man log Baaga Strand 
med, at der fra Overlods, Kommandarkaptejn Lovenern, fremkom et 
Forslag om en ny Ordning af Lodseriet i Odense Fjord, og at der 
skulde anscettes en fast Lods, til hvem der paa Hindsholm skulde 
bygges et Hus, som efter Overflag vilde koste 500 Rd., hvilken Sum  
Kanalkassen skulde udrede.

1800.
Z Zanuar, Februar og M arts blev, forsaavidt den haarde Frost 

tillod det, med 20 til 30 Mand arbejdet paa Opfarelsen af Dcemnin- 
gen igjennem Ncesbyhoved S a , som i de folgende to Maaneder blev helt 
fcerdig. Der blev derpaa anskaffet et Flodmaal til at angive, hvor 
hajt Mölleren maatte holde Vandet i den tilbageblevne Del af Sven. 
Z April, Maj og Zuni var Arbejdernes Antal imellem 220 og 230, 
hvoraf omtrent ^ var beskceftiget ved Udgravningen igjennem Fjorden, 
og denne Strcekning af Kanälen blev med Undtagelse af 150 Alen 
ncermest ved Ankerpladsen helt fcerdig i bisse Maaneder. Disse 150 
Alen künde paa Grund af Vandets starre Dybde og den blade Grund 
ikke inddcemmes, hvorfor Labet her maatte gives den tilbarlige Dybde 
ved Opmudring. P a a  samme Tid toges hele den tilbagevcerende Stroek- 
ning fra Skibhusene til Fandens Krog under Arbejde, og Udgrav- 
ningsarbejdet ved Bogense Landevej gjenoptoaes, hvorved der vandtes 
en Mcengde Tarv, som ved Avktion solgtes til Fordel for Kanalkassen; 
Opmudringen i Aaen og paa Strcekningen fra dennes Munding til 
henimod Stige fortsattes, og da man var fcerdig dermed, gik den ene 
Muddermaskine til den ncevnte Strcekning ved Ankerpladsen, og den

2
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anden ind i den gravede Kanal for at borttage Mellemdcemningerne. 
Storm  og Regnvejr i Ju n i Maaned sinkede bette Aar Arbejdet.

I  Ju li, Avgust og September var Arbejdernes Antal en Tidlang 
ooer 300, og der brugtes da ugentlig omtrent 2000 Rd. Kanaldirek
tionen i Kjpbenhavn var som scedvanlig sendrcegtig med at anvise 
Penge til Udbetaling paa Amtsstuen, og det hedder i et af de mange 
Breve, som Udfprelseskommissionen maatte skrive i den Anledning: 
„Naar Kammerraad Willemoes" — davcerende Amtsforvalter og Fader 
til Peter Willemoes — „ikke var en fpjelig og til Befordring af den 
kgl. Tjeneste velsindet M and, saa havde Arbeidet til stört Tab helt 
maattet ophpre, men Han forstrakte os paa eget Ansvar med 4000 
Rd." Levnetsmidlerne vare i dette Aar endnu dyrere end i de nor
mest foregaaende, og Arbejdslpnnen hpjere.

Gründen igjennem og längs med Baago Strand var saa blpd, 
at ingen Jordopfyldning til Dcemningerne vilde forflaa, og Bunden 
dreves af Bandet i Vejret, hvorfor de sidste 4 til 5 Fod maatte op- 
mudres. I  Oktober, November og December arbejdede 100 til 150 
Mand, og en Strcekning paa 600 Alen syd for Bogense Landevej 
blev helt fcerdig.

1801.
Ved Frostens Begyndelse optoges alle fire Muddermafliner for 

med det porige Materie! at istandscettes. I  Midten af M arts blev 
Major Wegener beordret til Jylland og ansat ved Landforsvaret der- 
steds, hvorefter Gersdorff og Rosenprn under 29de M arts til Kanal
direktionen i Kjpbenhavn indstillede, at Kanalarbejdet indtil videre 
standsedes, og at der kun blev draget Omsorg for, at det udfprte ikke 
forfaldt; Tilsynet hermed overdroges til Tpmmermester Ratjens og Ka- 
nalskriver, Stiftsfuldmcegtig Dall. Der bemcerkes ogsaa i Jndstillin- 
gen, at man ikke künde saa Folk, fordi saa meget Mandskab var ind- 
kaldt til Krigstjeneste. I  Maj kom Wegener Herover for nogle Dage, 
og blev det da beftemt, at alle fire Muddermafliner igjen flulde bringes 
i Virksomhed til Opmudringen af de endnu tilbagevoerende Rester af 
Tvcerdcemningerne og det Dynd, som endnu var tilbage ved Anker- 
pladsen, for at Skibene künde sejle helt op til Skibhusene. Dette Ar- 
bejde blev ogsaa ved Hjcelp af 70 til 80 Mand udfprt i Sommerens 
Lpb. Under Wegeners Fravcrrelse gjorde Ratjens sig alter opscetsig 
og blev da for beständig afflediget, hvorefter Kommandersergent Flury, 
föm havde vceret Opsynsmand ved Kanalanlceget ved Gudumlund og 
deltaget i Slaget den 2den April, blev antaget til Opsynsmand. I  
Ju n i kom Wegener tilbage, og Han spgte ftrax at samle de ved Kri- 
gens Udbrud spredte Arbejdere; Holstenerne vare rejste hjem og ind- 
fandt sig senere saa godt som slet ikke mere, af Danfle var det ncesten 
kun Folk, som boede i Ncerheden, der Loge Arbejde ved Kanälen. Z 
Avgust, September og Oktober var Arbejdernes Antal imellem 120 
og 150, hvoraf 40 arbejdede paa to Muddermafliner og Resten 
ved Udgravningen af det Stykke ved Fandenskrog eller Rosenlund,
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(hvilket Navn denne Gaard nu havde faaet), som i Aaret 1800 blev 
begyndt, men paa Grund af Hojvande igjen maatte sorlades. P aa  
samme Tid begyndtes med Kanalgravningen igjennem Ncesbyhoved So, 
hvis inddcemmede Del var nogenlunde torlagt. Med Opmudringen af 
Tvoerdcemningerne konl man saa vidt, at det forste Skib, som ad den 
ny Vandvej lob op lil Skibhusene, ankom dertil den 4de September; 
det var m Zagt, tilhorende Jens Nielsen i Skibhusene, fort af Skipper 
Hans Andresen, kommende sra Kjobenhavn med Stykgods. F ra den 
ncevnte Dag og til den 2den November, da Skibsfarten for bette Aar 
ophorte, ankom ad Kanälen Lil Skibhusene ialt 39 Fartojer, hvoraf 
enkelte stak 8H Fod. Z Vinterens Lob skulde Opmudringen og Dcem- 
ningers Borttagelse paa Strcekningsn sra Skibhusene og til Iordbro- 
vejen eller Bogense Vej ivcrrkscettes, hvorefter man haabede ved nceste 
Sommers Begyndelse at kunne lade Skibene gaa til det sidste Sted. 
Der paavises, at Transporten sra Ankerpladsen til Odense af de Barer, 
som fandtes i de 16 suldt ladede Fartojer, tidligere vilde have kostet 
455 Rd., hvoraf igjen sulgte, at naar man besternte Kanalafgisten til 
1 Rd. 1 Mk. pr. Kommercelcesi, vilde man ad Kanälen have faaet 
disse Skibsladninger til Odense for 225 Rd. Der gjores derefter et 
nyt Overflag over den forventede Kanalindtcegt, hvilket slutter med, 
at den kgl. Kasse uden Tab künde anvende 166,500 paa Kanalanlceget. 
Som for at berolige Myndighederne i Kjobenhavn fortcelles paa ny, 
hvor megen Umage Udforelseskommissionen havde gjort sig for at faa 
alt udfort paa den billigste Maade, „nren", slutter Zndstillingen, 
„imod Umuligheder kan man ikke kcempe", hvorefter de anforte Van- 
skeligheder som samlede i een Sum  igjen opregnes. Det resterende 
Arbejde ansloges til at ville koste 29,663 Rd.

1802.
Z April toges igjen fat paa Kanalgravningen igjennem Ncesby- 

hoved So, og i denne og de folgende Maaneder indtil Hosten vare inrel- 
lenr 200 og 250 Mand beskjcestigede dermed, men i Hostens Tid kun 
40, derefter i Oktober og November omtrent 70 Mand. Anlceget af 
den ny Bogense Landevej paabegyndtes af „General-Vej-Kommissionen" 
i Ju li Maaned, men skred dette Aar kun langsomt fremad; med bette 
Vejarrlceg havde Kanaludforelseskommissionen intet at bestille, uden 
forsaavidt den gjentagne Gange maatte minde den kgl. Kanaldirektion 
om at srynde paa General-Vej-Kommissionen, eftersom Zordbrovejen 
ikke künde aflcegges, forend den ny Vej var fcerdig. M an ncerede i 
Forstningen Haab om, at Vejen künde blive fcerdig samtidig med Ka
nälen, hvorved man vilde have kunnet spare Anlceget af en Flydebro 
over Kanälen ved Tollelund, men da dette ikke lod sig gjore, sorhand- 
ledes der i Eftersommeren om, hvorledes denne Flydebro skulde bygges. 
En Oberstlojtenant Rosenberg i Kjobenhavn havde af den kgl. Kanal
direktion faaet det Hverv at gjore Tegning og Overflag over en saa- 
dan Bro, hvilke Arbejder bleve tilftillede Wegener, som igjen overgav 
dem til Tommermester Langhoffs Bedommelse — Tomnrernrester Barth,
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som hidtil havde vceret Kommissionens Raadgiver og Tommermester 
var dod —; Langhoff og ligesaa Wegener fandt saavel Tegningen 
som Overflagei uantagelige og udarbejdede ny, öfter hvilke der paa 
hver Side af Kanälen skulde vcere et Brohoved og i Midten en Flydebro, 
som künde stige og synke, estersom det var Hoj- eller Lavvande; denne 
Flydebro flulde kunne flydes til Side, naar et Skib skulde passere 
Kanälen; deres Overflag var paa 717 Rd. Der havde tidligere gjen- 
tagne Gange vceret Tale om en lignende Bro ved Marienlund, over 
hvilken Hoveribonderne i Lumby Sogn bekvemt künde komme til denne 
G aard, men i den forlobne Tid havde disse Fcestebonder kjobt deres 
Gaarde, og dette Broanlceg blev saaledes overflodigt. F ra  Midten as 
Ju n i til Begyndelsen af Avgust var det ncesten Regnvejr hver Dag 
og da dertil kom, at Skraaningerne glede ned, og Bunden flog op i 
den tildels af Mose bestaaende Grund, hvorigjennem Kanälen og Bas
sinet i den udtorrede Del af Ncesbyhoved S o  bleve gravede, maatte man 
holde op med Gravningen, da der endnu var fta 3 til 7 Fod Grund 
at udgrave; denne Grund maatte altsaa senere opmudres. Det frem- 
hceves i Jndberetningen, at Bassinet blev 320 Alen langt, 48 Alen 
bredt i Gründen, og at 477 Alen bleve indfattede med Trcebolvcerk. Med 
Undtagelse asnogle Opmudringsarbejder, Borttagelse afSTvcerdcemninger 
og Kanalgravningen ved Jordbrovejen, som man for Passagens Skyld 
opsatte saa lcenge som muligt, var selve Kanalrenden tilvejebragt ved 
Aarets Udgang. — Af unndre vcesentlige Ting flal jeg sremhceve: Tom- 
mermester Klavs Ratjens, nu i Holsten, vedblev at gjore störe Efter- 
krav gjceldende, som Kommissionen ikke vilde godkjende; Han indsendte 
saaledes en Regning paa ialt 289 Rd., hvoraf Kommissionen kun vilde 
betale 73 Rd. 3 Mk. og bad den kgl. Kanaldirektion i Kjobenhavn 
om at maatte blive forflaanet for Hans ncergaaende Besvoeringer; Om- 
kostningerne ved sin Hjemrejse havde Han opfort med 100 Rd. og 
truede med at ville lade holde Avktion over en Del Redflaber, som 
Han paastod at have P a r t i. Der blev dog ikke taget videre Notits 
af Hans Breve. I  14 Dage midt i Sommeren var Wegener i Flad- 
strand for at gjpre Forflag til Befcestningsarbejder dersteds; i denne 
Tid havde Dall Overopsynet. Den kgl. Kanaldirektion i Kjobenhavn 
sendte nu og da et af sine Medlemmer hertil for at tage Anlceget i 
Ojesyn; den forste, som i dette Ojemed var beordret hertil, var Etats- 
raad Lawätz, derefter kom Hans San, og i Slutningen af Aaret t802 
gjcrstedes Udforelseskommissionen af Kammerjunker Harbo.

1803.
De i forrige Aar forte Forhandlinger om en Flydebro over Ka

nälen endte med, at Langhoff stk det Hverv at lave en saadan, med 
hvilket Anlceg der begyndtes i M arts Maaned, hvorpaä man tog fat 
paa Udgravningen til tcet ind paa begge Sider af selve Vejen, men 
her var 20 Fod at udgrave, og kun saa künde komme til at arbejde. 
Den kgl. Kanaldirektion i Kjobenhavn trcengte paa for at faa An-
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lceget gjorl foerdig, og under 6te Febr. svarede Udforelseskommissionen, al 
den tilbagevcerende Grund og de endnu staaende Dcemninger künde, 
naar Flydebroen i Lobet af et P a r  Uger künde blive udlagt, ved 
Hjcelp af 100 Mand optages i 8 Uger. Men saaledes gik det ikke; 
hele Sommeren hengik dermed og forst den 7de Oktober lob den for- 
hen omialte Zagt med Kalksten fra Gudumlund helt op i Bassinet. 
Om denne Begivenhed lceses i „Fyens Avis" for 7de Oktober 1803 
folgende Beretning:

„Nagtet de mange Umuligheder man af Fordomme og 
muelig andre Aarsager har spaaet, og uagtet, formedelst den van- 
flelige Torvegrund i Bassinet, Canalarbeidet endnu ikke er fuld- 
endt, havdes dog imorges den Gloede her ved Odense at fee det 
forste Skib passere op ad Canalen, uden mindste Hindring, med 
hastig Fart lige til det for Baäsinet vcerende Bolverk, med en 
heel Ladning Steenkalk, som af C. Zversen var forskreven fra 
Gudumlunds Fabrik ved Aalborg til den Lahnfke Stiftelses Byg- 
ning. Det var Zagten Neptunus af Kjobenhavn som stikker imel- 
lem 7 til 8 Fod dyb. Den brave Skipper, der vovede at feire 
over alle Harn modende Fordomme, hedder Svend Pedersen Gan- 
drup, og da Lootsen havde sat Ham paa Grund mellem Zndlobet 
og Skibhuusbroen, stprede Han uden Loots herop mod Byen, 
blot ved Canalmester Flurps Ledsagelse. Adflillige af Egnens 
Beboere vare som Passagerer ombord og seilede med op til Boll- 
verket. Ved begge Canalens Bredder tilraabtes det flagende Skib 
et vedholdende Hurrah! og fra Flagbatteriet, Marienborg, falu- 
tertes det med 9 Kanonstud. Held vcere den forste Skipper, der 
banede Odenseerne Veien til en beqvemere Losning! At det var 
Neptunus, Havets Gud selv, der aabnede Canalen, maae sikker- 
ligen spaae gode Folger for den kommende Tid. — Mcerkeligt er 
det, og tillige til ikke liden Satisfaction for vor forrige Stifts- 
amtmand Buchwald, at dette forste Skib kom fra Gudumlunds 
Canal og Fabrik, som var Hans private Anlceg, og til Odense 
Canal, hvortil Hans Virksomhed gav Zdeen. Gud velsigne Kön
gen, fom bifaldt den! Den vil, nchft Guds Hjelp! befordre Byens 
Flor, naar den letter Handelens Drivt, og naar, som der haabes, 
de paabudne Lastepenge (som skal svares naar Canalen er fuld- 
fcerdig) maatte blive nedsatte til cn mindre, eller i det hojeste den 
halve Afgift, at Varepriserne ikke flulde af Nodvendighed forhojes 
imod de andre Fyenske Kiobstceders, sonr Byens Noering ellers 
vilde tabe ved. Enhver Skipper feer nu af dette, at der er ingen 
Hindring, naar de kun holde Midten af Canalen, og til Trcek- 
ning udfordres kun een eeneste Heft. Med jevnlig Vandhoide 
haves 10 Fods Band, 9 er det laveste og med Nordvest og 
Nordost Storm stiger det til 13 Fod og derover. Der er i Ca
nalen regulair Ebbe og Flod, ligesom paa Elben hver 6te Time; 
men oven for Fandenskrog ingen kiendelig Strom mere, der kan 
hindre Farten. Zdag havdes 10 til 10* Fods Band."
Wied Bassinet havde man det Uheld, at den til det ny Vejan- 

lceg opkaftede Zord trykkede Kanalens vestre Side med dens Bolvcerk
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ud i Kanälen, saa at det kun var den M rs Side, at man künde 
lcegge lil. At udbedre denne Skade blev opsat, indlil Zorden var 
funken sammen. Den 13de Jun i gik den forste Vogn over Flydebroen, 
til hvis Pasning der var bygget et Fjcelleflur tcet ved Brosn, hvori 
to Opsynsmcend havde deres Ophold. Hele Sommeren arbejdedes 
ogsaa, dog ikke med megen Kraft, paa at opfylde Losse- og Lade- 
pladsen paa Kanalens ostre Side og ved Enden, hvor man allerede 
den Gang tcenkte paa at opfore en Told- og Vejerbod; den halve Brede 
besterntes til Losse- og Ladeplads, den anden halve Brede af Pladfen 
til Tvmmeroplagspladser. Opfyldningen stete ved et Lag Ler og oven 
derpaa et Lag G rus, hvilket sidste fortes i Pramme fra Tollelund. 
Enkelte Firmaer, som Sukkerraffinaderiet, havde tidligere anlagt Tom- 
merpladser og Vareflur ved Skibhusene; de mflede nu at afstaa denne 
Grund til Kanälen imod en tilsvarende ved Vassinet. Dette Magestifte 
kom dog forst senere i Stand.

Zmod Udforelseskommissionens Forstag bestemte den kgl. Kanal
direktion, at der stet ingen Kanalasgift stulde erlcegges, forend Skibene 
künde gaa helt op i Bassinet, allsaa vare de sritagne sor denne be- 
tpdelige Afgift, saalcenge de kun künde gaa til Skibhusene. Arbej- 
dernes Antal oversteg denne Sommer ingensinde 80 Mand, men Ud- 
gifterne overstege ligesuldt beständig mere og mere endogsaa det sidst 
kalkulerede Belob, dog forstod Wegener hver Gang ppperlig at saa 
den utaalmodige kgl. Kanaldirektion til at staa sig til Taals, fnart 
ved Udsigten til det störe Opsving, som Handelen og Industrien vilde 
tage i Odense, og hvorved ogsaa den kgl. Kasse vilde saa gode Renter 
af den anvendte Kapital, og snart ved at henvise til det meget Land, 
som vilde vindes i Ncesbyhoved S o  og i Stige Strand, hvorhos Han 
ogsaa ncevner, at de opforte Dcemninger og Kanalbredderne indeholdt 
10 Tonder Land, som, naar de forst vare bevoxede med Grces, künde 
give nogen Jndtcegt; Han foreflaar ikke blot at saa Grcesfro, som 
künde binde Zorden, men ogsaa i Udkanten af Dcemningerne at plante 
Pile, der künde bruges til Kurvearbejde. Allerede under lOde M arts 
foreslaar Udforelseskommissionen, at den maatte blive aflost af en „Op- 
sigtskornmission", der stulde bestaa af kgl. Embedsmcend i Odense, og 
hvori Toldinspektoren maatte vcere selvstrevet Medlem, medens dog 
Toldkassereren stulde oppebcrre Kanalafgiften og derfor have et Veder- 
lag af 1 pCt. af Zndtoegten. Under denne „Opsigtskommission" stulde 
med en Lm  af 200 Rd. anscrttes en „Opsigtssprer", der tillige stulde 
vcere Havnefoged; til denne Post forestaar Kommissionen med det 
samme davcerende „Opsigtsfprer" Flury. Z samme Skrivelse M ales, 
i Modscetning til hvad der tidligere er blevet foreslaaet, at det maa 
anseä for rigtigst at lcegge Kanalafgiften, som nu til Forrentning af 
Kapitalen opfpres med 7245 Rd., halvt paa Kommercelcesterne, halvt 
paa Varerne. — Den 13de og 14de September var det en nordlig 
Stormflod, hvorved Bandet fteg 3H Fod over Dagligvande, og ved 
denne Lejlighed gjennembrpdes Dcemningerne paa flere Steder, navn- 
lig flpd ved Skibhusene, hvor der endnu var en Aabning i Dcemnin- 
gen, igjennem hvilken Baadene gik fra de Skibe, som paa gammel 
Vis lossede ude i Fjorden, og ved Tollelund fra Spmosen en Mcengde
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Zord og Sand ud i Kanälen. Foruden den endnu tilbagevcerende 
Opmudring af Grund og Mellemdcemninger maatle her paa ny op- 
mudres, ligesom ogsaa de senkende og bortflyllede Dcemninger igjen 
maatte opfores og udbedres. Aabningen ved Skibhusene blev med det 
samme lukket, og Dcemningen paa den udvendige Side gjort stärkere 
ved indlagte Sten. Noget Sand og Zord var ogsaa kommen i Ka
nälen derved, at Skibene indtoge Ballast; der blev derpaa ved en Plakat 
paalagt alle Skibe, som i Kanälen vilde indtage Ballast, at söge ind 
i den Havn, som dertil var indrettet tcet nedenfor Skibhusene. Det 
meste Arbejde denne Sommer bestod i Opmudringer.

Som vi have set, künde Skibene i Oktober lobe op i Bassinet, 
og dermed maa det egentlige Kanalanlceg betragtes somfcerdig; men 
da der endnu var ikke saa lidet at gjsre, som Scetningen af et nyt 
Bolvcerk paa den vestre S ide, hvilket ansloges til at vilde koste 
1000 Rd., at opmudre de hist og her nedstudte Skraaninger, at istand- 
scette Trottoirvejen osv., og Udfcerelseskommissionen sorst i Zuli 1804 
aflostes af Opsynskommissionen; skal jeg dog ikke her standse med 
Oversiglen over selve Anlcegets Tilblivelse.

Af mindre Bemcerkninger ved Arbejdet i Aaret 1803 skal jeg 
anfore, at en Kanalarbejder stk sit ene Ben brcekket, (Han stk imidler- 
tid i den Tid, Han ikke künde arbejde, en lille ugentlig Understottelse 
af Kanalkassen), at Oberst Wegener med sit sjcellandste Zcegerkorps 
blev kommanderet til Holsten, hvor Han opholdt sig i en 3 Maaneder, 
i  hvilken Tid Zoh. Dall forestod det daglige Tilsyn, medens Rosenorn 
fra Ulriksholm en enkelt Gang kom hertil, — Wegener kom kun til- 
bage efter Ansogning af de to andre Kommissionsmedlemmer — Gers- 
dorff og Rosenorn —, at Flydebroen sank i Midien og var farlig at 
passere, at Gaardmand Steffen Tanggaard i Havge af Stige Skip- 
perlav anbesales til at saa Eneret paa Trcekningen af Skibe ved 
Hjcelp af Hestekraft.

Til den Isie Iuü 1804.
Under 29de Jannar indgav efter Forlangende Udforelseskommis- 

sionen en Beflrivelse over hele Kanalanlceget til den kgl. Kanaldirek
tion i Kjobenhavn. Naar man har lcest foranstaaende, meddeler denne 
Oversigt dog intet nyt, ja den er endogsaa i Omtalen af Gangen i 
Arbejdet mindre fyldig end min; jeg skal dersor kun gjengive et og 
andet, der mere har Interesse ved det Bidrag, som derved leveres til 
Bedommelse af vedkommendes subjektive Opfattelse, end ved det ny, 
der meddeles. Det hedder saaledes: „Med Rette kan man vente, at 
dette velgiorende Anlceg vil have den fordeelagtigfte Jndflydelse paa 
Odense Byes Handel og Zndustri. Nu da Leiligheden er given, ville 
ogsaa de, som fortjene Navn af Kiobmcend, indftnde sig for at betjene 
sig deraf; Lyst til Vinding og Efterlignelse vil udvikle sig, hos Andre 
Evner og Forstandskrcefter, som hidtil laae i Dvale. Hvilke nye Zn- 
dustrigrene der med Tiden vil udvikle sig, er ligesaa vanskelig at for- 
udsee, som det er umuligt at beregne de Fordele, som deraf vil flyde
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for Staten og Jndividet. Men al det vil stee, tor man haabe, lige- 
saa sikkert, som det er fleet ved den Slesvig-Holftenfle Kanal, et af 
de storste Vcrrker af den S lags i Verden." Der fantaseres paa ny 
over, at Aaen ved Pram fart skal blive en Handelsvej fra det Zndre 
af Fyn til Odense. Denne Beskrivelse var ledsaget af et Kort, som 
tillige ved Farver viste, hvad der var Kanalens Ejendom; ifolge Be- 
flrivelsen er ikke blot selve Kanälen i hele sin Brede og Udstrcekning, 
men ogsaa Dcemningerne og 4 Alen paa den anden Side Kanalens 
Ejendom. I  April, Maj og Zuni Maaned var et Antal af 40 til 
50 Arbejdere beskceftigede dels med Opmudring ved Gammellade- 
gaard og paa Strcekningen imellem Stige og Skibhusene, paa forste 
Sted var den blöde Torvejord fludt ud i Kanälen, paa det sidste 
havde endel Sand og Zord sat sig i Bunden, dels med Stenbrolceg- 
ning paa Kjorevejen längs med Bassinet, Gruspaalcegning paa den 
ovrige Lade- og Losseplads, Udjcevning af Tommerpladsen og Udbe- 
dring af Trottoiret.

Digeinspektor, Kaptejn Kristenfen af Glückstadt opholdt sig her 
i nogen Tid i l802 for at tage den Del af Stige Strand i Ojesyn, 
som formentes at kunne inddcemmes, nemlig „den Big, som ligger 
imellem Lumbp, Stige og den ydre Strcekning af Kanälen". Han 
indgav sine Forslag til den kgl. Kanaldirektion i Kjobenhavn, og denne 
sendte dem igjen til Udforelseskommissionen, som skarpt kritiserede dem. 
Kristensen foreflog at hente Jorden til Dcemningen fra den faste 
Grund og at transportere den paa Vogne ud i Stranden; Kommis
sionen paaviser, at paa denne Maade vilde Arbejdet vare meget lcenge, 
eftersom der da kun künde arbejdes i den torre Aarstid, at man ikke 
vilde kunne faa passende Befordringer, eftersom kun de faltige Bonder 
vilde paatage sig saadan Kjorsel, men deres daarlige smaa Hefte künde 
ikke trcrkke storre Lces, end hvad der künde vcere paa 4 Hjulbore, der- 
nceft, at Hans Overflag var forkert, og at det til Digearbejdet opforte 
Belob af 55,291 Rd. var meget for lille. Det var foreslaaet at ud- 
fore Arbejdet i to Aar og at anvende Fachiner, hvilke stet ikke vare 
blevne brugte ved Kanalgravningen. Kommissionen henholder sig der- 
paa til sine Forslag af 30te November 1800, hvorefter Jorden til 
Dcemningen fkulde tages paa Stedet fra Gründen i Stranden paa 
samme Maade, som Kanälen fra Stige til Mundingen blev fuldfort. 
Kommissionen kommer herved til at omtale, hvor taabelig denne Frem- 
gangsmaade i Begyndelsen blev anset for at vcere, men hvor rigtig 
den siden havde viift sig at vcere, og roser den kgl. Kanaldirektion, 
fordi den havde ladet Udforelseskommissionen i dette som i andre Tib- 
fcelde have fri Hcender.

Et forelobigt Reglement for Sejladsen paa Kanälen samt Los- 
ningen og Ladningen blev udarbejdet af Udforelseskommissionen og 
var det sidste storre Aktstykke, som denne Kommission, hvori Wegener 
ncesten hele Tiden havde vceret den ledende Tanke, udarbejdede. Under 
27de Jun i nedsattes ved en Skrivelse fra den kgl. Kanaldirektion den 
aflosende „Opsynskommission".
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Expropriationen og Godtgjorelsen.
Under 30te M arts 1797 ansagte Udforelseskommissionen den kgl. 

Kanaldirektion om at udvirke en Resolution for, at Godtgjorelserne 
til dem, som lede Tab ved Kanalanlceget, maatte bestemmes efter de 
samme Regler, som Vejforordningen af 13de December 1793, for 
Fyns Vedkommende ncermere beftemt ved Rentekammer-Skrivelse af 
lode Avgust 1795, fastscetter for Tab ved Vejanlceg. En saadan Re
solution blev derefter ogsaa given under 28de April 1797, hvorefter 
de Grundejere, som enten for beständig ved Grundsmistelse eller mid- 
lertidig under Gravningen ved Henlceggelse af Jord og Materialer 
paa deres Ejendom maatte have lidt Tab, bleve indkaldte til at op- 
give, hoor stör Erstattung de maatte fordre. Sagen stod dermed hen 
til 1801, da Udforelseskommissionen androg paa, at der maatte blive 
nedsat en Godtgjorelseskommißsion, som efter Ansogernes Forstag ved 
kgl. Befaling af 2den Zanuar 1802 blev sammensat af Baron Holsten 
til Holstenshus og Langeso, Etatsraad Landsdommer Koefoed i Odense, 
Major Wegener og Stiftslandinspektor Berg. Den sidste meldte 
imidlertid, at uopscettelige Forretninger indtil videre ikke tillod Ham at 
deltage i Moderne, og da Han saa efter et P a r  Maaneders Forlob 
vendte hjem, var Han dodssyg og afgik kort efter ved Doden. Land- 
maaler Rasmussen fik nu det Hverv at indtrcede i Kommissionen. 
De to andre Herrer havde dog forinden igjennem Ravnebjergs Her
redsthing og Odense Bything faaet udnoevnt 2 kyndige og paalidelige 
Mcend af hver Jurisdiktion til at sorestaa Taxationen, for Ravnebjerg 
Herred Sognefoged Mads Madsen i Sanderum og Selvejer Morten 
Jorgensen i Munkerod, og for Odense By Avlsbrugerne Lars Theil- 
gaard og Rasmus Mortensen Mollegaard. Dette sammensatte Appa
rat begpndte i Efteraaret 1802 at holde Moder paa Aastederne, hvor 
da ogsaa Grundejerne modle. Af Reglerne, der bleve fulgte ved Taxa
tionen, skal jeg gjengive: 1, alt skulde Laxeres og anscettes i Forhold 
til den bedfte Agerjord, af hvilken der, for at bringe alt under en 
fattelig Bencevnelse, skulde regnes 8 Skjcepper til en Tvnde; al Grund, 
enten det var Ager eller Eng, skulde anscettes i Forhold dertil og be» 
ncevnes med Tal, f. Ex. 9, 10, 12, 14, 16, hvilket vil sige, at dette 
eller hint Antal Skjcepper Land var ligt med 8 Skjcepper Land af 
bedste Agerland; 2) den Grund, der saavel til Kanalens Lob som 
til dens beständige Afbetjening og B rug, efter ncermerc Paavisning 
af Major Wegener, behovedes, skulde bedommes efter den ved Siden 
af samme vcerende Grunds Beskaffenhed; 3) det midlertidige Afsavn 
maatte ncermest blive en Skjonssag. — I  Reskriptet af 15de Avgust

I V .
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1795 var hver Tonde Land af bedste S lags ansat til en Vcerdi af 
100 Rd.; Priserne paa Landejendomme vare imidlertid siden stegne i 
den Grad, at Godtgjorelseskommissionen ved at lcegge de 7 sidste Aars 
Kapitalstaxter til Grund for Beregningen, maatte Laxere efter en P r is  
af 147 Rd. 3 Mk. 15 Sk. pr. Tonde Land af bedste Slags, og der- 
ved kom den hele Godtgjorelse til at lobe op til lidt over 4000 Rd., 
hvori dog er indbefattet de 314 Rd. 56 Sk., som i Henhold til Plakat 
af 6te Avgust 1800 af Kanalkassen flulde udredes til den kgl. Kasse 
eller, som det hedder, til den synkende Fond som Erstatning for den 
Afgang i Hartkornsskat, som fremkom ved Kanalens Gravning.

Forhandlingerne med de enkelte Grundejere om Skadeserstatning 
indtager en meget stör Plads i Kopi- og Forhandlingsbogerne. For 
Vandformindflelsen i Ncesbyhoved S o  gjorde Kaarup i Ncesbyhoved 
Molle kun Krav paa, at der gaves Ham Bevilling til at opfore en 
Vejrmolle, og at den Told, som maatte erloegges for de Materialer, 
som Han brugte til dette Byggeforetagende, maatte tilbagegives Ham, 
til hvilke to Villigheders Erholdelse Kommissionen med Fornojelse an- 
befalede Ham. Zblandt dem, som gjorde Vanskeligheder og endogsaa 
bekostede en egen Synsforretning, maa iscer ncevnes Teglvcerksejer Lars 
Mejer, der ejede en lille Lykke med Teglvcerk ved Skibhusene, og 
hvoraf der ved Kanalgravningen var bortskaaret saa megen Grund, 
som blev taxeret til 1 Tonde Land af bedste Beflaffenhed, desuden 
havde Han lidt nogle midlertidige Afsavn. „For at opoffre Noget for 
det Almindelige" nedsatte Han den forst sorlangte Godtgjorelse til 
3000 Rd., medens Labet var ansat til 260 Rd. 66 Sk., og dermed 
maatte Han ogsaa lade sig noje. Vanskeligheder, der havde storre Be- 
tydning, gjordes af davcerende Ejer af Aalykkegaard, Kammerraad 
Leth, og af exeeutoroL testamonti i det eilschorvske Dodsbo for M a
rienlunds Vedkommende; Forhandlingerne i sidste Tilfcelde forte forst 
til et endeligt Resultat, da Zustitsraad Hansen blev Ejer af Gaarden. 
Kammerraad Leth forlangte forst 5000 Rd. som Erstatning for Af
savn af Fifkeri og Gcerdsel, samt det Tab, som Han havde lidt ved 
Anlceget af Vejen til Kanälen, fenere flog Han af til 2000 Rd., men 
da Kommissionen vedblivende paastod, at Han ved de c. 20 Tonder 
Land, som Han havde vundet ved den delvife Udtorring af Soen, 
havde vundet mere, end Han havde tabt, fandt Han sig endelig i at 
modtage en Godtgjorelse af en 300 Rd. Vanflelighederne ved Af- 
findelsen med Kammerraad Hansen laa ikke saa meget i den Erstat
ning, som Han forlangte for mistet Grund og midlertidige Afsavn, 
som i, at der var Hoveribonder til Marienluno i Lumby og Nisted, 
og disse ved Kanalanlceget havde mistet deres Vej til Hovedgaarden; 
der forlangtes derfor, at der enten flulde anlcegges en Flydebro over 
Kanälen ved Marienlund eller gives en Erstatning af 5000 Rd. 
Hertil kom, at naar Zordbrovejen ogsaa flulde aflcegges, mistede 
Gaarden sin hidtil hafte ncermeste Vej til Odense over Zversens 
Lykker; men naar Zversen künde faa denne Vej aflagt og Tilladelse 
til at inddrage denne Grund under sin Grund, vilde Han gjore Af- 
kald paa Erstatniug for mistet Grund, hvilken Erstatning var ansat til 
254 Rd. Disse Underhandlinger affluttedes den lOde Februar 1803
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med et for Kanalkassen og Kanälen meget heldigt Udfald, idet Bon
derne kjobte deres Gaarde, hvorefter en Flydebro over Kanälen paa 
det ncevnte Sted blev overflodig, og Zordbrovejen over Zversens Lpkke 
künde afskaffes. Zustitsraad Hansen lod sig derefter noje med en E r
stattung af 450 Rd., og Jversen med stet ingen. Jversen viste megen 
Interesse sor Kanalanlceget og tilbod uden Vederlag at ville fore et 
Overtilsyn med Kanälen. Dette Tilbud blev dog nceppe nogensinde 
benyttet, og Gründen til Hans levende Interesse kan man vel ogsaa 
nok söge i den Beliggenhed, som Hans Lyststed, Tollelund, havde.*)

V .

Hvormeget har Kanalanloeget kostet, og hvorledes 
ere Midlerne blevne tilvejebragte?

Det var en af de Opgaver, som stilledes Udforelseskommissionen, 
at indgive Overflag over, hvormeget Anlceget vilde koste, hvorledes 
Midlerne künde skaffes tilveje af offenlige Fonds, og hvorledes Gjcel- 
den ved en Kanalafgift künde sorrentes og om muligen efterhaanden 
afbetales. Om det sidste Punkt har der vceret talt i det foregaaende. 
— Overflaget lod paa 75,201 Rd., i hvilken Sum  ogsaa Expropria- 
tionsomkoftningerne vare indeholdte. At denne Sum  langtfra flog til, 
er vel sremgaaet af det foregaaende, men hvormeget Anlceget fra Be- 
gyndelsen, og indtil Udforelseskommissionen nedlagde sil Hverv, har 
kostet, er ikke nojagtig angivet, endnu mindre, hvorledes Udgisterne 
have vceret fordelte paa de sorfljellige Aar, og da begge Dele maa 
have en ikke ringe Interesse, har jeg uddraget en saadan Oversigt af 
de til den kgl. Kanaldirektion, snart fjerdingaarsvis, snart maanedsvis, 
indgivne Extrakter af Regnskabet. Ester Overflaget vilde Kanälen 
kunne graves i 3 Aar, men, som vi have set, varede Arbejdet fra 
Foraaret 1796 til Efteraaret 1803, ja, naar man vilde gaa til den 
Tid, da Udforelseskommissionen erklcerede, at nu havde den endt sit 
Hverv, da til Iste Ju li 1804, altsaa ncesten 8^ Aar. Pengene 
bleve efter „Finantskasse-Direktionen"s Anvisning udbetalte paa Odense 
Amtstue i Belob fra 1 til 4000 Rd.

*) Som et Minde om denne Interesse staar endnu ved Tollelund den saakaldte 
Buchwalds S tätte , der bcerer folgende Zndstrift: „Friderich Buchwah for- 
stjMnede Egnen ved sin patriotifke Jde til Canalen."
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Udgifterne til Iste Zuli 1804 have vceret:
1796 ................  7,000 Rd.
1797 ................  17,000 —
1798 ................  22,000 —
1799 ................  30,000 —
1800 ................  40,000 —
1801 ................  14,000 —
1802 ................  22,000 —
1803 ................  13,000 —
1804 ................  4,000 -

169,000 Rd. .
Det var ogsaa opgivet Kommissionen at paavife, hvorledes Mid- 

lerne künde ftaffes tilveje af offentlige Fonds. Der findes i Kopi- og 
Forhandlingsbogerne intet S por af, at man har gjort noget Forslag 
i saa Henseende, men Kristian Jversen meddeler dog noget derom 
i „Almeennyttige Samlinger" for 1796 i en Artikel med Overskrift: 
„Om Canaler i Almindelighed og den Odenseer i Scerdeleshed." 
Zfolge denne Artikel skulde 66,711 Rd. tages af de Provinfens Strf- 
telser ttihoreI^de Midler, imod at Staten udstedte Obligationer til et 
lignende Belob. Resten, 8,490 Rd., skulde laanes af Odense Kom- 
munitetsmidler. Om man ogsaa er gaaet denne Vej for at tilveje- 
bringe den oprindelig kalkulerede Sum , 75,201 Rd., fkal jeg lade 
vcere usagt; thi der er intet i Bogerne, som vifer bette, medens 
disse derimod udvise, at alle Summer efter Rekvisition af Kanal- 
udforelseskommissionen til den kgl. Kanaldirektion udbetaltes paa den 
Maade, som ovenfor er ncevnt.
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Fra Iste Juli 1804 til 1807.
Den ved Reskript af 27de Ju n i 1804 nedsatte Opsynskommis- 

sion blev sammensat af Stiftamtmand Gersdorff, Kammerherre Ro- 
senorn til Ulriksholm — den samme, som havde vceret Medlem af 
Udforelseskommissionen —, Toldforvalter Kragh, Borgermester Lindved 
og Major, senere Generalmajor Wegener — den sidste dog kun som 
korresponderende Medlem, da Han med sin Afdeling laa i Holsten. 
Flury blev ansat som „Opsynsforer med en Lon as 200 Rd., en Ras- 
mussen som Inspektor med 100 Rd., Dall som Kanalstriver og Kas- 
serer med 265 Rd. og senere en gammel Mand ved Navn Kristian 
Hansen som Kanalbud med 52 Rd. S trax efterat Kommissionen 
havde tiltraadt sin Virksomhed, modtog den fra Kjobmcendene Berg, 
Holmstedt og Neess en Besvoering over Kanalens utilftrcrkkelige Dybde. 
Et Skib, tilhorende disse Kjobmcend, var nemlig lobet fast paa to 
Steder i Kanälen, og nu forlangte disse Redere, at Kanalkassen skulde 
erstatte dem det derved lidte Tab. Endskjont Kommissionen maatte 
indromme, at der ved Skibhusene kun var 8 Fod Band og ved Gam- 
melladegaard, hvor et Stykke af en Tvcerdcemning var blevet siddende, 
endogsaa kun 5 z Fod, saa maatte man dog sraraade at tilstaa dem 
den forlangte Godtgjorelse, „da andre Skippere ellers künde finde paa 
at lade deres Skibe lobe paa Grund og saa forlange Erstatning 
af Kanalkommissionen." Til denne Betcenkning knyttede Kragh en 
Meddelse om, at ncesten ingen Skibe med Tommer og andre volumi
nöse Barer lob op i Kanälen, men lossede paa gammel Vis ude i 
Fjorden, hvorefter Varerne enten flydende paa Bandet eller i Baade 
fortes til Skibhusene, hvor de optoges i Kjobmoendenes der endnu ha
uende Pakhuse. Z Henhold til Rentekammerets Resolution af 2den 
J u n i  s. A. betaltes der i saa Fald ingen Kanalafgist. Han foreslaar 
derfor at nedscette Afgiften af Skibe med saadanne Barer til det halve 
af det, som var bestemt ved Plakat af 8de Ju n i 1803, hvilket ogsaa stete 
ved Resolution af 22de April 1805. Under Zlte Avgust 1806 indgav 
Opsynskommissionen en „Relation" om alt det Arbejde, som siden 
denne Kommissions Tiltrcedelse var udfort, og da paa denne Tid 
det resterende Arbejde ved det oprindelige Anlceg var udfort, ind- 
trufne Uhelds Folger afhjulpne og en betydelig Udvidelse af Bassinet 
suldfort, stal jeg give et Uddrag af denne „Relation". Efterat den 
vestlige Side af Bassinet formedelst Trykning af den längs med Ka
nälen lobende ny Bogense Landevejs Opfyldning Tid ester anden til- 
ligemed Bolvcerket var udstudt omtrent 14 Alen i Bassinet, indtraf 
den 5te Avgust 1804 det Uheld, at en Strcekning paa 48 Alen toet

^1.
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ovenfor Stenkisteu over Aflsbet fra den udtorrede Sogrund under et 
Tordenskpl i en Brede af 10 Alen sank ned i Kanälen, hvorved denne 
blev opfyldt med Mudder og Zord. Opmudring blev strax foretagen, 
men da Vejen vedblev at fynke, maatte man 3 Gange foretage Op
mudring. Trcekbanen og Doemningerne bleve i Vinteren 1803 og 1804 
meget beskadigede, og dette gjentog sig ncesten hver Vinter i flere Aar, 
indtil den lose Zord var bleven noget fast; disse Udbedringer, hvor
ved Volden ogsaa blev gjort hojere, kostede meget. For at modstaa 
Bolgebruddet i Baago Strand, blev der senere sat to Rcekker lavt 
Risgcerde og plantet Vidier ved Foden af Volden, ligesom der i Kanten 
af Kanälen blev plantet Ror; Mellemrummet mellem Gcerderne op- 
fyldtes med Sten og Tang; noget lignende stete ved Dcemningen igjen- 
nem Ncesbyhoved So. Der arbejdedes fremdeles paa Lossepladsens 
Zstandscettelse ved Paaforelse af Grus og Lcegning af Stenbro til 
Kjorebane. Opmudringen dreves i disse Aar med ikke ringe Kraft, 
iscer ved Gammelladegaard, hvor Torvejorden beständig stod ud, og 
hvor det ncesten ikke var muligt at opfore en Trcrkbane. I  Jn li 
Maaned 1805 blev det gamle Sejllob eller Aabningen imellem Seden 
Holme og Trottoiret ved Stige, hvorigjennem Baadforerne haade havt 
deres F a rt, i sin hele Udstrcekning — 284 Alen — aflukket med et 
Bolvcerk, men da man i den folgende Vinter erfarede, at dette Fjcelle- 
bolvcerk ikke künde modstaa Strom og Zsgang, saa bleve Fjcellene atter 
optagne, hvorefter man, for at forhindre Sejlads derigjennem, ned- 
rammede Pcele i Stranden. Z Sommeren 1806 mudredes iscer den 
Del af Kanälen, som tidligere havde vceret Aa; her samledes let 
Mudder, fordi Siderne vare uden Skraaning, og der tilfortes en 
Mcengde Dpnd fra Aaen. — Vedligeholdelsesarbejderne ved Kanälen 
fra Ju li 1804 til Avgust 1806 kostede 2,332 Rd., men heri er ikke 
indbefattet, hvad det ny Bassin kostede, hvilket belob sig til det dob- 
belte af den ncevnte Sum. Tegning og Overslag til Bassinets Zstand
scettelse og Udvidelse bleve gjorte af Generaladjutant Lovenorn og 
M ajor Recke, men de elegerede Borgere, Magistraten og Opfynskom- 
missionen fik dog Lov til at afgive Betcenkning derover, og derved 
blev Forslaget betydelig modificeret. Udvidelsen var meget betydelig, 
idet Bassinet blev gjort bredere ved Udgravning imod Ost, og der 
blev anlagt en „Tommerhavn" med Slcebested eller en Havn for 
Skibe med Tommer. Der blev ved denne Lejtighed exproprieret en 
Del af Borgermester Bendz's Lykke. Der blev sat et nyt Bolvcerk 
rundt om Bassinet, ialt 397.^ Alen. Opsynskomnüssionen slutter med 
den Bemcerkning, at der for Fremtiden aarlig kun vil medgaa 10 til 
1200 Rd. til Kanalens Vedligeholdelse, men det fkal senere vifes, at 
denne Negning var gjort nden Vcert.

Allerede i denne Periode begyndte man at forhandle om Opfo- 
relse af en Bolig til Kanalfogden og et Skur til Opbevaring af Ma- 
terialerne, men da Sagerne kun gik Sneglegang, bleve disse Arbejder, 
ikke udforte i denne Periode. .

Af andre mere eller mindre vcesentlige Ting stal jeg fremhceve: 
i December 1804 aabnedes den ny Bogense Landevej, hvorefter 
Flydebroen borttoges; Vejen skulde vedligeholdes af Amtet og et mu-
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ligt Overflud af Kanälen, fordi den — Vejen — ogsaa blev brugt 
som Trcekbane. Kanälen blev henlagt under Odense Bys Jurisdektion. 
Alt Fisteri i Kanälen blev strcengelig forbudt, og da de soindrullerede 
mente, at de havde scerlig Net til Fifleri, henvendte man sig til Ud- 
flrivningschefen, for at Han paa Sessionen skulde betyde dem, at Ka
nälen ikke horte til de Bande, som Loven gav dem Ret til at fiske i; 
en Fisker Vikkelso ansogte om Eneret imod at overlade Kommissionen 
det halve Antal as de sangede Fifl, men fik Asflag. Det forbodes 
Lodsejerne at ploje og scette Gcerde paa de tidt ncevnte 4 Alen. Der 
gaves Skipperne Kristian Ritz og Zeppe Hansen Tilladelse til at scette 
Folk over ved Skibhusene imod en Betaling af 1 a. 2 Sk. a, xsrsova/ 
Der klages over Langsomhed i Forretningerne, der efter deres Art 
fandt Afgjorelse af den kgl. Kanaldirektion, der havde Kanal-, Havne- 
og Fyrvcesenet under sig, as Admiralitetet, Told- og Kommercekollegiet 
og Overlodsen. En Fisker i Stige forlangte en Godtgjorelse af 100 
Rd., fordi Han nu maatte bcere sine Nedflaber ned til Fjorden, me- 
dens Han for sra sit Hus künde feste ud i den; Andragendet assloges. 
Flury eftergaves en Gjceld til Kanalkassen af 75 Nd. under den For- 
udscetning, at „Han noje opfyldte sine Pligter". Kammerjunker Juel 
til Hverringe bpggede efter Overenskomst med vedkommende paa 
Hindsholm en Bolig for Lodsen paa Odense Fjord for en Betaling 
af 600 Rd. I  Betragtning af, at det maatte anses for et patriotisk 
Foretagende, eftersom der i en vid Omkreds af Odense ingen Tegl- 
vcerker og Kalkbrcenderier fandtes, tilstodes Lars Mejer en betydelig 
Nedscettelse i Kanalafgift for de raa Materialer, som Han brugte til 
fit Teglvcerk og Kalkbrcenderi ved Skibhusene. Baade, som forte Sten 
til den almindelige Landevej igjennem Fyn, fritoges for Kanalafgift. 
Det fremhceves som noget overordentligt, at der i Slutningen af Sep
tember i Aaret 1805 paa een Gang laa 12 Skibe i Vassinet. Det 
forste Reglement for Sejladsen paa Kanälen er af 7de Zuli 1804. 
Der klages over, at man, siden Krigsfolket gik til Holsten, ikke künde 
faa den tilstrcekkelige Arbejdskraft. Z en Stormflod af Nordost den 
3die og 4de Febr. 1806 strandede 4 Skibe i Kanälen; Skipperne, for
langte Erstatning, fordi Fortojningspcelene ikke havde vceret stcerke 
nok, men der fvaredes nej med den Tilfojelse, at de ikke burde have 
forladt deres Skibe. En Skipper Brag fra Sonderborg sejlede 1805 
ud af Kanälen uden at betale Lods og Kanalafgift. 5 Vandsnegle 
og mange andre Nedflaber, som havde vceret brugte ved Anlceget, bleve 
bortsolgte ved Avktion i 1806. I  1805 lossede 118 Skibe i Bassinet. 
Z en Beflrivelse af Kanalens Tilftand til Wegener i 1806 betegnes 
Kanälen som endelig fcerdig. Kjobmand Jens Nielsen vilde ikke be- 
lale Vinterhavnspenge af sine to Skibe, som overvintrede ved Skib
husene, fordi de laa i et lille Bassin^ som Han selv havde belastet; 
Andragendet affloges denne Gang, men bevilgedes senere. Der forteä 
lange Forhandlinger med Ejeren af Ostergaard om, hvorledes Han 
skulde faa Hoet fra de Enge, som ved Kanälen vare blevne afflaarne, 
fort over Kanälen; Resultatet blev, at Kanalkommisstonen forpligtede 
sig til af Pramme og Fjcelle at lcegge en Bro over Kanälen, hvorpaa 
der künde kjores, men denne Bro maatte kun ligge een Dag; denne
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Ordning viste sig senere meget uheldig, idet Hoet ikke altid blev hentet 
paa den besternte Dag, hvorved Farten paa Kanälen standsedes lcengere, 
end det ellers vilde voere nodvendigt, ligesom ogsaa bette Broanlceg 
kostede meget, saaledes et Aar endogsaa 320 Rd. Til Bestridelse af 
Kanaludgifterne udbetaltes paa Amtstuen i 1804 2000 Rd., i 1805 
3000 Rd. og i 1806 4000 Rd. Ved kongelig Resolution af 1807 
befaledes, at der hvert Aar i December Maaned flulde indsendes en 
Beretning om Kanalens Tilstand og Forslag til Arbejderne nceste Aar, 
samt Regnskabet.

^  I I .
Fra 1807 til 1813, bcgge medregnede.

I  denne ulykkelige Krigsperiode laa Handelen som allevegne i 
Danmark ogsaa stille i Odense, medens de danske Skibe enten bleve 
pdelagte eller tagne af Englcenderne, saa Odense cfter Krigen kun 
ejede et P a r  Skuder. Der var saadan en Mangel paa Fjcelle, at 
man maatte begrave Ligene i Halmkister, og for at faa Tommer til 
en aldeles nodvendig Jstandscettelse af Bolvcerket i Bassinet, maatte 
man ophugge et P a r  gamle Mudderpramme. Allerede for Krigen i 
1807 udbrod, klagedes over, at Handelen her var i Tilbagegang, og 
at der ikke fandtes driftige og formuende Kjobmcend, hvorfor Kanälen 
Heller ikke stiftede den tilsigtede Nytte. Som Bevis herpaa anfores, 
at to norske Skippere med Trcelast lode ved Klintebjerg holde Avktion 
over deres Ladninger, fordi ingen Kjobmcend i Odense vilde eller 
künde betale dem. Z 1807 blev for omtrent 1500 Rd. Kanalfoged- 
boligen opfort; Stiftsbygningskonduktor Adjunkt Hanck leverede en 
Tegning dertil, men denne blev forkastet, hvorefter en af Kammerjunker 
Harbo udfort Skitse blev fulgt.

Der fortes lange Forhandlinger om at faa Oplagsstederne og 
Skurene ved Skibhusene endelig aflagde og de Handlende henviste til 
Ladepladsen ved Bassinet, og da bette Forhold blev ordnet ved kgl. 
Resolution af 4de Januar 1813 saaledes, at Pladsen skulde tilhore 
Kanalvcrsenet, imod at de Handlende anvistes Frioplagssted ved B as
sinet, gjorde flere, tildels i Henhold til at Pladsen i 1652 af Kristian 
den fjerde var fljcenket de Handlende, Krav paa den, hvilket dog ikke 
omdsedes, og Kanaldirektionen lod begge Pladser opmaale og afpcrle 
af en Landinspektor og derefter Pladsen ved Skibhusene bortforpagte 
paa 6 Aar imod en aarlig Betaling af 16 Rd. 4 Mk. i Solo eller 
100 Rd i Sedler. Kommissionen udtaler selv sin Forundring over, 
at der ikke blev budt mere. — Ved en Skrivelse af 28de April 1812 
forlangte Direktionen en nojagtig Beskrivelse af Kanalens Grund og 
Rettigheder, og da man ikke var paa det rene med, hvormeget der
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Hörle til Kanälen paa Vestsiden, blev der brevvexlet med Wegener, 
Dall og flere, meu ingen künde give de forönflede Oplysninger, og 
Bögerne indeholdt ikke noget afgjörende derom; man opnaaede ikke 
andet, end at faa et af Wegener i sin Tid forfattet Kort over Ka
nälen udleveret, men ved Hjcelp deraf og af Aastedsmöder med til- 
grcendsende Lodsejere optog Landinspektör Bondesen i Aaret 1812 et 
nyt Kort over Kanälen og betegnede Grcensen med Pcele. Dette Ar- 
bejde roses meget, og paa Grcmd af, at Bondesen ikke vilde have Be- 
taling, indstillede Kanalkommissionen Ham til at blive „dekoreret for dette 
patriotiste Arbejde". — Vinteren1808 og 1809 var meget strceng, og 
de synkende Jsmasser reve ved Bruddet den blöde Zord fra Siderne 
ned i Kanälen, faa det om Foraaret ved Undersögelse viste sig, at der 
var tilsat 2 til 3 Fod Muoder i Bunden; der blev derefter i Som- 
meren 1809 mudret paa Strcekningen fra Stige til Byen, paa den 
övrige Strcekning künde „Kjölen nok gjennemfljcere Mudderet". Z 
1810 blev der kun mudret lidt og i 1811 slet ikke, hvorfor Kanalens 
Tilstand blev maadelig. D a man paa Grund af de höje Priser paa 
alle Livsfornödenheder kun for en höj Betaling künde faa Arbejdere, 
hvoraf der paa en af de da brugelige Muddermastiner maatte vcere 12, 
gjenoptog man Tanken om at faa Soldater kommanderet til dette Ar
bejde. P aa  en Ansögning derom svarede Köngen, at der künde rekvi- 
reres Slaver fra Nyborg; dette Tilbud afslog man dog, fordi ingen 
vilde arbejde sammen med Slaver, hvorpaa man henvendte sig til 
Gouvernören over Fyn, P rin s Kristian af Hessen, en Broder til 
Frederik den sjettes Dronning — Han döde her 1814 og blev begravet 
i  S t. Hans Kirke, hvor Hans Kiste henstod til 1862, da den over- 
iörtes til Familiebegravelsen i Slesvig By — og virkelig opnaaede 
man, at der i 1812 blev kommanderet 20 Mand og en Underofficer 
til Opmudringsarbejder, men ester et P a r  Maaneders Forlöb bleve 
de pludselig kommanderede derfra. De udrettede Heller ikke meget; thi 
det hedder, at de ikke vare vante til dette Arbejde og ikke havde Lyst 
til at bestille noget, fordi deres Lönning var faa ringe, at de ikke 
künde leve deraf. Der opstod imidlertid bagefter S trid  om Lönningen, 
idet deres Kaptejn forlangte Undermunderingspenge udbetalt af Ka
nalkassen for den Tid, de havde voeret i Kanalens Tjeneste. M an ind- 
ankede Sagen for „Hans Durchlautighed", som gav Kaptejnens For
dring Medhold. Et senere Forsög paa a t faa Soldater mislykkedes, 
hvorefter Arbejdet blev bortliciteret, men til meget höje Priser. Ka
nalkommissionen havde bragt i Erfaring, at der var opfundet et nyt 
S lags Muddermastiner, hvor Spandene hissedes op og ned ved et 
Spilvcerk og udtömte sig selv. M an fik endelig Tegning over en saa- 
dan Muddermastine fra Kjöbenhavn, hvilken derefter blev bygget af 
Skibsbygmester Bonnesen i Nyborg for 2260 Rd. — Trcekbanen blev 
i  1810 belagt med Grcestörv. P a a  Grund af, at Kanalindtcegterne 
vare faa ringe, foresloges i 1812 at forhöje Taxterne for Korn til 
ä. Kommercelcest 3 Rd. 72 Sk., Stykgods 4 Rd., Tömmer og Brcrder 
1 Rd. 24 Sk., Mur- og Tagsten 90 Sk., Brcende og Sand  72 Sk., 
Stenkul 3 Rd. 72 Sk., alt pr. Kommercelcest, men dette Forstag blev 
ikke vedtaget. — Tidernes Usselhed mcerkes ikke blot ved den Vanfle-

s
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lighed, man havde ved at faa Pengene anviste til Udbetaling paa 
Amtstuen, thi dette havde altid gaaet langsomt, Heller ikke saa meget 
derved, at Kommissionen maatte ansoge Direktionen om, at Amtsfor- 
valteren altid maatte have „en 5 Rd. i klingende Smaamynt", for 
at Potmestrene om Lordag künde betale deres Arbejdere, hvilket 
Amtsforvalteren dog ikke künde gaae ind paa, som meget mere 
ved de mange Stridigheder og den megen Smaalighed, som viste 
sig i alle Retninger, saa man uvilkaarlig kommer til at mindes 
Ordsproget; „Naar Krybben er tom, bides Hestene". Jeg skal frem- 
fore nogle Troek som Exemvler derpaa. Bogtrpkker Jversen gjorde 
Fordring paa de Ror, som voxede i Kanälen ligefor Hans Ejendom, 
Tollelund; Kanalkommissionen gjorde ogsaa Fordring paa dem, og den 
kgl. Kanaldirektion gav den Medhold. Zustitsraad Leth til Aalykke- 
gaard vilde ikke for nogen P ris  tillade, at der imod Godtgjorelse toges 
Opfpldningsjord paa Hans Grund; forst da hojere Vedkommende be- 
tydede Ham, at Han ifolge Loven ikke künde forhindre det, fandt Han 
sig deri; Han brod sig derncest ikke om Kanalkommissionens Auke over, 
at Hans Kreature sra den udtorrede Sogrund gik over Dcemningen 
for at drikke i Ncesbyhoved So, og vilde ikke deltage i Dcemningenä 
Vedligeholdelse og Gravningen as en Groft for at forhindre Kreatu- 
rene i at komme op paa Dcemningen. Beboerne i Skibhüsene vilde 
ikke give Mode ved Afftikningen af den Grund, som af Oplagspladsen 
flulde udlcegges til Nej og Fortov, og Kjobmandslavet gjorde Fordring 
paa, at Pladsen flulde scelges til Fordel for deres Kasse. Folk stjal 
Fjcrllene as det Bolvcerk, som var anbragt i Dcemningen igjennem 
Ncesbyhoved So. Herredsfoged Falbe i Odense Herred ankede 1811 
over, at Borgmesteren i Odense havde afholdt en Avktion over Grces- 
lodder, tilhorende Kanälen; Sagen gik til Kancelliet, som resolverede, 
at Avktioner og Licitationer, vedkommende Kanälen, flulde afholdes 
af Herredsfogden i Odense Herred. Kanalfoged Schübeler ansogte 
om, at Han, da Kanalbudet havde faaet Lonnen for sidste Halv- 
del af Aaret 1813 udbetalt i Solv, og altsaa i Tal faaet fcerre 
Penge, end Han ellers flulde have havt, maatte faa det overflydende 
Belob, eftersom Han gjorde Arbejdet for den gamle svage Kristian 
Hansen, men Andragendet afsloges. D a Schübeler ikke havde stillet 
nogen Kavtion, blev Ham kun udbetalt hojft 500 Rd. ad Gangen, Re
sten gjemtes i et paa Raadhuset staaende Skrin, hvortil hvert Medlem 
af Kommissionen havde en Nogle.

Bolvcerket i Bassinet var i 1812 saa raaddent, at det truede 
med at styrte ud i Lobet, men man künde ikke flaffe Tommer til 
Jstandscettelsen, og da Wegener paa en Gjennemrejse i 1813 er- 
klcerede, at det nok künde staa lidt endnu, naar det blev stottet med 
Pcrle, lod man Schübeler kjobe Tommer dertil paa Skovavktioner. 
Der siges i Beretningen herom, at en Favn Vrcrnde kostede 200 Rd., 
naturligvis i Sedler.

Udgifterne til Kanälen, Lonningerne iberegnede, vare i 1807 
1004 Rd. foruden det, som Kanalfogedboligen kostede, i 1808 1329 
Rd., i 1809 1139 Rd., i 1810 1121 Rd., i 1811 642 Rd., i 1812 
5628 Rd. og i 1813 4124 Rd.
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Med Hensyn til Personalet er at bemcerke: Flury lob i 1807 
dort fra Kone og Born, og ingen vidste, hvor Han var bleven af, Han 
kom vel senere igjen og gjorde Fordring paa Lon, men Inspektor 
Rasmussen var imidlertid bleven ansat ogsaa som Kanalfoged. En 
Tommermand Rasmus Rasmussen blev i denne Periode som Ma- 
terialforvalter og Tomrer tagen i Kanalens Tjeneste, og det var Ham, 
som byggede Kanalfogedboligen. Kanalfoged Rasmussen dode den 
24de Ju li 1811, og en Gromvald blev konstitueret, men allerede den 
U te September s. A. blev Schübeler ansat som Foged, og da Dali var 
bleven befordret til Toldkasserer i Hjerting, tillige som Kasserer 
og Skriver.

Endnu denne Notits: Da Franflmoendene laa i Odense i 1808 
laante Magistralen dem 4 Hjulbore, som man stk af Kanalvcesenet; 
bisse Hjulbore forsvandt med Laantagerne, og Magistraten maatte be- 
tale dem med 6 Rd. 4 Mk. Z 1810 byggede Tommersmand Nasmus- 
sen et Vcertshus ved Bassinet paa Kanalens Grnnd og flulde sor 
Gründen betale en aarlig Asgist af 12 Rd.

^  I I I .
Fra 1814 til 1830, b kM  meöregnede.

Havde Handelen i det forrige Tidsafsnit vceret lammet af Kri- 
gen, saa var dm det nu af det slette Pengevoesen, og da dette i 1818 
blev noget bedre, fulgte en Rcekke as Aar, hvor der var Stilstand i 
Handelen overalt, og Priserne paa alle Udforselsgjenstande saa lave, 
at der intet Opsving i det almindelige Velvcere künde ske; forst i Slut- 
ningen af denne Periode sporer man en storre Foretagelsesaand.

Da jeg her omtaler en lcengere Aarrcekke paa een Gang, anser 
jeg det sor rigtigst sor Oversigtens og Tydelighedms Skyld at samle 
Enkelthederne i scerskilte Afsnit og stal da forft begynde med:

De Arbejder, Forandringer og Bestemmelser, som bleve ud- 
forle og trufne med Hensyn til selve Kanälen, dens Dcrmninger 
og Baags Strand, samt de Stridigheder, som disse Projekter og 
Foretagender medforte. For at undgaa den idelige Tilscetning med 
Mudder i Kanälen paa den Strcekning, som er nedenfor Zlaens Udlob, 
forestoges i 1818 at grave en ny Kanal igjennem Baago Strand fra 
Fandms Krog til Stige. Da man dog senere fandt, at dette vilde 
blive altfor bekosteligt, tcenkte man paa at udelukke Aaen fra Kanälen 
ved at grave et nyt Udlob sor den igjennem Seden Enge. Denne 
P lan  fandt Bifald hos kyndige og formaaende. Ved en Skrivelse af

3*
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31te December 1822 fra Generaltoldkammeret var Kaptejn Stock
fleth som teknisk kyndigt Medlem indtraadt i Kanalkommissionen, 
og Han udkastede i 1823, efterat Kollegiet ved Skrivelse af 8de 
Jan u a r 1822 havde henledt Opmcrrksomheden paa S ag en , en 
P lan  til Kanalens Forbedring, Lossepladsens Brolcegning og Baago 
S trands Znddcemning og Udtorring. I  denne P lan  var ogsaa Aaens 
Udelukkelse optagen, og Prins-Gouvernoren interesserede sig meget 
for dette Projekt og udvirkede, at der af Finantserne maatte anvendes 
1400 Rd. til at kjobe Grund af Seden By og Vstergaard til et nyt 
Udlob for Aaen. Planen blev derefter forelagt og godkjendt af Kap
tejn, Havneinspektpr Henne, der allerede tidligere havde undersogt For- 
holdene, hvorefter der fulgte en kgl. Bevilling af 5te Ju n i 1824 til 
Baago S trands Znddcemning og Udtorring.

Landinspektor, Justitsraad Arndrup blev anmodet om at op- 
maale Terrcrnet og afscette Grcensen, men Han undflyldte sig med 
svagt Helbred, hvorefter man henvendte sig til Bondesen i Skaarup, 
som i 1812 havde optaget Kort over Kanälen og dens Tilliggende. 
Esterat Han til dette Hverv havde faaet en Beflikkelse af Rentekam- 
meret, begyndte Han strax Opmaalingen, og der blev uden Vanflelig- 
hed opnaaet en Overensksmst med de tilgrcensende Lodsejere med Hen- 
syn til Grcenselinien. Anderledes stillede det sig derimod' med Hensyn 
til det Tab af sormentlige Rettigheder, som vilde fremkomme ved S tran- 
dens Udtorring. Tilgrcensende Beboere oploftede nemlig et Ramaflrig 
over Undergang og Ruin: de vilde miste det indbringende Fifkert i 
Stranden, oen lette Abgang til deres Skibe i Fjorden og den Baad- 
havn, som de havde i Stranden, og man vilde i Stige faa Mangel 
paa Band i Zldebrandstilfcrlde. Ester nogle flarpe Bemcerkninger om, 
at Jndsigelsen kun vidnede om Egoisme og Mangel paa Patriotisme, 
asvistes den forste Besvcering med, at det noksom havde viist sig, at 
der kun fandtes nogle faa af Mudder smagende Aal, samt Ejbygjedder, 
der ikke duede noget. Med Hensyn til Abgängen til Fjorden svaredes, 
at Stranden ikke ejedes af Beboerne, hvorfor de Heller ikke künde 
gjore Krav paa at beholde den og derved Abgängen til Fjorden, des- 
uden gik Kanälen jo lige forbi Stige. Vaadhavnen vilde blive er
stattet ved en ny, som Stalen vilde bekoste. Vandmangelen vilde ikke 
blive folelig, da der skulde graves en Hovedrende for at aflede Vandet 
til Slusen i Dcemningen, og der derfra künde graves Stikrender. 
Jmidlertid blev man ved at klage over, at Vandet var blevet dem be- 
rovet, hvorfor Branddirektor Kobke i 1826 foreflog at grave et Vand- 
sted ved Byen, hvilket saa ogsaa Kanalvcesenet bekostede. De ovrige 
Tab, som Beboerne lebe ved Udtorringen, bleve siden taxerede. Be- 
skrivelse af de Jnddcemnings- og Udtorringsarbejder, som i 1824 bleve 
udforte, findes bestrevne af S . Hempel i Stiftstidenden. D a denne 
Beskrivelse, endfkjont den er nedflreven med altfor sangvinske Forhaab- 
ninger, og de Arbejder, som den omtaler, tildels kun vare paabegyndte, 
er meget oplysende, flal den her gjengives. Den findes i Nr. 135 af 
Aargangen 1824:

„ I  forrige Uge aabnedes Slusen paa den nve Dcrmning ved 
Odense K a n a l ,  hvorigjennem Vandet flal udledes fra den saa-



37

kalbte Stige eller Baagoe S trand, imellem Nisted, Hange, Stige 
og Kanälen, til hvilken Ende i Sommer er opfort en Dcemning 
for Gäbet eller Udlobet ved Stige Bye over Singet, hvor Fjor
den lob ind i Baagoe Strand, til det lige overfor liggende Ka- 
nalhoved. og al Forbindelse med Havet saaledes afskaaret.

En simpel Fremftilling af bette for Byen hoist vigtige Fore- 
tagende haabes al ville interessere Flere.

Sidst i Zuni Maaned blev det egentlige Arbeide begyndt un- 
der Hr. Kapitain v. S to ck fle th s  nidkjcere Tilsyn og Bestyrelse. 
Zorden til Dcemningen er tagen af Stranden ved Stige, der 
imidlertid maatte inddcemmes ved en midlertidig Fangdam. Det 
saaledes udgravede Bassin kommer siden til at tjene til en H a v n  
for Stige Beboere, der baade i Henseende til dens fortrinlige 
Beliggenhed, Storrelse og Dybde maa blive disse Beboere en 
uskatteerlig Fordeel, som de forhen savnede. Den egentlige Dcem
ning, der havde Vanskeligheder at opfore over den rivende Strom  
fra Seden til Stige Strand, blev indfattet med dobbelte Räder 
Pcele og Fletvcerk, hvorved dannedes Kasser, der siden udfyldtes 
med Faschiner. Slusen til at aftappe Bandet fra det inddcem- 
mede Areal er opfort paa den ostre Ende af Dcemningen. Z 
samme Hensigt er og den faakaldte K lu se -A a e , der kommer fra 
Ncesbyehoved So, og har havt fit Udlob i Baagoe Strand, af- 
ledet fra denne ved en dataräoau eller Vanddcemning, hvori an- 
bringes en liden Sluse, og givet Udlob igjennem en opfort Broe 
over Trcellebanen i Kanälen. Da Gründen, hvorpaa denne Broe 
blev opfort, i en meget stör Dybde bestod allene af los Torve- 
mnld, var det at befrygte, at Bandet fra Kluseaaen vilde fore 
dette ud i Kanälen, fom derved maatte tilslammes; men for at 
forebygge faadant, er Gründen betagt med Faschiner, hvorigjen- 
nem Pcele og Fletninger anbragtes, der siden blev betagt med 
Leer, Gruus og Stene, saa at Gründen nu ikke staaer Fare for 
at bortskylles. Ligeledes ere Siderne forsynede med Fletvcerk, 
og for ganske at forhindre enhver Tilslamming, er foran Broens 
nordre Eide anbragt en Fletning, der opfanger alt Mudder eller 
andet, fom Aaen ellers künde fore ud i Kanälen. Den betyde- 
lige Broe har kun een Aabning, hviiket var nodvendigt formedelst 
Zisgangen og udfort ved de pan en egen Maade underftottede 
lange Sidebjelker.

Fremdeles er, for at forebygge Kanalens Tilslamming ud for 
Stige Bye ved nordostlig Storm, der forer Mudder og Sand 
fra den lave Grund i Seden Strand med sig, begyndt paa en 
Steenmole tvers over fra det ostre Kanalhoved til Seden Prceste- 
Eng, hvis Fuldforelse lover de bedste Folger for Kanälen paa 
dette Sted, der af bemeldte Aarsag stedfe har kostet meget med 
Opmuddring, fom endda ofte nceppe har vceret tilstrcekkelig til at 
holde den i seilbar Stand.

Endelig er og de yd e rs te  Kanalhoveder med Dcemningen, 
der enten ganske eller for en Deel Tid ester anden vare bort- 
skyllede, under Arbeide, og vil inden Butteren, i det mindste paa
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de farligste Steder, blive istandsatte, saaledes at M an tor haabe 
det hele Kanal-Anloeg reddet fra den Undergang, det syntes at 
vcere meget ncer.

N y tte n  af disse Foranstaltninger er dobbelt; baade for det 
Offentlige og Kanälen. Ved Udtorringen af Baagoe Strand, 
hvori Grnnden er saa lav, at undertiden endog smaae Baade ei 
kunne flyde der, haaber M an at vinde et Areal af omtrent 140 
Tdr. Land geometrifl, der formedelst sin fede og merflagtige Be- 
stäffenhed vil afgive saa fortrinlig Engbund (og i Tiden muligt 
Ploieland), at der af Hoe allene om nogle Aar kan ventes avlet 
saa meget, at det künde fvare Rente af en Kapital af 40,000 
Rbd., medens Udgifterne ikke vilde overstige 6000, altsaa en reen 
successiv Gevinst af omtrent 34,000 Rbd. Oiensynlig er ogfaa 
den gavnlige Jndflydelse, Arbeidet saavel i technifk som oeko- 
nom isk Henseende vil have paa Kanälen, da der, ved at virke 
til dens bedre Jndretning og varigere Tilstand, tillige spares en 
stör Deel af de nu medgaaende bekostelige Reparationer, hvoraf 
M an da med Grund kan vente Nedscettelse i de uforholdsmcessig 
hoie Kanalafgivter, der vistnok for Tiden synes at modarbeide 
den ellers saa velgjorende Hensigt med Kanalens Anlceg. Zkke 
mindre vigtig til dette Oiemeds Opnaaelse vil vcere den ligeledes 
forestaaende Afsondring af S e d e n  A ae fra Kanälen, ved at 
give denne et andet Lob fra Stige, efter Nygtet, til Vinterhavnen 
Norden for Skibhnsene, og lade Aaen faae sit gamle Lob Osten 
om Seden Prceste-Eng, da derved vilde spares den aarlige Op- 
muddring af det Mudder og S lam , Seden Aae forer med sig, 
og som ikke fjelden saaledes scetter til, at vanskelig andre end 
smaae tomme Fartojer kunne flyde ud om Foraaret, hvilket oste 
er de Handlende til stört Tab og Skade. Den vanskelige Op- 
seiling igjennem denne Deel af Kanälen, der udgjor en P a r t af 
Aaen, undgik man da ganske, og de Soefarende den Risiko at 
scette Stcenger og Toug til ved Opseilingen for oste lige saa 
meget, som Reisen har indbragt. Som oieblikkelig Virkning af 
den omhandlede Vaagoe S trands Jnddcemning, ville Soesolk alle
rede have bemcrrket, at der nu er en Fod mere Band i Kanälen 
end forhen, da den Vandmasse, som ved Flodtiden fores ind i 
Odense Fjord, nu allene presses ind i Kanälen, hvorimod den 
forhen fordeeltes imellem denne og den nu inddcemmede Baagoe 
Strand. Som end en Fordeel maa det ansees, at Trcellebanen, 

. der for var udsat for Vandets Bryden, nu er beständig sikret, 
og derved en aarlig Afgift sparet for Kanalkassen. Ikke Heller 
kan Gründen Herester befrygtes at ville udskyde. Endelig behove 
Trcekhestene nu ikke, som hidtil, at svomme over Gäbet ved Stige, 
for at fortscette Faxten videre ud efter Kanälen, hvorved sanmange 
Hefte ere odelagte; men Farten kan nu uafbrudt fortscettes."

Jnddcemningsarbejderne fortsattes i de folgende Aar. Ligesom 
Beboerne vestfor Baago og Kanälen gjorde Zndsigelser imod Znddcem- 
ningerne, saaledes fremkom ogfaa Beboerne i Seden med Modforestil- 
linger imod at grave et nyt Lob for Aaen igjennem deres Enge.
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Dette Aktstykke fik imidlertid ingen Betydning, da bette Projekt blev 
opgivet af andre Grunde.

Z en Jndberetning af 13de Oktober 1826 til General-Toldkam- 
mer- og Konunercekollegiet hedder det: „Vandet er ganske ude af 
Baagp, og de starre og mindre Vandgrpfter ere gravede", hvorefter der 
andrages paa, at der maatte blive sat Hegn om Terrcenet. Herr 
vilde de tilstpdende Lodsejere ikke tage Del, idet de paastode, at Hegnet 
fkulde scettes paa selve Strandens Grund. Proprietoer Schmidt til 
Dftergaard gjorde ogsaa Vansteligheder, idet Han mente at have Ret 
til en Del af den tprlagte Grund og ikke vilde afgive Grund til Op- 
fprelse af det Hus paa Dcemningen, som blev opfprt i 1827, men 
efter nogle Forhandlinger blev man dog enig om et Magelceg, medens 
der for anden afstaaet Grund betaltes Ham i 1828 efter Taxation af 
uvillige Mcend 33 Nd. 45 Sk. At Stranden ingenlunde blev ud- 
tprret hverken i 1824 eller de folgende Aar, ville vi siden faa at se.

Zndsigelser og Stridigheder rejstes endvidere af Kancelliraad 
Strobeck til Anderupgaard og Möller Faaborg i Ncesbyhoved Molle. 
Den forste ankede over, at Dcemningen igjennem Bispens Eng over 
til Nisted, som blev sat i 1825 i Anledning af Strandens Jnddcem- 
ning, stemmede Vandet op i Hans Eng, kaldet „Munkemaen". D a 
man ikke vilde gaa ind paa Hans Fordringer, gik Han med sin Klage 
til Prins-Gouvernoren, der igjen sendte den til Konrmissionen, hvor
efter man gjorde Ham Jndrommelser ved at tilbyde at ville anbringe 
en Sluse i Klusebroen og at ville trceffe andre Forebyggelsesmidler, 
naar Han vilde bidrage noget dertil. Da Han ikke vilde indgaa her- 
paa, blev Hans gjentagne Klage afvist som uberettiget, og Svaret 
slnttede med: „Det er upassende for Kommissionen videre at indlade 
sig med Dem."

Med Faaborg fortes dog de lcengste Forhandlinger, thi de va- 
rede med körte Afbrydelser i hele den Periode, hvoröm her er Tale. 
Da Landmspektor Bondesen i 1812 optog et Kort over Kanälen og 
dens Tilliggende, standsede Han ved Mollerens Ejendom. D a i Vin- 
teren 1815 Kanaldcemningen omtrent lige over for Gammelladegaard 
(0 : det Sied, hvor denne Gaard havde ligget), blev bortstyllet, vilde 
man, for at Dcemningen künde blive gjort bredere, have Faaborg til 
at rykke Grcenfeskjellet lcengere tilbage, idet man paastod, at der til- 
horte Kanälen 10 Alm af den Grund, som Han brugte; efter Wegeners 
Kort fkulde der nemlig overalt vcere 32 Alen til Kanälen og lige faa 
mange til Trcekbanen, men faa mange fandtes her ikke. Bondesen fik 
derfor i 1817 det Hverv at fortscette Opmaalingen og afsatte ogsaa 
en ny Grcenselinie; men da man i 1822 vilde gjpre Älvor af Sagen 
med Dcemningens Forstprrelse, vare Grcensepcelene borte, og fprst i 
1824 blev der til Kanalgrund af Kokkelykken indtaget 2^ Tdr. Land. 
De porige Stridigheder drejede sig om Godtgjprelse for afgravet Zord, 
om Gcerdselhugst samt om Hegn omkring Hans Skov og Eng, hvilket 
Han forlangte, at Kommissionen fkulde bekoste; dog Klageren opnaaede 
i Regelen intet. Han henvendte sig ogsaa til General-Toldkammeret 
og androg her paa Nedscettelse af en Landvcesenskommission, men dette 
indhentede Kommissionens Erklcerina, oa til denne holdt man sig med
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Tilfojelse af, at Han -  Faaborg — godt künde faa en Landvcesens- 
kommission nedsat, men Han skulde selv afholde Udgifterne derved, og 
dermed hendode Striden i bette Tidsaffnit.

Bolvcerket omkring Bassinet var raaddent, men man havde i 
1814 og 1815 ikke Raad til at scette et nyt; forft i 1816 blev der 
sat 200 Alen, hvilken Zndhegning blev anbragt inden for det gamle 
Bolvcerk, som altsaa blev staaende. Arbejdet blev udfort af Tommer- 
mester Langhoff og kostede 2250 Rd. Han künde imidlertid ikke faa 
sine Penge i rette Tid, og man greb til den Udvej, at bede Amtsfor- 
valter Andresen om paa eget Ansvar at forstrcekke Kommissionen med 
1000 Rd.

Bolvcerket blev alter istandsat i 1828.
I  1815 reves i en Stormflod et Hul af 40 Alens Lcengde i 

Dcemningen tcet Norden for det Sted, hvor Landevejen til Bogense 
drejer af, altsaa lige overfor Gammelladegaard. Z et P a r  Aar tilveje- 
bragtes Passagen over bette Sted ved en Bro, som blev lagt af Fjcel- 
lene til Hobroen, men da i et Tobrud den 16de M arts 1816 en lig- 
nende Aabning dannedes i Dcemningen lige over for Skibhusene, blev 
i 1817 og 1818 taget sat paa Dcemningernes Zstandfcettelse paa bisse 
Steder. Den senere Zstandscettelse af Dcemningerne ved Stige og 
dersra til Enden ses af Hempels ovenfor gjengivne Beskrivelse.

Der klagedes over, at Dcemningerne bleve odelagte af lssgaaende 
Svin  fra Stige, hvorfor det strcengt blev paalagt Underopsynsmcrn- 
dene at optage saadanne.

I  1829 anvendtes 520 Rd. til Nisted Dcemningens Forhojelse. 
Der var i den Strcekning af Kanälen, som for havde vceret Aa, samt 
ved Gammelladegaard hvert Foraar i Regelen kun 6 Fod Band; denne 
Mangel blev forst ret afhjulpen i Aarene fra 1820 til 1831.

Et Forsog med at bortlicitere Mudringen efter Pramme blev 
snart opgivet, hvorefter man vendte tilbage til Rodemaalet.

M an havde endnu beständig Vanflelighed ved at faa Folk til 
Opmudringen og i 1821 flreves til Nyborg efter saadanne, men der 
svaredes, at man ikke havde for mange. Til Gjengjceld afslog Kom
missionen et Andragende fra Postvcesenet om at udlaane nogle Mud- 
derpramme til Nyborg.

Z 1822 sattes efter lange Forhandlinger et Bolvcerk ved Stige. 
Beboerne androge paa selv at maatte scette et saadant imod at hceve 
Bropenge, men bette Andragende affloges.

Der fortsattes med at forsyne Kanalbredderne med „Norgunger" 
og Nisgcerder.

Z 1826 byggedes to Möller til Udmaling af Bandet i Baago 
Strand, og i 1827 ankom i sammeDjemed to Sugepumper fra Kjobenhavn.

Den ostre Dcrmning ude i Fjorden, som var bleven aldeles for- 
somt, blev i Tyverne noget udbedret og forhojet.

Toldbodbygningen. For Kanälen blev gravet og endnu nogle 
Aar efter denne Tid havde Odense ingen offentlig Toldbodbygning, 
men Varerne bleve transporterede til Toldsorvalterens Bolig oppe i
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Byen; en Tid var bette Fortoldningssted i Raadhusets nederste 
Etage, senere i den Agent Bang tilhorende Gaard paa Overgade. 
D a Kanälen var blevet gravet, rejstes ogsaa snart Sporgsmaalet om 
en ny Told- og Vejrbod ved Bassinet, og en saadan blev ogsaa byggel 
nogle Aar derefter. Bygningen var meget uanselig, en lille, lav, fir- 
kantet, eenetages Bygning, meget lig et Krudttaarn, der laa paa 
samme Sted, hvor den nuvcrrende Toldbodbygning ligger og var paa 
alle Sider omgiven af en Gronning; imellem denne Bod og Kanal
sogdens Bolig var der plantet en Pilercekke, som gik sra Landevejen 
til Bassinet; det Trce, som endnu staar der paa Hjornet, er en Lev- 
ning af Rcekken. I  1830 blev det skuragtige Hus nedrevet, og i dets 
Sted opfort en längere ogsaa eenetages Bygning, som er den underste 
Etage i den nuvcerende Bygning. Da ogsaa denne Bygning viste sig 
at vcere for lille, blev den i 1847 og 48 udvidet ved Udbygningen 
imod Syd og den overste Etage, hvor nu Kontorerne findes.

Uvejr, Oversvommelser og Bestadigelser af Dcrmuingerne.
Foruden de to i 1815 og 1816 i ovenstaaende omtalte Hojvande og 
Digebrud var det den 30te November 1825 en saadan Stormflod, at 
Bandet steg 6 Fod over Dagligvande og pdelagde de nylig opforte 
Dcemninger ved Stige og videre ud ad. Et andet Hojvande, som 
indtraf den Iste Novenrber 1827, var dog 3 Fod hojere og gjennem- 
brod Nisteddcemningen. Skaden anfloges til 3000 Rd. Endelig havde 
man Natten imellem den 13de og 14de December 1829 et Hojvande, 
som beskadigede Dcemningerne ude i Fjorden. Der siges i denne An- 
ledning, at Dcemningerne ved Stige ikke künde holde sig, saalcenge de 
bestode af los Jord.

Jnddarmning hinfides Stige. Z 1822 fik Gaardmand Lars 
Paulsen i Stige af Rentekammeret Tilladelse til under visse opgivne 
Betingelser at inddcemme Vigen ved Stige. Paulsen lagde vel Gründen 
til Dcemningen, men Torlcegningen stete dog forst af en senere Ejer. 
Der vandtes 7 Tpnder Land af ypperlig Beskaffenhed.

Byguinger. For bedre at have Opsyn med Sejladsen og Dcem
ningerne, navnlig i Tilfcelde af S torm , foreslog Stockfleth, at der 
flulde anscettes Underopsynsmcend, der stulde have Fribolig og nogen 
Grcesning paa Dcemningerne. Z dette Djemed opfortes i 1825 Huset 
i Ncerheden af Klusebroen og i 1827 det, som ligger imellem Skib- 
husene og Stige; paa sidste Sted stulde ogsaa en Del Materialer og 
Redstaber til Kanalarbejderne opbevares. Z 1820 oprejstes ved Bas
sinet et Fjcellestur til Opbevaring af Kjolhalingsredstaberne, et lig- 
nende opfortes i Plantagen ved Skibhusene. Derimod blev Fcerge- 
mandens Hus lige over for Skibhusene endnu ikke opfort i disse Aar, 
thi 1821 fik den ny Fcergemand, Skipper Haus Möller, Tilladelse til 
at bygge Vagthus til Ophold om et Natten.
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Lossepladsen blev flere Gange istandsat med Belcegning af 
Grus, men dette ligesom ogsaa nogen Stenbro sank beständig i den 
blöde Jord, hvorfor Stockfleth i 1823 gjpr Overflag og Tegning til 
en Belcegning enten af Breeder eller Sten. Man kom imidlertid til 
det Resultat, at baade det ene og det anden Slags Brolcegning vilde 
blive for dyr, og man npjedes derfor med at paafore Pladsen et Lag 
Rullesten og at grave en dyb Grpft längs med Pladsens pstlige Side.

Da Oplagspladsen ved Bassinet var anvist Kjöbmandslavet som 
Erstatuing for deic tidligere Losse- og Tpmmerplads ved Skibhnsene, 
gjorde det Fordring paa at faa Fcestebrev paa Pladsen, samt paa, at den 
Grcesning, som der sandtes, tilhprte det. Disse Fordringer afvistes 
imidlertid med den Besked, at Lavet tun havde Brugsret til Losning 
og Oplag, og at, hvis man vilde have Grcesningen, maatte man be- 
tale eu aarlig Afgift af Pladsen, ja man truede endogsaa med, hvis 
man ikke frafaldt Fordringen om Grcesning, at gjpre Efterkrav gjcel- 
dende. M an lod Heller ikke Kanalvoesenet, som nu stundom kaldes 
Kanalinstitutet, i rolig Besiddelse af den ncevnte Plads ved Stige; 
sorfljellige Beboere gjorde nemlig Krav paa ftorre og mindre Dele af 
den; en belagde den med Tömmer og satte Kornhoes paa den, en an
den plsjede noget af den; Lejeren, en fattig Smed, gjorde derfor gjcel- 
dende, at Han ikke künde betale Lejen, og hau slap ogsaa, men maatte 
flptte. Da Sagen indmeldtes til Kommercekollegiet, fik man det Svar, 
at, iuden der anlagdes S ag  for de grove Kroenkelser af Ejendoms- 
retten, burde man skaffe de Dokumenter tilstede, hvorpaa man grun- 
dede Retten til Pladsen. Det tidligere omtalte Gavebrev af Kristian 
den fjerde er der nu ikke lcengere Tale om, men man ftptter sin Ret 
paa Gavebreve af 14de Maj 1739 og i3de Maj 1752 og tilskriver 
Byskriver Lange om at oplede disse Dokumenter i Naadstuearkivet, 
men Lange fvarede, at Arkivet var i en saadan Norden, at der godt 
künde bruges ; Aar til at gjennemse det; Han havde ikke kunnet finde 
dem. M an nojedes derefter med at godgjpre Netten til Pladsen ved 
en Erklcering fra Kjobnmndslavet om, at Pladsen i over 40 Aar uan- 
taftet og udelukkende havde vceret afbenyttet af de handleude i Odense. 
Den np Lejer, ligeledes en Smed, künde Heller ikke betale, hvorfor 
man til Nedrivning bortsolgte to af Ham paa Pladsen opforte Hytter, 
samt Hans Vcerktoj, og tillod Ham kun paa Forbpn af Kammerherre 
Zens Benzon, der dengang var Formand i Fattigkommissioneu i 
Odense, at blivc boende til April Flpttedag under den Betingelse, at 
hverken Hans Familie eller Hans störe Hund forncermede den np Lejer.

E n  K jslhalingsplads ved Vassinet blev indrettet i 1817, og 
den gamle ved Skibhusene, som ingensinde var bleven benyttet, blev 
nedlagt; en privat Kjolhalingsplads, ligeledes ved Skibhusene, tilhp- 
rende Kjöbmand Zens Nielsen, havde derimod nu og da vceret be
nyttet, men da den ny Plads ved Bassinet blev anlagt) blev det for- 
budt Jens Nielsen at benptte sin Plads til andre end Hans egne Skibe. 
Et Andragende fra Kjöbmand H. Teisen om Tilladelse til at turde an- 
lcegge en lignende Anstalt ved Bassinet til Jstandscettelse af Hans egne
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Skibe, medens Kanalvcesenet maalte have Zndtoegten af de fremmede, 
som benyttede Pladsen, afstog Kommercekollegiet. Kjobmand H. Lei
sen fremkom i denne Periode med flere andre Forslag, sigtende til at 
befordre Sejladsen paa Odense, men Han fik i Regelen Afstag. Det 
private Initiativ  synes i det hele taget ikke at have fundet god Mod- 
tagelse hos de ftyrende. Z Forbindelse med KMHalingsindretningen 
ved Skibhusene havde Z. Nielsen i 1800 gravet en lille Havn til 
Vinterleje for sine egne Skibe, hvor de da laa frit; man saa skjcevt 
til denne Frihed, men Han og Hans Broder Hans Nielsen beholdt den 
dog sor deres Levetid under de Betingelser, at de ligefnldt betalte Ka- 
nalafgifter af Sejladsen paa Kanälen, at ingen sremmede Skibe lob 
ind i denne Havn, og at de holdt den forsvarlig opmudret.

Fiskeriet i Kanälen. For at foroge Kanalindtcegterne foreslog 
Kommissionen at bortforpagte Fisteriet i Kanälen, hvilket man nu, i 
Modscetning til tidligere, troede ikke vilde stade Kanälen, naar der 
blot blev fistet med Vaad, og virkelig blev i 1814 Fiskeriet ogsaa 
bortforpagtet for en aarlig Afgift af 91 Rd., men der blev alligevel 
ikke noget af Sagen, thi paa Stedet nedlagde de tilgrcensende Lods- 
ejere Protest imod Forretningen, idet de gjorde gjceldende, at Ret til 
Fisteri tilkom dem, og Budet blev Heller ikke godkjendt af Kanaldirek
tionen. For at faa dette Forhold oplyst, opfordredes de protesterende 
til at fremkomme med de Bevisligheder, hvorpaa de stottede deres 
Paastand. Kun Proprietcer Schmidt mdgav saadanne, hvori Han 
gjorde gjceldende, at Kanälen havde aflost Aaen paa Strcekningen 
igjennem Hans Eng, og da Han havde Haft Ret til Fisteri i denne, 
maatte Han ogsaa have en lignende Ret med Hensyn til hin. Denne 
Slutning spntes man vel strax at have fundet rigtig, men den blev 
dog senere af Retten underkjendt, thi da baade Schmidt og de andre 
protesterende vedbleve at fiste, bleve de indkaldte for Forligelseskom- 
missionen. Her opnaaedes intet Forlig, hvorefter Kammeradvokatens 
Betcenkning indhentedes, og denne lod paa, at Fiskeriet alene Lilhorte 
Kanalvcesenet; da Schmidt, Marienlunds Ejer og Zversen vedbleve at 
fiste, saggaves de, og de tabte deres Sag. Z Aaret 1829 overdroges 
Fiskeriet til Proprietcer Wedel til Marienlund imod en aarlig Afgift 
af 8 Nd., inen Han maatte ikke bruge Garn. Z dette Tidsrum bleve 
flere mulkterede for ulovligt Fisteri.

Kanalafgifterne, Lodspenge, Bropenge og endnu flere Af- 
gifter. Som vi have set, havde de hoje Kanalafgifter tidligere vceret 
Gjenstand for Klage; en saadan rejstes ogsaa i ncervcerende Periode. 
Z 1820 fremkom H. Leisen saaledes med Klage over, at der ikke en- 
gang var de 7 Fod Band i Kanälen, som Kommissionen hvert For- 
aar i en osfentlig Bekjendtgjorelse sortalte om, samt at Afgifterne 
vare for hoje. Den forste Anke afviste man med en Erklcering fra 
Lodsen, hvori der sagdes, at der var mindst 8 Fod, men efter den 
Maade, hvorpaa denne Erklcering fremkom, er der Grund til at tvivle
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om, at det forholdt sig saaledes. Den anden Besvcering künde man 
ikke tage Notits af, fordi Kanälen ved lavere Afgifter ikke künde svare 
Regning. Det sidste S v ar synes at have faaet sin afvisende Karakter 
af den Grund, at Klagen fremkom fra en enkelt, thi da Lavet i det 
nceste Aar indgav et ligende Andragende, svarede man mere imode
kommende. M an erkjendte da, at de Hose Afgifter, som bleve besternte 
i 1803, lammede Handelen i den Grad, at ncesten ingen fremmede 
Skibe vilde anlobe Odense, og at de burde nedfcettes til det halve, at 
der slet ingen Afgift burde svares af de ikke bestuvede Lcester, og at 
Vinterhavnspenge burde afflaffes. Z sin Zndstilling til General-Told- 
kammeret siger Kommissionen, at den var vis paa, a t den forogede 
Handel vilde erstatte „Hans Majestcets Kasse det befrygtede Tab". 
Alligevel opnaaedes kun, at der for Fremtiden ingen Afgift stulde 
svares af de ikke bestuvede Lcester. Derimod opnaaede de Baadforere 
og Skippere, som forte Sand og Sten til Odense, at faa Afgiften for 
deres Fartojer nedsat til 24 Sk. pr. Kommercelcest og Bropengene til 
4 Sk. Z 1829 gjentoges Klagen, men da anbefalede Kommissionen 
ikke Andragendet, thi det hedder i Erklceringen: „Anstiller man en 
Sammenligniug imellem de Vekostninger, den Ulejlighed, Tidsspilde og 
det Resiko, som for Kanalens Anlceg var forbunden med Sofarten til 
Odense, og de Udgifter, som denne Trafik nu medforer, da künde 
sandeligen ingen vcere mindre befojede til Klage over Kanalens Afgifter 
end Odense Handlende og Sosarende." Endvidere hedder det: „Kanal
trafiken er i de senere Aaringer endog ikke ubetydelig Magen." End- 
skjont der saaledes denne Gang ikke opnaaedes nogen Nedscrttelse i de 
egentlige Kanalafgifter, blev dog den Bestemmelse truffen, at tom Em
ballage skulde betragtes som Ballast, ligesom ogsaa Kjolhalingsafgiften 
blev nedsat til 4 Sk. for Dognet, og at der ved Resolution af 29de 
Septbr. 1829 blev givet nogle forandrede Bestemmelser for Afgiften 
af Stykgods. Der sogtes flere Gange om Fritagelse for Vinterhavns
penge, men i Siedet for at opnaa dette blev det endogsaa beftemt, at 
denne Afgift skulde svares af Baade, selv om de en kort Tid vare 
trukne paa Land; derimod sritoges Stigebeboerne for denne Afgift af 
de Baade, som de havde liggende i deres egen Havn. Z 1830 resol- 
vered.s, at der af ankommende Barer, fom nlosfede igjen afgik herfra, 
kun stulde betales Afgift for Zudgaaende. Der var ogsaa Tale om 
Nedscrttelse af Lodspengene og navnlig om, at det stulde vcere en fri- 
villig Sag, om der skulde tages Lods, eller ikke. Af Omsorg for Ka
nälen fraraadede Kommissionen imidlertid at give nogen Fritagelse for 
fremmede Skippere, men foreslog derimod at nedscette Betalirrgen nred 
en Trediedel, hvilket dvg ikke blev slaaet fast, da det oplpstes, at Lodsen 
i 1828 kun havde Haft en Zndtcegt af 350 Rd. Ejeren af Vikkelsp 
anspgte om fri Sejlads til Odense, men fik Asflag.

Trcrllingeu (saaledes kaldes Trcekningen af Skibene ved Heste- 
kraft). Gaardmand Lars Jprgensen af Stige anspgte og fik i 1826 
Eneret paa Trcellingen i 3 Aar; Betalingen blev fastsat til 1 Rd. fra 
Kanalmundingen til Bassinet, og 4 Mk. fra Aaen til Bassinet. Bols-
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mand Anders Mathiasen nedlcegger Protest imod denne Bevilling, idet 
Han paastaar, at Han har Haft denne Forretning i 20 Aar, men Kom
missionen afviser Protesten.

G resn ingen  paa Kanaldoemmngen var beständig meget sogt 
og indbragte 100 Rd. og derover aarlig. Den M and, som passede 
Leddet ved Stige, ved hvilket Dcemningen ude i Fjorden var aflukket, 
havde Groesningen derude for 13 Rd. om Aaret. (Mere om Groes
ningen findes i Stykket „Ladepladsen".

Trcrplantningen. Ved Aaret 1826 begyndte man at anloegge 
Planteskoler og at opelske Treer paa Kanalens Grund; Forslaget der- 
til udgik fra Gärtner Petersen og fandt god Modtagelse hos alle 
vedkommende Myndigheder. I  Foraaret 1826 ankom fra Kjobenhavn 
ikke fcerre end 26,000 og i 1826 4,600 Stiklinger og Planier af flere 
Tresorter samt noget Fro. Z Aaret 1826 anvendtes 172 Rd. paa 
Anloeg af Plantefloler

Kanalens Bestyrelse. Ved Resolution af 26de Febr. 1816 hen- 
lagdes Kanälen under General-Toldkammer- og Kommercekollegiet, 
saa der ikke loengere er Tale om den kgl. Kanaldirektion. Som  be
merket indtraadte Kaptejn Stockfleth i 1822 som teknifk kyndigt Med- 
lem i Kanalkommissionen, og vedblev Han til sin Dod i 1831 at have 
den egentlige Ledelfe af alle Arbejder; fra Ham udgik derfor hvert 
Aar Forslagene til de Arbejder, som fkulde foretages, Overslagene og 
Tegningerne, ligesom Han ogsaa udarbejdede et helt nyt Kort over 
Kanälen. Han stk ikke nogen bestemt aarlig Lon, men i Aaret 1829 
udbetaltes Ham i D ieter og Rejseomkostninger 1608 Rd. 87 Sk. Hans 
Enke stk desuden i Aaret 1833 721 Rd. efter allerhojsste Resolution. 
Resten hvert Aar inspiceredes Kanälen af en fra Kjobenhavn hidsendt 
M and, og i nogle Aar var denne Kaptejn Ridder Henne, derefter 
Kaptejn-Lojtenant Leth. F ra Begyndelsen var det lütter kgl. Embeds- 
mend, som havde Sede i Kanalkommissionen, og det var forst i 1824, 
a t en af Byens Borgers optoges; den forste var Stadshauptmand An
drup. Der blev overdraget Ham adskillige fertige Hverv, saaledes ind- 
kjobte Han i 1827 en Del T re  i Ulriksholms Skove, hvoraf noget 
blev anoendt til Zstandsettelse af Bassinet, andet til Opforelse af 
Bygningen paa Dcemningen straas over for Skibhusene og til Skuret 
i  Plantagen.

Schübeler var Kanalfoged indtil Nytaar 1827. Han var i be
ständig Pengeforlegenhed og paadrog sig flere Gange Zrettesettelser 
af sine Foresatte. Vi have set, hvorledes Han ansogte om at maatte 
faa det Differentsebelob, som ftemkom ved Omflrivningen af KanalbudetS 
Lon fra Sedler til Solv. Han androg senere paa, at faae 4 pCt. af de 
Zndtegter, som Han hevede, nemlig Gresningspenge, Betalingen for 
Ror, Kjolhalingsafgisten og Betalingen for Ballast, og denne Begun-
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stigelse tilstodes Ham ogsaa. Samme Begunstigelse tilstodes Toldkas- 
sereren med Hensyn til de egentlige Kanalafgifter. Z et P a r  Aar fik 
Schübeler ligesom alle Embedsmcend paa Grund af Pengenes Slethed 
et Tillceg af 50 pCt. Anden scrrlig Zndtcegt havde Han af Boder for 
ulovlig Zagt og Fiskeri, af hvilke Han fik det halve, og det var ikke 
saa fjceldent, at Han greb nagen. Endelig fik Han i 1818 et rentefrit 
Laan af 400 Nd., som Han fkulde afbetale med 50 Rd. aarlig, hvilken 
Byrde forogedes derved, at Han i 1817 anvendte 490 Rd. mere paa 
en Jstandscettelse af sin Bolig — „Hans Majestcet Köngens Hus" — 
end Overslaget var paa, og dette Belob forlangte man, at Han fkulde 
tilbagebetale; dette künde Han imidlertid ikke, og faaledes stod Sagen 
hen, indtil Han afgik, da Summen blev nedsat til 200 Rd. Solv med 
en aarlig Afbetaling af 50 Rd. Zrettescettelser paadrog Han sig ved 
en Gang at indsende Aarsregnskabet til Kollegiet, inden det var gjen- 
nemset af Kommissionen, fremdeles ved ikke om Lordag at indfinde 
sig paa Arbejdsstedet og udbetale Arbejderne deres Loil, ved en Trust 
med Kjobmaird H. Teisen og ved i Avisen at give S var paa S . Hem- 
pels Beskrivelse af Arbejderne i 1824. Han folte sig nemlig som 
„kongelig Embedsmand" forncermet ved denne Omtale af Stockfleths 
Fortjenester, men dette Zndlceg af „en underordnet Betjent, sonr kun 
har at udfore sine Foresattes Befalinger", blev taget Ham ineget ilde 
op. Bogerne og Regnskaberne fra Schübelers Tid ere imidlertid forte 
med megen Orden og vidne om Forretningsdpgtighed. Ester Schü
beler blev Vagtmefter Sorensen ansat som Kanalfoged. Da Tommer- 
mand Rasmus Rasmussen paa Grund af Alderdom og Svaghed ikke 
künde varetage alle de Forretninger, som vare overdragne til Ham, 
blev Hans Forretninger delte imellem Ham og Tpmmermand Peter 
Terkildsen; Rasmussen dpde i Oktober 1830. Z 1815 blev Negle- 
mentet af 1805 for Benyttelsen af Kanälen aflost af et npt, hvori 
Bolvcerks- og Bropengene fastsattes til 8 Sk. pr. Kommercelcest. 
Underopsynsbetjente bleve ansatte og anviste Bolig i de ny Hufe 
paa Dcemningen.

Regnskabet. Zndtoegterne, fom Stalen havde af Kanalafgif- 
terne, Bropengene, Grcesningen, Kjolhalingen o. s. v., bleve ikke an- 
vendte til Kanalens Vedligeholdelse, Lpnningerne o. s. v., men indgik i 
Statskassen, hvoraf, (i Regelen efter gjentagen Anmodning), mindre 
Belob udbetaltes til Kommissionen, som igjen gjemte dem i Jernfkrinet 
med de tre Laase for paa Raadhuset.

Z Kommissionens aarlige Jndberetning findes (med Undtagelse 
af 1825) i en Anmcerkning ogsaa angivet, hvor meget Kanalens samt- 
lige Zndtcegter havde belobet sig til, og skulle derfor her baade Znd
tcegt og Udgift ncevnes. At de i de forste Aar vare lige saa hoje og 
hojere, end de siden bleve, da Handelen tiltog, og der blev anvendt 
mere paa Kanälen og dens Tilliggende, hidrorer fra den slette Til- 
stand, hvori Pengevcrsenet da befandt sig, og de fleste Summer ere 
opforte i Navnevcerdi.
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Z ndtceg t: U d g ift:
Kanalafgifterne og de andre Hvad der anvendtes paa Kanalens 

smaa Zndtcegter, som hidr^rte Vedligeholdelse, Dcemningerne, 
fra Grcesningen, Rjörsalg osv. Baagj!< Strand, L^nningerne osv.

1 8 1 4 ......... 8 ,620  R d . ...........
1 8 1 5 ......... 8 ,270 ........... .........  3 ,053 —
1 8 1 6 *  **)....... 7,782 ...........
1 8 1 7 ......... 9 ,107 .. . . . . . . . . . . . . .
1 8 1 8 ......... 7 ,442 ...........
1 8 1 9 ......... 3 ,584  ........... .........  1 ,813 —
1 8 2 0 ......... 4  99Z ......... . ....... .  2 ,922 —
1 8 2 1 ......... 5 M 7  —  ........... .........  2 ,416 —
1 8 2 2 ......... 5 ,488 -  ........... .........  2 ,786 -
1 8 2 3 ......... 5 306 — ........... .. ........  964  —
1 8 2 4 ......... 5 M T  -  ........... .........  5,361 - * )
1 8 2 5 ......... .........  6 ,302 -
1 8 2 6 ......... 6 ,203 — ........... .........  4 ,622 —
1 8 2 7 ......... 6 ,272 — ........... .........  6 ,070  -
1 8 2 8 ......... 7 ,479 -  ........... .........  4 ,821 —
1 8 2 9 ......... 5 ,809 — ........... .........  3,111 -
1 8 3 0 ......... 6 ,353 — ........... .. . .......  3 ,766  —

Mindre vcesentlige Ting. Der fprtes lange Forhandlinger 
med Proprietcer Schmidt til Ostergaard om at faa den saakaldte Hp- 
bro afstaffet. M an gjorde Ham forgjceves flere Forslag, som at scelge 
Seden Holme til Kanalvcesenet, at bidrage til Anskaffelse af en stör 
Pram , hvori Hefte og Vogn künde fores over Kanälen. M an androg 
endogsaa hos Kancelliet paa, at Han maatte tvinges til at scelge, men 
dette vilde ikke indlccke sig derpaa, men raadede til at forspge en min- 
delig Overenskomst. Forholdet blev derefter uforandret. Den störe 
Pram  vilde man desuden bruge til Transport af Korn for de Skibe, 
som ikke künde indtage deres fulde Ladning ved Bassinet. — Stridig- 
hederne med Zustitsraad Leth til Aalykkegaard med Hensyn til Dcem- 
ningen igjennem Ncesbyhoved S o  og Gravningen af en Groft foran 
Dcemningen fortsattes ind i denne Periode, og Forholdet blev fprst 
endelig ordnet ved en Landvcesenskommissions Mcegling i 1816.

Scebesyder Niels Möller stk i 1824 Lov til fra det ncermeste 
Sted i Kanälen at losse Materialerne til sin nylig anlagte Kalkovn 
ude ved Gammelladegaard. Teglvcerksejer Mejer bekjendtgjorde i 1814, at 
Han vilde scelge sin Lykke med Teglvcerk i ved Skibhusene, og anbe- 
falede den ved at fremhoeve, at der var Losse- og Ladeplads til Vcerket 
i Kanälen; deraf tog Kanalkommissionen Anledning til at tilflrive 
Herredsfogden, at Mejer stet ingen Ejendomsret havde til et saadant 
Ud- og Zndskibningssted.

*) Deraf medgik 3,491 Rd. til Arbejderne i Anledning af VaagF Strands Jud- 
doemning og Udtxirring.

**) Hvor stör Jndtcegten i dette Aar har vceret, er hverken opfert i Kanalvoese- 
nets eller i Toldvcesenets Regnfkaber.
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Ved en Zldebrand i Seden den 4de Avgust 1825 mistede Kanal- 
arbejder Niels Madsen alt, hvad Han ejede, hvorfor Kommissionen 
indstillede Ham til at faa en Understottelse af 20 Rd. i fem Aar. Ved 
en Licitation gjorde Kanalarbejderne paa en Maade Skrue, idet de 
havde vedtaget ikke at underbyde Hinanden, hvilket i Kopibogen ud- 
trykkes med, at de havde dannet et Lav.

Ved en Regeringsskrivelse blev bestemt, i hvilken Orden Kom- 
missionens Medlemmer flulde tage Scede og underskrive, hvilket tyder 
paa en Rangstrid.

IX.

Fra 183« til Kanälen -en Iste April 1858 over- 
gik til Odense Kommune.

Z denne Periode er Handelen og Sofarten i stcerk Opkomft, og 
da dette bedft ses af, hvorledes Kanalafgisterne og Bropengene Aar 
for Aar stege, flal jeg begynde dette Afsnit med en Tadel, som dels 
under a angiver de Zndtcegter, af Kanälen, som Toldkasseren opkrcr- 
vede — Kanalafgisterne og Bropengene — og dels under b de, som 
Kanalsogden forte Regnflabet over, nemlig det, som indkom ved Ud- 
lejen af Groesningen paa Kanalens Grund — Dcemningerne — og 
Tilliggende — Baago Strand —, ved Kjolhalingen og Rorsalg, og 
dels vifer, hvormeget der aarlig blev bekostet paa Kanalens Vedligeholdelse, 
Dcemningerne, Baago Strand o. s. v., i hvilke Belob ogsaa Lonnin- 
gerne ere indeholdte. Zndtil 1837 findes alle Kanalindtcegter op- 
forte i Kanalvcesenets Boger, men ester den Tid kun dem, som Kanal- 
fogden oppebar, de andre Zndtcegter, navnlig dem, som Toldvcesenet 
oppebar, ere derfor for de folgende Aar uddragne af Regnskaberne i 
det hervcerende Toldarkiv. Med Hensyn til Udgiftssiden flal bemcrr- 
kes, at Summerne for Aarene 1848 til 1858 ikke ere nojagtige; dog 
er Unojagtigheden nceppe storre, end at den virkelige Udgift kan have 
vceret et Par hundrede Rd. mere eller mindre. Denne Unojagtighed 
hidrorer fra, at Regnflaberne for disse Aar dels ere forte mindre 
tydelig, dels dersta, at de Zndtcegter, som Kanalsogden oppebar, og som 
Han maatte indbetale til Toldvcesenet, ere opforte baade som Jndtcegt og 
Udgist, og denne Omstcendighed havde gjort det vanflelig for mig at 
finde den virkelige Zndtcegt.
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Zlndtcegt. U d g ift .
Rd. Rd.

1831 a) 5,129
b) 186

5,315 4,338
1832 3) 5 ,618  

b) 196
5,814 3,949

1833 3,) 6,653  
b) 216

6,869 4,369
1834 3) 7 ,814  

d) 284
8,098 4,047

1835 a) 7 ,304  
d) 390

7,694 3 ,434
1836 3) 5,541  

d) 326
5,867 3,289

1837 3) 5,481  
d) 386

5,867 2 ,414
1838 3) 5,733  

d) 471
6,224 2,038

1839 3) 5,447  
d) 474

5,921 3,048
1840 3) 7 ,534  

b) 579
8,113 2,395

1841 3) 8,227  
d) 634

8,861 3 ,560
1842 a) 8,231  

. b) 642
8,873 4,646

1843 8,218  
d) 768

8,986 5,064

1844
2  n d t ce g t. 

Rd.
3) 9,002  
d) 823

U d g ift.
Rd.

9,825 5,003
1845 3) 8 ,499  

b) 818
9 ,317 3,599

1846 3) 9,941  
d) 826

10,767 3 ,795
1847 3) 10,300  

d) 744
11,044 3,247

1848 3) 10,235  
d) 681

10,916 3 ,550
1849-50*)a) 13,701

b) 562
14,263 9 ,044

1850-51 3) 12,364  
d) 596

12,960 5,379(?)
1851-52 s.) 12,275  

b) 560
12,835 15,500**)

1852-53 3) 12,864  
d) 709

13,573 9,283
1853-54 3) 13,758  

b) 786
14,544 8 ,000

1854-55 3) 12,365  
b) 787

13,152 10,000

*) Regnflabsaaret blev forandret, saa 
det fra nu af gaar fra Ifte April 
til 31te M arts, her altsaa hele 1849 
og fprste Kvartal af 1850.

**) Deraf gik over Halvdelen til An
staffelsen af Spbaggen.

4
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I  n d t cr g t. U d q i f t . I  n d t <r g t. U d g i f t .

1855-56
Rd. Rd. Rd. Rd.

a) 17,486 1857-58 a) 14,946
b) 900 b) 1,219

18,386 10,000 16,165 10,500
1856-57 L) 15,804

b) 1,042
16,846 9,200

Fra Aaret 1846 tilstilledes de nodvendige Summer, som Kanal
kommissionen behovede, ikke lcengere igjennem Amtstuen, men udbetaltes 
af Toldkammeret. I  Trediverne gjorde man Forsog paa at indfore 
et Normalbudget, men det viste sig snart, at det normerede Belob, 
som kun var et Par tusinde Rd., ikke flog til, hvorpaa man androg 
om at faa et Tillceg af mindst 1,000 Rd. Z Trediverne fkulde des- 
uden en Gjceld paa 2,800 Rd. afdrages, eller rettere, der flulde aar- 
lig anvendes saa meget mindre, at dette Belob künde blive betalt; som en 
Folge deraf blev der i Aarene 1836, 37, 38, 39 og 40 anvendt for- 
holdsvis lidt paa Kanälen. Ester denne Tid mcerker man ikke synderlig 
til det Kniberi, som kommer til Syne i Forhandlingerne lige fra 
1796. Paa Grund af, at Kanalafgifterne i 1831 og 1832 sank ned 
under det, som de havde belobet sig til i Slutningen af Tyverne, fore- 
flog Generaltoldkammeret at forhoje Kanalafgifterne, hvilket Kanal
kommissionen dog bestemt modsatte sig, idet den bemcerkede, at en For- 
hojelse vilde skade Handelen, og at Nedgangen hidrorte fra, at nrange 
Manufakturvarer og grove Barer nu hidkom over Land fra Kiel, me- 
dens de tidligere vare gaaede ad Sovejen. Z 1837 bleve Taxterne 
derimod forandrede og tildels nedsatte for 2 Aar, men i 1840 bleve 
Afgisterne forhojede med I Sk. for hver Tonde Korn, som udfortes. 
I  1838 ansogte baade Kjobmands- og Skipperlavet om en Nedscrttelse 
i Vinterhavnsafgiften, og man opnaaede ogsaa nogen Lettelse. Ved 
Skrivelse as 27de Februar 1841 besterntes, at Vinterhavnspenge kun 
fkulde erlcrgges i Tiden fra I5de December til 15de Marts. Z en 
anden Skrivelse besterntes, at denne Afgist ogsaa flulde svares af 
Skibe, som havde udklareret, men lige fuldt bleve liggende. Et nyt 
Taxtreglement udkom under 23de April 1844, og dette vedblev med 
uvcefentlige Forandringer at gjcelde i den ovrige Tid, Kanälen tilhorte 
Staten; rigtignok forespurgte i 1854 Zndenriqsministeriet Kanalkom
missionen om, hvorvidt en Revision af Kanaltaxterne var onflelig, 
men dette forte, saavidt Forhandlingsprotokollen melder, kun til en 
Erklcering om, at den vistnor var onflelig, og at der i dette Djemed 
burde nedscettes et Udvalg, hvori Etatsraad Blom maatte have Scede. 
Derimod opnaaede Scebesyder Valentin, mcerkeligt nok, en Nedscettelse 
i Kanalafgifterne for sine Fabrikata, Olie og gron Scebe; Kommis
sionen erklcerede, at denne Nedscettelse ikke vilde have nogen kjendelig 
Zndflydelse paa Afgisterne, medens den derimod künde bidrage til at 
ophjcelpe denne Zndustri.
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Bestyrelsen. Kanalfoged Sorensen dode i Zuni 1846. Han 
synes at have fort sit Embede med wegen Troflab, hvorfor Han ogsaa 
lonnedes med et aarligt Gratiale, der i de sidste Aar var 50 Rd. 
Endfljont Han ikke havde Pennen i sin Magt, ere dog Bogerne fra 
Hans Tid forte saaledes, at man lettere finder sig til Rette i dem end 
i Hans Eftermands Regnskaber. Ester Hans Dod var en Fuldmcegtig 
With et Aars Tid konstitueret, hvorefter Danebrogsmand Petersen i 
Seden ansattes i denne Post, som Han beklcedte i den vorige Tid, Ka
nälen tilhorte Staten. Z 1842 indtraadte Kjobmand P . Rasmussen 
i Kanalkommissionen i Stedet for afgangne M ajor Andrup, og Han 
havde ligesom Andrup det mere umiddelbare Tilsyn. Ester Stockfleths 
Dod lededes Arbejderne i nogen Tid af Andrup efter Sam raad med 
Generalkrigskommisscer, Havne- og Fyrinspektor Leih, som aarlig i 
hele ncrrvcerende Periode inspicerede Kanälen; men i 1832 indtraadte 
alter et teknisk kyndigt Medlem i Kommissionen, nemlig Kaptejn af 
Vejkorpset P . B. Recke. Han kom snart i S trid  med Andrup derved, 
at Kanalfoged Sorensen klagede over, at Han stk modstridende Ordre 
fra disse to Medlemmer. Sagen gik til Generaltoldkammeret, som re- 
solverede, at Andrup fluide give Ordre. Recke synes ikke at have 
taget Znitiativet til betydeligere Foretagender, men Han maa dog have 
udfyldt sin Plads til Tilfredshed, thi efter Hans Dod udbetaltes Hans 
Enke i 1847 et Gratiale af 500 Rd. Efter den Tid talte Kommis
sionen ikke noget teknisk kyndigt Medlem i sin Midte, og det lader til, 
at man har folt Savnet af et saadant, thi da en Del Handlende og 
Skidsredere ved Skrivelse af 16de Februar 1846 androge paa nogle 
Forbedringer i og ved Kanälen, errjendte Kommissionen ikke blot, at 
at disse vare paatrcengende, men tillige, at man her savnede et teknisk 
kyndigt Medlem. De vorige Medlemmer vexlede, estersom de afgik 
ved Doden eller bleve forflyttede, og andre kom i Stedet; iblandt de 
ny havde iscer Etatsraad Blom en heldig Zndflydelse paa S a- 
gernes Gang.

Arbejderue. Kanalfoged Sorensen har som til sin egen For- 
nojelse paa et lost Blad, som jeg fandt i en af Bogerne, givet en kort 
Oversigt over de betydeligste Arbejder, som ere blevne udforte i Hans 
Tid til 1845, og endfljont enkelte af disse Arbejder ere blevne omialte 
i det foregaaende eller ville blive det i det efterfolgende, finder jeg 
det dog rigtig at gjengive dette kort fattede, men dog ret fyldige Over- 
blik: „1) Z 1825 opfortes den Dcemning, som asdcemmer Baago 
Strand fra Fjorden; 2) i 1826 opfortes Nisteddcemningen for forste 
Gang, anden Gang 1828; 3) i 1827 blev Tvmmermandens og i 1828 
Plantagekarlens Hus bygget; 4) i 1829 og 1830 blev Dcemningen 
ved Aaen betagt med Sten; 5) i 1831 byggedes den störe Molle til 
at udmale Bandet af Baago; 7) i 1832, 33 og 34 opfortes Sten- 
molen; 8) i 1832 blev Dcemningen ved Stige betagt med Sten; 9) fra 
1828 til 1837 sattes et nyt Bolvcerk i den storste Del as Bassinet; 
10) fra 1836 til 1841 sattes Bolvoerket ved Landevejssiden; 11) i 
1837 istandsattes det ydre vestre Kanalhoved; 12) i 1838 oprensedes

4*
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Groften omkring Tommerpladsen og Plantagen; 13) i 1837 optoges 
et Nivellement af Terrcenet imellem Ncesbyhoved Molle og Kanälen; 
14) i 1835 byggedes en ny Sluse ved Stige; 15) i 1839 byggedes 
Fcergehuset ved Skibhusene, og i 1838 Smedien sammesteds; 16) i 
1840 anskaffedes den ny Kjolhalingsflaade; 17) i 1839 og 1840 sattes 
et nyt Bolvcerk omkring Tommerhavnen; 18) i 1842 byggedes Vinde- 
broen i Dcemningen ved Stige, sattes 110 Alen nyt Bolvcerk ved 
Skibhusene, og endelig byggedes den störe Baad, „Vandringsmanden", 
til Kanalens Brug; 19) i 1843 ombyggedes det gamle Bolvcerk ved 
Skibhusene; 20) i 1844 ombyggedes Muddermaskinen og sattes Bol- 
vcerket nedensor Tommerhavnen."

Denne Oversigt skal jeg supplere med folgende:
D a man tog fat paa Baago Strands Znddcemming, byggedes 

to smaa Vandmoller; disse bleve i 1832 afloste af een stör Molle, 
men denne udrettede Heller ikke det tilsigtede, og bet er forst, efter at 
man har begyndt at anvende Dampkraft, at Bandet er kommet helt 
ud af Baago. Endnu i 1853 klagede Beboerne i Stige og Omegn 
over de usunde Dunster, som opsteg fra Moradserne derude, og dette 
foranledigede, at Kommissionen med Stiftsfysikus og Distriktslcegen 
den 8de Avgust besaa Forholdene derude og besluttede at foretage en- 
kelte Forholdsregler imod dette Onde, men der erkjendtes tillige, at 
det ikke vilde blive godt, forinden Stranden blev helt udtorret, hvor- 
efter der indgaves en Forestilling til Zndenrigsministeriet om at gjore 
Skridt i denne Retning. D a den gamle, i 1844 ombyggede Mudder- 
mafline ikke havde Kraft nok til at arbejde udenfor Kanälen, og man 
derhos erkjendte, at Kanälen nu, da der kom storre Skibe op ad den, 
i det hele taget maatte fordybes; saa blev det i 1850 besluttet at 
bygge en ny og stör Muddermaskine — Sobagge — til 3 Hefte. 
Bygningen af Skroget overdroges til Skibsbygger Hans Lind Hansen 
i Skibhusene, medens Maflineriet kom fra Kjobenhavn. Med Ma- 
skiner og Pramme kostede denne Sobagge 10,000 Rd. Der forhand- 
ledes forst om Anflaffelse af en Dampmuddermaskine, men man opgav 
Planen af Hensyn til Kanalens ringe Brede. Til Bestyrer af den 
ny Sobagge ansattes en Formand, hvortil valgtes Skibstomrer Z. 
Mikkelsen af Seden, som imidlertid tillige med Kanalfogden forst 
maatte gjore en Rejse til Stubbekjobing for at gjore sig bekjendt med 
Brugen af en saadan Maskine. Z 1846 androg Overlodsen paa, at 
der, for at forhindre den opkastede Ballast fra at fkyde ud i Sejllobet, 
maatte ved Klintebjerg, hvilket Handelsetablissements forste Bygning 
rejstes i 1843 og den anden i 1846, scettes et Bolvcerk; Kommissionen 
erklcerede forst, at denne S ag  ikke angik den, da den — Kommissio
nen — kun havde med Kanälen og ikke med Fjorden at bestille, men 
da Generaltoldkammeret var af en anden Mening, og Handelshuset 
Ploug L Richard meget interesserede sig for dette Anliggende, gik man 
dog ind paa at rcekke Haand til, at dette betydelige Foretagende blev 
udfort. Ved den ncermere Forhandling blev det bestemt, at der med 
det samme fkulde anlcegges en Havn derude. Overslaget var paa
15,000 Rd., og Arbejdet udfortes i 1847 og 1848.

Endelig blev efter den fluttede Overenskomst med Trolle i 1849
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en Bro bygget i Kanaldcemningen ude ved Nisteddcemningen og i 
Lobet under samme anbragt Stigbord; Kanaldcemningen ved Kalk- 
brcenderiet blev gjort hojere. Disse udforte Forandringer bleve synede 
den 8de Avgust 1849, og af alle vedkommende P arier fundne til- 
fredsstillende.

Det Hus paa Kanaldcemningen, som Kanalens Tommermand 
iboede, samt de der til Hobroens Lcegning opbevarede Materialer 
brcendte den 9de April 1852, og samme Skcebne havde det ny opforte 
Hus den 12te December 1853. Det, som anden Gang opfortes, blev 
tcekket med Tagsten.

Z 1855 og folgende Aar blev der foretaget betydelige Arbejder 
ved Bolvcerket i Bassinet. I  Fyrgetyverne opfortes et Kogehus ved 
Bassinet, og blev det paalagt Skipperne at bruge det.

Trceplantningen blev i denne Periode mere og mere forsomt, 
den ansatte Plantor blev asflediget, og i 1860 magelagdes Plantagen 
ved Skibhusene med en Strimmel as Skipper H. Nielsens Eng tcet 
norden for Skibsvcerftet.

Stridighederne med tilgramsende Lodsejere, navnlig med 
Msller Trolle. Den ene Slcegt hengik efter den anden, men Striden 
blev staaende; fra Möller Faaborg gik den som en Arvelod over til 
Möller Trolle, og endskjont ogsaa Han kcempede sor sin S ag  hele Ti
den, sra 1831 til sin Dod i 1848, og det synes ncesten, som om det 
var Dodens Noermelse, der bragte Ham til at slaa saa meget as i sine 
Fordringer, at et Forlig künde komme i Stand, saa var det dog forst 
Hans Enke, som kom til at nyde Frugterne as Hans Zhcerdighed, og 
ligesaa gik det i Sagen med Kancelliraad Strobeck til Anderupgaard, 
ogsaa Han lukkede sine Djne. inden de Ulemper bleve ashjulpne, som 
Han ankede over; Hans Enke fortsatte Forhandlingerne med Kommis
sionen, men Heller ikke hun fik dem tilendebragte; dette opnaaedes forst 
af Eftermanden, Proprietcer Schmidth. Derimod afsluttedes allerede 
i 1834 en lignende Sag  med Gaardmcendene i Nisted, hvilke fik en 
Godtgjorelse sor de Tab, som de havde lidt ved Baago S trands Znd- 
dcemning og Afgrcensning, og senere i 1844 blev der ogsaa sluttet 
Forlig med to af Gaardmcendene i Anderup. Kjcernen i Striden med 
Trolle, Strobeck og nogle Gaardmcend i Andrup og Ejeren af Hede- 
vigslund var, at ved Nisteddcemningens Opforelse og S tavis Aas Znd- 
ledelse i Kanälen bleve de ncevnte Ejeres Enge forulempede as Band, 
idet det nye Udlob i Kanälen ikke künde aflede det, ligesom ogsaa Hpj- 
vande i Kanälen satte Band ind over de tilgrcensende Enge, og ende- 
lig havde de trufne Forcmftaltninger en skadelig Zndflydelse paa Drif
ten as Mollen. Forholdet til Möller Trolle var det vanskeligste, da 
her var Tale om en betydelig Godtgjprelse for lidte Tab. D a S tr i
den ikke künde udjcevues ved Forligelseskommissionen og en Landvoe- 
senskommission, gik Sagen til Proces, som paa Kommissionens Vegne 
sorst sortes as Prokurator Fick hersteds og senere af Kasserer Hansen
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og i Kjobenhavn af Hojesteretsadvokat Blechingberg. Dommen i 
Hojesteret saldt i 1835 og tillod, at der foretoges en Skjonsforretning, 
som Kommissionen derefter androg paa og anmodede Blechingberg om 
at tage Herover for ogsaa ad denne Vej at fore Sagen til et for 
S taten gunstiat Resultat, men Han afflog Opfordringen I  1836 ud- 
ncevntes Medlemmerne af Skjonnet, hvis vigtigste Medlem var Land
inspektor Floe, som optog et Kort over Terrcenet for at paavise, hvil- 
ken Jndflydelse Baago S trands Fradcemning maatte have havt paa 
Vandforholdene ved Noesbyhoved Molle. Denne Skjonsforretning 
affluttedes i 1843, men dens Resultat godkjendtes ikke af Kommissio
nen, som sorlangte et Overskjon, og dermed slcebte Sagen sig hen til 
1848, da Forligelseskommisscer, Boghandler Helm-Petersen den 19de 
April modle i Kanalkommissionen og afgav en Fuldmagt fra Möller 
Trolle til at afslutte Sagen under visse opgivne Betingelser, hvoraf 
de vigtigste vare: der bygges en Bro i Kanaldcemningen ved Nisted, 
Udlobet der gjores bredere og forsynes med et Slusevcerk, hvorigjennem 
Bandet fra det gamle Aalob kan faa frit og tilstrcekkeligt Aflob til Ka
nälen, og Kanalvandet hindres i at lobe ind i Aaen og derfra over- 
svomme Engene, at Dcemningen ved Kalkbrcenderiet forhojes, og at der 
gives Trolle en Skadeserstatuing af 7,770 Nd. Forslaget indsendtes 
til Generaltoldkammeret, som gik ind paa Betingelserne, dog vilde det 
kun betale 4,000 Rd. Trolle flog nu af til 4,500 Rd., og derpaa 
modtoges Tilbudet. De i Overenskomsten fastsatte Arbejder bleve ud- 
forte sannne og nceste Aar, og dermed vare ogsaa de andre Klageres 
Anker bortfaldne. Derefter blev Grcrnsen imellem Kanalens og de 
tilliggende Lodsejeres Ejendomme paany afsat. Det vigtigste Medlem 
af Overskjonnet var Major Schlegel af Zngeniorkorpset.

Fiskeriet i Kanälen spillede i denne Periode ikke nogen Rolle; 
Ejeren af Marienlund vedblev at vcere Forpagter deraf paa den storste 
Strcekning, og i 1833 overdroges Fiskeriet i Kanälen fra Peter Ter- 
kildsens Hus og til Udlobet til Zens Hermann af Stige for en aarlig 
Afgift af 4 Rd. Mulktering for ulovlig Jag t og Fiskeri forekommer 
kun to Gange.

Trcellingen blev flere Gange bortforpagtet, i Forstningen lige 
som tidligere til Enkeltmand, men i 1844 androge nogle Mcend i 
Stige om, at denne Forretning maatte blive overdraget til dem, og 
ved at lade deres Andragende gaa igjennem Gouvernementet, en Bag- 
dor, som ikke saa sjcelden blev benyttet, opnaaede de ogsaa, hvad de 
onskede. Betalingen blev omtrent staaende paa samme Standpunkt 
indtil 1856, da den blev 50 pCt. hojere; tidligere havde Betalingen 
alene rettet sig efter Vejlcengden og Hesteantallet, nu kym ogsaa Lceste- 
antallet i Betragtning.

Om Bugseringen ved Dampkraft se „Dampskibsfart".
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Andre Säger. Ved kongelig Resolution af 31te December 
1834 besterntes, at Kanalens aarlige Overskud skulde anvendes til Af- 
betaling af den Sum , som Anloeget havde kostet. De Summer, som 
medgik til Processens Forelse, vare betydelige; saaledes udbetaltes 
Blechingberg i 1842 et Salcrr paa 425 Rd., og Floe i 1838 et paa 
104 Rd. Z 1840 gaves Jnstruxer for alle Funktioncerer ved Ka
nälen, og i 1841 sendte Admiralitetet et nyt Reglement for Lodserne 
ved Odense Fjord og Kanal. Lodsernes Antal blev i 1845 foroget, 
og der udkom snart derester et nyt Reglement for Farten paa Kanälen. 
I  1831 anlagdes to ny Plantager. Z 1833 sattes 4 ny Varppcele 
udenfor Kanalmundingen. Striden imellem Andrup og Recke foran- 
ledigedes derved, at Recke havde givet en Mand Tilladelse til at kjore 
paa Trcekbanen, og Andrup havde derpaa senere anholdt Manden; i 
Kommissionen, hvor denne Sag  forhandledes, vedtoges, at et enkelt 
Medlem ikke maatte trceffe ny Bestemmelser. Det tillodesfi 1834 Gjcestgiver 
A. Andersen i Stige at anloegge en Badeanstalt ved Stenmolen. Z 
samme Aar ansogte Kjobmandslavet om Tilladelse til at turde lade 
Tommer henligge paa Ladepladsen i 96 Timer uden Afgift, hvilket og- 
saa tillodes; tidligere turde det tun henligge i 48 Timer. Slupror, 
Opsynsmand Nasmus Zensen var bleven blind og tilstodes af den 
Grund et aarligt Gratiale af 20 Rd. Der blev noesten hvert Aar 
anbragt Fletvcerk i Kanalbredderne. P a a  Grrrnd af, at Opsynsbe- 
tjentene i'Mden fra 1826 til 1836 havde faaet for lidt, udbetaltes 
dem i sidsie Aar paa en Gang 268 Rd. Samme Aar gaves P . Ter- 
kildsens Enke 12 Rd. for de Forbedringer, som hendes afdode Mand 
havde udfort ved Haven til det Ham anviste Hus. Z Trediverne var 
den Betaling, som gaves for Opmudringen, 22 Mk. L Rode paa 
Strcekningen fra Bassinet til Seden Aa, og 5 Rd. a Rode paa den 
ovrige Strcekning; feuere blev den lidt hojere. Om Vandstarrden i 
Kannten hedder det i 1841, at der var flere Steder, hvor der kun var 
8 Fod Band. Der klagedes over, at Lodsejerne plojede paa de 4 Alen 
Grund, som tilhorte Kanälen, navnlig var der Tvist herom med Ejeren 
af Nosenlundstedet. Z 1843 gaves Gjcestgiver Stylsvig i Skibhusene 
Tilladelse til Sondag og Mandag Eftermiddag at opfore Musik i P lan
tagen ved Skibhusene. Nogle Kjobmcend androge i 1852 paa at faa 
anvist et Kuloplagssted ved Bassinet, men fik Afslag, fordi der ikke 
var Plads dertil. Det tillodes derimod samme Aar, at der maatte 
anlcegges en Vej over Kanalens Grund til Skibsbyggeriet paa P . 
Zorgensens Lod, og i 1855 fik Schmidth til Airderupgaard en lignende 
Tilladelse. Der er i Forhandlingsprotokollen ikke indfort noget Referat 
af, hvad der passerede i Kanalkommissionens Moder fra 30te M aj 
1856 og til Afleveringsdagen den 13de April 1858, og da der Heller 
ikke andensteds kan findes noget derom, maa Historien tie for dette 
Tidsrum. Der omtales ikke et eneste Hojvande, som havde Haft en 
fkadelig Zndflydelse paa Kanaldcemningerne.

Dampflibsfart paa Kanälen. Det forste Dampskib i Danmark 
hed „Caledonia" og ankom til Kjobenhavn i 1819, men det varede
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en god Stund, inden Odense fik Besog af et saadant; det forste af- 
lagdes af „Kristian den Ottende", som den 15de Zuli lob hell op i 
Bassinet med et Selskab af Lystrejsende sra Kallundborg. Denne Be- 
givenhed omtales i Stiftstidenden saaledes:

„Zgaar Eftermiddags omtrent Kl. 1H udbredte sig her den 
uventede Efterretning, at D am psk ibe t „ C h r is t ia n  den O t
tende" var lobet op af Canalen og laae i Basinet. Utallige 
Skarer af Byens Zndvaanere og Markedsgjcesterne fra Landet 
strommede derfor ned til Canalen. Og her hvilede det stjonne 
Skib i al sin Majestcet og Storhed. Det havde landsat omtrent 
169 Passagerer fra Kallundborg og Omegn. Kl. 6 forsamlede 
disse sig alter og gik ombord, ledfagede af Venner og Bekjendtere. 
Under Raabet „Hurra for Kallundborg!", som besvaredes med 
„Hurra for Odense!", gled den stolte Snekke rolig og kräftig ud 
mod Havet. Det er forste Gang et Dampskib har besogt gamle 
Odense, men vi tor med Grund haabe, at saadanne Besog for 
Fremtiden hyppigen ville gjentages. Begyndelsen er fkeet, og dens 
Folger for vor gode S tad ere uberegnelige."

Det forste Forsog, der blev gjort paa at stabe en stadig Damp
stibsfart paa Odense, stete dog forst i Aaret 1845, da Moegler C. 
C. Hvidt og Grosserer Aspegreen, begge i Kjobenhavn, indbode til 
Aktietegning paa Zerndampflibet „l'^iZIo" paa 60 Heftes Kraft til 
ugentlig Fart imellem Kjobenhavn og Odense og mellem Kjobenhavn, 
Horsens og Frederits. Planen fik ingen videre Fremgang og blev 
opgiven (Oplysning herom findes i Stiftstidenden for 1845, Side 370). 
Den nceste Notits, som jeg har fundet om en paatcenkt Dampstibsfart 
til Odense, findes i Stiftstidendens Nr. 234 for 1845, hvor det 
hedder:

„Hr. F. Hellmann fra Kjobenhavn, der har udstcedt Aktie
tegning til en Dampstibsfart paa Odense, er i disse Dage her i 
Byen, og der siges, at vor Byes storre Handlende interessere sig 
for dette Foretagende,"

Denne Interesse har dog nceppe vceret stör, da det ikke vides, 
at denne P lan  blev udfort. Muligen har dog dette Skridt ledet til, 
at Dampskibet „Odin" i ncrste Aar ankom hertil som Bugserfartoj og 
til at udfore Lystture paa Odense Fjord, og dette lille Dampskib 
er det forste, som stadig har faret paa Odense Kanal og Fjord. Dets 
Anflaffelse blev besluttet i et Mode af Aktioncererne den 20de Zuni 
1846, hvor ogsaa Bestyrelsen, der kom til at bestaa af Scebesyber 
Valentin og Kjobmcendene S . Bang og P . Nichardt, blev valgt. 
Dampskibet ankom hertil den 30te Zuli 1846 og blev hilset med 
Glcede. Efterat det havde modtaget nogle Forbedringer, gjorde det 
den 30te Avgust s. A. sin forste Lpstfart, hvorom det hedder i S tifts
tidenden for 31te s. M .: .

„Zgaar Morges gjorde Dampskibet „Odin", ombordhavende 
Hs. Kgl. H. Kronprinsen med Svite, Kanalkommissionen, Ski- 
bets Aktiehavere og flere Embedsmcend og Honoratiores, sin forste 
Tur fra Kanalbassinet til Klintebjerg, hvor Hs. Kgl. Hojhed 
naadigst tog dHrr. Ploug L Richhardts Etablissement i Ojesyn,
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og hvorfra det relurnerede Kl. 12 og gjorde igjen om Estermid- 
dagen samme Tur med belalende Passagerer".
Nogen regelmoessig Dampstibsfart paa Odense begyndte forst i 

1857, da „Hermes" sattes i Fart imellem Kjobenhavn—Odense— 
Flensborg; det gik i Regelen kun til Skibhusene, som det anlob sorste 
Gang den 19de Zuli i det noevnte Aar. Dets Fart paa Kanälen 
lever i sorgelig Hukommelse derved, at en Zernsalling ved et Sammenstod 
i Noerheden as Skibhusene saaledes ramte Konsul H. C. Nielsen i 
Hovedet, at Han endnu samme Dag afgik ved Doden. Skibets Ex
pediteur hersteds vare Halberstadt og Rasmussen.

Skibsbyggeri. For Kanälen blev gravet, er der, saa langt 
den periodiske Presse gaar tilbage — 1772 —, og forsaavidt den op- 
lyser noget derom, ikke bygget noget Skib ved Odense Fjord og Aa. 
Forst nogen Tid efter, at denne Vandvej var bleven til, omtrent sor 
50 Aar siden, skal der ved Stige vcere blevet bygget et enkelt mindre Skib. 
Det er se>rst i det Tidsrum, hvorom her er Tale, at egentlige Skibs- 
vcerfter opstode ved Kanälen. Det forste blev i Trediverne anlagt 
af Kanalens davcrrende Tommermand Hansen ved det af Ham iboende 
Hus paa Kanaldcemningen lidt nord sor Foergehuset. Han byggede, 
saavidt jeg har kunnet saa oplyst, dog kun en Zagt og en Slup. 
Z 1843 ansogte en Skibsbygger Hoyer fra Kjobenhavn om at saa en 
P lads til Skibsbyggeri ved Kanälen anvist, samt om at saa Under- 
stottelse til at begynde Foretagendet, men da det sidste blev Ham noegtet, 
opgav Han Planen. Det er Skibsbygmester Hans Lind Hansen, som 
har LEren as at have stobt et anseligt og velanset Skibsbyggeri ved 
dette lille Farvand. Han begyndte i 1842 i det smaa paa den af 
Tommermand Hansen anlagte Plads, men allerede 1843 erhvervede 
Han af Gjoestgiveren i Skibhusene en storre Plads, hvorpaa Han har 
udfoldet sin lange og hcederlige Virksomhed. Foruden Reparationer 
og Forstorrelser af mange oeldre Skibe har Han her bygget 25 storre 
Skibe, der alle ere blevne roste for Soliditet og hensigtsmoessig Byg- 
ning. Det forste starre Skib var Skonnerten „Mindet 1847"; iblandt 
de folgende maa iscer fremhoeves den tremastede Skonnertbrig „Adol
phine", Barkentinen „Odense", Skonnertbriggen „Skjcelfistore", Skon- 
nertbriggen „C. C. Hornung", Briggen „Regine" og det nylig af 
Stabelen lobne Dampflib „S if" , som er bestemt til at sare imellem 
Nyborg og England; dette er det forste Dampstib og det storste Skib, 
som nogensinde er bygget paa dette Vcerft, idet det er paa 163 
Loester, medens de andre noevnte have Haft en Drceatighed fra 80 til 
125 Lcester.

Ved Äaret 1850 anlagde en Skibsbygger Möller et Vcerft oppe 
ved Bassinet, men Han virkede kun i saa Aar. Senere byggede der 
Skibsbygger Abel; men Han havde Heller ikke Lykken med sig og stk 
kun et nyt Skib, „Jens Benzon", bygget. Z -flere Aar har nu Hr. 
Knudsen udfoldet en storre Virksomhed paa denne Plads. Endelig 
er i Halvtredserne et Forsog paa at stabe et Skibsvcerft ved Skibhusene 
blevet gjort af Skibsbygger H. Olsen. Enkelte af disse Bestrcebelser
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falbe saaledes vel i en senere Tid end den, som her er Gjenstand for 
Omtale, men jeg har her samlet bisse Enkeltheder, da hine Virksomheder, 
have vceret uafhcengige af, hvem der har ejet Kanälen.

X .
Fra Iste April 1858 til Udgangen af 1872.

Overdragelseu. Der havde i flere Aar vceret Tale om, at det 
vilde vcere i Bpens og Kanalens Interesse, om denne Ejendom blev 
overdragen til Odense Kommune. Stalen, som hidtil havde Haft den, 
havde vel i de senere Aar anvendt noget mere paa denne Domcene 
end tidligere, men et betydeligt Overflud indgik dog endnu i S tats- 
kassen, ligesom det ogsaa maatte antages, at Kommunen bedre end 
Staten vilde kunne varetage de forskjellige Znteresser. Etatsraad V. 
Petersen indledede derfor Forhandlinger med Mcend, navnlig davce- 
rende Stiftamtmand Unsgaard, som künde bidrage til, at et Skridt 
blev foretaget til en saadan Overdragelse. Sagen blev derefter om- 
talt i Finantsudvalget sor Finantsaaret 1855—56, og der kom i Be- 
tcenkningen en Bemcerkning om, at Staten burde forsoge en Overens- 
komft med Odense Kommune. P a a  bette Grnndlag blev der gjennem 
Stistamtmanden indledet Forhandlinger med Kommunen. Om Sagens 
videre Gang og Afslutning findes en udforlig Beretning i Departe- 
mentstidenden sor 1857, Side 21—25. I  Rigsdagen fremkaldte Lov- 
udkastet ingen stör Forhandling; i Folkethinget blev der nedsat et Ud- 
valg af sem Medlemmer: A. Hage, Hasle, Schovelin, Tscherning og 
Tuxen, hvis Flertal foreslog Ashcendelsen paa de af Regeringen fore- 
slaaede Betingelser, og Mindretallet (Hasle) afveg derfra kun ved at 
foreslaa en Kjobesum af 114,000 Nd. Af Udtalelserne i Rigsdagen 
skal jeg fremhceve: M an var enige om, at der ikke künde og ikke 
burde tages videre Hensyn til, hvad selve Anlceget havde kostet, men 
at Kjobesummen ncermest burde fastscettesefterOverskudet; de 170,000 Rd. 
Kurant, som Anlceget havde kostet, ansalte et Medlem til en Vcerdi af
300,000 Rd. nu om Stunder; et andet Medlem fremhcevede den Hcev- 
ning af Terrcenet, som jeg har omtalt paa forste Side, og som ifolge 
Forchammer vil vedblive at finde Sted og gjore Kanalens Vedlige- 
holdelse vanstelig; Landstingsmedlemmet Krag bemcerkede: „Odense 
Kanal er ingen misundelsesvcerdig Arv sra Fortiden, da man ved et 
Misgreb har gravet samme i alle Kompasstreger og gjennemskaaret et 
Torveterrcen, der ftadig reproducerer sig, i Siedet for at fore Kanälen 
igjennem Odense Aas naturlige, selvrensende Lob umiddelbart op til 
Byen."
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Loven blev vedtagen, som den var forelagt, og udkom under I5de 
Februar 1857. Dens Ordlyd er saaledes:

„Jndenrigsministeriet bemyndiges til at söge Odense Kanal 
med tilhörende löse og faste Ejendele overdragen til Odense Kjöb- 
stads Kommune imod en Godtgjörelse af 100,000 Rd. Denne 
Sum  sorrentes og afdrages i 28 Aar med 6 pCt. af Kapitalens 
oprindelige Belöb. Kanalens fremtidige Forhold til Regeringen 
og Kommunen ordnes overensstemmende med de sor Kongerigets 
kommunale Havne gjceldende Regler og Bestemmelser. Zövrigt 
har Jndenrigsministeriet at fastscette de noermere Betingelser, som 
maatte anses passende til at sikre Kongerigets Finantser deres af 
Afhcrndelsen flydende Fordring paa Kommunen.

Bestyrelsen. Kommunen overtog dog först den Iste April 1858 
— Skjödet er af samme Data — denne ny Ejendom, hvis Grcenser 
sidst ere afsatte paa et af Landmaaler Buchhave forfattet Kort, og den 
ny Kanalkommission blev sammensat af Borgermester Estrup, Told- 
inspektör Blom, der dog paa Grund af sin Alder afslog at indtrcede 
i Kommissionen, hvorefter Toldkontrollör Salchom valgtes, Etatsraad 
V. Petersen, Raadmcendene R. Holbech og Urban Hansen, Byraads- 
medlemmerne H. T. Helveg og Crone. Af disse Mcend ere Estrup, 
Salchow, Holbech og Crone afgaaede, og senere ere indtraadte Zustits- 
raad Mourier, Grosserer Esmann, Kjöbmcendene P . H. Petersen, 
Maegaard og Schnakenborg. I  nogen §id have ogsaa Major Zörgensen 
og Gjcestgiver Thomsen Haft Scede i Kommissionen. Ved den ny 
Kommunallov af 26de Maj 1826 kom Kanälen mere umiddelbar ind 
under Byraadet, der ved et Udvalg, der skal bestaa af Borgermesteren 
som förste Medleni og som Formand, fem af Byraadets Medlemmer 
og to udenfor Byraadet valgte, bestyrer Kanalens Anliggender. Naad- 
mand Urban Hansen har hele Tiden besorget Kassererforret- 
ningen og Negnskabsföringen. Det egentlige Tilsyn og den uinid- 
delbare Ledelse af alle Arbeider er overdraget en Kanalfoged, der igjen 
ligesmn tidligere har nogen Assistance. Da Kanälen gik fra Staten 
over til Kommunen, fratraadte Petersen, död 1862, og Skibskaptejn, 
Danebrogsmand Andersen ansattes som Kanalfoged, og det er denne 
Mands störe Sands for Orden og Punktlighed, der i Forbindelse med 
Kanaludvalgets Omsigt og Beredvillighed til at bevilge de nodvendige 
Midler, der har bragt mange af de tidligere Anker over dette uheldige 
Sejllöb til at forstumme, og som har skabt en Havn, der ikke staar 
tilbage for ret mange af dem, som Naturen har begünstiget.

Udforte Arbejder ved Kanälen og Bassinet. Der er ikke 
nogen af de mange Enkeltheder, som indbefattes under Begrebet 
„Odense Kanal", som ikke har modtaget störe Forbedringer. Kanälen 
er saaledes paa sin hele Strcekning ved idelig Mudring fordybet fra 
8 a 9 Fod til 10 a 11 Fod, hvilken sidste Dybde nu sindes i og 
udenfor Kanalmundingen, samt i Bassinet; flere udskydende Grunde,
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over hvilke der kun stod et P a r  Fod Band, ere blevne uddybede; 
Kanallobet er blevet meget reguleret, idet skarpe Hjorner ere blevne 
afgravede, og Bugter udfyldte, for at opnaa det forste ere flere min- 
dre Arealer blevne askjobte tilgrcensende Lodsejere; ved Mudringen 
er Bunden paa flere Sieder gjort bredere og ved Afgravning Skraa- 
ningerne gjort mere flraa; Bassinet er blevet forlcenget og paa flere 
Steder gjort bredere, saa endogsaa störe Skibe kunne vende derinde. 
Ncesten alle gamle Bolvcerker ere blevne fornyede og helt ny satte saa- 
vel i Bassinet som ved Skibhusene, saa at Lcengden af samtlige Bol
vcerker nu udgjpr over tusinde Alen; paa mange Steder er i Kanal- 
bredden sat Brcedegcerder, paa andre Stendoceringer, navnlig omkring 
Kanalhovederne, ved Stige, Skibhusene og i Bassinet, medens der 
paa samme Tid er blevet fortsat med Anbringelse af Fletvcerk og Ris- 
gcerder; ved Uddybning ere et P a r  Stoppepladser og en Havn ved 
Stige til Dampbaaden „Dagmar" blevne tilvejebragte, ligesom der er 
blevet truffet de nodvendige Foranstaltninger til, at Baade og mindre 
Fartojer kunne ligge sikkert ved Kanalmundingen. Trcebroer, hvorved 
Skibene kunne lcegge an, ere blevne byggede paa Vestsiden as Bassinet; 
flere Slcebesteder ere blevne indrettede, Losse- og Oplagspladsen er 
bleven forhojet med opkastet Ballast og med Afgravning ved 
Zernbaneanlcrget, hvilken Opfyldning iscer blev nodvendig, da Heste- 
banen i Aaret 1865 var bleven anlagt; da Gründen her endnu ved- 
blev at synke, er dette Arbejde alter og alter blevet gjentaget, hvor
ved ogsaa den i dette Tidsrum anlagte smukke Stenbro og Makada- 
misering nu og da har maattet udbedres ogfornys; Groften, som lob 
imellem Lossepladsen og Oplagspladsen, er bleven opfyldt, hvorefter 
der paa samme Sted er bleven anlagt en bred Gangsti; Dcemningerne, 
Nisteddcemning medregnet, ere helt igjennem navr.lig ude i Fjorden og 
imellem Ncesbyhoved Vejrmolle og Slusebroen gjort hojere og paa 
flere Steder ved Paaforsel af den opmudrede Zord og Ler ogsaa gjort 
bredere, og med det samme er ogsaa Trcekbanen baade bleven reguleret 
og istandsat ved Paaforsel af Grus og Slakker; Gründen er paa flere 
Steder bleven afsivet ved Faskiner og Vandrender, og for at Dpndet 
fra disse Lpb ikke skulde flyde ud i Kanälen, er der bygget Slamkister; 
en Mcengde Fortpjnings- og Varpepcele ere blevne nedrammede, og 
Varpankere anbragte udenfor Kanalmundingen og i Scekken; de til Ka
nälen hörende Huse ere blevne vedligeholdte, og et Oplagsskur og et Ma- 
terialhus ved Bassinet opforte; en ny Kolhalingsflaade blev bygget i 
1861. Storwllod bar et P a r  Gange anreitet betydelige Odelceggelser 
paa Dcemningnne og Sluserne, saaledes Natten imellem den 5te og 
6te November ,864, den 24de August s. A., den 13de November 
1872, ligesom Jsgangen i Foraaret 1867 og et Hpjvande i 1869 
meget beskadigede Kanalhovederne og Dcemningerne i Stranden, men 
Skaden er altid ufortovet og ikke som tidligere efter lang Lids Forlpb 
bleven udbedret. Dcemningen igjennem den forhenvcerende Noesby- 
hoved S o  er bleven overdragen til Ejerne af de tilgrcensende Skove 
imod at holde Spaserevejen vedlige og at betale en Afgift af 2 Rd. om 
Aaret. Alle tre störe Sluser ere flere Gange blevne istandsatte, og 
der er blevet sat nyt Bolvcerk ved Siderne.
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Baags Strand. Kanalkommissionen gjorde strax, ester at Kom
munen havde overtaget Kanälen og dermed ogsaa Baago, flere For- 
sog paa ved forbedrede Molleindretninger at faa Vandet ud af S tran 
den, men i Siedet for at formindskes tog det til, og da der nu sam- 
tidig atter klagedes over den skadelige Zndflydelse, som Stranden havde 
paa de omboendes Sundhedstilftand, lod man ved Kaptejn, Land
inspektor Klürver undersoge, hvad der var Gründen hertil, om Vandet 
kom fra de mere hojtliggende Marker eller fra en Lcekage i Dcem- 
ningen. Denne Undersogelse ledede til, at der blev foretaget nogle 
Forandringer i et Tillob ved Stige, men dette hjalp ikke videre, lige- 
som Heller ikke en ny Molle, der blev drevet ved Hestekraft, ganste 
künde udpumpe Vandet. Opmcerksomheden henlededes saa paa An- 
vendelsen af Dampkraft, og efter at der var forhandlet ved flere 
om Levering af et Lokomobil, kjobtes et saadant i 1864 af Anker 
Heegaard i Kjobenhavn for 1250 Rd. Dette havde den foronskede 
Virkning, idet man med hvert Foraar kan udpumpe Vandet i for- 
holdsmcessig kort Tid, faa at Stranden er torlagt ved den Tid, da 
Kreaturene komme paa Grces. P a a  samme Tid og senere blev der i 
Stranden gravet en Hovedrende og en Mcengde Stikrender af flere 
tusinde Alens Lcrngde, anlagt Veje og Gangstier med Broer. Ved 
Lavvande i Kanälen bliver forst om Foraaret igjennem Slusen ved 
Stige aftappet saa meget Band, at det tilbageblevne i Reglen kun 
staar fra 30 til 50 Tommer op i Hovedgroften, og denne Rest er det, 
som Lokomobilet igjennem en lille Sluse i Kanaldcemningen besorger 
over i Kanälen. Ved indtrcedende vedholdende Regnvejr scettes ogsaa 
senere hen paa Aaret Dampkraften i Bevcrgelse. Et Maskin- og 
Kulhus er i denne Anledning blevet opfort paa Kanaldcemningen. 
Alle disse Foranstaltninger saavelsom Driften have kostet og koste aar- 
lig ikke lidet, men disse Penge ere vel anvendte og bringe störe Ren- 
ter, hvilket man bedst vil kunne se af de forogede Zndtcegter, som haves 
af Bago Strand. (Se Regnskabet.) Det er gjort et Forsog med at 
opdyrke Stranden, og endfljont dette ikke er mislykkedes, er det dog 
tvivlsomt, om det indtil videre, da Grcesningen er saa fortrinlig, og 
Vandet endnu om Vinteren staar over en stör Del af Terrcenet, vilde 
vcere rigtigt at fortfcette dermed. Z 1869 lod Regeringen Stranden 
fkyldfcette, imod hvilken Forretning Byraadet lod nedlcegge Protest. 
Sagen er derefter gaaet til Proces, ved hvilken Kommunen har labt 
ved de to forste Znstancer; den er nu gaaet til Hojesteret.

Bugseringen. D a der opkom en Tvist med de Mcend i Stige, 
som kontraktmcessig besorgede Bugseringen ved Hestekraft — Trcellingen 
—, og man tillige onskede en Bugsering paa Fjorden, forte det i län
gere Tid ncerede Dnfke om at faa en Bugserbaad paa Odense Fjord 
og Kanal til en Forhandling om denne Sag. Efter at man i 1862 
og 63 i Kanaludvalget, Handelsforeningen og Byraadet havde droftet 
dette storre Sporgsmaal og henvendt sig til forskjellige for enten at 
leje eller at kjobe et til dette Brug passende Fartoj; affluttedes i 
M aj 1863 en Kontrakt med Firmaet Burmejster og Baumgarten om
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at bygge en Dampbaad, drcegtig 6 3 ^  Tons af 20 Heftes Kraft for
20,000 Rd. Belobet laantes af Fyns S tifts Sparekasse, og bette Laan 
flulde afdrages og forrentes ved en Forhojelse af Kanalafgiften og 
ved et Tilskud aarlig af Kanalkassen, medens Betalingen for 
Benyttelsen af Baaden antoges at ville medgaa til Driften. Ban
den, som blev kalbet „Dagmar", ankom i Bassinet den Ode Oktober 
1864, fort af Kaptejn Fischer i Stige, som siden beständig har vceret 
dens Forer. M an har gjort Forsog med i Sommermaanederne at 
lade Baaden gjore Ture til Samso, Horsens og Aarhns, men da 
Fortjeneften herved ikke künde veje op imod Savnet af Baaden i Ka
nälen og paa Fjorden, horte man snart op dermed. Baaden har Haft 
en aarlig Zndtcegt af imellem 6 og 8000 Rd., hvoraf omtrent 2000 Rd. 
ere medgaaede til Afdrag og Forrentning af Gjcelden; som nu er bragt 
ned til 8095 Rd. 68 ß. (Mere herom findes under „udforte Arbei- 
der" og „andre Säger".

DampskibSfarte». Som vi have set, tog en regelmässig Damp- 
fkibsfart paa Odense sin Begyndelse i 1857, men den var knn af kort 
Varighed. Farten gjenoptoges i 1859 af Dampskibet „Fiona", som 
lob imellem Kjobenhavn—Odense og Flensborg. Skibets Expeditor 
hersteds var Bankdirektor Bierfreund, og dets Forer Kaptejn Raa- 
have. Dette Skib lob strax helt op i Bassinet, men Ka
nalkommissionen troede ikke at turde tillade dette, idet der gjordes 
gjceldende, at Skibet, navnlig ved de davcerende starpe Omdrejninger, 
mudrede for meget i Kanalbredderne. Der blev derfor paalagt Foreren 
ikke at lobe op ad Renden med Dampkraft, men at lade sig trcekke med Hefte. 
Dette Forbud agtedes imidlertid ikke, hvorefter man forbod Lodsen at 
lodse Skibet op; da saa Skibet gik op uden Lobs, rekvirerede man 
en Fogedforretning for at udvirke et Forbud imod denne Dampfart 
paa Kanälen fra Skibhusene og op i Bassinet. Da man imidlertid 
havde forvisset sig om, at Skibet ved at blive flcebt af Hefte voldte 
mere Skade end ved at gaa med Dampkraft, tog man Rekvisitionen 
tilbage, men indgik derpaa til Ministeriet med en Forestilling om det 
passerede, og hvad der fremtidig var at gjore. Ministeriet resolverede, 
at Skibet for hver Gang, det passerede Kanälen paa den ncrvnte 
Strcekning ved Hjcelp af Dampkraft, stulde erlcegge en Extraafgift af 
7 ; Rd., og at denne Betaling ogsaa flulde ydes for de Gange, det 
allerede paa denne Maade havde passeret Kanälen, hvilket Belob vilde 
blive en 3 a 400 Rd. Ved Underhandlinger af Skibets Expeditor 
med Kanalkommissionen blev dog en mindelig Overenskomst truffen, 
hvorefter der flulde anvendes baade Damp- og Hestekrast, og den paa- 
budne Extraafgift blev ikke udredet. Denne S ag  foranledigede en län
gere Avisfejde imellem Bankdirektor Bierfreund paa den ene og Raad- 
mand R. Holbech og Skibskaptejn H. T. Helveg paa den anden Side, 
hvilke Artikler findes i „Fyns Avis,, for 8de Zuli 1859 og folgende 
Numere. „Fiona" aflostes af „Bdun" fra Randers, som vedblev at 
fare paa Odense, indtil „S t. Knud" i 1867 blev anflaffet. Znitiativet
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til Anfkaffelsen af bette Skib blev taget af Bankdirektor Biersreund, og 
öfter Forhandlinger i Handelsforeningen blev det bygget paa Aktier hos 
Burmeister og Wain i Kjobenhavn. Det solgtes Aaret öfter til det 
forenede Dampskibsselflab, men vedblev at fare paa Odense. Det har 
hele Tiden vceret fort af Kaptejn Rasmussen og hersteds expederet af 
Hr. P . Petersen. Enkelte Gange er Farten bleven besorget af et an- 
det Dampfkib. ligesom ogsaa et og andet af Statens mindre Damp- 
flibe have gjcestet Odense Havn.

Regnflabet. Kanaltaxterne ere et P a r  Gange blevne noget 
forandrede, saaledes i 1862 og for ganske nylig for at kunne optage 
Konkurrancen med Zernbanen, hvis nedsatte Taxier syntes at ville 
trcekke Trafiken mere end onflelig fra Sovejen. Den Zndflydelse, fom 
man strax frygtede for, at Zernbanen vilde faa, har imidlertid hidtil 
ikke vceret faa stör, fom man antog, og det er at haabe, at det frem
deles vil lykkes Kanaludvalget og Byraadet at bestyre Kanalvcesenet 
saaledes, at denne kostbare kommunale Ejendom ikke fkal tabe sin Vcerdi. 
Naar jeg nu giver en Oversigt over Kanalens Zndtcegter og Udgifter 
i de Aar, den har tilhort Kommunen, vil man se, at baade bisse og 
hine have vceret betydelig storre, end da Staten ejede Kanälen, samt 
at de i dette Tidsafsnit omtrent have holdt sig paa samme Standpunkt, 
dog er Hovedindtcegten, Kanalafgifterne og Bropengene, — a — blevne 
noget formindflede, men dette er omtrent blevet erstattet ved de for- 
ogede Zndtcegter af Baago Strand — d —. Til Udgifterne höre
ogsaa Renterne og Afdrag af Kanalgjcelden, samt Tilfkudet til Bug
serdamperen „Dagmar".

Zndtoegt. U dg ift.
Rd. Rd.

1858-59 a) 12,990
d) 950

13,940 10,201
1859-60 a) 14,536

d) 991
15,527 13,789

1860-61 s) 14,386
d) 969

15,355 15,237
1861-62 a) 13,876

Ir) 774
14,650 13,902

1862 63 a) 15,592
d) 642

16,234 16,138

Zndtoegt. U dg ift.
Rd. Rd.

1863-64 L) 15,686
b) 637

16,323 14,926
1864-65 L) 16,029

d) 716
16,745 19,300*)

1865-66 a) 21,435
b) 789

22,224**) 18,459

*) Deraf niedgik der til Baagos Ud- 
txlrring 3,559 Rd.

**) At Jndtcegten dette Aar var faa 
stör, hidrprer fra Anloeget af den 
fynfke Jernbane, da faa mange Ma
terialer dertil kom ad Sovejen til 
Odense og bleve oplagte ved Ka
nälen.
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Jndtcegt.Rd Udgift.
Rd. Jndtcegt.Rd.

a) 14,184
Udgift.

Rd.1866-67 a) 17,411 1870
d) 937 b) 2,479

18,348 17,799 16,663 17,135
1867-68 a) 17,611 1871 a) 15,222

d) 1,192 d) 3,155
18,803 23,177 18,377 16,289

1868*) a) 15,247 1872 a) 16,639
b) 1,423 d) 2,339

16,670 18,505 18,978 17,827
1869 a) 15,687

b) 2,004
17,691 16,957

Aaret 1872 fluttede med en Kassebeholdning af 6417 Rd. 27 ß. og 
ved Udgangen af Aaret var Kanalens Gjcrld nedbragt til 60,530 Rd. 42 ß.

Jnddaerrmingsplaner og Jnddcrmningsforetagender. I  1863 
ansogte Io Mcend, Bollhorn og Björn, om Tilladelse til at turde ind- 
dcemme Lumby og Seden Strande; Sagen kom til Byraadets Erklce- 
ring, men medens denne — Erklceringen — veliAlmindelighed anbefalede 
Planen, opstillede den dog af Hensyn til Kanalens Vedligeholdelse saa- 
danne Betingelser, som vanskelig nogen Kapital turde indlade sig paa. 
Nu slcebte Sagen sig hen i nogle Aar, i hvilke Eneretshaverne sor- 
handlede med forskjellige om at afkjobe dem Retten og med Byraadet 
om at faa Betingelserne lempede. D a dette sidste ikke opnaaedes, 
maatte Bollhorn, — Björn var tidligere fratraadt — opgive Planen, 
som i 1871 gjenoptoges af Prokurator Borch, Zngeniorkaptejn Brum
mer, og Overintendant Svendsen. Disse Herrer ansogte imidlertid 
kun om Tilladelse til at turde inddcemme Lumby S traps D a S a 
gen kom for i Byraadet, rejstes der Sporgsmaal om, hvd'LMot Odense 
Kommune selv burde overtage dette Foretagende, og da dette Forflag 
med en ringe Stemmeflerhed blev forkastet, opstilledes og vedtoges de 
Betingelser, under hvilke man turde anbefale de ncevnte Herrers An- 
dragende. Endfljont disse Betingelser ikke vare saa afskrcekkende — 
se Uddrag af Odense Byraads Forhandlinger for Aaret 1871, Side 
41 og folgende Sider — som de, der vare opstillede for Bollhorn og 
Björn, saa troede dog Andragerne ikke at kunne benytte den saaledes 
givne Tilladelse og have senere udkastet en anden Znddcemningsplan, 
ved hvis Udforelse man ikke vil benytte Kanaldoemningen og derfor 
formentlig Heller ikke vil blive afhcengig af, hvorledes Odense Kom
mune stiller sig til Sagen. Endnu for denne Znddcemningsplan

*) 3 dette Aar blev Regnflabsaaret atter f̂ rt tllbage til Kalenderaaret, saa 
her kun er Tale om Tiden fra Iste April til Aarets Udgang.



65

dukkede srem, havde 12 Gaardmcend i Stige faaet Tilladelse til at 
inddcemme det Stykke af Vigen, som stoder umiddelbart op til den af 
L. Paulsen paabegyndte og senere fuldendte Jnddcemning, og Enerets- 
haverne have ogsaa sat et Dige, men da dette kun ragede lidt op 
over Dagligvande, have Hojvandene senere bortskpllet Toppen af denne 
Dcemning. Dette Terrcen vilde imidlertid uden synderlig Bekostning 
blive torlagt, saasnart den störe Znddoemning efter den forste P lan  
kom i Stand, men da nu denne vil indskrcenke sig til en Del af 
Lumby Strand, vil den nceppe komme Eneretshaverne i Stige til 
Gode. Det Terrcen, hvorom her er Tale, er en 44 Tonder Land. 
Lcengere ude i Fjorden under Munkebo Bakke har Entreprenor Lar- 
sen af Odense paabegyndt Znddoemning af en storre Zndrevig. (De 
Kilder, hvoraf man kan faa ncermere Oplysning om Znddoemninger i 
Odense Fjord ere ncevnte paa forste Side.)

Andre Anliggender. Lodserne i Odense Fjord mistede noget 
af deres Fortjenefte ved Anfkaffelsen af „Dagmar", og der opstod i 
den Anledning nogen Strid, som dog snart jcevnedes ved mindelig 
Overenskomst. Ncesten ligesaa gik det med den Trcette, som foran- 
ledigedes ved det Krav paa Godtgjorelse, som Kanaludvalget i 1864 
forlangte af de Mcend, som i 1863 havde ladet Ncesbyhoved S o  ud- 
torre. Der var nenilig ved denne Lejlighed igjennem Klusetstusen i 
Kanälen udflydt saa megen Mudder fra Soen, at der udenfor Slusen 
i Kanälen kun var 7 til 8 Fod Band. Der blev nedsat en Land- 
vcesenskommission, ved hvilken Sagen i Mindelighed afgjordes saa- 
ledes, at der af vedkommende Lodsejere gaves Kanalvcesenet en Godt
gjorelse af 162 Rd. Der var Tale om ved Opmudring at gjore 
Sejllobet igjennem den saakaldte „Scek" bredere, og da opkrceve en 
ringe Afgift af Varer, som bleve lossede i Klintebjerg Havn; Ejerne 
af Etablissementet modsatte sig imidlertid dette, og da det ved Anfkaffelsen 
as Bugser pbaaden blev mindre nodvendigt at foretage denne Ud- 
videlse af Sejllobet, opgaves Planen.

Et Andragende til Regeringen i 1871 om nogle Lempelser i 
Betalingen af Restgjcelden affloges. „Dagmar"s Bescetning reddede i 
1869 Mandskabet paa Skonnerten „Kristian" og lonnedes derfor 
med 50 Rd. Tilscetningen i Kanälen var altid störst i Mundingen 
og lige udenfor samme, og da igjen iscer i den vestlige Side af Lobet, 
hvor der flere Gange var tilsat med 3 a 4 Fod Mudder. Der an- 
fkaffedes en Metalsprojte til Skibenes Rensning og en Decimalvcegt, 
hvorpaa der kan vejes 3000 Pd.; Sprojten havde tilhort „Alexander 
Newfly", som strandede paa Harboore. Z 1865 opmudredes Klinte- 
bierg Havn, hvorlil Grosserer Esmann benyttede Kanalens Mudder- 
mafline.

Da Frederik den syvende sidste Gang var i Odense — 1862 —, 
gjorde Han ombord paa sit Lystfartoj i Selfkab nred Kanalkommis
stonen, Byraadet og flere indbudne en Lysttur ud ad Kanälen til den
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lille Holm i Fjorden nordost for Klintebjerg, hvor der spistes Fro- 
kost; Holmen gav Köngen ved denne Lejlighed Navnet „Unsqaards 
Holm".

Z Aaret 1863 foreslog Jndenrigsministeriet at scelge Baago til 
en Prwatmand med den Forpligtelse, i en fastsat Tid ganfle at ud- 
torre Stranden, og det var kun ved Kanalkommissionens velbegrundede 
Modforestillinger, at det Tab for Kommunen, som Salget vilde have 
medfort, forhindredes.

X I .

Odense Hlindclsflaa-e og Handel for og nn.
Naar jeg havde saa megen Fantast, som den Forfatter havde, 

der i 1775 fortceller, at Odin havde sin Flaade liggende i Somose 
ved Tollelund; vilde jeg sandsynligvis have kunnet beskrive, hvorledes 
den Knub eller udhulede Trcestamme saa ud, hvori Odin forste Gang 
satte over Odense Aa, og da dette Fartoj vel maa kunne betragtes 
som Stamfader t>l alle de ovrige, som Odense har ejet, vilde jeg saa- 
ledes ogsaa have begyndt ved Begyndelsen af Odense Handelsflaades 
Historie. Nu er jeg ikke saa lykkelig og maa derfor ikke blot over
springe Begyndelsen, men ogsaa Fortscettelsen, og kan tun begynde, hvor 
jeg omtrent maatte ende. Zeg har nemlig kun kunnet finde spredte Op- 
lysninger om, hvor mange og störe Skibe, der have Hort hjemme i 
Odense, eller hvis Ejere have boet i denne By, for indevcerende Aar- 
huudrede. Deres Antal har imidlertid nceppe nogensinde vceret stört, 
naar man ikke vil tage Stige med, thi der ude boede, i det mindste i 
forrige Aarhundrede, de fleste, som ejede og forte Skibe. Z Frederik 
den andens Tid maa der dog have vceret drevet nogen storre Handel 
og Skibsfart af Borgere i Odense, hvilket fremgaar saavel af Oluf 
Bagers Historie som af Beretningen om, at Odense i den nordifke 
Syvaarskrig maatte yde störe Leverancer til Sovcernet, ja endogsaa 
udruste og vemande et Krigsflib, hvilket dog godt, efter hvad vi vide 
om de da brugelige Krigsskibe, kan have vceret en stör Zagt. Man 
kan med temmelig stör Sikkerhed antage, at, paa en ganske enkelt Und- 
tagelse ncer, have alle her hjemmehorende Skibe, indtil Handelen efter 
Krigen fra 1807 til 1814 tog noget Opsving, have vceret enmastede 
Fartojer Der vilde altsaa kun vcere at undersoge, hvor mange Byen
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har ejet af saadanne Skibe, men den Videnflab, soin kaldes Statistik, 
kjendte man indtil for faa Aar ikke, og naar en enkelt Forfatter om- 
taler Odense Handel, da opgiver Han ikke noget Tal i saa Henseende. 
Man ved imidlertid, at de faa Skibe, som hörte hjemme i Odense 
og Stige, ncesten udelukkende sejlede paa Kjöbenhavn, Lübeck og Norge. 
At Skibene maa have vceret smaa fplger jo ogsaa deraf, at störe ikke 
künde komme op til de egentlige Havne i Aaen og ved Stige, og 
Havnen ved Klintebjerg, tidligere Klintepre, var jo den Gang egentlig 
ikke andet end den aabne Fjord. ,

Medens det nok er muligt, at der i et eller andet Vcerk eller Arkiv 
kan findes Oplpsninger om en celdre Tid end 1769, maa jeg dog af 
Mangel paa Kjendskab dertil begynde med dette Aar, i hvilket Odense 
med Stige ejede 19 Fartpjer, som alle vare Zagter; i 1799 
havde dette Tolddistrikt dog 29. Som tidligere bemerket forsvandt 
denne Flaade ncesten ganske i Krigen, og det gik kun langsomt med 
at stabe en ny. Ved Aarei 1830 var den kun voxet til 32, som 
alle vare mindre Fartöjer. Men nu gik det rast fremad, og alle
rede ved Aaret 1848 var Antallei voxet til 50, og Lcestedrcegtigheden 
mere end fordoblet. Det stprste Opsving tog dog Odense Handelsflaade 
i Halvtredserne, da den voxede til 74 Skibe med en Drcegtighed af 
2,220 Kommercelcester, ncesten det dobbelte af hvad den var i 1848. 
P aa  dette Standpunkt har den siden holdt sig.

Med H a n d e l e n  har det altid staaet noget bedre til end med 
Skibsfarten, Ihr stört 'Opland og Blomstring af en eller anden Zndu- 
strigren har Odense altid kunnet glcede sig ved. Dog, da Landbostan- 
dens Kaar have en stör Zndflydelse paa Provinsbyerne, og hine, som, 
bekjendt, indtil Trediverne vare alt andet end misundelsesvcerdige, stod 
Haudelen indtll ved denne Tid i Odense som i alle andre Byer 
i Stampe. Zeg stal dog ikke ncermere omtale Byens Handel 
r tidligere Tider, men henvise til Biflop Engelstofts „Odense 
Bys Historie", som indeholder ikke faa Oplysninger i den Hen- 
.̂seende.

Den bedste Maalestok for Handelens Standpunkt har man r 
Toldindtcegterne, men denne Maalestok kan dog kun anvendes paa den 
allernyeste Tid, eftersom Pengenes Vcerdi har forandret sig saa meget, 
og Toldlovgivningen ogsaa er undergaaet störe Forandringer. M an 
er derfor ikke berettiget til at uddrage den Slutning, at, fordi Znd- 
tcegten af Tolden og Konsumptionen i Odense for henved 100 Aar 
siden kun var omtrent 16,000 Rd. aarlig, men nu aarlig i Gjennem- 
snit 230,000 Rd., Handelen er bleven over 14 Gange stprre, me
dens det dog er mere end sandsynligt, at den er bleven endnu flere 
Gange stprre. Til de ovenfor ncevnte Omstcrndigheder, som gjör det 
umuligt at drage en Parallel imellem Nutid og Fortid ester denne 
Maalestok, kommer endnu, at Smugleriet tidligere dreves i et saa 
stört Omfang, at nceppe mere end Halvdelen af de indfprte Ma- 
nufakturvarer bleve fortoldede og stemplede; Bissekrcemmere fra Sles- 
vig indsmuglede en stör Mcengde ved Lillebelt, og fra Skibene 
stete Smugleriet fornemmelig ved Stige, som i Forhandlingerne i



1823 og 24 om Baago Strands Aflukning fra Kanälen i de stcerkeste 
Udtryk betegnes som en fand Smuglerrede. Zeg flal derfor ind- 
skrcenke mig til at meddele, hvormeget Toldindtcegterne med Tillceg af 
Skibs- og Brcenderiafgifterne, men med Fradrag af Godtgjorelserne 
og Krigsskattolden have belobet sig til siden 1865.

Z Regnflabsaaret 1866—67 vare de 225,004 Rd., 1867—68 
235,354 Rd., 1 8 6 8 -6 9  243,865 Rd., 1 8 6 9 -7 0  227,143 Rd., 
1870—71 227,076 Rd., 1871—72 226,080 Rd.






