
Et Inddæmnings-Projekt fra 1726. 
(Taarup Strand ved Kerteminde.) 

Af V. Woll. 

I Aarbogen for 1924 har Forfatteren i en Artikel om Kerte
minde Markjorder omtalt den nu tØrlagte "Taarup Strand", op
rindelig en Vig af Odense Fjord, der strakte sig Nord om Kerte
minde Jorder helt over til Storebælt og næsten skilte Hindsholm 
fra det øvrige Fyn, - samt at Kerteminde-Tolderen Johan Mad
sen omkring 1670 gjorde et mislykket Forsøg paa at inddæmme 
den, men at man ikke fØr i 1812 naaede at faa Held dertil. 

Af en Del Aktstykker, som Forf. har fundet dels i Lands
. arkivet i Odense, dels i Rigsarkivet, fremgaar det imidlertid, a t 
man ogsaa i 1726 har omgaaedes med Planer om Foretagendet. 

En Mand ved Navn Peter Wedel, der betegner sig som "fhv. 
Flensborg Amts Fiskeri-Forpagter", indsendte nemlig den 7. A ug. 
1726 en Skrivelse til Rentekammeret derom. l Dokumentet, som 
er affattet paa Tysk, meddeler han, at han i 3 Aar har maattet søge 
sit BrØd snart her, snart der, hos sine BrØdre 1 ) og andetsteds, 
og under denne Omflakken har han seet en hel Flade mellem 
Kerteminde og Odense Fjord oversvømmet med Saltvand, et 
ubrugeligt Distrikt, en halv Mil i Omkreds, som med ringe Be
kostning kunde tørlægges ved Inddigning og Sluser og forvandles 
til Enge og Kornmarker. Nogle Borgere og andre har nu udtalt 
sig med, at de vilde ansØge Kon gen om at maatte lade det inddige 
og gøre Wedel til Interessent ( "mich mit Ih~ en interessiren zu 
lassen"). Han ansøger da Rentekammeret om, at nævnte "Revier" 
paa Kongens Bekostning maa blive inddæmmet til dennes Inter
esse og Landets Nytte, og at han maa blive benyttet dertil, saa at 
han ikke alene nyder en billig "Besolldung als Amplonoer" (LØn 
som Entreprenør?), men ogsaa fa ar overladt en lille Del af 
Arealet til fremtidigt Underhold. 

1 ) Mulig var h an beslægtet med Claus Johansen Wedel, der var Præst 
i Munkebo 1695- 1748, og som stammede fra Nustrup i Gram Her
red i Sønderjylland. - Taarup Strand ligger kun 4- 5 km fra 
Munkebo. 
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I Odense sad paa denne Tid den dygtige og virksomme Chr. 
Sehestedt som Stiftamtmand, og da han fik Wedels Ansøgning til 
Erklæring fra Rentekammeret, nØjedes han ikke med at sende 
Magistraten i Kerteminde en skriftlig ForespØrgsel, men kØrte 
selv ud og saa paa Forholdene. 

Magistratens Udtalelse, dateret 23. August 1726, fortjener at 
anføres i sin Helhed. Den lyder saaledes: 

"Hvad man til Beskaffenhedens Oplysning om det her st rax ved 
Byen under Saltvand beliggende Distrikt, som forhen af afgangne Tol
der sal. J o han Madsen hm· været inddiget, en Del af egen Erfarenhed, 
en Del af endnu levende gamle Mænds Beretning de1·om har kunnet 
formaaet, vil man Deres Excellence ved følgende underdanigst have 
forestillet: 

1) Findes be1·ørte Distrikt langt fra ikke af den Distance, som for
mærkes være andraget. 

2) har det sit Indløb af Midskov Gab fra det store Bælt og igen løber 
ud her ved Kerteminde i Sti·anden, saa at det lettelig er at slutte 
ved og efter Foraars gemenlig forefaldende høje Vande dette vil 
paafølge, at ifald der saaledes paa den Maade, som ved Inddæm
ning sker, skulde for Strømmen blive stoppet, det da uimodsigelig 
vilde paafølge, at de paagrændsende Proprietairers Bøndergods og 
Jorder under det derved ex traordin ær voksende høje Vande vilde 
staa i Fare for stor Skade, som er en Post en og anden, som ellers 
mulig kunde have gjort sig samme Tanke, som forhen afgangne 
sal. Tolderen sig har forestillet, at ville møde dem til Anstød. 

Tilmed for det 3. vil en Del gamle Mænd forsikre, at da det 
sidst var inddiget, skulle det ved en Springquelle være opsprungen, 
som efte r deres Formening ikke lettelig skulde kunne stoppes, 
hvilkel og den sal. Tolder med alle sine Midler og Verdsens Vel
færds Forlis maatte befinde." 2 ) 

Af Stiftamtmandens Erklæring til Rentekammeret, dat. 24. 
s. M., sees del, at han har foretaget en grundig UndersØgelse af 
T errænet, idet han baade har kØrt rundt om hele Arealet, og 
"hvor muligt v·ar" ogsaa igennem det og blandt andet beset Re-

2 ) Johan Madsens Bo var insolvent; de store Gældsposter, der paa
hvilede det, var mulig Laan til Inddæmningsarbejdet; saaledes 
havde Rigets Marskal Christoffer Kørbitz 558 Sldl. tilgode, Borg
mester Baltzer Sechmann i København 724 Sldl. og d en kendte Abel 
Cathrine u3u Sid!. (Kerteminde Skiftebog 14. Juni 1u75.) 

Årbog for Odense og Assens Amter 1932



149 

sterne af Tolderens gamle Dige. Imid lertid fandt Stiftamtman
den, at Inddigningen baade vilde blive meget kostbar, vanskelig 
at vedligeholde og ikke af saa stor Nytte som angivet, saasom 
en stor Del af Arealet bestod i Sandbund, "som intet produce1;er" . 
Hans Skrivelse ender med et Forslag om, at IngeniØr Joaehim 
Frederik Ramus, som har været i Oldenburg hos Geheimeraad og 
Overlanddrost Sehestedt for at istandsætte Diger der (se Biogr. 
Lex. XIII . 388), maa blive sendt til Fyen for al bese Forholdene. 

Allerede den 12. September s. A. traf Kongen imidlertid fØl
gende Beslutning, der meddeltes Sehestedt: 

"Der maatte fØrst undersØges, hvem dette Land egentlig tilkom, 
som skal inddiges, om det hØrer Byen eller Proprietair Bryg
man 3 ) til, og siden maatte og undersøges, hvor hØjt Bekostnin
gen sig vilde belØbe, og hvad for avantage man siden deraf kunde 
v.ente." 

Stiftamtmanden anmodede imidlertid Ingeniør-Major Henrik 
TØnstedt i Nyborg om at tage sig af Sagen, og denne Officer, som 
tidligere under General Scholten havde deltaget i Digearbejder 
i Holsten, indgav da et Forslag, dat. 9. Oktbr. 1726, som findes i 
Landsarkivet (Odense Amts Arkiv Pk. 269). Paa Dokumentets 
2 Indersider' findes en Kortskitse over hele Arealet; den kan, 
uagtet den er stærkt medtaget af Fugtighed, endnu tydes og 
synes at stemme helt godt med Forholdene, som de sees endnu. 
Tolderens Dige er anfØrt derpaa, vel 15- 1600 Meter fra Odense 
F jord, hvorimod TØnstedts Forslag lægger Diget meget nær Fjor
den, lidt Syd for den nuværende Dæmning, hvor Lavningens 
Bredde kun er ca. 100 Meter. - Forøvrigt sees det a f Forslaget, 
at Tønstedt har opmaalt hele Arealet til 4,666,510 Kvadratalen, 
a ltsaa godt 330 Td. Land; i den fØrste Tid vil det efter hans 
Mening kun være tjenligt til Græs, men med Tiden v'il der kunne 
avles Sæd derpaa. 

Han tænkte sig Arbejdet udfØrt ved Soldater, idet det gennem 
det 17.- 18. Am·hundrede var ret almindeligt at anvende dem 
som en billig Arbejdskraft til alle større A11bejder paa kongelige 

a) Oberstløjtnant Godske Bruggemann ejede Ulriksholm i Kølstrup 
Sogn fra 1702 til 1730. Til Ulriksholm hørte endnu i 1794 Gods i 
Drigstrup Sogn, der ligger umiddelbart Syd for Taarup Strand, 
se Hist. Aarb . IV. 681. 
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Slotte, Fæstninger o. !., baade Jordarbejder og Bygningsforeta
gender. - Der vilde da medgaa en hel Sommer, beregnet til 120 
Arbejdsdage, m ed en Styrke paa 10 Underofficerer, 250 Mand og 
l Tambur - den sidstnævnte havde man vel Brug for til at slaa 
Reveille og Retræte eller andre Signaler - og beregnet efter en 
ArbejdslØn af 6 Skilling daglig pr. Mand vilde Udgifterne b live 
1957 Rdl. 3 Mark, hvortil yderligere kom 400 Rdl. til Redskaber, 
saasom Skubkarrer, Hakker, Spader, LØbeplanker og "Vand
skufler.4) 

Stiftamtmanden sendte d. 12. s. M. Forslaget til Rentekamme
ret med den Udtalelse, at han "efter sit Tykke og ringe Om
dØmme" fandt Kortet "meget vel og omstændelig forfattet", hvor
hos han tilfØjede, at Majoren mundtlig havde udtalt, at ingen af 
de tilgrænsende Lodsejere kunde finde sig forurettet ved Ind
grØftningen, naar kun denne nØjagtig fulgte den paa Kortet viste 
Linie.5 ) 

SpØrgsmaalet om Ejendomsretten til Arealet lykkedes det -
saavidt det kan sees - ikke at faa klaret. SkØnt Stiftamtmanden 
den 12. Oktbr. 1726 erindrede Magish'aten derom, fik han dog intet 
Svar derpaa, og en fornyet ForespØrgsel til ham fra Rentekam
meret den 19. s. M. synes ej h eller at have fru gtet._ Det maa vel 
ogsaa have haft" sine Vanskeligheder at oplyse, hvem der var Ejer 
af et Grundstykke, der til Stadighed var oversvømmet af Salt
vand og formodentlig hidtil anseet for værdilØst. Sagen synes i 
hvert Fald at være gaaet i Staa paa dette Punkt, hvad enten det 
skyldes Tvivlen om Ejerforholdet, eller man har fundet den 
ans laaede Udgift ved Foretagendet for stor i Forhold til det 
mulige Udbytte. Det er i hvert Fald ikke lykkedes at finde flere 
Aktstykker om den, og Peter Wedel har vist n æppe faaet noget 
ud af sit Projekt. 

Da man i 1812 endelig havde faaet Inddæmningen gennemfØrt, 
skete Fordelingen af det tØrlagte Land ved en Forretning, der af-

4 ) Det ses ikke, at der er regnet med den meget væsentlige Udgift, 
der vilde medgaa til at holde Vandet borte, naar Arealet var tør
lagt. Endnu den Dag i Dag maa der omtrent stadig holdes en Vind
og Petroleumsmotor igang dertil, idet Arealets laveste Punkt ligger 
1 Meter under daglig Vande i Storebælt. 

' 5) Derved vilde m im formodentlig ikke indgrøfte mere, end hvad der 
sædvanlig stod under Va nd, altsaa var ubrugeligt for Naboerne. 
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holdtes i Kerteminde den 8. Maj 1816 under Ledelse af Stiftamt
mand Cederfeld de Simonsen, saaledes at det deltes mellem Kerte
minde Kommune, Hovedgaardene Lundsgaard, Hverringe og Bro
lykke samt nogle enkelte Selvejere i Drigstrup Sogn, en Ordning, 
der bifaldtes ved Reskript af 25. Juli 1816 ("Taarup Strands 
Protokol" i Byraadets Arkiv i Kerteminde). De enkelte Lodsejere 
bidrog i Forhold til deres Areal til Fællesudgifterne ved Pump
ning, GrØfteoprensning o. 1., indtil der i 1924 oprettedes et "Pum
pelag" mellem Lodsejerne, og en "Partsfordeling" af Udgifterne 
finder nu Sted. 
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