Nordfor RørvigliggerDybesø.
Søensunikkebeliggenhed,
kun adskiltfra Kattegataf en
gør den til et
smallandstribe,
stykkeeneståendenatur.Det
er særdelespopulærtat tage
turenrundtom sØen- og evt.
nydesolnedgangen
over Kattegat.Megettyder på, at søen
oprindeligthar væreten lille
havbugt,der - i forbindelse
med materialevandring
fra vest
- er blevetafsnøretfra Kattegat. Søensoverfladeliggerlidt
højereend Kattegats.Vandet
til søenkommerfra underjordiske væld.
Man kunnefå den tanke,at
der er tale om en dyb sØ,men
det er ikketilfældet.Navnet
skalses i relationtil den nu udlørredeFlyndersø,
der ligger
øst for Dybesø.En Flynderer
en flad fisk- og navnethentyder til,at dennesø er ret lavbundet.Derforbliverden
vestligesø til Dybesø"....a|t
er
relativtl
Søen privatiseret
Fremtil 1859 ejesDybesøaf
staten.Administrationen
skete
fra Amtstuegården
i Nykøbing,
som bl.a.udlejede
en båd til
dem,der villefiskepå søen.En
lov fra i 852 giverimidleftid
statenmulighedfor at frasælge
sådannearealer- og der er på
dennebaggrund,at der den
21. januar1859 holdesauktion
på Amtsstuegården
i Nykøbing.
Auktionengennemføres
af
"MortenJoachimFerdinandde
44

Svanenskjold,
hanskongelige
MajestætsJustitsråd,By4oged
og Byskriveri NykøbingKøbstad, samt Birkedommerog
Skriveri DragsholmBirk i Sjælland"
I udbudsmaterialet
hedder
det, at "intetbud modtagespå
auktionen
mindreend 5 Rigsdaler",Ligeledeskan intet bud
accepteresfør det har været
forelagtfinansministeren.
På auktionen
er der 2 bud,

som beggekommerfra
sammeperson,nemligLodsoldermandog Dannebrogsmand
Jensenfra Rørvig.Det ene bud
lyderpå en endeligkøbssum
på 200 Rigsdaler.
Det alternative bud er en 6 - årigforpagtning med en ådigafgiftpå 8
Rigsdaler.
Beggebud accepteres, hvilketbetyder,at begge
forslagfremlæggesfor Finansministeriet.
En månedsenere,den 21.

februar1859,kan Svanenskjoldbekræfte,at finansministeriethar godkendtsalget
af Dybesø(samletareal40
Hektar).
Dybesø - konsortiet
Budetfra lodsoldermand
Jensenvar afgivetpå vegneaf
et konsortium,beståendeaf
11 personer,
som hverskulle
qe 1/11af søen.De flesteaf
konsortietsmedlemmerer lokaleerhvervsdrivende
fra både
Rørvigog Nykøbing.
Lodsoldermanden
er en af
de 11. B l andtde øvr igem edlemmerer KøbmandC. SolbergJensenfra Nykøbing.
Han
sælgerseneretil bagermester
Steincke,hvissøn,skoleinspektØrSteinckeoverlagerandeleni 1880.Dennessøn,K.K.
Steinckebliversenerejustitsministeri Staunings
regering
og opførteet pragtfuldtsommerhus1. rækkepå Nordstrand(gå ned ved den offentligebadestrand
og gå th. mod Øst- langsstranden;det
højehus med gavlenvendt
mod Kattegater oprindeligt
K,K.Steinckessommerbolig).
Endnui dag ejes Dybesøaf
"Dybesø- konsortiet".Andeleneer solgtellergået i arv
siden 1859, men det er fortsat
folk med lokaltilkny"tning
der
ejersØen.| år er det altsåI5O
år sidenkonsortietblevdannet
* og sØenkom på lokalehæn0er.

