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Området før der blev anlagt fiskedamme.
Vejen fra møllen mod nord fulgte dæmningen mod øst og drejede mod nord.
Her blev Alslev Å passeret over en bro, hvor der også var et slusesystem, til at regulere
vandstanden i den store mølledam.
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Det lå lige for, at møller Andreas Schack i år 1900
besluttede at anlægge et dambrug ved Alslev Å.

Ligeså naturligt er det, at Alslev Sognearkiv skal have
udarbejdet en artikel om denne 115 år gamle Alslev
virksomhed.

Indledning
Ved år 1900 var den meget lange tidsepoke med vandmøller i Vestjylland ved at rinde ud.
Rundt omkring i området blev der på de større gårde f.eks. Damsmark og Visselbjerg
opstillet petroleumsmotorer, og mange gårde f.eks. Torrupvej 30 og Toftnæsvej 22 anskaffede
sig vindrosetter. Begge typer kraftkilder kunne drive kornkværne, og gjorde køreturene til
vandmøllen overflødig.
Desuden havde vandmøllerne fået konkurrence fra store melproducerende møller i
havnebyerne, hvor importeret udenlandsk korn blev forarbejdet på store topmoderne anlæg
drevet af dampmaskiner. Byboernes efterspørgsel efter bagemel blev honoreret herfra, og lige
så langsomt vandt melet fra disse anlæg, der var af høj kvalitet, også indpas ude blandt den
store landbefolkning.
Der var i 1880 blevet vedtaget en lov, der åbnede op for at bruge vandet fra åer og bække til
drift i fiskedamme. Fiskeopdræt var ikke ukendt i Danmark, men det havde primært været
opdræt af karper.
I løbet af 1800tallet var der blevet udviklet en teknik, hvor der kunne opdrættes ørreder i
damme med gennemstrømmende vand, og et stort antal dambrug blev efter år 1900 etableret
overalt i Danmark.
I dag er der 14 dambrug i Varde Kommune, men heraf forventes 5 nedlagt inden for et
kortere tidsrum.
Ejeren af matrikel nr. 1 Alslev Mølle Andreas Schack havde vandindvindingsretten til Alslev
Å, og vandet kunne bruges til fiskeopdræt i anlagte bassiner, og der var god plads til at
etablere fiskedamme på engen bag diget til mølledammen.
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Et par avisartikler fra 1905 omtaler, at en fiskerikonsulent Jensen i Varde var involveret ved
opstart og drift af dambruget i Alslev.
Desuden var en svoger, tidligere skolelærer i Alslev Vilhelm Olldag, involveret i drift af
dambrug.
I 1897 havde Olldag via et mageskift med sin gård i Toftnæs overtaget en ejendom
beliggende ved Skjern Å nær Sønder Felding. På denne ejendom var der såvel karpedamme
som ørreddamme, og da Schack og Olldag havde et nært og godt forhold, er det nærliggende
at drage den konklusion, at inspirationen til etableringen af fiskeriet ved Alslev Å kom fra
svogeren.

Anlæggelsen 1900-1902.
Peder Eg har berettet, at hans farfar Mads Eg Pedersen var ansat som løsarbejder, da de 38
damme med tilhørende kanalsystemer blev udgravet med skovl og spande.
I forbindelse med etableringen blev der fra Møllen lavet en ny vej mod nord med bro over
Alslev Å, og den gamle vej på dæmningen blev sløjfet.
Der må også være blevet lavet en udbygning af slusesystemet, så vandet kunne blive fordelt
til både mølleturbiner, engvandingskanal og fiskedamme. Turbinerne ved møllen var i drift til
efter Anden Verdenskrig, senest dog alene til jævnstrømsproduktion. Engvandingskanalen var
i funktion i samme periode.
Bag stampemøllen blev der bygget et stort ”ishus” der var så godt isoleret, at der kunne
fyldes is på fisketønderne hen over sommeren, så forsendelsen med jernbane eller lastbil
kunne holde sig frisk til ankomst i Hamborg, Berlin eller hvor bestemmelsesstedet end var.
Foder til fiskene blev i opstartsperioden hentet i Filsø, hvor Schack havde erhvervet
fiskeretten ved en forpagtningsaftale.
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Ejerforhold.
I de første 90 år var det ikke ejerne af jord og vandindvindingsretten, der drev fiskeriet.
Fiskeriet var oprindelig en del af møllen med matrikel nr. 1 Alslev Mølle, men blev udskilt
herfra som en selvstændig ejendom med matrikel nr. 1c.
På vel samme tid (1915) blev restejendommen opdelt i tre store parceller. En søn af Andreas
Schack, Peder Schack overtog matrikel nr. 1a Alslev Mølle, hvor de gamle møllebygninger
var placeret, Laurids Schack fik matrikel nr. 1b Alslev Mølle, og en tredje søn Aksel
Schack fik de landbrugsarealer, som lå nord for åen.
Andreas Schack og senere hans enke Marie ejede matrikel nr. 1c frem til 1948. Derefter
overgik ejerforholdet til deres fire sønner, Peder, Laurids, Hans og Kristian.. Først i 1970
solgte Schack familien til Paul Agnar Christiansen personligt, og ved hans død ved flystyrt i
Dubai 1972 overtog enken Carla ejendommen. I 1992 købte Roar K. Madsen og Jøker I/S i
forening ejendommen af Agnar familien for kr. 2.300.000, og seneste handel på ejendommen
er fra 2000, hvor A/S Alslev Fiskeri købte ejendommen,. Først da blev der sammenfald af
ejer og bruger.
I 973 solgte Aksel Schack og Poul Strange Hansen tre jordstykker beliggende nord for
Alslev Å til fiskeriet, som herefter bestod af fire matrikelnumre 1c Langsom Gde og 9r, 9s og
9t Toftnæs med et samlet areal på 18,6207 hektar.
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Drift af fiskeriet.
Fra starten i 1902 og til i dag har driften været indstillet i to perioder omkring
verdenskrigene, fra cirka 1914 til 1923 og igen fra 1942 til 1954.
I den første tid var driften forpagtet af et aktieselskab, hvis direktør var tandlage Valdemar
Christiansen fra Odense. (En halvbror til førnævnte Vilhelm Olldag).
Samarbejdet med fiskerikonsulent Fr. Jensen ophørte på et tidspunkt, hvorefter den senere
skovfoged i Varde Søndre Plantage Emil Rømhild blev involveret.
Ved folketællingen i 1905 boede en Carl Olsen sammen med familie i fiskemesterboligen,
og desuden boede en Frederik Nielsen og Axel B. ? i Møllen. I folketællingen 1911 omtalte
kun nævnte F. Nielsen.
I 1922 overtog Nissen Jøker, Frisendal fiskeri ved Lunderskov forpagtningen, men
informationer om perioden frem til 1942 er yderst sparsomme.
Johannes Kryger kan huske, at fiskemesteren og hustru, som var venner med hans far og
mor, ofte besøgte dem, da han var lille knægt i slut 30erne. En skattesag mellem Jøker og
Alslev Hostrup Sognekommune blev refereret i sognerådsprotokollerne, hvor sognet opgav at
opkræve erhvervsskat, fordi Jøker havde underskud på driften.
Efter krigen var der en Landvæsenkommisionssag. Bønderne i Forum området ville have
fjernet stemmeværket ved Alslev Mølle for bedre at kunne udnytte arealerne langs Alslev Å
til landbrugsdrift. Det lykkedes ikke at fratage Alslev Mølle retten til opstemning og
vandindvinding.
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I 1954 overtog Paul Agnar Christiansen forpagtningen, og havde den frem til sin død i
1972.
Han udvidede dambruget med 19 damme vest for vejen over mod jernbanen, således at der
blev over 50 damme. Desuden blev der bygget et hus med rampe og kælder. Der var
installeret hakkemaskiner, så fiskeaffaldet fra Agnars filetfabrik i Esbjerg kunne omarbejdes
til fiskefoder, og i kælderen blev der udklækket fiskeyngel.
Der blev i 1955 opført en ny lille fiskermesterbolig i træ lige nord for åen.
Første fiskemester var Wresting. Han blev så fiskemester i Ølufvad, der også var ejet af P.
Agnar, men vedblev en årrække at bo i træskuret lige nord for åen Han var sammen med P.
Agnar på det charterfly fra Tjæreborg Rejser, der styrede ned ved Dubai i 1972. Begge
omkom ved flystyrtet.
Harry Brørup Jensen blev fiskemester 1958* og var det frem til slutningen af 60erne.
Axel Graversen har fortalt, at han blev hyret af Harry Jensen til at udbedre faskinerne i
midtbassinet vest for vejen
I Agnar perioden var der mange lokale ansatte.
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Efter Harry Jensen blev Hans Chr. Hansen fiskemester, og han havde bl.a. Vagn (?) og Poul
O. B. Jensen ”Pålle fra Toftnæs” som hjælpere.
I 1972 blev der opført et parcelhus på 157 m2 som fiskermesterbolig, og Hans ”Fiskemester”
med fru Betty med deres to børn var de første beboere.
Poul O.P. Jensen var også fiskemester en kort årrække.
På et tidspunkt kom den nuværende ejer Roar Kortegaard Madsen til Alslev Fiskeri og
overtog driften.
Driftsbygningerne blev udbygget, så de i dag fremstår som en lagerhal med plads til
fiskefoder og maskiner. Der er indrettet kontor i et hjørne.

Alslev Fiskeri 2015.
Adressen på dambruget er Alslev Møllevej 20, 6800 Varde.
Ejer af ejendommen er iflg. tingbogen A/S Alslev Fiskeri med en aktiekapital kr. 500.000.
Der er i gennemsnit ansat mellem 2-4 medarbejdere, herunder Peder Bonde Pedersen, der
også er medlem af aktieselskabets bestyrelse.
Driftsresultatet i 2014 er iflg. regnskab på CVR kr. 186.139 efter skat med en bogført
egenkapital kr. 1.530.256. Direktør i selskabet er Roar Kortegaard Madsen, medens formand
er Ingrid Jytte Rønne. Selskabet er 100 % ejet af RM Forellen ApS, som er ejet af R.K.
Madsen.

Afslutning
Over hele Danmark er antallet af dambrug de seneste år blevet halveret, og der er i dag under
275 i drift. Produktionen er primært regnbueørreder, og den årlige produktion er cirka 40.000
tons.
Dambruget i Alslev er et traditionel dambrug. Foderet er tørfoder, som ikke giver så meget
affald som tidligere tiders fodertyper.
Der er en meget restriktiv kontrol af spildevandet fra dambrugene samt af sygdom blandt
fiskene. Alle dambrug skal have et rensningssystem, og i Alslev er det et stort slambassin. Det
er kommunerne, der er kontrol instans, og der er årlige kontrolbesøg på alle dambrug.

Alslev december 2015
Hans Ole Villadsen
Arkivleder
Alslev Sognearkiv
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Kilder:
Alslev Sognearkiv A1140
Alslev Sognearkiv billeder
Udklipsbog på Alslev Sognearkiv fra Alslev Mølle
Tingbogen og CVR. registeret
Interviews
Luftfoto 2015 af dambruget og Alslev Mølle med den store kvæggård nord for Alslev Å
som nærmeste nabo.
I bygningerne til den gamle vandmølle er der indrettet 4 lejligheder. Denne ejendom ejes i
2015 af Hilmer Nissen, Alslev

