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Gennem rigtigt mange udgaver
af Bølgebryderen har formanden
på denne plads i bladet klaget
over det dårlige vejr, vi gennem
tiderne har haft i hele sejlsæsonen – fra maj til november. Der
har været mange fine dage gennem årene, men vi husker nok
bedst de regnfulde somre som
f.eks. sidste år, hvor det kun blev
til ganske få sejlture på Esrum
sø.
Men jeg skal love for, at dette
forår og denne sommer indtil nu
har indfriet alle forventninger. Så
meget at det næsten er for meget, idet søens vand ind imellem
besættes af alger og bevoksninger, der gør det meget besværligt at sejle.
Men i starten af juli havde jeg
amerikanske gæster med på en
picnic-sejltur, hvor vi lå i totalt
stille og klart vand i Dødemandsbugten. De har rejst over hele
verden, men havde sjældent oplevet noget lignende: Totalt stilhed, smuk natur, fisk i vandet og
søde ællinger i vandkanten. Det
kunne ikke gøres bedre. Vi er
vist ret heldige, vi der har mulighed for at sejle på Esrum sø.
Anders Fisker, formand
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR 2018
August
Sejlerskovtur
Søndag den 12. august
kl. 12.00
Den årlige sejlerskovtur til Dr.
Bøge i Gribskov med start fra
Sørup Havn.
BEMÆRK! Måske er der stadig
forbud mod åben ild, hvorfor vi
ikke må grille. Så medbring madvarer, der IKKE skal grilles
.
NYHED! I år vil der være kroketspil, hvor vi opdeles i hold og
skal spille mod hinanden på en
udfordrende bane. Der vil muligvis være andre underholdninger
traditionen tro.
Den årlige sejlerskovtur til Dr.
Bøge i Gribskov med start fra
Sørup Havn, plejer at være hyggelig med udfordringer som tovtrækning og bueskydning mv.

Foto: Lizzie Sørup Pedersen
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September
Studietur
Søndag den 23. september
kl. 9.00. Mødested Sørup Havn
Den årlige studietur går til Møn,
hvor vi skal besøge Møns Geocenter, der fører os 17 millioner
år tilbage i tiden.

Vi kommer også forbi Fanefjord
Kirke, som ligger smukt på den
yderste spids mod fjorden. Det er
ikke sikkert på nuværende tidspunkt, at vi kan komme ind i kirken.

Efterfølgende skal vi langt ud i
skoven til Fanefjord Skovpavillon, der er utroligt smukt beliggende.

Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding til havnefogeden
gerne så hurtigt som muligt, og
senest den 13. september.
soeruphavn@gmail.com.

Eftermiddagskaffen får vi i Galleri
Ewald, der også er smukt beliggende på Møn. Det er en kunstner fra Auderød, Hans Ewald,
der for nylig er flyttet til Møn og
åbnet eget Galleri.
Hans kone Camilla er turistchef
for Møn, så samtidig med kaffen
og kagen, får vi en kort beretning
om, hvor mange spændende aktiviteter de har gang i på det
smukke Møn.

Beløbet bedes inden turen indsat
på Bådelavets konto i Handelsbanken reg.nr.6301 kt.nr.
1550713.
Turen gennemføres kun, hvis der
er tilstrækkelig tilslutning.
December
Julebanko
Torsdag den 6. december
kl. 19.00.
Sted: Fredensborg Bibliotek

Foto: Anders Fisker

Galleri Ewald, Møn

Turen forventes afsluttet ved 17tiden med lidt hygge og drinks i
Hyttefadet.
Pris for turen er kr. 295,- pr person for bus, entreer, frokost,
kaffe m.v.
4

Kom til det årlige tilløbsstykke,
hvor vi afholder det populære julebanko med kaffe og julekage
samt godter – og med rigtigt
mange præmier i spil.
Benyt lejligheden til at mødes
midt om vinteren.

HOPPEBORG TIL VANDS
Hoppeborge er ekstremt populære blandt børn i alle aldre hjemme i folks haver.
Nu er der kommet en hoppeborg
til placering på vand. Tror det må
være rigtigt sjovt – men håber
ikke vi ser den i Esrum sø.

HVORDAN TOLLUNDMANDENS STORETÅ KAN FØRE
ÉN TIL MØLLEKROGEN VED
ESRUM SØ?
Forleden var der en interessant
kronik i min avis, der havde overskriften: ”Mysteriet om Tollundmandens storetå”. Som bekendt
fandt man i 1950 en meget velbevaret mand under tørvegravning i en mose ved Silkeborg. En
kulstof-14 analyse afslørede, at
manden var blevet lagt i mosen
ca. 200 år f.Kr. og altså ca. 2200
år gammel. Man havde aldrig nogensinde set en så god bevaringstilstand af et menneske før.
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Det skyldtes mosevandets kemiske sammensætning. Spagnumsyren er en væsentlig ingrediens
i processen. Syren bevirker en
garvning af huden, så den bliver
holdbar. Mosegarvning kan kun
foregå i typiske højmoser og forekommer kun i stærkt surt, kalkfattigt og iltfattigt miljø, hvor der
også står vand. Så det var forklaringen på, hvordan manden fundet ved Tollund er blevet bevaret. MEN, da men fandt ham, vidste man ikke, hvordan han skulle
opbevares, og professorer fra
hele landet blev tilkaldt. En af
disse skar den ene af Toldlundmandes storetæer af for at lave
forsøg, og fik den aldrig afleveret
igen. Men under oprydning hos
nogle af professorens efterkommere, der boede i Nivå, fandt
man storetåen i en æske i en
kommodeskuffe, så nu er tåen
leveret tilbage.
Ved at læse om tørvemoser kom
jeg til at tænke på de store tørvegrave ved Stenholt i bunden af
Møllekrogen (Også kaldet fuglereservatet, hvor sejlads ikke er
tilladt). Disse opstod under 2.
verdenskrig. Selv om de er privatejede, fungerer de i praksis
som en del af det fuglereservat,
der blev etableret i 1989, og den
ikke ubetydelige vandflade står i
åben forbindelse med søen.
Om der er fundet storetæer eller
hele mennesker eller andre ting

under tørvegravningen i Møllekrogen skal være usagt, men det
er interessant at give det en
tanke, som man kan fundere
over, når man sejler forbi i sin
båd.
En af de helt store produktionssteder i 1940´erne fandt netop
sted på de udstrakte enge mellem Nødebo og Stenholt Mølle.
Der var mangel på brænde, så
tørvegravning var en god forretning. Her blev gravet mange
hundrede læs tørv. Bl.a. blev der
anvendt en lokomobil (en dampmaskine) og vandkraft til formpresning af æltetørven, hvor
størstedelen af vandet med det
samme blev presset ud af tørvemassen. Vandkraften blev også
brugt til at tørlægge tørvegravene, så det blev lettere at
grave. I møllehuset på Stenholt
Mølle brugte man også vandkraften til at presse briketter.
Se tørvegravene til venstre for
Møllekrogen på kortet.

MODTAGET GAVE

Et firma i Vejenbrød, TCB Service, har foræret bådelavet en
meget kraftig batterioplader, en
rundsav på batteri, en radio på
batteri samt en batterioplader. Vi
takker for tingene!

BRUGTE BÅDE
KØBES
Glasfiberbåde op til 7m. Kanoer.
Kajakker. Påhængsmotorer og
Bådtrailere købes kontant. Type,
størrelse og stand underordnet.

Tlf. 20 78 46 23
Ring og få et bud
Træffes alle dage kl. 8-20

6

NYT FRA HAVNEFOGDEN
Så er ca. halvdelen af sommeren
gået og vejret viser sig stadig fra
den varme side, hvilket vil sige
stor fordampning fra søen. Vandstanden er nu faldet ca.40 cm,
og vandplanter gror med lynets
hast, hvilket giver problemer med
at komme ud og ind af havnen.
Når bådene igen skal på land,
håber jeg, man kan huske at benytte de samme stativer m.m.
som tidligere år, så der ikke ligger gammelt materiale tilbage.
Jeg har nu oprettet en glemmekasse, så hvis man finder ting eller savner noget, så som nøgler,
briller o.l., så giv mig et kald eller
mail.
Britta
VANDPLANTER

foto: Anders Fisker

NY KAJAKBRO
I denne sommer er kommet et
nyt tiltag på havnen for kajakbrugerne, således at de har lettere
ved at komme ind og ud af kajakken.
Denne lille bro bliver hængende
også om vinteren, og reguleres i
højden afhængig af vandstanden

Formanden har været på søen
og opsamlet en enkel vandplante.
Længden kan man forestille sig,
når den sammenlignes med den
elmotor, som ligger ved siden af
Søen og især havnen er fyldt af
disse.
Foto: Poul Christensen

Broen er bygget af Erik F Jensen
og Tommy Hansen.
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