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Kielers Plads og ishavet
To verdensbegivenheder blev jubilæumsdeltagerne vidne til 

De op mod 200 fremmød-
te til markeringen af 
Laugets jubilæum lørdag 
2. august fik to verdens-
premierer:

Den nordlige del af vor 
imposante park omkring 
Vinterpaladset blev døbt 
Kielers Plads.

Og Temperaturudvalget 
har som de første gjort 
noget ved den alt for høje 
vandtemperatur i Øre-
sund:

Med velvillig assi-
stance fra Fiskerikajen 
smed Overmåler Knud 
Limschou og Undermåler-
assistentaspirant Jane 
Hjorth en kasse is i havet, 
hvor Undermålerassistent 
Søren Søndergaard med 
issen afbød isens tur mod 
vandoverfladen.

De lugtede ganske fælt 
af fisk alle tre bagefter 

- og da Undermålerassi-
stentaspiranten greb et 
håndklæde og gav det til 
Undermålerassistenten, 
opdagede han, at det ikke 
var hans.

Da havde han tørret sig i 
det - så en sagesløs turist, 
der brugte vores bro og 
svømmede intetanende 
rundt, mens en verdens-
begivenhed udspillede 
sig for næsen af hende, 
kom formentlig også til at 
lugte af fisk ...

Men det hele skal ses i 
en større sags tjeneste. 

Og atter har ét var vore 
mange og vægtige udvalg 
vist handlekraft.

Vi andre kan således 
glæde os til atter at bade i 
køligere vand.

Hyldest til mennesket
Vort æresmedlem, Jørgen 

»Sølvræv« Kieler var med 
i Laugets første bestyrelse 
for 40 år siden og har 
badet lige siden.

Det var en god og bære-
dygtig idé han i 1974 var 
med til at lancere.

Han er om nogen syno-
nym med Lauget, og inden 
Jørgen Kieler afslørede 
skiltet med navnet, sagde 
Høvding Erling Madsen:

- Vi vil gerne i Lauget 
hylde Jørgen for det men-
neske, han er. Bestyrelsen 
fandt, at de 40 år er en 
god anledning til det.  
Navnet Kielerkanalen var 
optaget – så det blev Kie-
lers Plads i stedet.

Charme, sang og trut
Lurendrejerne tog turen 
langs stranden og serve-
rede som sædvanlig 
sang og trut med empati 
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Jørgen Kieler afslører Kielers Plads og Søren Søndergaard afbøder isens fald i Øresund. og charme. De smukke 
dragter draperer sig også 
elegant om deres kroppe.

Under morgenmaden 
var Den Elektroniske 
Viking, Søren Wennemoes, 
blevet analog og trakte-
rede et 16 kilo tungt hånd-
klaver.

Han må dog vente med 
besøget hos kiroprakto-
ren, idet han over de kom-
mende dage vil sørge for, 
at der kommer billeder og 
tekster på hjemmesiden 
om jubilæumsdagen.

Du kan også på hjem-
mesiden finde link til alle 
de mange artikler Uge-
bladet og Frederiksborg 
Amts Avis har skrevet om 
jubilæet - og flere følger i 
næste uges aviser.

Jubilæumsdagen bød 
også på en særlig jubi-
læumssang på Beatles-
melodien Yesterday - og 
for første gang lykkedes 
det Skjalden Thøger 
Johnsen både at finde en 
melodi alle kunne og at 
holde antallet af vers på et 
behersket niveau.



Den arkæologiske under-
søgelse af Laugets første 
40 år, har også afsløret, at 
det ikke kun var flasker, 
der blev samlet på stran-
den (og omsat til sprut!).

Laugets medlemmer har 
også været stensamlere:

- Høvding Paul Ammen-
torp  var god til at sætte 
gæve vikinger og skjold-
møer i sving. En gang be-
ordrede han »en sten pr. 
dag«, fortæller Knud Bjørn 
Eriksen, som har været 
medlem siden 1974 og i 

1980-83 var Høvding.
En bunke sten havde 

samlet sig en vinter lige 
ved broen, hvor der blev 
badet - dér hvor kommu-
nens sommerbro i dag er 
sat op på stranden.

- Så skulle man sanke en 
sten op pr. viking/skjold-
mø, inden man steg op af 
vandet, fortæller han.

Skovle på broen 
Denne nyttige episode har 
naturligvis inspireret Be-
styrelsen, som desværre 

atter må beklage Vand-
dybdeudvalgets inkompe-
tence.

Det er en kendsger-
ning, at det ikke er vand-
standen, som er faldet, 
men sandbunden, der er 
steget.

Der vil derfor blive 
monteret børne- og kul-
skovle - så alle kan være 
med - på broen, så med-
lemmerne fremover først 
må komme op efter at 
have sendt fem skovlfulde 
sand op ...

Vil du have 
jubilæums-
udgaven på 
print?
Bestyrelsen takker for de 
mange og positive kom-
mentarer, der kom om 
jubilæumsudgaven af 
nyhedsbrevet.

Flere medlemmer har 
også udtrykt bekymring 
for at blive ruineret på 
grund af antallet af far-
vepatroner, der skal til at 
printe de 48 sider ud!

Bestyrelsen er derfor 
ved at undersøge mulig-
hederne for at sælge en 
printet udgave til noget 
nær kostprisen.

Den afhænger af antallet 
bestillere og vil maksimalt 
være 50 kroner.

Er du interesseret? 
Så skriv dig på listen i 

Vinterpaladset eller send 
en mail ved at klikke hér.

Følg med 
på hjemme-
siden
Gør det til en vane at kig-
ge forbi vores hjemme-
side. På forsiden til højre 
finder du oversigten over 
seneste opdateringer.

P.t. kan du blandt andet 
læse om:

Hjælp os på sporet af 4 
forsvundne medlemmer. 
(24/7)

Hjælp til med at gøre 
rent i Vinterpaladset. 
(13/7)

Stafet for livet - husk at 
melde til. (24/5)

Nye »hotte« artikler i 
Ugebladet: »Badevands-
rekord« og »Vinterbadere 
sveder«. (25/7)

Læs Lisbet Heins artikel 
om Rungsted Søbad 1950-
73. (15/7)

 Klik hér.

Sten- og flaskesamlere
Vi skal lære af fortiden, så fremover skal medlemmerne hente sand op

Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen
Bestyrelse: Høvding Erling Madsen, Næste Mads Weltzer, Skatmester Mariann Albjerg, 

Dorrit Noldus-Nilsen og Overbestyrer Jens Casupei. www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk

Foto formentlig fra 1970’erne ved broen, hvor medlemmerne skulle samle sten for at komme op.

Foto: A
nne-Sop

hie R
ub

æ
k H

ansen/Fred
eriksb

org
 A

m
ts A

vis

Seks vikinger og skjold-
møer har meldt sig som 
frivillige hjælpere til 
Havnefesten - men der er 
brug for nogle flere!

Det foregår lørdag-søn-
dag 16.-17. august, og du 
kan melde dig for nogle få 
timer eller hele dage.

Nogle hjælpere skal gå 
rundt og hjælpe gæsterne 
på vej, som det skete sid-

ste år. Men der kommer 
også en nyhed i år:

- Vi vil i år gerne lave 
en fast informationspost 
klokken 10-17 begge 
dage, siger koordinatoren 
Susanne Janholt Larsson.

Der er derfor hér brug 
for at nogle melder sig til 
vagterne klokken 10-12, 
12-15 og 15-17.

Glemmes skal ikke, at 

den officielle åbning lør-
dag kl. 11.30 ved maste-
kranerne på Nordmolen 
slet ikke kan gennemføres 
uden Lurendrejerne.

Som optakt vil de en 
times tid forinden vandre 
musicerende fra Vinterpa-
ladset og rundt på Havnen 
mod åbningen.

Læs mere på http://
rungstedhavnefest.dk

Havnefesten har brug for dig
Du kan stadig nå at melde dig som frivillig hjælper 16.-17. august
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