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Indledning
Denne rapport er resultatet af en kulturhistorisk undersøgelse, der knytter an til projekt »Genskabelse af fugleholme i Flade Sø«, som står beskrevet i Nationalparkplanen 2010-2016, bilag 6. Den kulturhistoriske undersøgelse
er i sit oplæg formuleret således: »Undersøgelsen har til formål at afdække den kulturhistorie, der knytter sig til
området ved Flade Sø, samt den udnyttelse og økonomiske aktivitet der har fundet sted og efterladt spor i landskabet i nyere tid.«

Videnskabernes Selskabs Kort fra 1797, der viser de to oprindelig sammenhængende fjordarme, som hed Flade
Sø Omkring midten af 1800-tallet havde sandflugten imidlertid forårsaget, at der var tale om to søer. Ørum Sø har
sandsynligvis sit navn efter det nærliggende Ørum Slot.
Landskabet ved de to store søer Flade og Ørum Sø i Sydthy har forandret sig meget – dels gennem menneskeskabt aktivitet og dels gennem en stadig påvirkning af naturens kræfter.
I 1600-tallet hærgede sandflugten området og tilstoppede udløbet fra Flade Sø, så vandet i søen steg og oversvømmede bøndernes jorder. Kong Christian den Fjerde imødekom bøndernes klage og gav tilladelse til en re-

Høfdeanlæg ved Flade Sø. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
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gulering af vandstanden, hvorpå der blev gravet en kanal, som stadig afvander såvel Flade som Ørum Sø. Sidst
i 1800-tallet blev søerne forsøgt udtørret for at skabe græsning og hø til datidens økonomisk vigtige produktion
af stude. Dette blev dog hurtigt opgivet igen, sandsynligvis fordi udbyttet ikke stod mål med investeringerne. I
1950’erne blev der på grund af de tilbagevendende oversvømmelser af områderne nord for Agger anlagt et sikringsdige øst og syd for Flade Sø, og vandet fra Hvidbjerg Å blev ledt udenom Flade Sø gennem Kastet Å, der
blev gravet ud til formålet i den gamle afvandingskanal. I dag er der atter planer om at forandre løbet i Kastet Å
og bringe Flade Sø tilbage til den tilstand, som bestod før sidste indgreb i 1950’erne.
Det lykkedes aldrig at skabe søerne om til et givtigt landbrugsområde. Ålen har gennem århundreder trukket
op i søerne og skabt basis for et givtigt fiskeri. Går vi tilbage til 1700-tallet, viser kilder, at ålefiskeriet til Gårdhus Mølle, der lå ved den før omtalte afvandingskanal, skabte store indtægter til ejerne. Herremanden Peder de
Moldrup til Vestervig Kloster beskrev fiskeriet ved Gårdhus Mølle som så overvældende, at et lille hul ved slusen
om morgenen, når den havde været lukket om natten, var så fuld af fisk, at man kunne øse dem op med skovle. 1
Der er gennem årene blevet drevet et mindre erhvervsfiskeri i både Flade og Ørum Sø samt Kastet Å; men ellers har ålefiskeriet gennemgående været et godt supplement til en økonomi baseret på landbrug. Det ålefiskeri,
der stadig finder sted i dag, har dog ikke nogen større økonomisk betydning. Det bidrager imidlertid til et levende og karakteristisk kulturmiljø synliggjort gennem både, redskabshuse, garn og ruser samt stemmeværk – et
kulturmiljø der i dag hører til sjældenhederne og derfor bør bevares.

Kulturmiljø ved Flade Sø. Foto: Hans Nørgaard, Agger 2013
I forbindelse med undersøgelsen er der foretaget:
Besigtigelse af Flade Sø og de nære omgivelser, herunder kulturhistoriske spor som høfder, diger, kanaler, sluser, ålestem, fiskepladser med bygninger, ruiner og rester af anlæg fra udtørringen i 1870’erne. Ligesom der er
anvendt historiske kort og flyfotos til dokumentation og placering af disse kulturhistoriske spor.
Optaget interviews med medlemmer af bestyrelsen for I/S Flade og Ørum Søer og enkelte lodsejere ved søerne.
Samt optaget Interview og feltarbejde med fisker Jens Madsen, Vestervig, ligesom der er anvendt tidligere interviews fra undersøgelsen »Udnyttelsen af Klithederne i Thy« udført i 2005.
Kildestudier vedrørende udtørringen af Flade og Ørum Sø i 1800-tallet. Det drejer sig om skøder og andre dokumenter vedrørende ejendomsforhold til søerne, bl.a. »Aktieselskabet Flade og Ørum Søers Udtørring«. Forhandlingsprotokollen for I/S Flade og Ørum Søer indgår ligeledes som en vigtig kilde til forståelsen af ålefiskeriet. Se
bilag 1, Kildestudier.
Udarbejdet en oversigt og kronologisk rækkefølge, der viser anlæggelse og forandringer i landskabet ved Flade
Sø. Se bilag 2, Kronologi.
Udarbejdet et kort over Flade Sø med kulturhistoriske spor afsat samt en kort beskrivelse af de kulturhistoriske
spor. Se bilag 3, Kulturhistoriske spor.
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Udarbejdet »oversættelse« af et dokument fremlagt i fogedretten, Vestervig 1878 med liste over genstande
tilhørende Aktieselskabet til Flade og Ørum Søers Udtørring. Se bilag 4 Aktieselskabet til Flade og Ørum Søers
Udtørring.

På den udtørrede fjordbund i Tømmerby Fjord blev der i 1890 opført lader og stalde med plads til ca. 300 kreaturer. I dag er der ingen synlige spor af bygningerne. Foto: Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs.

Tørlægning og landvinding i Thy
Forsøget på at udtørre Flade Sø og Ørum Sø mislykkedes, sandsynligvis fordi det var urentabelt, som det også
har været tilfældet i Vejlerne. Andre søer i Thy som Sjørring Sø og Sperring Sø er eksempler på samtidige afvandingsprojekter, der lykkedes. Sjørring Sø blev udtørret i 1859-60 og Sperring Sø i 1878. Sjørring Sø blev udtørret
af Kaptajn J. C. H. C. Jagd, hvis bedrift er beskevet af lokalhistorikeren Verner Paulsen, Hundborg.2 Måske blev
inspirationen til udtørring af Flade og Ørum Søer undfanget i de samme cirkler. Finansieringen til udtørring af

Historisk kort viser både Flade og Ørum Sø udtørret ca. 1868. Ortofotos (DDO®land).
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Sjørring Sø skete delvist gennem salg af aktier. Samme finansieringsmodel blev anvendt i Sydthy med dannelsen
af Aktieselskabet til Flade og Ørum Søers Udtørring. Samme Jagd konstruerede til en fynsk godsejers udtørringsarbejde en centrifugal vandpumpe til at pumpe vandet op, og han udviklede til trækkraft en roterende dampmaskine, som blev en slags forløber for dampturbiner. Dampturbiner blev netop anvendt i udtørringsarbejdet ved
Flade Sø. Næsten samtidig blev det store vådområde Vejlerne i Hanherred forsøgt udtørret, men opgivet igen i
1912. I det sidstnævnte tilfælde var det engelske investorer og ingeniører der stod bag projektet. Historien bag
udtørringen af Vejlerne er beskrevet i bogen Vejlerne Folk og natur i fortid og nutid, som er skrevet af Ingvard
Jakobsen og Svend Sørensen. Den er udgivet af Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs i 1993.

Flade Sø – forhistorien
Sandflugten i 1600-tallet tilsandede afløbet fra Flade Sø, hvilket skabte store oversvømmelser på bøndernes marker. I 1621 blev der gravet en afvandingskanal langs Ørum og Flade Sø, hvilket sænkede vandstanden i området.
Sidst i 1700-tallet opstod tanken om at afvande både Flade Sø og Ørum Sø til kreaturgræsning til den vigtige studedrift sydpå. Men først i 1860’erne kom der gang i forberedelsen af projektet. I et værdipapir fremlagt og stemplet i København den 22. maj 1869 fremgår det, at Niels Schourup, Vestervig solgte Gårdhus Mølle med tilhørende
fiskerirettigheder til Aktieselskabet til Flade og Ørum Søers Udtørring stiftet den 14. september i 1867. Salgsprisen var 16.700 rigsdaler. Projektet fik således som konsekvens, at Gårdhus Mølle blev nedlagt. Mølleren drev på
daværende tidspunkt en stampemølle, hvor beboerne kunne få stampet deres uldklæder. Et andet led i forberedelsen af det store udtørringsprojekt var at uddybe den tidligere anlagte afvandingskanal fra 1621, så den kunne
bortlede en større mængder vand. Derved sank vandstanden betydeligt, så der blev fritlagt en bred engstrækning, der kunne udnyttes. Dernæst blev der yderligere gravet en syv km lang ny landkanal langs østsiden, og ved
Tåbel blev der opført pumpeanlæg med dampmaskine og møller, der pumpede vandet videre ud i Krik Vig.
Den tidligere lokalhistoriker H. A. Riis-Olesen, Vestervig skriver i artiklen »Flade og Ørum Sø« i 1952, at det var
et engelsk konsortium, der finansierede udtørringen i 1868 under en ingeniør Hassenfeldt. Det har ikke i denne
undersøgelse været muligt at finde kildemateriale, der bekræfter dette. Derimod står det fast, at godsejerne Moltke Hvitfeldt, F. Reventlow og Sehested-Juul tog initiativ til dannelsen af et aktieselskab. Aktieselskabets formål
står beskrevet således i statutterne for Aktieselskabet til Udtørring af Flade Sø: Selskabets Formaal er at udtørre
Flade og Ørum Sø i Refs og Hassing Herreder, Thisted Amt, foreløbig saa meget deraf, som kan udtørres ved
naturligt Afløb, og senere den øvrige Deel ved Udpumpning osv. Af statutterne fremgår det, at der til første del af
projektet er rejst en kapital på 40.000 rigsdaler.3

Ingeniørfirmaet English & Hanssen
Det blev ingeniørfirmaet English & Hanssen, der kom til at stå for alle de praktiske opgaver vedrørende afvanding af sø-arealet.4 Hertil blev der indkøbt flere maskiner i England eksempelvis to svære lokomobiler, som blev
transporteret via Hamborg og Struer til Flade Sø.5 Dette var forbundet med store risici, både for maskinerne og
de broer de måtte passere mellem Oddesund og Flade Sø, som det fremgår af ingeniørfirmaets beretning til bestyrelsen i december 1872. Udover lokomobilerne blev der indkøbt en stor centrifugalpumpe, som blev drevet af
den største af lokomobilerne på 16 hestes kraft, samt en jernsnegl som blev forbundet med den mindste af maskinerne på 12 hestes kraft. Pumpningen med damp begyndte i maj 1872, og til trods for flere problemer var søen
tørlagt ved udgangen af august.
Arbejdet var i følge beretningen meget omfattende. Hovedparten af indsatsen bestod i at få gravet hovedkanalen, der løb gennem hele søen. Der blev også gravet ca. 17 mil grøfter og lagt mergel eller dynd ud på 60 tønder
land sandet strandeng. Endelig blev der sået græs ud på ca. 800 tønder land samt udført 14.000 alen vejarbejde. I
beretningen fremhæver English & Hanssen at græsset klarer sig fint, og afgrøderne har givet en god indtægt. De
dårligste arealer blev græsset af et par hundrede får og en del ungkreaturer.
Beretningen indeholder et regnskab for perioden 1867 til september 1871. Dette viser, at der til ingeniørfirmaet
et udbetalt en sum på 243,049 rigsdaler 1 mark og 2 skilling til udførelsen af arbejde samt til forrentning af lån.
Der har været en indtægt for hø og fisk m.m. på 1.888 rigsdaler, 3 mark og 8 skilling.6

Flade Sø: »En græsslette med Kvæg i Hundredetal«
En artikel i Illustreret Tidende i 1878 giver os en samtidig malende beskrivelse af, hvordan den tidligere søbund
er forvandlet til landsbrugsland.
En græsslette med Kvæg i Hundredetal, og i Høbjergningstiden, der for øvrigt var ved til langt hen paa Efteråret, for den fede Dyndjord frembringer flere Afgrøder, ser man Høstak ved Høstak. Langs Østsiden ved foden af
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Fugleøen i Flade Sø. Illustreret Tidende 1879
Bakkerne løber »Landkanalen« der er omtrent en Mil lang og modtager tilløbet nordfra. »Ved denne kanals sydlige
ende ligge 2 Vindmøller der tilligemed en dampmølle stadig ere i arbejde. Det er saavidt vi vide 2 større fynske
Godsejere der eje søen og paa hvis bekostning udtørringen udføres. Teknisk Konsulent er, for tiden, Capitain
Civilingeniør Clausen. Den landøkonomiske og commercielle ledelse udføres med dygtighed og sagkundskab af
Inspecteur P. Hassenfeldt.«7
Så vidt Flade Sø, og beskrivelsen kan næsten overføres til den historie, som lokalhistoriker Villiam Mortensen
fortæller i artiklen Kvæghjyrden fra Ørum Sø.8 Villiam Mortensen videregiver her en slags mands minde fortælling, som han fik fortalt af Aksel Henriksen, Ørum. Sidst nævnte har igen fået fortællingen overleveret af sin farfar
Laust Henriksen, som angiveligt var kvæghyrde for lokale bønder, der havde kreaturer græssende på de tørlagte
arealer på bunden af Ørum Sø. Gennem beretningen får vi et levende indtryk af tilværelsen i 1870’erne, som den
formede sig for en husmand. Laust var med i det arbejdssjak, der med håndkraft gravede den lange kanal, der
var nødvendig for at få en effektiv afvanding af søerne. Men især giver beretningen et fint billede af Lausts arbejde som kvæghyrde og udfordringerne med at holde styr på kreaturerne, så de ikke kommer til at sidde fast i
en af de mange afvandingsgrøfter, der gennemskærer den bløde søbund. I foråret blev kreaturerne trukket ud til
det friske græs, der spirede frem på den tørlagte søbund, og de blev taget hjem, når efteråret satte ind med regn
og rusk. Nogle år var dyrene fede og i god stand, når de vandrede hjemad til gårdene; men der var også år, hvor
sygdom og misvækst ramte studene, og efterhånden mistede bønderne interesse og tro på projektet. Videre i
fortællingen går sø-ejerne derpå over til udelukkende at koncentrere produktionen til høslet. Snesevis af mænd
arbejdede med le fra morgen til aften med at slå hø, sætte det i stak og køre det hjem til gårdene i Sydthy.

Projektet går fallit
Den 20. april 1878 blev der sat en fogedret ved Hassing-Refs Herreder i Vestervig under herredsfoged og skriver
Niels Peter Jansen. I sagsdokumentet kan man læse følgende:
»For Protokollen fremstod Sagfører Abildhauge, Vestervig der fremlagde en Reqvisition af Dags Dato tilligemed
de deri anmeldte Documenter og begjærede dertil Lensgrevinde B. Reventlow til Brahe – Trolleborg og kammerherre O. Sehestedt–Juul til Raunholt udlagt til Eiendom, hver for halvdelen, de Agtieselskabet for Flade og Ørum
Søer tilhørende Eiendomme og Eiendele, derunder indbefattet samtlige Løsøregjenstande saaledes som disse
nærmere ere spicificerede i en under Auctionerne fremlagt Fortegnelse.«
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Kortet viser anlæg af to møller ved landkanalen i Tåbel. Ortofotos (DDO®land).
Til sagen er der vedlagt en omfattende og detaljeret liste over alle de genstande, som tilhører aktieselskabets
ejendom i Tåbel:9
Et maskinhus med en dampmaskine 72 hestes kraft.
Et turbinehus med tre turbiner og seks centrifugalpumper med tilhørende frisluse.
En vindmølle 40 alen vindfang med to centrifugalpumper.
En vindmølle 38 alen vindfang med to åbne vandsnegle.
En udløbssluse af beton til landvandet og en sluse ved vandledningen.
Samt en smedje og en inspektørbolig med have m. m.10
Fortegnelsen viser ligeledes en værdiangivelse på de enkelte genstande med bygninger og løsøre. Alene maskinhuset er vurderet til 99.860 kr., mens dampmaskinen med dertilhørende værktøj og redskaber ansættes til 99.860
kr. Møllerne sættes til henholdsvis 24.000 kr. og 27.000 kr. Boet indeholder også en locomobil med fire hestes kraft
og en sporvogn. Adskillige broer står opført på listen, der også omfatter en inspektørbolig med tilhørende have,
som er opgivet til 3.000 kr., samt smedje med værktøj der står til 1.000 kr. Alt i alt en samlet værdiangivelse på
228.284 kr. og et betragteligt foretagende.
Der er imidlertid også registreret genstande, der vidner om de landbrugsrelaterede aktiviteter på stedet, såsom
plov og flere harver – svenskharve, træharver og håndharve samt en tromle. Vi får også et fingerpeg om, hvad
der blev dyrket, for genstandslisten omfatter også to frøsåmaskiner og græsfrø til udsæd. Videre indeholder listen
16 stk. høleer, kratter, høforke og river, der viser, at høslet var en betydelig aktivitet, der involverede adskillige
personer – måske lokale arbejdsmænd. Fire par dyndsko fortæller os, at det var besværligt at færdes på den tidligere søbund. Men på den anden side omfatter listen også 122 trillebøre, hvilket indikerer, at børen sandsynligvis
var det almindeligste transportmiddel i forhold til at bringe ud og hjem. I forbindelse med listen over inventar til
smedjen står opført et brændemærke; men om det har været i brug til brændemærkning af kreaturer, kan man jo
kun gisne om.
Beliggenheden og udstrækningen af hele det omfattende kompleks af beskrevne bygninger lader sig i dag kun
ane i landskabet ved enkelte spor – dels på grund af vandets tilbagestrømning i Flade Sø, og dels på grund af
digebyggeriet sidst i 1950’erne. Historiske kort viser placering af de to møller; men der er ingen synlige spor af
disse. Flyfotos fra 1945 og 1954 viser beliggenheden af en bygning ved landkanalen i Kastet Å som formodentlig
var »det gamle maskinhus«, ligesom ældre fotos viser dele af sluseanlæg og bro. Måske er den ruin, der ses mellem
diget og Flade Sø, rester af denne bygning. Oplysningerne om den nøjagtige placering af de mange dele til bygningskomplekset er stadig mangelfuld. Dog ved vi, at der blev arbejdet effektivt på stedet, og I 1875 var der således kun to mindre vandhuller tilbage ved den østlige side af Flade Sø og et område midt i den tidligere Ørum Sø.
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Den 8. september 1883 annoncerer føromtalte herredsfoged Jansen en offentlig auktion i Thisted Amts Tidende
over de tørlagte Flade og Ørum Søer, som der står i annoncen. Auktionen skal afholdes den 3. oktober 1883. Begæringen sker på vegne af ejerne lensgrevinde Reventlow samt kammerherre, stamhusbesidder Sehested-Juuls
dødsbo.11 Kammerherre Sehested-Juul døde i 1882 – måske var det netop anledningen til at sælge ejendommen

Bro til vandledningen nær Tåbel. Foto fra ca. 1920. Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
i Sydthy. I annoncen beskrives ejendommen sådan: »Ejendommen omfatter de påstående Bygninger og de deri
værende dampmaskiner, 2de Turbiner og Pumperedskaber samt den dertil hørende Inspektørbolig med have i
Taabel By. Ejendommens areal er ca. 2000 tdr. land og den har hidtil været benyttet til Høslet og Græsning.«
I annoncen henvises der til en bestyrer Lauridsen i Taabel, som kan vise ejendommen frem, ligesom han har et
eksemplar af salgsbetingelserne liggende til eftersyn. Man kan dog også se et eksemplar af salgsopstillingen ved
henvendelse til en kaptajn Clausen i København eller hos godsinspektør Copmann, Hellerup. Copmann var godsinspektør på Ravnholt. I artiklen i Illustreret Tidende nævnes en civilingeniør Clausen, som er teknisk konsulent
for projektet, og måske drejer det sig om den kaptajn Clausen, som nævnes her.

Landkanalen, nuværende Kastet Å. Muligvis rester af vej og bro fra udtørringsprojektet i 1868. Foto Lokalhistorisk
Arkiv for Thisted Kommune.
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Under alle omstændigheder kommer ejendommen på nye hænder, idet tømrermester C. Clausen og murermester J. D. Clausen af Holbæk den 20. december 1883 får tinglæst skøde på ejendommen. Om disse brødres
virksomhed vides ikke meget andet, end at det sandsynligvis var dem, som byggede dæmningen, der adskiller
Flade Sø og Ørum Sø i 1880’erne. Alt tyder dog på, at brødrene Clausen overtog en vanskelig opgave og en halvskidt forretning. Materialet tyder på at de først opgav udtørringen af Flade Sø og koncentrerede sig om at udtørre
Ørum Sø separat – hvilket dog som bekendt heller ikke lykkedes.
Den 23. december 1895 sælger brødrene Clausen søerne til en kreds af lokale godsejere, som det fremgår af
skødet:
»Underskrevne Tømmermester C. Clausen og Murermester J. D. Clausen af Holbæk sælger og overdrager hermed deres i Forening ifølge Skjøde tinglæst 20. december 1883 tilhørende Ejendom »Flade og Ørum Søer« beliggende i Vestervig, Agger, Lodbjerg og Ørum Sogne under Hassing-Refs Herreder, jurisdiktion i Thisted Amt og
deres ifølge samme Skjøde tilhørende Rettigheder, til efternævnte der tilkommer Ejendomsretten til det solgte i
følgende Forhold, nemlig: Proprietær Chr. Eyber Gl Ørumgaard, S. Eyber, Vilhelmsminde, H. Lützhøft, Tandrup,
G. Fuglsang, Søvang og Mølleejer Chr. Jessen Morup Mølle hver med 2/14 dele og Inspektør Joh. Leegaard,
Rosvang, Gaardejer Niels Leegaard, Fuglsang, Kjøbmand J. P. Bach Vestervig og Forbjerger Thøger Sørensen,
Agger hver med 1/14 del på følgende betingelser: Ejendommen sælges med alle den vedkommende Herligheder
og Rettigheder og alle den paahvilende Byrder og Forpligtelser, hvormed den til de paa Ejendommen opførte
bygninger, Møller m. v. derunder et Turbinhus, et Maskinhus og to Vindmøller.«
I 1896 tegner de nye ejere i aktieselskabet en brandforsikring for de bygninger, der hører til ejendommen.
Brandpolicen er tegnet i »Nye Danske Brandforsikring Selskab«, og forsikringssummen er på 8000 kr. I dokumentet står der, at selskabet forsikrer Aktieselskabet Ejerne af Flade og Ørum Søer, Taabel mod en præmie på
20 kr. Gældende 1 år fra den 12. januar 1896 til den 11. januar 1897. Forsikringssummen er opdelt, så 5.000 kr. er
for turbinebygningen, og 3.000 kr. er for maskinbygningen, »således som denne er beskrevet i Captain Clausens
specifikation af 22. december 1875.« Bygningerne er beliggende i Taabel By, Vestervig Sogn, Refs Herred, Thisted Amt. Policen er underskrevet Thisted den 12. januar 1897.
Ejendommen har således klart mistet værdi, hvis vi sammenligner med den værdiansættelse, som fremgår af
opgørelsen fra 1878. Det viser sig dog også, at ejendommen har skiftet karakter og formål. Bygningerne, som nu
forsikres, huser tilsyneladende kun fiskeredskaber, og det lader til, at alle tanker om udtørring nu er lagt på hylden.

Søerne på lokale hænder
Som sagt sælger brødrene Clausen søerne til en kreds af lokale godsejere i 1895. Købesummen for herlighederne
var på 41.000 kr. Heraf er 34.000 kr. for den faste ejendom, og 7.000 kr. er for de løse genstande, der følger med i

Dele af det omfattede bygningsanlæg ved Tåbel fra udtørringen i 1868. Fotoet er taget i 1920. Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
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handlen. Hvilke intentioner og formål, der lå bag købet, kendes ikke; men man kan gætte på, at det var en blanding af økonomiske og rekreative formål omfattende fiskeri og jagt samt rørskær og høslet.
Ud fra skødet kender vi dog de betingelser, der knytter sig til den ejendom, som de lokale godsejere overtog.
Der lå stadig nogle bygninger på ejendommen – et turbinehus med inventar, et maskinhus og de to vindmøller
samt en smedje. Dette var forsikret i Ny Danske Brandforsikringsselskab. Forsikringssummen anføres i skødet til
at være på 37.000 kr. Der er afgrøder bestående af foder, hø og rør – både det som vokser på ejendommen, såvel
som det der er bjærget i hus. Der er ligeledes en kulbeholdning samt noget løsøre, der befinder sig på ejendommen ved søerne og i bygningerne.
Videre hedder det i skødet, at der er vandret og fiskeret til Gårdhus Mølle, som vi ved i sin tid havde et betydningsfuldt og givtigt fiskeri hovedsageligt på ål og helt.12 Det fremgår ligeledes, at flere lodsejere stadig har
andel i søerne. Dette gælder ejeren til Sveigaard i Lodbjerg, ligesom der hviler vejservitutter på den ejendom, de
nye ejere har erhvervet. I Ørum Sø undtages den lille fugleholm Tagholm fra salget, idet ejeren Chr. Eyber til Gl.
Ørumgaard stadig har ejendomsret til holmen.13
Skødet giver os flere informationer. Der er forfaldne skatter og afgifter på ejendommen, men de er køberne
uvedkommende. De kort- og arealmæssige oplysninger, som er opgivet i den forrige ejers dokumenter, hæfter
sælgerne ikke for rigtigheden af, hvilket sandsynligvis skyldes, at søerne jo nu er fyldt op med vand igen.14 Der
hentydes til nogle bestemmelser, som er aftalt på nogle landvæsenskommissionsmøder afholdt i 1867. Disse er
køberne åbenbart stadig forpligtede på, hvis de da ikke er blevet opfyldt eller trådt ud af kraft i mellemtiden; men
hvilke bestemmelser der er tale om, står der desværre ikke noget om i skødet.

Interessentskabet Flade og Ørum Søer
Den 2. marts 1908 mødtes flere lokale lodsejere rundt om Flade og Ørum Søer på Morup Mølle Kro for at forhandle
om køb af søerne. Det blev således en forholdsvis kort periode på ca. 13 år, de lokale godsejere havde ejerskab
til søerne. Grosserer J. P. Bach, Nykøbing Mors repræsenterede sø-ejerne.15 Der blev forholdsvis hurtigt opnået
enighed, og det blev bestemt, hvis visse forhold blev opfyldt, at lodsejerne skulle overtage søerne fra den 11. december 1908 til en pris af 62.000 kr. En købskontrakt dateret den 17.12 1908 vidner om handlens nærmere forudsætninger:
• At de indgåede forpagtningskontrakter på fiskerirettigheder med købmændene M. Lauritsen og V. Lauritsen
skulle overholdes, og at indtægten af ovennævnte kontrakter tilfaldt sælgerne indtil 1. februar 1909.
• At forpligtelsen til leverance af fjordfisk til de fattige i sognet faldt bort. Denne forpligtelse er ellers gået igen
i alle skøder og handelsaftaler og stammer tilbage til dengang, Gårdhus Mølle hørte under Peder Nielsen
Moldrup på Vestervig Kloster.
• At køberne er forpligtede til at rette sig efter den kendelse, der bliver afsagt af den nuværende Landvæsenskommission angående nedlæggelsen af Landkanalen m. v. og de indtræder i sø-ejernes rettigheder og forpligtelser efter denne kendelse. Dog således at sælgerne skulle afholde de udgifter, som fulgte med afholdelsen af
Landvæsenskommissionen.16

Høstakke på enge ved Flade Sø ca. 1920. Foto Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
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• At købesummen for søerne og de omkostninger, det vil medføre at få vandet fra Hvidbjerg Å til at løbe gennem
søerne og anlagt sluser, blev udredet forskudsvis af Amtsfonden mod tilbagebetaling af sælgerne. Dette således
som det er omtalt i paragraf 24 i lov af 28. maj 1880 om vandets afledning og afbenyttelse. Såfremt landkanalen
ikke blev nedlagt, eller pengene ikke kunne udredes forskudsvis som anført, da ville buddet falde og være uden
betydning.
Købmand Bach, Vestervig og Chr. Jessen, Morup Møller underskrev kontrakten på egne og medejernes vegne
som sælgere. Thisted Amtsråd viste sig velvillig og bevilligede køberne et lån på 80.000 kr., og handlen var en
realitet.

Fiskeri eller landbrug?
Til bestyrelsen for det nye interessentskab blev valgt gårdejerne Kresten Nielsen Ny Sejersbøl, Niels Krabbe,
Trankjær, Anders Larsen, Handrup, Laust Jensen, Tolbøl og Niels Gisselbæk, Ørum.
Et forsikringsdokument dateret den 20. november 1910, som er underskrevet af Niels Gisselbæk, viser, at »maskinhuset« i Flade Sø, Tåbel nu anvendes med fiskeri som formål, og det er fiskeredskaber der forsikres. At det
nu hovedsageligt er fiskeriinteresser, det drejer om for de nye ejere af en lang række lokale lodsejere, vidner en
brevveksling mellem Niels Gisselbæk og Danmarks Fiskeriundersøgelser.
I 1916 forsøger Niels Gisselbæk således at få professionel bistand hos Danmarks Fiskeriundersøgelser for at få
undersøgt fiskeri bestanden i søerne. Danmarks Fiskeriundersøgelser er i gang med at undersøge fiskebestanden
i en række søer, der udtages over en årrække. Det lykkes dog ikke at få Flade og Ørum Sø mellem de søer, der bliver undersøgt i de følgende år. I 1921 får Gisselbæk brev fra C. V. Otterstrøm, der nu kan fortælle, at det er blevet
muligt at undersøge Flade og Ørum Søer – hvis der stadig er interesse derfor. Af brevvekslingen ser det ud til, at
interessen specielt retter sig mod at undersøge bestanden af helt. Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at
undersøgelsen kom i stand.
Derimod havde Niels Gisselbæk ikke helt opgivet planerne om udtørring. Han fik nemlig foretaget et overslag
over, hvad der skulle til for at få udtørret Ørum Sø. Dette ses af en korrespondance, Niels Gisselbæk havde med
Vandkraft Kontoret i Viborg, som er dateret den 7. september 1921. Der skal foretages adskillige forandringer i
landskabet til dette projekt, herunder istandsættelse og forstærkning af dæmningen mellem Flade Sø og Ørum

I 1930’erne forsøgte Vandbygningsvæsenet at anlægge et såkaldt trappedige efter hollandsk forbillede; men i
1937 brød diget sammen under en storm. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
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Sø. Efter udtørring skulle der udgraves en hovedgrøft i hele søens længde, og med en dybde der kunne sikre, at de udtørrede
areal kunne afvandes ordentlig. Et pumpeanlæg drevet med el
eller vindkraft og en centrifugalpumpe skulle anskaffes til arbejdet. Den samlede pris anslås til 325.000 kr. Altså 400 kr. pr. td.
ld. en gang for alle, og 20 kr. pr. td. ld. årligt for at holde arealet
tørt. Projektet blev dog aldrig forsøgt ført ud i livet – måske fordi
det var meget bekosteligt – også selv om man kunne få statsstøtte. Sandsynligvis skyldes Gisselbæks henvendelse, at det på
daværende tidspunkt som en foranstaltning til bekæmpelse af
arbejdsløsheden, var muligt at få statsstøtte til afvandings projekter.
Gårdejer Niels Gisselbæk, Ørum var formand for I/S Flade og
Ørum Søer i 30 år. Han var en initiativrig mand, der gjorde politisk karriere og kom ind i sognerådet i 1908, hvor han senere
blev sognerådsformand. Fra 1918 til 1939 var han landstingsmand.

Forpagtning af fiskeriet i 1945
En forpagtningskontrakt fra 17. september 1945, som er underskrevet af Marius Sørensen på vegne af Interessentskabet for
Flade og Ørum Søer viser, at der var vigtige interesser på spil
med hensyn til fiskeriet. Forpagtningskontrakten, der er meget
detaljeret og udspecificeret, er rettet til forpagter Chr. Madsen af

Niels Gisselbæk (1870-1945).

På dette flyfoto fra 1945 ses tydeligt »det gamle maskinhus« på venstre side tæt ved landkanalen – den nuværende Kastet Å.
Krik, og den gælder fiskeriretten i Flade og Ørum Søer på samtlige de Interessentskabet tilhørende vandarealer.
Forpagtningen var gældende i 10 år fra den 1. februar 1946. Den årlige forpagtningsafgift var 3500 kr. eller 1750
kr. hvert halve år og skulle lægges kontant.
Opsigelse af kontrakten kunne ske fra begge sider med otte dages varsel. Dette enten hvis Vesterhavet skulle
bryde igennem Havtangen og gaa ind i Søerne og foranledige større Skade på Fiskebestanden i Søerne. Eller hvis
den nu nedsatte Landvæsenskommission skulle afsige kendelse, der betydeligt forandrer de nu bestaaende Forhold om brugen af de nye fiskeristem i Taabel.
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Den sidste sætning viser, at der allerede i 1945 var nedsat en Landvæsenskommission, der skulle tage stilling
til de forandringer ved Flade Sø, som anlæggelsen af et sikringsdige ville skabe for lodsejerne. Samt at det også
var planen at etablere nogle nye stem til det betydningsfulde ålefiskeri. Der var sandsynligvis allerede et ålestem
enten i den gamle landkanal eller ved Flade Sø, hvor der også tidligere var en sluse. Det skulle senere vise sig, at
der skulle komme til at gå en del år, før de nye stem stod klar og kunne tages i brug.
Videre i kontrakten fremgår det, at forpagteren kunne overtage bygningen, som kaldes »det gamle maskinhus«. Dels måtte han benytte bygningen til beboelse for sig selv med sin familie og eventuelle medhjælpere, dels
kunne han bruge den til opbevaring af fiskeredskaber. Ligeså forholdt det sig med den nærliggende tørreplads.
Endvidere overlod man forpagteren de fiskeredskaber og både, der tilhørte Interessentskabet. Det sidste falder
godt i tråd med de tidligere nævnte oplysninger fra brandpolicen i 1910, hvor det ligeledes står skrevet, at »maskinhuset« bruges i forbindelse med fiskeri.
Der er i kontrakten også et afsnit, der handler om, hvordan fiskeriet må udøves – kun med stående redskaber,
samt et ankerdragningsvod med samme maskevidde som til saltvandsfiskeri. Der er forbud mod anvendelse af
landdragningsvod og bundgarn ligeså brug af pig og savlystre. Der må kun anvendes op til 1200 ålekroge og 200
geddekroge. Det sidste giver måske et fingerpeg om, hvilke arter fiskeriet i søerne handlede om.

Dæmning anlagt i 1883, som dengang adskilte Flade og Ørum Sø. I dag er det Roddenbjerg Sø til venstre og
Ørum Sø til højre. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Store forandringer ved Flade Sø påvirkede fiskeriet i søerne
Det følgende er i høj grad baseret på oplysninger fra de gamle forhandlingsprotokoller for I/S Flade og Ørum Søer.
Her viser det sig, at en række vigtige beslutninger for selskabet fulgte i kølvandet på arbejdet med anlæggelse
af sikringsdiget ved Flade Sø. Et arbejde der forandrede landskabet ved Flade Sø radikalt nok engang. Der er i
det følgende nogle nedslag omkring en række vigtige forhold: Etablering af et nyt stem, nedrivning af »det gamle
maskinhus«, kompensation for tabt fiskeri i Flade Sø og omkring en indflydelsesrig aktør, der kommer fra Florida.
Den 21. december 1954 afholdt bestyrelsen i I/S Flade og Ørum Søer et møde, hvor formanden Kr. Krabbe redegjorde for ekspropriationssagen vedrørende det planlagte digebyggeri ved Flade Sø. I den anledning skal »det
gamle maskinhus« fjernes eller flyttes til den nye fiskeplads, som man ønskede placeret nærmere slusen ved Tåbel. Bestyrelsen forventede at få mindst 15.-16.000 kr. i erstatning for fiskeriet i Flade Sø.
På samme bestyrelsesmøde refererede Kr. Krabbe fra et møde med Landvæsenskommissionen. Her var formanden dommer Johansen, Thisted og hans særlige sagkyndige ingeniør Schlederman Larsen, Viborg, samt
direktør Otterstrøm fra Vandbygningsvæsenet til stede. Det fremgår af protokollen, at dommer Johansen har sagt
til Vandbygningsdirektøren: »At de skulle sørge for at bygge noget Stemmeværk igen, saa vi kunde fange Aalen.«
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Det viser sig dog, at vandbygningsdirektør Otterstrøm havde indvendinger imod at få stemmet foran slusen, da
det ville formindske strømmen i vandet.
Sidst i marts 1955 kan man læse i protokollen, at ekspropriationskommissionen nu har købt »det gamle maskinhus«, tørrepladsen og ishuset. Prisen blev dog kun 7.000 kr. Den var således langt under det, som bestyrelsen
havde forventet. Formanden skriver da også i protokollen, at han ikke ved, om prisen er rimelig. Samtidig oplyses
det, at ingeniør Andersen, Vandbygningsvæsenet i Agger har udtalt, at man snart er færdige til at lukke vandet
ud i kanalen ved Roddenbjerg, hvilket dog senere viser sig som en lidt forhastet information, da der kommer til at
gå et par år mere, inden dette sker. Imidlertid fik oplysningen formand Kr. Krabbe til at opsøge dommer Johansen
i Thisted for om muligt at få afgjort, hvor og hvordan det nye ålestem skulle bygges. Der var en anden vigtig sag,
der ligeledes bliver nævnt i protokollen, nemlig annoncering af forpagtning af fiskeriet i søerne, da den gamle
forpagtningsaftale fra 1945 var løbet ud.
Den 5. december 1955 kan man læse i protokollen, at der har været afholdt bestyrelsesmøde ved »det gamle
maskinhus« i Tåbel. Grunden til at afholde mødet »i marken« var, at der nu skulle forhandles med Frederik Rasmussen, Tygstrup, som havde meldt sig som køber til bygningen med henblik på nedrivning. Det sidste var et
krav fra Vandbygningsvæsenet, som netop havde eksproprieret arealerne til digebyggeri.
Ifølge forhandlingsprotokollen blev der den 11. november 1955 holdt licitation over fiskeriet i søerne. Interessen
for fiskeriet var stor, og der var på forhånd indkommet flere tilbud. Disse blev læst op af Interessentskabets formand i overværelse af den samlede bestyrelse og tilbudsgiverne eller deres stedfortrædere. Buddene havde lidt
forskellige forudsætninger, idet nogle fordelte sig på fiskeri i Ørum Sø og fiskeri ved ålestemmet. Det er tydeligt,
at fiskeriet ved stemmet blev værdisat højest.
Højeste bud på 10.200 kr. var afgivet af direktør Niels Breinholt Bach, Roddenbjerg, der således vandt licitationen. Direktør Bach var velkendt med forholdene ved Flade og Ørum Søer. Hans far var J. P. Bach, der i sin tid var
med til at sælge søerne til lodsejerne i Interessentskabet. Direktør Bach havde sommerhus ved Roddenbjerg og
tilbragte her megen tid med jagt og fiskeri. Ellers havde direktøren fast bopæl i Florida, hvorfra han styrede sine
forretninger.
På den efterfølgende generalforsamling samme aften på Morup Mølle Kro kom de gamle fiskeredskaber og
både, som blev opbevaret i »maskinhuset«, op at vende nok engang. I bestyrelsen er der nemlig uenighed om,
hvorvidt man skulle kræve, at direktør Bach skulle overtage disse efterhånden meget slidte redskaber – eller om
man en gang for alle skulle afskrive dem. Formanden Kr. Krabbe hældede tydeligvis til det sidste, ligesom der er
diskussionen om, hvorvidt forpagteren selv skulle bekoste riste til ruserne.

Direktør Niels Breinholt Bach udrugede ællinger i disse små »andetoppe« ved sommerhuset i Roddenbjerg. Foto:
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
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Referatet fra protokollen viser også, at der stadig var stor usikkerhed i bestyrelsen vedrørende stemmet – hvorvidt man overhovedet ville få et stem, og om Vandbygningsvæsenet ville bekoste det. Nogle af medlemmerne var
af den mening, at formanden skulle presse Landvæsenskommissionen til at afsige kendelse om stemmet; men
Kr. Krabbe var af den sikre overbevisning, at de ville få et stem, for det har dommer Johansen, Thisted, jo flere
gange forsikret ham om.
Der er ingen tvivl om, at etablering af et stem blev vægtet meget højt i Interessentskabet, og der var store
forventninger til den betydning, dette ville få for ålefiskeriet. Det viser sig da også senere i mødereferaterne, at
direktør Bach var meget utilfreds med usikkerheden om, hvorvidt der blev et stem eller ej. Den pris, der var blevet aftalt i kontrakten, var jo delvist baseret på, at det var muligt at fiske ved stemmet. Direktør N. P. Bach gav
da også på et tidspunkt udtryk for, at erstatning kunne komme på tale, for det trak jo stadig ud med etablering af
stemmet.
Fredag den 2. marts 1956 holdt bestyrelsen møde, og man aftalte at sætte fiskeandelen til 114 kr. Da selskabets
økonomi var trængt, ville bestyrelsen se, om det kunne lade sig gøre at få erstatningen for de eksproprierede arealer udbetalt allerede samme år.
Det viser sig ligeledes af et referat, at direktør Bach var interesseret i at leje fiskeretten for en længere periode
end de 10 år, der egentlig var aftalt. Så ville han til gengæld godt give noget mere for de sidste fem år, sådan ca.
12.000 kr. lader han bestyrelsen vide. Direktør Bach ville dog også gerne have lov til at bruge mere Vod og Kroge,
for delvis at udrydde Brasen og andet Skidtfisk, som æder Føden fra Aalene i Søen, for det lader til, at direktør
Bach havde planer om at udsætte fisken sandart i Ørum Sø, og at initiativet kom fra Fiskeriministeriet.
Undervejs i den spegede sag om stemmet var der en overgang planer om at placere et stem ved Roddenbjerg.
Den 24. november 1956 blev der afholdt et nyt møde i Landvæsenskommissionen på Morup Mølle, hvor et nyt
forslag fra direktør Bach om placering af ålestemmet blev drøftet. Et omarbejdet forslag fra Vandbygningsvæsenet blev også drøftet. Schlederman Larsen var af den mening, at det var bedre, om stemmet blev placeret tættere
på slusen. Så efter en kaffepause kørte man til Tåbel, hvor man blev enig om, at stemmet skulle anlægges 150 m
nord for slusen. Men fra beslutningen blev taget, og til stemmet rent faktisk stod opført, var der stadig et stykke
vej. Sidst i september 1957 konstaterede Kr. Krabbe i forhandlingsprotokollen, at der stadig manglede meget, før
stemmet ville stå færdigt
Sagen om anlæggelsen af stemmet i den nuværende Kastet Å ser ud til at være afsluttet i 1957. I et referat i
forhandlingsprotokollen beskriver Kr. Krabbe, at han mødtes med en ingeniør ved det nye stem i Kastet Å. Her

Under reparation af stemmet i 1990 blev Kastet Å midlertidigt lagt om. Foto fra Forhandlingsprotokollen for I/S
Flade og Ørum Søer.
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forhandlede de om et areal ved kanalen, hvor fiskerne kunne være med deres både, fangstredskaber, tørreplads,
og hvor der også kunne anbringes et redskabshus.
På generalforsamlingen tidligere på året blev det drøftet, om man kunne gøre noget i forhold til det omfattende fiskeri ved udløbet af Kastet Å i Krik Vig, der var en alvorlig konkurrence til selskabets fiskeri ved stemmet.
Man konsulterede fiskerikontrollen i Nykøbing Mors; men beskeden var, at fiskeriet i Krik Vig var frit, og ifølge
en gammel vandløbssag fra 1865 måtte man i bestyrelsen konstatere, at Søernes og dermed Interessentskabets
fiskeret kun strakte sig frem til Tåbel Bro. Derefter var der frit slag til at sætte ruser i resten af å-løbet og ud i Krik
Vig. Tidligere blev dette forhold refereret til som »Ålekrigen i Krik«.

Under arbejdet med reparation af stemmet i 1990 var det åbenbart muligt at fange ål med de bare næver. Fotoet
viser en medarbejder fra N. C. Andersen, Thisted, der udførte arbejdet, samt fisker Karl Ejnar Løgstrup i baggrunden. Foto fra Forhandlingsprotokollen for I/S Flade og Ørum Søer.

Ålekrigen i Krik
Artikel i Tisted Dagblad 26. juli 1978: Slut med åleruser i Krik.
Den nye saltvandsfiskerilov, der trådte i kraft 24. maj, har effektivt sat en stopper for, at der nogensinde mere
bliver kamp om pladserne for åleruser i Krik Vig natten til den 1, august. Sådan lyder det i en artiklen der hentyder til den berømte eller berygtede ålekrig i Krik. Den omtalte lov fastlægger nemlig nogle nye fredningsgrænser
omkring ferskvandsudløb. De kommer nu til at gælde en 500 m. radius og ud for udløbet yderligere 100 m. i et
500 m. bredt bælte. Det betød at der ikke længere er plads til at sætte ruser ud for udløbet af Hvidbjerg Å i Krik
Vig. Det er dog fortsat lovligt at sætte ruser i Kastet Å, for her tilhører retten ikke staten; men I/S Flade og Ørum
Søer.
Ifølge interview fra 2005 med Leo Jensen, Lodbjerg så var fiskeretten organiseret efter det antal lodder, der gik
ned til Ørum Sø. Nogle lodsejere havde store engarealer, og andre havde mindre lodder; men i alle tilfælde fulgte
fiskeretten matriklen. Leo Jensen fortalte om ålekrigen i Krik, som han huskede udmærket: »Så byggede man
et opstem ovre ved Kastet Å. Det betød at man kunne lukke for løbet, så der kun var en åbning. Så satte folk fra
Agger, Krik og Tåbel ruser ud, og man tog alt det der svømmede i.« Også Anker Frederiksen, Bedsted husker
ålekrigen i Krik og forklarede ligeledes i et interview i 2005: »Den såkaldte ålekrig i Krik gik ud på at komme først
og få sat sine pæle op ved stemmet i Kastet Å, og når man kørte forbi dernede, så man ud over en skov af pæle.«
Jens Madsen, Vestervig, der fisker i Flade Sø i dag, forklarer til den aktuelle undersøgelse om fiskeriet ved
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stemmet: »Da det startede dernede i Krik Vig, var der faktisk kun to der fiskede. Der var min onkel Karl, og så var
der en som hed Magnus Lauersen; men så blev der jo mange dernede, og der var både murere og tømrere og
smede osv. Der var frit slag for alle! Den eneste regulering bestod i, at de først måtte begynde at fiske dernede til
1. august, og der var ikke før klokken 12 om aftenen. Og alt det der kunne flyde, det lå dernede og var klar til at
gå i gang kl. 12. Nogen startede alligevel lidt før, og så kunne der jo godt blive nogle uoverensstemmelser mellem
folk. Så fra som det var dengang de kun var en 2-3 stykker om ålefiskeriet, og der var omkring 25 ruser i Vig – ja
så blev der nu ca. 125 ruser på det samme areal. Ventetiden blev jo nogen gange lang, og de kunne sidde og få
en bitte ting der først på aftenen. Så klokken 12 var de jo så ikke altid i stand til at sætte deres ruser. Til sidst var
det faktisk noget af et Ragnarok dernede. Man kan kort sige at ålekrigen, det var krig om pladserne i Krik. Da vi
startede kunne der være en 20 meter mellem hver række ruser. Til sidst kunne du ikke engang sejle igennem med
en båd – så tæt stod de. Det var hovedsageligt folk fra Agger, men også fra Tåbel og Krik der fiskede. Der var nok
også nogen fra Vestervig. Men alle fik jo ål – selvfølgelig ikke i så store mængder; men der var ål til alle. Det var
tider!«

Fiskeriet i Flade Sø i 1980-90’erne.
Fiskeriet i de to søer blev ret forskelligt organiseret op gennem 1980-90’erne. I Ørum Sø valgte interessentskabet
at organisere fiskeriet, så det blev lodsejerne der fiskede i søen, og man lejede fiskeriet ved stemmet ud til en
erhvervsfisker. I Flade Sø blev det efter den statslige ekspropriering Kystdirektoratet, der forvaltede fiskeretten.
I den anledning fik de lokale lodsejere dog en erstatning for tabt fiskeri. Gennem Thisted Turistforening lejede
Kystdirektoratet fiskeriet ud for en periode på fem år. De seneste år er det dog Naturstyrelsen, der har overtaget
efter Kystinspektoratet. Niels Krabbe, Interessentskabet Flade og Ørum Sø udtrykker situationen således: Da de
lavede dæmningen, da eksproprierede staten fiskeriet i søen; men selskabet beholdt vandet. Så vandet i Flade Sø
er stadig selskabets, men fisken det er statens.
Ifølge interview med Jens Madsen, Vestervig begyndte hans onkel Karl Madsen, Agger at fiske i Flade Sø i
1978. Han har ingen erindring om, hvem der lejede fiskeriet, før hans onkel kom på banen. Karl Madsen havde
tidligere fisket ved stemmet i Kastet Å og i Krik Vig; men i 1978 da den nye saltvandsfiskerilov trådte i kraft,
fandt Karl Madsen det nu mere hensigtsmæssigt at leje sig ind på fiskeriet på Flade Sø. Jens Madsen mener, at
da onklen lejede fiskeriet, var det sammen med 2 andre personer, Åge Sørensen og Leo Thøgersen. Fordelen for

Fisker Jens Madsen røgter sine ruser på Flade Sø august 2014. Foto: Forfatteren.
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Karl Madsen var, at han i Flade Sø kunne beholde hele fangsten for sig selv og afsætte den til hvem han ville. En
del af ålene kom på åleauktionen på Jegindø, der dengang var Danmarks vigtigste auktion for salg af ål.17 Han
lejede fiskeriet for en periode på fem år og skrev kontakt med Kystinspektoratet og Turistforeningen i Thisted –
det var nemlig sidstnævnte, der havde den erhvervsmæssige udnyttelse af søen med ret til at leje ud til fiskeri
og salg af fiskekort, oplyser Jens Madsen, Vestervig, der stadig fisker på Flade Sø. Jens Madsen startede med at
hjælpe sin onkel; men i 1992 kom han med i den nye 5-års kontakt. Han husker ikke, hvor stort et beløb der skulle
betales for leje af fiskeriet; men i 1987 opstod der fiskedød i søen, og Kystinspektoratet gik med til at sætte lejeafgiften ned.
Jens Madsen husker, at der var pænt med blankål tidligere. I 1968 mener han, at prisen på blankål lå på det
samme som årstallet – nemlig 68 kr. pr. kilo ål. Sæsonen for blankål i Flade Sø var dengang, som i dag, kun ca.
2½ måned i september-oktober.
Gennem de år, Jens Madsen har drevet ålefiskeri på Flade Sø, er der sket meget, og fiskeriet er gået op og ned
med årlige udsving. Dengang både Karl og Jens Madsen fiskede sammen, havde de 12 ruser ude. Nu bruger
Jens Madsen ene mand fem ruser. Tidligere havde han arbejde i Hanstholm om natten og drev ålefiskeriet ved
siden af sammen med onklen. De havde hver sin båd og fiskede uafhængigt af hinanden; men fangsten gik i den
samme kasse, og det var en ordning, der passede begge fint, forklarer Jens Madsen.

Jens Madsen har drevet ålefiskeri i Flade Sø siden 1980’erne. Foto: Forfatteren.
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Ålefiskeriet i Flade Sø 2014
Jens Madsen har sit faste tilholdssted ved sydenden af Flade Sø. Her ligger der tre små redskabshuse og et
gammelt stem, som kaldes »Bettestem«. Dette i modsætning til stemmet i Kastet Å der kaldes »Storestem«. De
tre små redskabshuse lå oprindeligt på Agger Tange, men skulle fjernes engang i 1970’erne. Karl Madsen købte
dem, og de kom til at stå ved Flade Sø, husker Jens Madsen, der stadig bruger de gamle huse. Oprindelig fungerede husene som vagthuse for strandvagterne; men i dag er de noget faldefærdige, efter de har stået på den bare
jord i 30-40 år.
Jens Madsen fik sin licens ved Natur- og Erhvervsstyrelsen fornyet til fiskeri på Flade Sø igen i 2014. Dertil
kommer en tilladelse fra Naturstyrelsen på et år. Dette skal sammenholdes med den hidtidige praksis, hvor tilladelsen har været gældende for fem år. Dette skyldes måske usikkerhed om fiskeriets fremtid i forhold til de nye
planer med Flade Sø. Derimod fik han ikke tilladelse til at bruge ålekisten/stemmet ved afløbet fra Flade Sø.18
Ifølge Jens Madsen definerer man ålekisten som et fast fangstredskab, der bruges til fangst af nedtrækkende
blankål i efterårsmånederne.19 Fangsten skal hvert år afrapporteres til Natur- og Erhvervsstyrelsen. I dokumenterne fra styrelsen bruges betegnelsen ålekiste, hvorimod Jens Madsen konsekvent bruger betegnelsen ålestem
om fangstredskabet. Jens Madsen forklarer, at der går glasål op i Kastet Å afhængigt af vandstanden, og om sluseportene er åbne. Glasålene kan vælge at gå både til Ørum Sø og til Flade Sø. Hvis de trækker op i Flade Sø, skal
de imidlertid igennem et mindre rør; men det kan de også sagtens, mener Jens Madsen. Glasålene skifter farve
og bliver efterhånden mørkere for at ende som gulål mens de opholder sig i søerne. Her bliver de til de opnår en
alder af 6-9 år og begynder at blive kønsmodne, hvorpå de som blankål trækker tilbage til havet. Det er blankålen
som er mest attraktiv og opnår de bedste priser.

Denne ålekiste, som stadig står i Klitmøller Å, har en hele anden udformning end stemmet i Kastet Å; men begge
bærer betegnelsen »ålekiste«. Foto: Museum Thy.

Fiskeriet i Ørum Sø siden 1980’erne
Læser man forhandlingsprotokollen for I/S Flade og Ørum Søer fra sidst i 1980’erne og op til i dag, er der sket
store forandringer, når det kommer til ålefiskeriet i Ørum Sø. Allerede i 1986 kan man læse, at der er tilbagegang
i ålefiskeriet; men der kunne dog trods alt blive en udbetaling på 800 kr. pr. andel. Fiskeriet blev stadig lejet ud til
forskellige fiskere; men i 1987 blev der lavet en radikal ændring af fiskeriet. I et brev, der blev sendt ud til samtlige lodsejere ved Ørum Sø i april, skrev formanden: »Efter i 79 år at have udlejet fiskeriet i Ørum Sø vedtoges
det på den ordinære Generalforsamling den 2. marts 1987 at lade hver enkelt lodsejer selv fiske i søen.« Brevet er
underskrevet af den daværende formand i I/S Flade og Ørum Søer Knud Daniel Larsen, der i et interview i forbindelse med undersøgelsen fortæller, hvor stor en sejr denne ændring var for ham personligt.
Det var jo unægtelig en anden måde at organisere fiskeriet på, og det skulle vise sig, at det heller ikke var uden
problemer, når de mange lodsejere skulle blive enige om, hvordan og hvor der måtte fiskes.
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Reglerne der stadig i store træk er gældende, slog fast:
• Hver lodsejer må fiske i søområdet ud for hans egen sø-lod.
• Fiskeriet må foregå ved hjælp af åleruser i form af enten en pæleruse (rad højest 50 meter) samt to kasteruser
eller fem kasteruser.
Hvis et medlem af Interessentskabet kommer til at skylde interessentskabet penge, kan selskabet frit disponere
over vedkommendes hele andel til og med kanal til fremleje.
Dette var en foreløbig ordning, der gjaldt frem til næste års generalforsamling, hvor man ville tage stilling til,
om den fungerede tilfredsstillende og skulle fortsætte. På den følgende generalforsamling i 1988 var man enig om
at fortsætte på samme måde og ændre vedtægterne i Interessentskabet i 1989. På generalforsamlingen vedtog
man ligeledes at fortsætte ålefangsten ved stemmeværket i Tåbel som hidtil. Man havde ansat Jens Sørensen,
Vestervig til at varetage dette fiskeri, hvilket betød, at der blev udleveret 5 kg. ål pr. lod til den enkelte lodsejer –
udover det han selv kunne fiske.
Der var jævnligt reparationer på stemmet i 1980’erne; men i 1990 måtte man ud i en fornyelse af stemmet, der
kom til at koste 294.233 kr. + moms. Dertil kom udgift til 16 stk. riste til stemmeværket, som kostede 27.360 kr. +
moms. Man må også i forbindelse med reparationen af stemmet ud at leje jord, så løbet i Kastet Å midlertidigt
blev ændret, mens arbejdet med ålestemmet stod på. Det var derfor nødvendigt for interessentskabet at optage
et lån til at finansiere de store udgifter til fornyelsen af stemmet.

Træværket i det gamle stem fra 1957 blev fornyet i 1990. Dette og næste foto stammer fra Forhandlingsprotokollen for I/S Flade og Ørum Søer.
Der var også andre reparationer på budgettet i 1990, idet redskabshusene trængte til reparationer. Omkostningerne hertil var på 8. 699 kr. og betydeligt dyrere, end man havde forestillet sig i bestyrelsen. Det fremgår ligeledes af referatet fra forhandlingsprotokollen, at Jens Madsen har anmodet bestyrelsen om tilladelse til istandsættelse af 1 dør i det store redskabshus’ vestlige side. Bestyrelsen gav tilladelse, men ville ikke påtage sig udgiften.
De store udgifter til et nyt stem stod slet ikke mål med de indtægter, Interessentskabet havde på fiskeriet, og
på et bestyrelsesmøde i 1991 drøftede man muligheden af at tilbyde fiskerne en mindre andel. Aftalen landede
på 45 % til fiskerne og 55 % til lodsejerne, fremgår det af formandens beretning på generalforsamlingen i 1992.
Det kommer også frem i protokollen, at der flere gange er forekommet tyveri af ål ved stemmet i Kastet Å, og
lodsejerne besluttede sig for at sætte lys op i et forsøg på at bekæmpe tyveriet.
Både fangsten og priserne på ål forandrede sig op gennem 1990’erne, og indtægterne havde svært ved at følge
med. Først i 1990’erne lå fangsterne typiske på 1200-1400 kg. Priserne nåede i 1997 op på 65 kr. pr. kilo.
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Fotoet viser, hvordan det nye træværk i stemmet sættes op.
I 1997 blev Leif Kristensen, Agger ansat til at passe fiskeriet. Formanden berettede, at der har været 7 henvendelser til at passe fiskeriet ved stemmet. Det følgende år lavede man en aftale med Leif Kristensen om, at han får
50 % og selv sørger for at sælge ålen. En ordning der stadig gælder her i 2014.
Et øjebliksbillede fra 2011 af ålefiskeriet i Ørum Sø, Roddenbjerg Sø og ved stemmet viser, at der blev solgt 730
kg ål for 64.400 kr. I Leif Kristensens rapport til bestyrelsen stod der: Ålefiskeriet i Stemmet og i Roddenbjerg er
i fremgang og for mig at se kommer der en pæn mængde små gule ål op i kanalen. Der er også minusser – der
kommer alt for mange oddere, der ødelægger både ruser og ål. Størrelsen af ål er også blevet bedre; men de hel
store ål er der problemer med at komme af med. Dem der vejer over 1 kg måtte jeg give rabat på.

Rester af anlæg fra udtørringen i 1868 mellem diget og Flade Sø. Foto: Forfatteren.
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Nye interesser og ændringer i landskabet ved Flade Sø i 2014
I/S Flade og Ørum Søer har i dag ca. 24 lodsejere, og fiskeriinteresserne spiller en mindre rolle. Ålefiskeriet er
under pres, ålen er i tilbagegang, og det er ikke længere tilladt at fange ål med faste fangstredskaber som ålestem/ ålekiste.20 Ålefiskeriet er dog stadig her i 2014 en indtægtskilde for et mindre erhvervsfiskeri i Flade Sø og
ved stemmet i Kastet Å, ligesom der drives en smule fritidsfiskeri ved lodsejerne i Ørum Sø. Som det fremgår af
rapporten her, har landskabet i området tidligere gennemgået en række menneskabte forandringer, hvoraf tørlægningsprojektet sidst i 1860’erne var det mest gennemgribende. Den økonomiske motivation, der drev projektet, holdt ikke mere end nogle få år, tørlægningen blev opgivet, og vandet fra Hvidbjerg Å løb igen gennem både
Ørum og Flade Sø til det oprindelige udløb i Limfjorden ved Tåbel; indtil man i 1958 valgte at lade åen løbe uden
om Flade Sø gennem Kastet Å i forbindelse med anlæggelsen af et sikringsdige. Vandet i Flade Sø er i dag brak
og saltpåvirket gennem indsivning af havvand fra Vesterhavet.

Flade Sø regnes for en af de bedste lokaliteter i Danmark for fisken sandart der her ses midt i billedet. Foto: Forfatteren.
Et nyt projekt, som er beskrevet i Handlingsplan 2010-2016 under Nationalpark Thy, har til formål at genskabe
den tilstand i Flade Sø, der herskede før 1958, og man vil igen lade vandet fra Hvidbjerg Å løbe gennem Flade
Sø. Naturstyrelsen ønsker at gøre vandet mere fersk og genskabe et vandmiljø, der minder om det, der hersker i
Ørum Sø. Man er kommet planerne nærmere gennem et statsligt vådområdeprojekt, der har til formål at forbedre
vandmiljøet i Limfjorden og mindske kvælstofudledningen ved populært sagt at lade Flade Sø »rense« vandet fra
Hvidbjerg Å for kvælstof, inden det løber ud i Limfjorden. Planen er også at skabe en ø i Flade Sø, som skal fordele vandet fra Hvidbjerg Å i søen og dermed sikre, at å-vandet bliver lidt længere tid i søen, så det bliver renset
bedre. Øen i søen vil formentlig også blive attraktiv for områdets mange fugle – f. eks. terner.21
Konkret skal dette ske ved at grave et indløb af vandet i Hvidbjerg Å, der løber i den gamle afvandingskanal,
til Flade Sø og etablere et udløb fra søen gennem diget. Ændringerne skal ske gennem etablering af en dobbelt
tunnel – en ved Roddenbjerg Sø og en nær ved Ålestemmet i Kastet Å. Der vil ske en delvis opfyldning af Kastet
Å nedstrøms indløbet, dog med en kanal til sejlads med kanoer og småbåde. Et stenrev skal beskytte indløbet fra
Roddenbjerg Sø til Flade Sø. Den planlagte ø i Flade Sø skal udføres af sand pumpet op fra søbunden, og den skal
sikres med stenrev.
I dag er vandspejlet en smule højere i Flade Sø end i Ørum Sø, da et lille og ret højtliggende udløb fra søen sker
gennem et 1 m betonrør. Med projektet vil vandstanden komme til at ligge på samme niveau i begge søer.
I Ørum Sø vil vandstanden måske falde en smule, mest fordi højvandshængslerne i slusen bliver mindre.
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Udløbet af Flade Sø til Kastet Å hvor Jens Madsen har sin båd og sine redskabshuse. Foto af Hans Nørgaard,
Agger 2013.

Lodsejernes reaktioner
Ifølge interview med Lars Steffensen og Niels Krabbe I/S Flade og Ørum Søer har bestyrelsen i Interessentskabet
generelt været positivt indstillet hele vejen igennem processen, idet de ikke mener, at projektet får den store betydning for Ørum Sø, som Interessentskabet regner for »deres sø«. Dog, som det er nu, giver de oversvømmelser,
der årligt forekommer af engen rundt om Ørum Sø, en bortskaffelse af en del kvælstof. Den virkning vil de sandsynligvis miste gennem projektet.
Niels Krabbe mener, at man i stedet for at lede det kvælstofholdige vand over i Flade Sø, med bedre effekt og
helt undgå kvælstofudledningen i Limfjorden, burde lede vandet direkte ud i Vesterhavet gennem landtangen.
Dette spørgsmål blev ligeledes rejst på mødet med lodsejerne i juni 2012. Kystdirektoratet var imidlertid af den
opfattelse, at det vil være meget vanskeligt og kostbart at anlægge og især at vedligeholde et udløb på kysten,
hvor der er bølgepåvirkning og en store variation i havbundens niveau på grund af erosion og sandfodring.
Nogle lodsejere ser muligheder i en øget naturturisme som f.eks. kanosejlads, der allerede kendes fra Ørum
Sø. Der er ifølge Lars Steffensen flere, som sejler gennem Ørum Sø og ud i Limfjorden. Men søen er lidt lunefuld,
forklarer han, for der kan godt være store bølger, og derfor kan det være problematisk at sejle i kano. Kim Daniel
Larsen er af den mening, at ind- og udløb bør laves højere end det i planen skitserede, så det bliver muligt at
sejle ind i Flade Sø.
Ifølge planen skal indløbet til Flade Sø forsynes med kontraklapper, så sejlads vil umiddelbart ikke være muligt
gennem indløbet. Udløbet med manuelle spjæld kan teknisk set laves højere, så de tillader sejlads med eksempelvis kano og kajak. Det vil dog gøre både tunnel og spjæld dyrere. Hvis man i stedet for en tophængt sluse, som
det er planen, indsætter en sidehængt port, vil det lettere kunne lade sig gøre at betjene den manuelt og sejle
igennem, mener Kim Daniel Larsen. Det er planen, at slusen ved Tåbel Bro forbliver, da der ellers ved højvande
vil løbe saltvand ind i søerne og ændre den økologiske balance.22
Engene i den nordlige og østlige del af Flade Sø bruges til kreaturgræsning. Men hvis oversvømmelserne af
engene omkring Flade Sø bliver større, kan de måske påvirke mulighederne for græsning med kreaturer, lød et af
lodsejer-spørgsmålene på mødet. Det menes dog ikke at blive et stort problem. I det daglige bliver vandstanden i
Flade Sø lavere og engene mere tørre, hvilket burde give bedre græsningsmuligheder.
På mødet med lodsejerne blev det udtrykt, at det er vigtigt, at at lodsejerne bevarer de eksisterende rettigheder med hensyn til anvendelse af arealet og med hensyn til fiskeri, sejlads og adgang. Gennemførelsen af projektet blev på daværende tidspunkt forventet udført i 2014.
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Virksomheden blev videreført af English’ søn Thomas Regnar English, men ophørte i begyndelsen af 1900-tallet.
5	I midten af 1800-tallet blev dampmaskinen tillempet behov for at mekanisere landbruget. Maskinen blev gjort transportabel under betegnelsen lokomobil.
6

Oplysninger fra »Det Grevelige Reventlowske Overinspektorat« korrespondance vedr. Flade Sø 1723-1940.

7

Uddrag af artikel i Illustreret Tidende den 24. april 1878.

8

Villiam Mortensen: Kvæghyrden fra Ørum Sø. Sydthy Årbog 1984.

9

Et afskrift af sagen i fogedretten er vedlagt rapporten som Bilag 4, Fogedsag Aktieselskabet 1878.

10	Oplysninger om disse bygninger og forskellige anlæg stammer fra en inventarliste fremlagt i fogedretten i Hassing og Refs Herreder i 1878.
Listen indgår i bilag 5.
11	Lensgrevinde Benedicte Christiane Reventlow (1834-1893) var gift med sin fætter F. C. O. Reventlow, og frem til sin død var hun i besiddelse
af Grevskabet Christianssæde på Lolland. Ove Sehestedt-Juul (1830-1882) var i besiddelse af Ravnholt på Østfyn.
12	Fiskeriet ved Gårdhus Mølle er beskrevet i flere artikler: H. A. Riis-Olsen 1962: Et opgør mellem gammel og ny retsopfattelse. Men her er
tale om en tidligere Gårdhus Mølle, som forsvandt på grund af sandflugten, som også beskrives af Hanne Mathiesen i artiklen En pæl i
Vestervig. Lokalhistorisk Arkiv for Thy og Vester Hanherred 1989.
13	Willy Mardal beskriver i artiklen Indsamling af mågeæg i Thy og på Thyholm i Sydthy Årbog 1998 hvordan der stadig i 1970’erne blev
indsamlet mågeæg på holmen Ørum Sø.
14 Kortene, som er tegnede i 1874, er sandsynligvis udført af Harald Bille, som på daværende tidspunkt havde landinspektørpraksis i Thisted.
15	J. P. Bachs alsidige købmandsvirksomhed var vidt forgrenet og havde filialer adskillige steder i Thisted Amt. Den virksomme købmand
tog initiativ til oprettelsen af Thylands Bank og var formand for Vestervig Elværk. Han lod bygge Vestervig Tekniske Skole og den senere
dommerbolig i Vestervig. Han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Ved hans død i 1916 arvede hans 3 sønner betydelige formuer. Oplysninger Ifølge Villiam Mortensen i bogen Java – Bach historien om thyboen Niels Breinholt Bach. Forlaget Knakken 2010.
16	Ifølge svar fra amtsfuldmægtig A. J. Andersen den 18. september 1925 på en forespørgsel fra Niels Gisselbæk må man fra Amtet desværre
meddele, at dokumenterne, der indeholder en fortegnelse over lodsejerne, er blevet væk.
17 Jegindø Fiskeriauktion fungerede fra 1960 til 1990.
18	Ålekiste er et fast fangstredskab placeret i vandløb. Det kan bestå af en kasse eller et hus stillet på tværs i løbet, hvori ålen under sin vandring opfanges. Eller et stemmeværk der kan åbnes og lukkes manuelt og således regulere gennemstrømningen. Ruser placeres efter stemmeværket til fangst af ålen når den vandrer ud mod havet.
19	Ifølge liste over registrerede ålekister i inspektorat Nord afdelingen i Nykøbing M. var der i 2003 registreret en ålekiste ved afløbet fra Flade
Sø og en ålekiste i Kastet Å. Disse er identiske med henholdsvis »Bettestem« og »Storestem«.
20	Der kan ifølge bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 til Ferskvandsfiskeriloven ikke længere gives tilladelse til at oprette nye ålekister. Eksisterende ålekister – i brug eller ej -, som ikke var anmeldt til Landbrugs- og Fiskeriministriet inden den 1.1.1995, må ikke længere anvendes.
Der er enkelte ålekister i Naturstyrelsens vande. Kontrakter om ålekister forlænges generelt ikke efter udløb. Dog kan nogle bevares til
demonstrationsbrug.
21	Lodsejere og presse blev orienteret i april-maj 2012. Der blev nedsat en følgegruppe på et lodsejermøde d. 20. juni 2012 i Vestervig, hvor der
blev givet accept til at gå videre med forundersøgelserne.
22 Engene ved Flade Sø er Natura 2000 område og må som sådan ikke ændres i biologisk henseende.
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• S
 køde Gaardhus Mølle 18. maj 1869.
Møller Niels Schourup sælger møllen til Aktieselskabet til Udtørring af Flade og Ørum Søer.
• Diverse korrespondance »Det Grevelige Reventlowske Overinspektorat« Flade Sø
1723-1940.
• I nventarliste over ejendom og genstande til Aktieselskabet til Flade og Ørum Søers
Udtørring fremlagt i Hassing Refs Herreders Fogedret den 20. april 1878.
• Artikel i Illustreret Tidende nr. 961, 1878.
• Skøde 20. december 1883.
B. Reventlow, Brockenhuus – Schack, Rantzau, O. Sehestedt-Juul overdrager skøde på ejendom
Flade og Ørum Søer, beliggende i Vestervig, Agger, Lodbjerg og Ørum Sogne under Hassing og
Refs Herreder Thisted Amt til Tømrermester C. Clausen og Murermester J. D. Clausen af Holbæk.
• Dokument vedrørende salg af ejendommen Flade og Ørum Søer af tømmermester
C. Clausen og murermester J. D. Clausen til lokale godsejere.
Dokumentet refererer til ovenstående skøde som er tinglæst 20. december 1883.
• Brandpolice for Maskinhuset tegnet i »Nye Danske Brandforsikring«.
Policen er underskrevet Thisted den 12. januar 1897.
• Købskontrakt 17.12 1908.
Dokumentet er en købskontakt, der viser at lokale godsejere sælger til en gruppe lokale lodsejere
rundt om Flade Sø og Ørum Sø.
• B
 rev fra Vandbygningsdirektøren København 5. januar 1918 til gårdejer Gisselbæk, Ørum.
Brevet er svar på en anmodning om at få diget gjort højere og stærkere for at sikre de arealer, der
ligger indenfor diget.
• K
 orrespondance mellem Vandkraftkontoret, Viborg ved direktør O. D. Andreasen og
landstingsmand Gisselbæk, Ørum, Bedsted i 1921.
I korrespondancen ligger der et overslag på udgifter vedrørende udtørring af Ørum Sø.
• Forpagtningskontrakt mellem Interessentskabet og fisker Chr. Madsen,
Krik september 1945.
• U
 dskrift af Forhandlingsprotokol I/S Flade og Ørum Søer.
Udskriftet dækker perioden først i 1955 til november 1957.
• V
 edtægter for Interessentskabet Flade, Roddenbjerg og Ørum Søer.
Vedtaget på generalforsamlingen 4. maj 1990.
• Forhandlingsprotokol for Interessentskabet Flade og Ørum Sø.
Forhandlingsprotokollen dækker perioden 1978-2011.
• Bilag A Skema til brug for screening. Naturstyrelsen Thy.
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BILAG 2 - KRONOLOGI

Tidligere var Flade Sø en stor sammenhængende sø, der bestod af det der i dag udgør Flade Sø, Roddenbjerg Sø
og Ørum Sø.
1600 tallets sandflugt stoppede/tilsandede afløbet ved Flade Sø hvilket skabte oversvømmelser på bøndernes
jorder.
I 1621 klager lokalbefolkningen klager til kongen, som giver tilladelse til regulering af vandstanden og landkanalen etableres.
I 1700 opstår der planer om afvanding af Flade Sø til kreaturgræsning til stude i studedrift sydpå.
I 1867 stiftes Aktieselskabet til Flade og Ørum Søers Udtørring og afvandingen påbegyndes.
I 1869 sælger møller Niels Schourup Gårdhus Mølle til Aktieselskab til Flade og Ørum Søers Udtørring.
I 1872 er Flade Sø tørlagt ifølge beretning fra ingeniørfirmaet English & Hanssen.
I 1878 sættes en fogedret ved Hassing-Refs Herreder om Aktieselskabet for Flade og Ørum Søer.
I 1883 sælger Aktieselskabet ejendommen Flade og Ørum Søer til tømrermester J. D. Clausen og murermester
C. Clausen, Holbæk.
I 1883 får Tømrermester J. D. Clausen og murermester C. Clausen, Holbæk tinglæst skøde på Flade og Ørum
Søer. De bygger dæmningen som adskiller de to søer sandsynligvis med formålet at tørlægge Ørum Sø separat.
I 1892 opgiver Brødrene Clausen planerne om udtørring.
I 1896 Sælger Brødrene Clausen søerne til lokale godsejere: Chr. Eyber på Gl. Ørumgaard, S. Eyber på Vilhelmsminde, Lytzhøft på Tandrup, Fuglsang på Søvang. Leegaard på Rosvang. Kromand Chr. Jessen på Morup Mølle
samt strandfoged Thøger Sørensen, Agger.
I 1908 sælger godsejerne søerne til lokale lodsejere for ca. 60.000 kr. Lodsejerne danner I/S Flade og Ørum Søer.
Udtørring opgives endegyldigt og fiskeriinteresserne er drivkraften.
I 1908 anlægges en sluse under broen ved Tåbel
1914-18 anlægges høfder og dige ved Flade Sø. Disse forstærkes i 1932 og der foretages kystfodring.
I 1941 nye planer om udtørring på grund af statsstøtte til landvinding; men lokale lodsejere forkaster ideen.
I 1958 anlægges et sikringsdige ved Flade Sø. Digerne som skulle sikre Agger mod stormflod i den vestlige del af
Limfjorden. Ved samme lejlighed valgte man at lade Hvidbjerg Å løbe uden om Flade Sø og gennem den tidligere
anlagte landkanal, som fik navnet Kastet Å.
I 1957-58 anlægges stemmet i Kastet Å. Dette repareres i 1990
I 1958 bliver Roddenbjerg Sø snøret af fra Flade Sø ved byggeri af sikringsdiget.

FLADE SØ I KULTURHISTORISK PERSPEKTIV

31

BILAG 3 - FLADE SØ KORT

Kortforklaring:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Afvandingskanal anlagt i 1621 og uddybet i 1867 ved tørlægningen af Flade og Ørum Søer
Dige anlagt øst og syd om Flade Sø i 1958
Roddenbjerg Sø, afsnørret i 1958 i forbindelse med digeanlæg
Udløb fra Flade Sø
Redskabshuse til fiskeriet
Kastet Å udgravet i den gamle landkanal i 1958
Ruin fra tørlægningen i 1867 – måske møllefundament eller pumpestation
Stem i Kastet Å anlagt i 1957 fornyet i 1990
Sluse anlagt 1908
Dæmning anlagt 1873
Høfder anlagt 1908.1 Forsøgt forstærket i 1930’erne med et trappedige; men havet brød igennem i 1936.
Atter forstærket i 1950’erne
12. Rester af anlæg måske møllefundament fra udtørringen i 1867
13. På begge sider af Kastet Å er der rester af anlæg – måske brofæste fra udtørringen i 1867
14. Stem sandsynligvis anlagt i 1957-58.
1 D
 en 5. januar 1918 skriver Vandbygningsdirektør V. Westergaard, København til Niels Gisselbæk som svar på et tidligere brev fra denne
angående forstærkning og forhøjelse af diget mellem 90 – 94. Det drejer sig om det gamle havdige som er blevet forfalden og derfor beder
Niels Gisselbæk om at få diget repareret. Men her er der ikke megen hjælp at hente. Vandbygningsdirektøren svarer at diget ved høfde 93-94
og nordpå må anses for at være tilstrækkelig højt og bredt. Ligeså diget fra høde 91 og sydpå; men det mellemliggende stykke mellem 91 og
93 er man fra Vandbygningsvæsenet ved at udbedre svarer direktøren. Dels med en forhøjelse på ½ meter og samtidig gøres diget bredere.
Dertil kommer at der plantes ris til opsamling af flyvesandet hvilket betyder at diget af naturlige årsager vil tiltage i højde.
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1. Gl. landkanal og afvandingsgrøfter.

2. Dige 1958. Flade Sø til højre.

3. Roddenbjerg Sø.

4. Afløb fra Flade Sø.

5. Redskabshuse, Flade Sø.

5. Redskabshuse, Kastet Å.
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6. Kastet Å med dige.

7. Ruin set fra Flade Sø.

8. Stem, Kastet Å.

9. Sluse ved Tåbel.

10. Dæmning mellem Roddenbjerg Sø og Ørum Sø.
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11. Kastet Å med dige.

12. Ruin set fra Flade Sø.

13. Anlæg, vestsiden af Kastet Å.

13. Anlæg, østsiden af Kastet Å.

14. Stem, Flade Sø.
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BILAG 4 - FOGEDSAG VEDRØRENDE AKTIESELSKABET TIL FLADE SØ OG ØRUM SØ UDTØRRING
Afskrift ved Knud Søgaard, Thisted
Niels Peter Jensen, Herredsfoged og Skriver i Hassing-Refs Herreder, Gjør vitterligt: Aar 1878 den 20de April
Formiddag Kl. 10, blev en Fogedret sat og holdt paa Herredscontoriet i Oxenbøl af den ordinære Foged i Overværelse af nedentegnede Vidner, hvor da saaledes passerede:
For Protokollen fremstod Sagfører Abildhauge af Vestervig der fremlagde en Reqvisition af Dags Dato tilligemed
de deri ommeldte Documenter, og begjærede i Henhold dertil Lehnsgrevinde B. Reventlow til Brahe-Trolleborg
og Kammerherre Stamhusbesidder Sehestedt-Juul til Raunholt udlagt til Eiendom, hver for Halvdelen, de til Agtieselskabet for Flade og Ærum Søer tilhørende Eiendomme og Eiendele, derunder indbefattet samtlige Løsøregjenstande saaledes som disse nærmere ere specificerede i en under Auctionerne fremlagt Fortegnelse, hvilken
Foretegnelseskomparenten nu har fremlagt. Han fremlagde endvidere til Afbetjening under nærvørende Forretning, de under Auctionen fremlagte Beskrivelser af den afholdte Udlægsforretning med Auction, Beskrivelse af
Eiendommen og det fremlagte Kort. Den fremlagte Reqvisition tilligemed Inventarieliste over Agtieselskabets
Løsøregjenstande tages til Indlemmelse saalydende.
Stempel 1 kr.
Til Kongens Foged i Hassing-Refs Herreder. Som det fremgaar af vedlagte Udskrift af Hassing-Refs Herreders
Auctionsprotokol, har der ifølge Reqvisitation afHøiesterets Advokat Nellemann for Lehnsgrevinde B. Reventlow
af Brahe Trolleborg og Kammerherre O. Sehestedt-Juul til Raunholt, som Pant- Forligs- og udlægshaver, under
30te Januar, 13de og 27de Februar d.a. overensstemmende med Pl. 22de April 1817 og Fr. 11te September 1833,
været afholdt Tvangsauction over de Agtieselskabet for Flade og Ørum Søers Udtørring tilhørende Eiendomme
og Eiendele saaledes, som disse nærmere er specificerede ved 1ste Auction den 30te Januar d.A, og hvad Inventariet og for øvrigt Løsøregjenstandene angaar, saaledes som a. Pantdocument fra Agtieselskabet til Udtørring af
Flade og Ørum Søer til den danske Landmandsbank, Hypotek og Vexelbank i Kjøbenhavn paa 400.000 kr. dat. 2.
Marts 1872 tingl. 14 s. M. forsynet med Qvittering af Lehnsgrevinde B. Reventlow af Brahe-Trolleborg og Kammerherre O. Sehestedt-Juul til b. Skjøde fra Forstcandidat C. C. Andersen til Agtieselskabet paa Huus i Taabel
med Leieret til Grunden, dat. 11te September 1868, tingl. 24 s. M. forsynet med qvittering for, de deri ommeldte
800 kr. , hvorfor det Solgte var givet til Pant, ere betalte.
Begjærer jeg paa Vedkommendes Vegne at Kongens Foged vil udlægge Lehnsgrevinde B. Reventhlow af Brahe-Trolleborg og Kammerherre O. Sehestedt-Juul til Raunholt til Eiendom, hver for Halvdelen af Agtieselskabet
for Flade og Ørum Søers Udtørring tilhørende Eiendomme og Eiendele, alt saaledes som disse ere specificerede
ved den derover den 30te Januar d. A. afholdte 1ste Auction.
Den fremlagte Specification derover udviser.
Det er af Auctionsretten attesteret, at Auctionerne ere bekendtgjorte i Henhold til Pl. 22 April 1817.
Ved den under 27de Februar d. a. Afholdte 3die Auction blev, som Udskrivten viser Godsinspectiur Copmann
af Hellerup Enestebydende med 1000 kr. for Lehnsgrevinde B. Reventlow af Brahe Trolleborg og Kammerherre
O. Sehestedt-Juul til Raunholt, med Bemærkningen, at han for dette Bud ikke ønskede Hammerslag, idet hans
Mandater agtede, som eneste Pante- og Udlægshavere, at sig Eindommene og Løsøret og overhovedet alt hvad
der er gjenstand for Forauctionering udlagt til Eiendom for det gjorte Bud, og da Reqvirenten Intet havde at erindre mod deres Begjæring blev deres Auctionnsforretningen hævet, for at de begjærte Udlæg ved Fogden kunne
blive effectueret.
Paa grund af det saaledes passerede, og idet jeg til bevis for, at det er gjort Rede og Rigtighed for det gjorte Bud
af 1000 kr. herved fremlægges, hvorimod de øvrige fremlagte Documenter vedlægges.
Ifølge den fremsatte Begjæring og i Henhold til de fremlagte Documenter hvorved blandt andet navnlig godtgjøres, at de nævnte Reqvirenter ere Panthavere, og som saadanne have erholdt, efter foregaaende lovlig Omgang,
Udlæg til Forauctionering for deres Pantefordringer, og at de ifølge deres Udlæg have havt de paagjeldende Eiendomme og Eiendele stillede til Bortsalg ved 2de, overensstemmende ved Placat 22de April 1817 bekedtgjorte
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Auctioner, hvortil Conditionerne lovmæssigt vare indrettede samt da Reqvirenterne ved 3die Auction udtrykkelig have tilkjendegivet at de ville fordele sig alt det til Salg stillede udlagt til Eiendom saafremt der intet Overbud
skeete over de 1000 kr. som af dem ved Auctionen blev budt, og da desuagtet intet Overbud fremkom ligesom
der heller ikke under Auctionen fremsattes nogen Indvending fra vedkommende Reqvisiti Side og endelig af Rigtighed er aflagt for Auctionsbuddet, deciderede Fogden at Reqvirenterne, Lehnsgrevinde B. Reventlow til Brahe-Trolleborg og Kammerherre O. Sehestedt-Juul til Raunholt begge i Forening med lige Ret herved udlægges
til Eiendom evternævnte Eiendomme og Eiendele tilhørende Agtieselskabet for Flade og Ørum Søers Udtørring,
nemlig:
1.

Leieret indtil Aaret 1924 til et Stykke Jord, stort 6639 kvadrat Alen fra Poul Andersens Eiendom i Taabel By,
Vestervig Sogn og Eiendomsret til de derpaa opførte Bygninger, ifølge Skjøde af 11te September 1868 tinglæst 24 s. M.

2.

Ifølge Skjøde af 18de Mai 1869 tinglæst 27.de s. M. den Gaardhus Mølle tilkommende Vandret.

3.

Ifølge Skjøde af 18de Mai 1869, tinglæst 27de s. M. den et Farveri og Stampeværksted Gaardhus Mølle tilkommende Andel i Vandretten.

4.

Ifølge Skjøde af 26de October 1871, tinglæst 27de Februar 1873 Parcellen Matr. No 1b i Taabel, ag Hartkorn 2
Tdr. ½ Alb, gammelskat 64 Ø.

5.

Ifølge Skjøde af 16de December 1870, tinglæst 27de Februar, Parcellen Matr. No. 1b af Handrup, Vestervig
Sogn, Engholm kaldet, af Hartkorn 3 Ddk, 2 ¾ alb, gammelskat 1 kr. 68 øre med anpart i Konge- Korn. Og
qvæftiende samt Parcellens Anpart i Flade og Ørum Søer.

6.

Ifølge Skjøde af 12te Juni 1875, tinglæst 17de s. M. Matr. No. 7b i Handrup, Vestervig Sogn af Hartkorn 2
Alb., gammelskat 29 Ø.

7.

Ifølge Skjøde, tinglæst 27de Februar 1873, Eiendomsret til de til følgende Matr. No. Nemlig:

Matr. No. 1, 2, 3a, 3b, 4, 5b, 6a, 6b, 7b, 8, 9, 11, 16, 17 og 18 af Tolbøl, og Matr. No. 1 af Sveiggaard samt Matr. No.
10b, 11, 12 af Lodbjerg Klit, alt i Lodbjerg Sogn.
Matr. No. 16, 17a, 19a, 20a, 21a, 22d, 24a, og 35 af Ørumby, Alt i Ørum Sogn.
Matr. No. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 23 af Vester-Agger, samt Matr. No. 24 og 25 af
Aalum, alt i Agger Sogn.
Matr. No. 1, 2a, 2c, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 af Handrup, Vestervig Sogn.
Matr. No. 3, 4, 5a, 6g, 6h, 7, 8a, 9b og 15b af Trankjær, Matr. No. 24, 25a, 28c og 25d af Roddenbjerg, alt i Vestervig Sogn. Matr. No. 1c, 14a, 15, 16a, 18a, 19a, 20a, 20b, 21a, 21b, 21c, (22a), 23a, 26 og 28 af Taabel, samt Matr.
No. 15a af Vesterby, alt I Vestervig Sogn, hørende Andele I Flade og Ørum Søer, samt forøvrigt den Actieselskabet tilkommende Eiendomsret til det til Flade og Ørum Søer hørende Areal, saaledes, som dette finds aflagt og
betegnet paa et af Landinspectiur Bille I Aaret 1874 optaget Kort over Flade og Ørum Søer og saaledes som dette
Areal er tilkjendt Actieselskabet ved en inden Hassing-Refs Herreders Ret den 21de December 1876 afsagt Eiendomsdom, tilligemed samtlige paa Eiendommen værende Bygninger, Maskinhuse, Maskiner, Møller og alt Actieselskabet tilhørende Løsøre og Inventarium, alt saaledes, som specificeret er paa den fremlagte Fortegnelse,
hvilket Udlæg foregaaer under Forbehold af Enhvers bedre Ret.
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Sagfører Abildhauge begjærede Forretningen sluttet og sig beskrevet meddelt.
Det protocollerede oplæst.
Forretningen sluttet.
Fogedretten hævet.
F. Andersen Abildhauge.
Beskrivelsens Rigtighed bekræftes under Haand og Embedssegl.
Gebyr:
Beskrivelse
Bekræftelse
Justitsfond
Papiir

2 kr. 81 Ø
83 Ø
73 Ø
6 kr. 85 Ø
11 kr. 22 Ø

Elleve kroner To og Tyve Ører
			Jansen
Læst inden Hassing-Refs Herreders Ret den 25 April 1878 og derefter Protocolleret.
Det anmærkes endel af de foranførte Eiendomme, hvorfra de til samme sammenhørende Andele i Flade og Ørum
Søer afhændede, - forinden Afhændelsesvare og endnu ere forhæftede, samt at der under 13 Juli 1871 er Thinglæst en Deklaration om, at Actieselskabet her nævnte Søers Udtørring ingen Ret har til den Matr. No. 18 (måske
15) i Tolbøl havende Andeel i Søerne, ligesom endelig det fornødne reserveres i Anledning af det i de øvrige
foranførte Skjøder indeholdte Retsanmærkninger, Bemærkninger og et paa samme meddelte Retsanmærkninger,
hvortil henvises.
Atesteret Jansen
Aflyst inden Hassing-Refs Herreders Ret den 25 April 1878 og annuleret forsaavidt angaaer Documentets Egenskab af Pantebrev for 800 kr.
Gjenpart af et Testamentil.
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