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Korn og roer vokser fint i den udtørrede Sørup Sø

Kilder
 Forfatterens besøg på lokaliteten, 31. maj 2005.

 Trap Danmark. IV. Bind. 4. udgave. G.E.C. Gads 
Forlag. København 1923.

Sørup Sø

Bortdrænet engsø på 10‑19 hektar 2,5 ki‑
lometer sydøst for Eskilstrup på Falster.  
Udgrøftet engang i 1800‑tallet, men in‑
gen præcis viden om dette.
Intensivt landbrug i dag, men hyppigt 
oversvømmet i vinterhalvåret.
Kortene er fra 1820, 1888 og 1995.
Guldborgsund Kommune.
Koordinater: 6081763, 686869.

Det er svært at erkende, hvor den cirka 
10 hektar store sø har ligget i terrænet, 
men langs Sørup Å er der lavere om-
råder, og de gamle kort viser også, at 
her må det have været.
 Hvor søen strakte sig i 1800-tallets 
første halvdel, dyrkes der i dag korn 
og roer, men med tynde tagrør og lidt 
brakjord i lavningerne. På en stump 
fugtig eng blomstrer den smørgule 
ranunkel, og her og der står nogle 
klumper gul iris. En enkelt gråand 
flyver op.
 En lokal mand fortæller, at lavnin-
gen er vandfyldt om vinteren. Fryser 
det, kan børnene løbe på skøjter.
 Sammenligner man de to kort fra 
begyndelsen og slutningen af 1800-tal-
let, ses det tydeligt, at Sørup Å er ble-
vet rettet ud (og formentlig uddybet). 
Da åen udsprang i søen, har den været 
nem at udtørre, hvorefter selve søbun-
den og engarealerne langs vandløbet 
har kunnet drænes og pløjes op.
 Der er en del små vandhuller i om-
rådet, hvilket nok er reminiscenser fra 
tørvegravningens gyldne dage under 
de to verdenskrige.

Den velgødede blågrønne hvedemark strækker sig næsten ned til Sørup Å, der afdræner den udtørrede sø. Langs åen står der smågrupper af træer og 
buske, og hist og her er der mere våde pletter med engvegetation. Åen selv har karakter af en stærkt uddybet kanal.

© KJeLd HAnsen det tABte LAnd • LoLLAnd-fALster

http://www.dettabteland.dk/lollandfalstermoen.htm

