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NY BOG OM SØRUP HAVNS BÅDELAV 
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SØRUP HAVNS BÅDELAV 
Lindevej 2   
3480 Fredensborg  
       
 
Information og medlemstegning 
hos bestyrelsesmedlemmerne:  
 
 
 
Formand Anders Fisker   29700050 
Næstformand Ole Olesen      51231023 
Kasserer Henrik Axholt        40343210     
Sekretær Kim Brogaard Jensen  
Medlem Poul Toftgaard Nielsen                    
Suppleant Andreas Obel-Jørgensen    
 
Hjemmeside: 
 
www.soeruphavn.dk 
 
 
Havnefoged:   
 
Erik Wind            26163480 
 
email: soeruphavn@gmail.com 
 
 
Træffetid i sæsonen:  
 
15/4 – 1/11 
 
Onsdag 15.30 – 17.30 
Søndag 10.00 – 12.00 
 
Annoncepriser:  
1/1 side                                     kr. 500,00  
½ side                                       kr. 300,00 
¼ side                                       kr. 200,00 
Rubrikannoncer                       gratis 
 
 
Næste blad udkommer i november 
2022 
 
Redaktion: Anders Fisker, Eva Kjeld-
sen og Britta Christensen  

FESTLIG EFTERSOMMER PÅ 
VEJ I SØRUP HAVN 

I vores lille havnelav har vi altid 
været gode til at udnytte situati-
onen til at holde en fest.  

Denne gang er anledningen, at 
vi efter at have drevet vores lille 
havnelav, som vi stiftede i 1989 
fik en henvendelse i 1997 fra 
statsskovrideren i Gribskov, 
Lars Toksvig, om ikke vi kunne 
tænke os at stå for den daglige 
drift af havnen.  Det sagde vi ja 
til, og det er i år 25 år siden…så 
selvfølgelig skal det fejres. 

Vores tidligere havnefoged Brit-
tas mand, Poul Christensen, 
har i den anledning skrevet et 
helt fantastisk værk om vores 
bådelav. Bogen udkommer og 
deles gratis ud til alle gæster på 
selve receptionsdagen, der fo-
regår den 20. august kl. 12.00 
på havnen. Så glæd jer til en 
forhåbentlig festlig dag og ikke 
mindst at få en imponerende 
bog, der fortæller om bådela-
vets historie og alle de arrange-
menter og aktiviteter, som med-
lemmerne og bestyrelsen har 
igangsat gennem årene.  

Anders Fisker, Formand. 
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ARRANGEMENTSKALENDER 
FOR RESTEN AF 2022 
 
August 
 
25-års jubilæums-festlighed 
Lørdag den 20. august kl. 12. 
 
I anledning af at Sørup Havns 
Bådelav har stået for den dag-
lige drift af Sørup Havn i 25 år 
arrangeres en festlig reception 
med taler og lidt godt til ganen. 
I dagens anledning udgives 
også en helt ny bog ”Sørup 
Havns Bådelav”.  
 
Glæd jer til denne festlige dag. 
Arrangementet er gratis for 
medlemmer med pårørende, 
og alle får udleveret bogen om 
Sørup Havns Bådelav gennem 
25 år. 
Sæt kryds i kalenderen allerede 
nu. 
 

 
 

Bogen beskriver meget detalje-
ret alt om bådelavets start, de 
store moderniseringer af hav-
nen, også havnedage, udflugter 
og arbejdsdage samt selvfølge-
lig også billeder fra alle vores 
fester. 
 

 
 
Vi kalder selv Sørup Havn for 
Danmarks smukkeste havn og 
med Danmarks bedste med-
lemmer. 
 
September 
 
Studietur til København 
Søndag 11. september kl. 
10.00 fra Sørup Havn. 
 
Vi starter den årlige studietur 
med en havnerundfart med 
start fra Esplanaden. Der vil 
være guide ombord, som for-
tæller om havne og kanaler, 
samt bygninger, som vi oplever 
på turen.  
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Vel i havn kører vi videre til 
Dragør på Amagers sydspids, 
hvor vi skal spise frokost på 
havnen. Herefter er der en gå-
rundtur i den ældste bydel. 
 

 
 
Videre derfra til noget ganske 
andet: Vi indtager eftermid-
dagskaffen i Christiania i samlet 
flok og har for en sikkerheds 
skyld egen guide med, som vi-
ser os rundt, så vi kan se og 
studere livet, butikker og værk-
steder samt beboerne. 

 
 
Hvis man ikke har været der 
før, kan vi godt love en ople-
velse – det er bare så anderle-
des på mange måder, og allige-
vel er det et selvstændigt sam-
fund, som i mere end 50 år har 
fungeret på egne præmisser.  
 

 
 
Tør man ikke gå med, kan man 
gå til Christianshavns torv og 
indtage kaffen der. 
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Vi forventer at være tilbage i 
Sørup Havn ca. kl. 17.  
Pris kr. 295 for bustur, frokost 
og eftermiddagskaffe. Drikkeva-
rer er for egen regning. For-
mand Anders Fisker er guide 
på selve busturen og Dragør. 
Andre guides på sejlturen og i 
Christiania.  
 
Tilmelding til havnefogeden på: 
soeruphavn@gmail.com. 
 
Betaling og bindende tilmelding 
senest 1.september 2022.på 
Bådelavets konto i Handelsban-
ken reg.nr.6301 kt.nr. 1550713. 
 
Oktober 
 
Bådoptagning ultimo oktober 
 
Traditionen tro er der bådoptag-
ning sidst i oktober måned. 
Nærmere dato opslås når tiden 
nærmer sig. 
 
 

 
December 
 
Julebanko 
Torsdag den 8. december kl. 
19.00 på Fredensborg Biblio-
tek, Jernbanegade i Fredens-
borg. 
Kom til det årlige tilløbsstykke, 
hvor vi afholder det populære 
julebanko med kaffe og juleka-
ger og godter – og selvfølgelig 
masser af gevinstmuligheder. 
 
BIODIVERSITET UDBREDES 
PÅ HAVNEN 
 
Havnefogeden har på eget initi-
ativ påbegyndt en udbredelse  
af biodiversitet på havnen. 
 
Erik har ladet græsset gro på 
visse steder på molerne, så bier 
og sommerfugle og andre in-
sekter bedre kan trives. Godt 
gået havnefoged Erik – fortsæt 
bare ud ad den vej. 
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År efter år vil der vokse nye ty-
per græs og blomster til glæde 
for insekterne. 
 
KRAFTIGT ALGEANGREB I 
HAVNEN 
 
I midten af juli måned efter en 
periode med meget vamt vejr, 
hvor algerne udviklede sig kraf-
tigt i søen – som de plejer i 
varmt vejr – kom der pludselig 
dage med kraftig nordlig vind, 
som betød, at algerne blev 
presset sammen i vores havn. 
 

 
 
Det så fuldkommen ud som om 
der var hældt masser af grøn 
plasticmaling ud i havnen – har 
aldrig set noget lignende og ret 
uhyggeligt at se på. Heldigvis 

forsvandt det igen i løbet af få 
dage, da vinden vendte. 
 
NYT FRA HAVNEFOGEDEN 
 
Sankt Hans  
 

 
 
I år havde vi det mest fantasti-
ske vejr Sankt Hans aften. Hav-
nen var fyldt op med mange 
små selskaber. Nogle benyttede 
havnens bord/bænk sæt og an-
dre tog deres eget med hjemme-
fra, traditionen tro. 
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Det var en fornøjelse at se par-
keringspladsen fyldt op og at 
skue så mange både på van-
det.  
I løbet af aftenen kom endnu 
flere til som skulle på søen for 
at se bål. 
 
Arbejdsdagen  
 
En stor tak for det store frem-
møde på vores fælles arbejds-
dag. Igen i år fik vi lavet alt på 
listen.  
 

 
 
Da vi skulle spise pølser, som 
formanden har sørget for i 
snart 25 år, fik vi fint besøg af 
Citroën klubben 
 

 
 
 
Formanden fik hjælp af vores 
forfatter Poul. 
 
 

 
 
 
Bedste sommerhilsner 
HAVNEFOGEDEN 
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Lystfiskeri og privat sejlads på Esrum Sø 
 

 
Jørgen Hunæus med fangst. Foto Jens Mortensen ca. 1980 

Før 1874 var det ikke tilladt private at sejle og fiske på Esrum Sø. Fra 
1874 blev det tilladt for beboerne i Fredensborg og Esrum, der ejede 
en båd, at sejle på Esrum Sø, men der måtte ikke fiskes fra båden. Se-
nere opnåede Lystfiskeriforeningen og andre lystfiskerforeninger både-
ret og tilladelse til lystfiskeri. 
For at få ret til at fiske skulle private oprindelig købe et fiskekort til lystfi-
skeri i Esrum Sø for 1 person. Dette kunne købes som dagkort eller for 
en længere periode. F.eks. var prisen for dagkort kr. 15 i 1989. Dette 
gav adgang til fiskeri med ”mede snøre agnet med orm, løse liner med 
agnfisk (højst 2 pr. båd) samt flue, blink, wobler, pirk og pilk (højst 3 pr. 
båd)”. ”Ålestangning, udlægning af åle kroge samt fiskeri med ruser og 
net er strengt forbudt”. Disse fiskekort specifikt til Esrum Sø blev se-
nere erstattet af Lystfiskertegn, der gælder for alle offentlige søer og fi-
skeri fra kysterne i saltvand. Også disse kort kan købes for en enkelt 
dag eller længere perioder som et år. Prisen for en dag er nu kr. 40. 
Personer under 18 år og folkepensionister kan fiske uden Lystfisker-
tegn.  
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