Et Andragende fra Beboere
ved Flade og Ørum Sø
Ved Læge E. TOFT

VI UNDERTEGNEDE 3de Beboere af Handrup By,
Vestervig Sogn, hvis Ejendomme grænser til Ørum eller
Flad Søe, tager os herved den underdanige Frihed for
Deres Velbaarenhed at andrage:
at bemeldte Søe ved flere Aars nordvest Storm har
bortrevet flere Alen af vores til Søen grændsende Jord
saaledes, at den nu har bortskyllet Vejen, som var mig Lars Knudsen - udlagt til Østermark og Eng, saa det er
mig og enhver umulig at kjøre der, da Søens Bølger i den
mindste Storm slaar op mod Digerne, som er om de
øvrige 2de Andragendes Indlukker, saa at Menneske ikke
kan gaa der. - Ved den første Efteraars Storm som
indtræffer d. A., kan Søen bryde den lille Strimmel Jord,
af en Fods Bredde, som endnu er mellem bemeldte
Indelukke og Søen - igennem, og da er min Peder
Thøgersens Indelukke samt desforuden omtr. 3 Tdr.
Sædeland, paa een eneste Dag under Vand, hvilket Tab
ville være alt for føleligt for mig i disse Tider. - Naar
Søen har trængt saa langt frem, da vil min – Jens
Christensens Enkes - Dige for min lille Indelukke ogsaa
nedrives, og Vandet snart naa min Havedige, som da vil
undergraves derved, - For at sikre benævnte vore
Ejendomme og den udlagte Vej, er ingen anden Udvej,
end at der, nogle Skridt fra bemeldte Strimmel Jord i
Søens Vandstok, maatte sættes en Rad store Sten, der
kunde være et Værn mod Søens Fremtrængen, og den
Plads fra disse Sten til den omtalte Jordstrimmel fyldes
med smaa Sten og Grus, da - naar intet foretages i
bemeldte Henseende - vil vore Huse om kort Tid staa Fare
for at underskjeres af den indbrydende Søgang.

I denne vores Nød er det, at vi herved underdanig tør
henvende os til Deres Velbaarenhed om, De gunstigt ved
Deres gode Foranstaltning ville bevirke, at Sognets
Beboere kunde komme os til Hjælp, ved at hidføre de
store Sten, som behøves til omtalte Rad Værnesten, da
disse ere os umulige at tilvejebringe; men Opfyldningen
vil vi gerne, saa vidt vore Kræfter tilstrække, udføre til
saa liden Byrde for vore Medborgere, som muligt er. Vi tør derfor gøre opmærksom paa, at Arbejdet maatte
begynde inden Efteraarets Regnvejr og Storme indtræffe,
thi da ville man Intet udrette med al sin Anstrengelse.
Deres Velbaarenheds stedse udviste Virksomhed for
enhver god og nyttig Indretnings Udførelse, lader os vente
den Hjælp, som vi i det anførte Tilfælde, saa højlig er
trængende til.
Handrup By, Vestervig Sogn, den 2den Aug. 1826.
Peder Thøgersen. Laust Knudsen.
Dorthe Christensdatter, sal. Jens Christensens Enke.
Da vi underskrevne har været Øjenvidner til Søens
Ødelæggelse paa de ansøgendes Jorder, kan vi ikke
nægte, paa deres Begæring, at bekræfte Sandheden af
deres Andragende, og underskriver dette til Vitterlighed.
P. Simonsgaard.
Thøger Andreesen,
Sognefoged.
Velbaarne
Herr Overauditør, Herredsfoged de Fischer.
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1953, side 90-92)

