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Arne Andersen viser Lammefjordens kanaler. Den blå streg er 

landkanalen, 42 km rundt om den inddæmmede fjord, for at 

opsamle det vand, der kommer fra “land”. Den lyseblå streg er 

afvandingskanaler på 55 km, på den udtørrede fjordbund. Det 

hvide X i den blå sø, blev først udtørret i 1943. Og det røde X er 

Dæmningen. Hele det udtørrede område er på 5.500 ha. - et 

område på størrelse med Amager. 

 

 
Det hele startede på Dragsholm Slot, hvor lensbaron Zytphen 

Adeler så muligheden for at få mere landbrugsjord. 

Faktisk begyndte det i 1873 og allerede i 1874, blev Dæmningen 

lukket. 
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Under stormfloden i oktober 1921, var dæmningen lige ved at 

styrte sammen, og folk var begyndt at gå i panik, fordi alle var 

totalt udmattet, og ingen troede på at dæmningen holdt. 

 

 
Men 20 minutter senere vendte vinden - og det gav de hårdt 

arbejdende på dæmningen de sidste kræfter. 
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Og kvinderne derhjemme faldt til ro. 

 

Færgemanden var ikke glad, fordi nu tjente han ingen 

penge. Men så fik han lige pludselig en pose penge med 

10.000 kr. Og dengang kunne man købe et hus for 1.000 

kr., så nu var han reddet.  
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Under gulvet i pumpestationen er der vand - og man kan faktisk 
sejle derind.  
I gamle dage - da man fangede ål i Lammefjorden - havde man 
fundet på at stjæle ålene op gennem gulvet i hyttefade. 
 

Bygningen er en arkitekt tonisk begivenhed ud over det 

sædvanlige. Der er et par meter ned til vandet, og derfor går 

den ikke i forrådnelse. Det var arkitekt Stig Løcke, formand for 

Klub Odsherred, der fortalte meget detaljeret om det. Og selv 

han var imponeret.  
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Til sidst blev der fortalt lidt om grøntsager og gulerødder, og så 

sang vi en meget fin sang om hele forløbet. 

  

 

Bagefter blev der serveret lækre sandwich med diverse 
drikkelse. 
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Fremover bliver der indrettet et lokale i pumpestationen, som 

skal rumme café og meget mere, samt alverdens 

arrangementer - private som offentlige. Men de mangler stadig 

3 millioner, udover de 10 millioner man allerede har fra diverse 

fonde.  

Mange hilsener fra Birgit, og tusinde tak for en spændende 
oplevelse 
 
 


