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Normale tilstande 
og isbjerg på vej
125 mødte op og bidrog til endnu en munter generalforsamling
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Coronaens hæmmende åg 
er løftet fra vore skuldre:

Den normale verden 
er på vej tilbage - og dét 
bekræftede de omkring 
125, som deltog i Laugets 
udskudte generalforsam-
ling mandag 9. august på 
Rungstedgaard.

Den muntre stemning 
er tilbage og glædeligt 
var det også, at 80 deltog 
i den indledende spisning 
og blev modtaget af en 
drivvåd udgave af Lurblæ-
serlauget Lurendrejerne.

Isbjerg på vej
Traditionen tro blev besty-
relsens beretning supple-
ret med indlæg fra et par 
af Laugets 16 ualminde-

lige uundværlige udvalg.
Vi er hver eneste dag 

optaget af den ofte mang-
lende vanddybde og 
vandtemperaturen, der er 
for høj.

Overmåler af 1. Grad 
Knud »Kviksølv« Limschou 
understregede, at Tempe-
raturudvalget aldrig giver 
op. Han løftede sløret for 
det nye tiltag for at sikre 
ordentlig badetempera-
tur:

- Vi finder det nemlig 
ikke tilstrækkeligt, at vi 
- ligesom den ærede for-
mand for Vanddybdeud-
valget - blot hælder vand 
ud af ørene for at skabe 
et bedre resultat, sagde 
Overmåleren og afslørede 

dermed en divergens 
mellem to udvalg.

Temperaturudvalget 
vender sig i stedet mod 
Grønland:

- Vi retter henvendelse 
til Royal Arctic Line og 
beder dem sørge for at 
et af deres skibe tager 
et isbjerg af passende 
størrelse på slæb fra 
Grønland og leverer det 
til farvandet ud for Rung-
sted Kyst, således at vi på 
den måde, kan sikre vore 
skjoldmøer og vikinger 
en passende temperatur 
på badevandet i den kom-
mende sæson.

Læs om Vanddybde-
udvalgets bud på bedre 
badeforhold på side 7. 

Så er det tid 
til kontingent
Generalforsamlingen 
vedtog bestyrelsens for-
slag om kontingent:

Det betyder, at vi fast-
holder kontingent på 200 
kroner for 2021-22.

Du skal betale kontin-
gentet senest torsdag 30. 
september.

Gør du det ikke, får du 
én rykker - og betaler du 
fortsat ikke, har du meldt 
dig ud af Lauget.

Instruks om betaling er 
sendt ud på mail og hæn-
ger i Vinterpaladset.

147 vil gerne 
meldes ind
Det blev også vedtaget, 
at indskuddet for nye 
medlemmer fortsat skal 
være 500 kroner.

Og der er fortsat 
mange, som gerne vil 
optages:

Ventelisten er p.t. på 
147 - primo september 
får alle på ventelisten 
besked om, hvor mange 
vi optager per 1. oktober.

Tre genvalgt
Tre var på valg - og de  
blev alle genvalgt:

Næste Jes Gerstrøm 
og Dirigent Kurt Elliot 
Larsen blev genvalgt til 
bestyrelsen.

Som revisor blev Mads 
Barslund genvalgt.

Beretning og 
foto er klar
Beretning og billeder 
kan du finde på Laugets 
hjemmeside:
https://vikingelauget.dk

https://vikingelauget.dk
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Verdensarv, havnevisioner 
og den tavse kommune
Beretningen kom godt omkring - også en nutidig vikingeinvasion af England kom med

Skal Vinterpaladset på 
UNESCO’s liste over ver-
densarv?

Dét mener bestyrelsen 
ikke er urealistisk, frem-
gik det af beretningen:

- I tidernes morgen 
var det vikingerne, der 
hærgede verden – nu er 
det coronaen, der hænger 
verden, konstaterede Høv-
ding Erling Madsen.

Men nu er vikingerne 
ikke længere trængt i 
defensiven!

Verden er ved at åbne 
sig igen, og vikingerne 
spiller en central rolle:

Vikingerne er på udstil-
lingen »Togtet« på Na-
tionalmuseet og kultur-
minister Joy Mogensen 
har bedt UNESCO om, at 
vikingernes ringborge 
gøres til verdens arv.

- Det manglede da 
bare – og vi vil naturligvis 
arbejde på at få Vinterpa-
ladset med ind på UNE-
SCO’s liste …

Midlertidig frustration
Bestyrelsen takkede for 
opbakningen fra rigtig 
mange medlemmer, som 
har påskønnet, at vi har 
forvaltet myndighedernes 

krav på en måde, så vi 
trods alt har kunnet op-
retholde badningen; om 
end det blev til udendørs 
omklædning, da Vinterpa-
ladset måtte lukke.

- Vi har desværre også 
været ude for medlem-
mer, som har angrebet 
bestyrelsesmedlemmer 
personligt på lidet smig-
rende måde. 

Og videre sagde Høv-
dingen:

- Dét er vi kede af: Be-
styrelsen er blevet pålagt 
nogle opgaver af myndig-
hederne, og det er derfor 
ude i hampen af gå efter 
budbringerne. 

Bestyrelsen tilskriver 
det midlertidig frustration 
over de begrænsninger vi 
alle blev udsat for.

Havnevisionerne: 
Vi er i klemme
Planerne om udvidelse af 
Rungsted Havn optager 
bestyrelsen en del.

Lauget er den eneste 
forening, som bruger 
Havnen 365 dage om året 
– og dét har vi gjort i 47 
herlige år. 

En undersøgelse har 
vist, at Laugets 600 med-

lemmer kommer for at 
nyde freden og roen:

- Så vil vi unægtelig få 
det svært med Klippeøen! 
Bestyrelsen opfatter helt 
klart, at Vinterpaladsets 
placering ligger i vejen 
for udviklingen. 

Lauget vil blive omrin-
get og kommer derfor i 
klemme:

- Dét kan vi så sidde og 
surmule over. Hvad skulle 
vi få ud af det? lød det.

Derfor har vi valgt at 
deltage konstruktivt og 
foreslået, at vi flytter læn-
gere ud på den nye 700 
meter lange nye udgave af 
Sydmolen.

- Vi får den ro, vi holder 
så meget af. Vi får også en 
vanddybde på 2,5 meter; 
noget som Vanddybde-
udvalget hidtil ikke har 
formået at skaffe os!

Bestyrelsen vil, hvis pla-
nerne senere på året ved-
tages, nedsætte et udvalg, 
som skal se på faciliteter 
og muligheder.

Den tavse kommune
Bestyrelsen har sammen 
med havnechef Anders  
Söderberg været i dialog 
med Hørsholm Kommune.

Kommunens ønske var 
at realisere en plan fra 
skuffen om en sauna og 
Lauget kunne bestyre den.

Der blev brugt en del 
tid på budgetter og prak-
tiske løsninger. 

- Vi så en udfordring i, at 
med cirka fire måneders 
åbningstid og plads til 
cirka 15 ad gangen, var 
det svært at lave offentlig 
åbning, som kommunen 
krævede.

Vi forudså også proble-
mer med at håndhæve ro 
og orden. 

- Derfor stillede vi et 
spørgsmål til kommunen 
om den offentlige åbning. 
Kommunen svarede al-
drig, oplyste Høvdingen.

Det vakte derfor en del 
undren, at Ugebladet kun-
ne fortælle, at en anden 
forening havde overtaget 
den kommunale sauna.

Høvdingen understre-
gede dog, at Lauget forsat 
er bannerfører for samar-
bejde på Havnen.

Fortsat stor interesse
Interessen for vinterbad-
ning er stadig stor og 
stigende.

Vi er p.t. 600 medlem-



mer og optog 32 nye i 
oktober 2020, men har i 
dag allerede 147 på ven-
telisten.

Mariann Albjerg spurg-
te efter beretningen var 
aflagt, om hvordan tallet 
600 var kommet frem.

Høvdingen svarede at 
det var bestyrelsens skøn 
af, hvad der fysisk er 
plads til på de 40 m2.

Han bemærkede, at 
trods medlemsstigning, er 
der stadig kun omkring 
100, som skriver sig ind i 
bogen hver dag. 

Det kan dels skyldes, 
at mange en del af året 
bader fra det dybere vand 
på Nordmolen, dels at der 
om sommeren er private 

badebroer og ferier, som 
holder medlemmerne 
væk.

En debat på en tidlige-
re generalforsamling 
konkluderede, at Lauget 
ikke skal være en kæmpe 
forening.

Men tallet er ikke hel-
ligt.

Det internationale 
perspektiv
Interessen for vikinger er 
stadig stigende.

BBC har således på sin 
hjemmeside skrevet om 
danske vinterbadere med 
overskriften: 

»Det danske trick til at 
give din krop et chok der 
udløser glæde«.

Og videre stod: 
»Et stigende antal dan-

skere vælger svømning i 
koldt vand som en måde 
at styrke sanserne på og 
bekæmpe vinterdepres-
sionen på.« 

Det nævnes også, at 
virksomheder er begyndt 
at tilbyde medarbejderne 
spature med vinterbad-
ning inkluderet for at 
styrke sammenholdet på 
arbejdspladsen.

Ny mulighed for 
vikingeeksport!
Kristeligt Dagblad tog i en 
artikel fat i en lidt anden 
vikinge-vinkel – citat:

»I Storbritannien tales 
der om en vikingeinvasion 

på grund af de mange 
danske mænd, der hjæl-
per barnløse par og en-
lige kvinder. Det er godt, 
at man kan hjælpe ...«. 

Citat slut. 
Den lader vi stå et øje-

blik …
Bestyrelsen konkludere-

de atter i år i beretningen 
som blev godkendt:

- Joh, det er stadig skønt 
at være munter helårsvin-
terbader!



Forslaget fejet væk
Kun ni stemte for professionel rengøring af Vinterpaladset, men 
forslaget imødekommes ved at der nu kastes nye øjne på emnet

Afstemningen var klar: 
Ni stemte for professio-

nel rengøring af Vinterpa-
ladset, mens hovedparten 
af de i alt cirka 125 delta-
gere stemte imod.

Forud var gået en 
konstruktiv debat, hvor 
omkring 20 tog ordet.

Men selv om Birte Lin-
degaards forslag faldt, vil 
bestyrelsen imødekomme 
forslaget.

Tvivl om omkostning
Forslagsstilleren var bort-
rejst, men havde begrun-
det forslaget:

»Under pandemien er 
hygiejne rykket i fokus, 
og det er ikke hensigts-
mæssigt at pålægge 
laugsmedlemmerne 
ansvaret for, at arbejdet 
udføres forsvarligt.«

Bestyrelsen fandt, at 
omkostningen bør lægges 
på kontingentet og havde 
kalkuleret, at én ugentlig 
rengøring 52 uger om 
året vil koste cirka 70.000 
kroner.

Dette tal er baseret på 
hvad Lauget betalte for 
professionel rengøring i 
maj, hvor Vinterpaladset 
blev gjort hovedrent.

Inden debatten om 
forslaget startede sagde 

Høvding Erling Madsen:
- Forslagsstilleren og 

to andre medlemmer har 
rejst tvivl om beløbet er 
for højt. Dét skal I have 
med i betragtning.

Og han tilføjede:
- Hvis forslaget vedta-

ges, vil bestyrelsen natur-
ligvis indhente tilbud, så 
vi får det bedst og billigst.

Undervejs var der dog 
flere indlæg, som fandt 
beløbet realistisk.

Corona og 
støv i krogene
Et medlem pegede på, at 
det også er vigtigt at få 
spærrene rengjort. 

Et andet indlæg pegede 
på, at da så få melder sig 
til rengøring, vil det være 
bedre at hyre et rengø-
ringsfirma.

Gorm Greisen trak på 
sin erfaring som læge og 
noterede, at det er godt at 
have fokus på hygiejne, 
men understregede at 
corona-bakterier ikke 
lever oppe på spærrene. 

Og han advarede mod 
at bruge corona som be-
grundelse for intensiveret 
rengøring:

- Corona-hygiejne har 
ikke noget med støv i 
krogene at gøre.

Bedre rengøring 
og information
Efter afstemningen lovede 
Høvdingen, at bestyrelsen 
vil se på, om en kombina-
tion ikke kan realiseres.

Bestyrelsen har efter ge-
neralforsamlingen drøftet 
det med Rengøringsko-
ordinator Grete »Hvirvel-
strøm« Strauss.

Intensiveret rengøring, 
bedre planlægning og 
øget information er ingre-
dienserne.

Vi går efter en løsning, 
hvor vi et antal gange om 
året hyrer et professionelt 
rengøringsfirma til hoved-
rengøring.

Derudover vil Rengø-
ringskoordinatoren med 
mellemrum have ansvaret 
for gulvvask m.v.

Tilbage er så den 
ugentlige rengøring, som 
vi fortsat beder medlem-
merne bidrage til fælles-
skabet med.

Der vil også komme en 
opdateret vejledning, som 
viser, hvor lidt du skal 
yde, når du skriver dig på 
listen i Vinterpaladset.

Hvis alle 600 medlem-
mer napper én uge, så 
går der 11 1/2 år inden du 
næste gang skal tage en 
uge ...
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Stemningen var god 
hos de omkring 125 

muntre helårsvinterbadere, 
som mødte op til 

generalforsamlingen.

Rengøringskoordinator 
Grete Strauss - vil styre at vi 
forbedrer rengøringen.



Udeområdet blev også 
hevet frem i debatten om 
rengøring af Vinterpalad-
set.

I takt med at vejret 
bliver bedre, så oplever 
vi hver sommer, at nogle 
slår sig ned om aftenen i 
Parken til Vinterpaladset.

Og desværre er det 
ikke alle, som husker at 
få pizzabakker, flasker, 
dåser, engangsgrill m.m. 
med sig.

Afstanden hen til den 
nærmeste skraldespand 
på Sydstranden er uover-
stigelig!

Hørsholm Kommune - 
som ejer Parken -  mener 
imidlertid, at der er nok 
skraldespande på Sydmo-
len.

- Bestyrelsen har derfor 
just sat et skraldestativ op 
og så sørger Pligthugger-
ne for at tømme sækkene, 
oplyser Dirigent Kurt El-
liot Larsen fra bestyrelsen.

Du er også velkommen 
til at bruge den.

Bestyrelsen vil også 
benytte lejligheden til at 
takke de mange medlem-
mer, som samler op og 
dermed medvirker til at 
holde Parken pæn.

Nej til ekstra bænk
Vi får ind i mellem forslag 
om at vi også sætte en 
bænk op på den vest-

vendte side af Vinterpa-
ladset, så der er bænke 
på begge sider.

Men det synes bestyrel-
sen er en rigtig dårlig idé: 

På denne side er der 
aftensol, og ved at have en 
bænk, vil vi trække endnu 
flere til, som vil slå sig ned 
og efterlade affald.

Dorte »Ørnevinge« Grøn-
vald: - Det er ikke kede-
lige folk! siger hun om 
vinterbadere.

Vinterbad-
ning er sjovt 
og sundt
Dorte Grønvald 
er et godt bevis

At vinterbadning er sjovt 
og sundt gav Dorte »Ør-
nevinge« Grønvald bevis 
på, da hun tog ordet på 
generalforsamling:

Hun fremhævede 
naturoplevelsen ved et 
omskifteligt Øresund og 
glæden ved at komme i 
vandet:

- Og dem man bader 
sammen med, er en 
oplevelse: Det er ikke 
kedelige folk!

Dorte Grønvald ved, 
hvad hun taler om, da 
hun er én af Laugets mest 
erfaren vinterbadere:

Hun var med til at stifte 
Lauget som medlem 
nummer 13 i 1974. 

Dorte Grønvald er også 
sammen med Jens »Rune-
rister« Hage æresmed-
lem af Lauget

Og så fylder hun i 
øvrigt 90 år mandag 30. 
august.
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Skraldet kom på spanden
Den enkle løsning, som det tog lidt tid at få fundet

Et gammelt ønske er 
netop opfyldt: 

En skraldespand 
i Parken.

Foto: Kurt Elliot Larsen

Omkring 80 deltog i middagen inden generalforsamlingen på Rungstedgaard.



Fem af de seks modtagere af Kåben for 25 års badning mødte op - og udover Kåben i bæredygtigt bomuld 
fik de også et vikingenavn, som fremgår af rygmærket: Thomas »Isbryder« Barslund, Birthe »Isnymfe« Næs, 

Ole »Revlebetvinger« Bjerregaard, Rie »Havskum« Henningsen og Grete »Hvirvelstrøm« Strauss. 
Sidste modtager er  Morten Ulf »Krabbeskræk« Jørgensen.
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Beretningens ros til 
medlemmerne for at have 
hjulpet med at håndhæve 
corona-reglerne, fik denne 
tegning med på vejen.
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Sælsom bekymring
Vanddybdeudvalgets nye idé var truet af Temperaturudvalgets

Det var med stor bekym-
ring, Vandybdeudvalgets 
formand Thøger »Skjal-
den« Johnsen så teg-
ningen, der illustrerede 
Temperaturudvalgets 
isbjergsidé:

Han appelerede derfor 
til, at isbjørnen på toppen 
af isbjerget ikke kommer 
med til Rungsted.

Det vil nemlig ødelæg-
ge hans idé til at skabe 
den stærkt efterspurgte 
vanddybde:

Samme morgen som ge-
neralforsamlingen var om 
aftenen, havde han nemlig 
observeret en sæl, som lå 
på de gule, kommunale 
afspærringer:

- Jeg har lavet en aftale 
med den om, at den med 
sine luffer skubber vand 
ind mod vores bro, erklæ-
rede Vanddybdeforman-
den.

I sædvanlig selvsikker-
stil, mener han atter, at 
han har fundet løsningen.

Den gjorde, at han red-
dede sig genvalg endnu 
en gang til at få gjort det 
bedre i det kommende år.

Thøger Johnsen 
- Vanddybdeformanden, 
som atter var på dybt vand.

Solhvervsfest 
atter forude
Nu kan vi igen invitere til 
Solhvervsfest!

Det bliver ultimo novem-
ber eller primo december 
og der kommer informa-
tion ud. Sidste år måtte 
vi corona-aflyse denne 
hyggelige tradition.

Skibene i 
Øresund kom 
i vejen!
Laugsfotograf Jesper 
Alstrøm er manden, som 
kalder Laugets general-
forsamling for den årlige 
revy.

Men han måtte undvære 
underholdningen i år, 
da han i embeds medfør 
befandt sig på Ven. 

Den umiddelbare og 
logiske løsning var derfor 
at han satte en telelinse på 
kameraet og vi så åbnede 
et vindue på Rungsted-
gaard.

Vi testede løsningen. 
Men ak, der kom hele 
tiden et skib sejlende ind 
foran linsen.

Plan B var derfor et in-
tensivt fotokursus til fruen, 
Marianne Kjærgaard, som 
debuterede som Laugsfo-
tografassistentreserve.

Runeristeren 
fik hjemme-
arbejde for
Lauget er begunstiget 
med en runerister: Jens 
Hage.

Da han normalt spontan-
tegner til beretningen, er 
vi formentlig den eneste 
forening, der også aflæg-
ger beretning som tegne-
serie!

Finessen er, at han ikke 
har set beretningen inden, 
så det er helt spontane 
indfald.

Han måtte melde afbud i 
år, så bestyrelsen gav ham 
hjemmearbejde for i teg-
ning - og så snød vi som 
i TV-køkkenet og havde 
tegningerne med.

Springer et led over
Jacob Grip forfremmes til Pligthuggerassistent og bryder kutymen

En enkelt forfremmelse 
blev det også til i år - og 
erfaringen er, at Laugets 
titler betyder meget på 
c.v.’et.

Isen, som forsvandt
Jacob Grip blev sidste 
år forfremmet - i erken-
delse af mangel på is - fra 
Isbryderassistentaspirant-
praktikant til Pligthugger-
assistentaspirantelev.

Han skulle derfor ifølge 
normen næste gang for-
fremmes til Pligthuggeras-
sistentaspirant.

Men bestyrelsen har 
valgt at gøre en undtagel-
se og springe et led over: 

- Eleven har nemlig på 
forbilledlig vis kæmpet 
med ismasser, skiltning, 
reparation af trin i højsæ-
sonen uden hjælpemidler, 
spørgsmål, kommentarer 
og ikke altid venlige me-
nings-tilkendegivelser og 
senest cykelkurve uden 
cykel, begrundede Høv-
dingen forfremmelsen.

Derfor forfremmes 

Jacob Grip til Pligthugger-
assistent.

Brug mindre tøj!
Det blev tilføjet, at Jacob 
Grip altid beredvilligt stil-
ler op, når der er opgaver 
at udføre.

Seneste udspil er cykel-
kurvene, som erstatter de 
rustne kurve, som smit-
tede af på tøjet.

Han er opmærksom på, 

at nogle vil mene, at de er 
lige små nok. 

Men han er en positiv 
og konstruktiv mand: 

- Det gode er, at hul-
lerne i bunden er meget 
mindre. Så nu kan nøgler, 
tænder og andet ikke 
falde ud, erklærer han.

Og så opfordrer han kri-
tikerne til at bruge mindre 
håndklæder og tøj ...

Jacob Grip, 
da han 

blev døbt i 
oktober 

2019.
Foto: Jesper Alstrøm
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Hajerne blev væk 
selv om blodet løb
Blodet sprøjtede, da Laugets røde bøje blev reddet

Foto: Carsten Thomsen

Havnefest: 
Giv en 
hånd med
Har du lyst til at bruge mi-
nimum to timer i informa-
tionsteltet?

Så tøv ikke med at kon-
takte Lauget.

Det drejer sig om Rung-
sted Havnefest i weeken-
den fredag-søndag 27.-29. 
august.

Ankers Tivoli, børne-
loppemarked, musikalsk 
underholdning og fre-
dagsfest på Promenaden 
er blandt indslagene.

Glemmes skal heller 
ikke, at vort unikke Lur-
blæserlauget Lurendrejer-
ne lørdag og søndag kl. 14 
går truttende fra Vinterpa-
ladset og Havnen rundt.

Læs mere:
https://rungstedhavnefest.dk

Mindst 116 
kan døbes!
Lørdag 2. oktober kl. 8.15 
kan vi genoptage Stan-
derhejsningen, som blev 
corona-aflyst sidste år.

Det betyder så også, at 
der er to årgange skjold-
unger, som skal døbes: 

De, der blev optaget i 
2018 og i 2019 - i alt 116.

Og som altid kan de, der 
er optaget tidligere, men 
ikke er blevet døbt,  også 
melde sig.

Der kommer særlig 
invitation ud snarest.

Sæt x i 
kalenderen 
Lørdag 2. oktober 
kl. 8.15:
Standerhejsning og dåb 
med morgenbord. 
Vinterpaladset.
Fredag 24. december 
kl. 8.15: 
Julebadning med 
morgenbord. 
Vinterpaladset.

Blodet sprøjtede under en 
heltemodig redningsak-
tion!

Den røde bøje, Laugets 
fikspunkt 92 meter ude fra 
badebroen, rev sig nemlig 
løs.

Og en drabelig red-
ningsaktion gik i gang 
lørdag morgen 7. august, 
hvor vort medlem Carsten 
Thomsen rev benene til 
blods, da han forcerede 
molens sten, hvor bøjen 
nok så kækt lå og tronede.

Og som han bagefter 
konstaterede:

- Jeg kvajede mig godt. 
Hele længden af kæden 
var viklet ind i klippestyk-
kerne, og jeg tog stædigt 
fat i den, og blev ved med 
at hive, mens bølgerne 

banker mig ind i klippe-
stykkerne. 

Han glæder sig dog 
over, at blodtabet ikke var 
så stort, at der dukkede 
hajer op ...

Galvanisk tæring
Det viste sig, at kædens 
metal og ankerets metal 
var af to forskellige typer, 
så der var opstået en gal-
vanisk tæring.

Det gjorde, at, kædens 
led var blevet mindre og 
mindre for til sidst at være 
pist væk.

Bestyrelsens bøjean-
svarlige, Kurt »Lurifax 
den II« Elliot Larsen med 
dykkercertifikat, har søgt 
efter ankeret, som imid-
lertid har boret sig ned i 

havbunden og ikke umid-
delbart kan lokaliseres.

Derfor har han en ny 
plan, så bøjen atter kan 
komme op:

- De gule markerings-
bøjer sidder på en beton-
klods, som vi så vil binde 
bøjen fast på med ny-
lontov, så vi undgår mere 
tæring, oplyser han.

Det må formentlig vente 
til foråret og varmere 
vandtemperatur inden 
denne opgave under hav-
overfladen kan udføres.

Hér må bestyrelsen dog 
tage et forbehold:

Hvis Temperaturud-
valgets plan på forsiden 
bliver ført ud i livet, kan 
det være, vi aldrig får 
arbejdsvarmt vand ...

Carsten Thomsen glæder sig over, 
at blodtabet ikke var så stort, at 
hajerne blev tiltrukket ...

Tv. og th. ses de tykke kædeled, mens 
leddene i midten er blevet tyndere på grund 

af galvanisk tæring og til sidst revnet.
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