
Esrum Sø d. 19-6-2011 

 

Der var kaldt til samling ved Skipperhuset I Sørup, da hævning tilladelsen var i hus. 

1 stk anker med kæde skal op lød opgaven på,  og søg efter Nogle beton klodser for at fritlægge dem og 

prøve at dater dem. 

   

Fordeling af opgaver og hvor vi skal hen  

 

Olie have båd med og el motor, ikke en dum ide, åbner masser af mulighedder ;O) 

  

Vi fik rigget båden til med udstyr og ud til positionen 

I vandet og gøre klar til at komme ned og se om vi kan finde Ankeret  som det første 

Som i kan se startet dykningen i overfladen :O) 

Når men,  ok og ned  



  

Efter 5 min afsøgning fandt vi første del af ankeret som har ligge her siden krigens tid 

Pænt begroet af muslinger hvilke indekere at der ER liv i søen  

  

Afmærkning til hæve teamet 

Her er Anker øjet, nå men afmærkningen afsluttes og vi skal vidre til de omtalte betonklodser som ligge en 

pæn bid vej væk. 

Vi svømmet i overfladen frem til landkendning og domper faktisk lige ned i den   fedt .... 

  

Der er ikke meget at kikke efte såååå  lidt mere begroning og den vil ikke være til at se  

Når men tilladelsen lyder på vi må fritlægge den og prøve at tidsbestemme den, hvis vi kan. 

Vi vende den og kan se der er gamle aviser som faktisk er til at læse og her kan vi så prøve at tidsstemple 

den .  



  

Her er så det vi kunne tids bestemme den ud fra. 

Kl 21:40 vill de transmiteret sidste af kampen mellem Sverige og Sovjetunionen i verdenmesterskaberne i 

Ishocky. Da Sovjetunionen ikke deltog i Verdensmesterskaberne før i 1954 kan disse klosse ikke være fra 

krigens tid såååå   tilbage til skrive bordet da påstanden er at de er der.....  SKATTE JAGT.. ;O) 

 

Syntes at der lidt buler på vandet....? 

  

Hehe forklaring er her . Og løsning på samme, for bådførenen 

 



Bjærnings teamet er ved at gå ned få at hæve ankeret 

 

Så er den på vej op. 

  

Og nu er den i over fladen  og man kan se den hænger så findt i hævebøjen  

 

Teamet tilbage i overfladen  

 

Sååååå  nu er det bare ind med det så vi kan se det i overfladen  



 

UPS   Liv i søen ...................... Abbore, Ankeret ved kaj og resten er bare hårdt arbejde 

  

Glade gutter 

Skipperhuset fra vandsiden 

  

Bådføren takke af for idag,  tak for en god oplevelse tænk hvis man bare var blevet på sofaen  ;O) 

Dykker hilsen ... Jan Krogh 

 


