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Hvor ligger 
Laugets fremtid?
Mød op tirsdag 8. februar og giv dit bud på, hvor vi skal hen
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Corona-begrænsningerne 
forsinkede Lauget - men 
nu indkalder vi medlem-
merne til brainstorming 
tirsdag 8. februar kl. 19-
21.30 hos KDY.

Indgangen finder du 
skråt over for Kajens Fisk 
& Vildt mellem de to byg-
ninger på Nokken.

Vi vil meget gerne have 
din tilmelding senest fre-
dag 4. februar på post@
vikingelauget.dk

Du behøver kun deltage 
i dette ene møde - men 
de, der har lyst kan melde 

sig til arbejdsgrupperne.

Ekspertise og ideer
Bestyrelsen opfordrer 
især medlemmer, som har 
en faglig viden om bygge-
ri, havne, jura, arkitektur, 
myndighedsbehandling, 
fundraising etc. om at 
møde op - men alle med 
bud på Laugets fremtid er 
naturligvis velkomne.

Omringet året rundt
I sidste nyhedsbrev i 
december skrev vi om 
Vinterpaladset 2.0 - og 

vi takker de mange som 
dengang viste interesse 
for at deltage.

Udgangspunktet er, at 
Rungsted Havn arbejder 
med en udvidelse, som 
bl.a. omfatter en ny og 
meget længere Sydmolen 
og en opfyldning mellem 
Vinterpaladset og Laugets 
badebro:

Klippeøen skal sammen 
med en modernisering af 
Sydstranden skabe et nyt, 
aktivitets- og afslapnings-
område.

Så vi risikerer at være 

Mellem Vinterpaladset og Lauges badebro kan der blive fyldt op til Klippeøen.

omringet af mennesker 
året rundt.

Den kan give surhed 
over os barrøvsbadere 
og kan ødelægge den 
ro, Laugets medlemmer 
søger, når de bader.

Længere ud
Ideen er derfor at se på, 
om vi kan rykke længere 
ud af den nye mole og 
bygge et nyt hus og en ny 
badebro.

Vi vil så kunne få vores 
egen badebro og eksem-
pelvis bad og toilet.

Da den nye mole bliver 
bred, vil vi kunne parkere 
langs molen ved den nye 
placering.

Sådan gribes det an
Første skridt er brain-
stormingmødet tirsdag 8. 
februar.

Ved at samle ekspertise 
og ideer i lokalet er målet 
at få alle aspekter på 
bordet:

Hvor er der faldgrup-
per? Hvor er der udfor-
dringer? Hvad skal vi 
tage højde for? Hvordan 
finansieres det?

Efterfølgende laver be-
styrelsen en operationel 
køreplan, hvor vi bruger 
hurtigtarbejdende ar-
bejdsgrupper med 1-2-3 
medlemmer.

Målet er at have et 
fysisk forslag i form af en 
tegning plus en budget-
ramme, så generalforsam-
lingen 19. april kan tage 
stilling til, hvad der skal 
ske.

Er der stemning for at 
vi går videre, så tager vi 
dernæst fat i at få detal-
jerne på plads så vi kan 
søge om tilladelser etc.
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Historisk har Lauget 
gennem flere år 
forsøgt at sænke 

vandtemperaturen i 
Øresund – hidtil med 
begrænset held, men nu 
lysner det!

Og det kan vi takke vo-
res medlem Michael G. 
Landmark for. 

Projekt Isterninger
Men først den nødvendige 
forhistorie:

»Projekt Isterninger« 
blev lanceret på general-
forsamlingen i april 2008 
af daværende formand for 
Temperatur- og Vanddyb-
deudvalget Jørgen Kops:

Han forestillede sig en 
kæmpe isterningmaskine 
på badebroen, så der hele 
tiden kom nye forsyninger 
af is i vandet - og dermed 
ville vi være sikret koldt 
vand året rundt.

Et forslag, som bestyrel-
sen senere mente kunne 
udløse EU-tilskud i kate-
gorien »vandvittig innova-
tion«.

Det vandt du aldrig 

gehør – og i øvrigt betød 
arbejdsbyrden, at udval-
get blev delt op i to: 

Temperaturudvalget og 
Vanddybdeudvalget.

For at understrege hvor 
alvorligt Lauget tager 
vandtemperaturen, blev 
det tidligere én mandsud-
valg opnormeret med en 
Overmåler af 1. Grad, en 
to Undermålerassistent af 
1. grad og en Undermåler-
assistentaspirantelev.

Lidt større isterninger
Ideen med isterninger 
var ikke helt død, så ved 
Laugets 40 års jubilæum i 
2014 hentede vi en balje 
is i Fiskerikajens frysehus. 

Under jubilæumsfejrin-
gen 2. august lancerede 
Vanddybdeudvalget såle-
des vores egen version af 
den verdensomspænden-
de »Ice Bucket Challen-
ge«, idet Undermåleras-
sistent Søren Søndergaard 
blev sendt i Øresund, 
hvorefter isen blev hældt 
over hans hoved.

Dette unikke forsøg på 

at sænke temperaturen i 
Øresund gik verden rundt 
– i  hvert fald dukkede 
det et halvt år senere op 
i DSB’s magasin »Ud og 
Se« …

Vi må dog nøgternt 
erkende, at tempera-
tursænkning var aldeles 
kortvarig.

Uenighed mellem 
to vigtige udvalg
Emnet har optaget Tem-
peraturudvalget ganske 
meget og via systematisk 
kortlægning af temperatu-
ren samt flittig deltagelse 
i internationale konferen-
cer – ofte med Laugets 
eminente temperaturmå-
lere som hovedtalere – er 
der samlet viden ind.

Det resulterede i, at 
Overmåler af 1. Grad 
Knud »Kviksølv« Limschou 
på den seneste general-
forsamling i august, kom 
med en nyt bud. 

Igen baseret på isternin-
ger – men unægtelig af en 
noget større kaliber end i 
de foregående forsøg.

- 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 
Knud Limschou.

Men dén replik blottede 
han for en voldsom uenig-
hed mellem to af Laugets 
16 ualmindelige vigtige 
udvalg.

Endnu større 
isterninger
Temperaturudvalget kig-
gede mod Grønland og 
ville kontakte handelsflå-
den for at få et skib til at 
tage et isbjerg af passen-
de størrelse på slæb fra 
Grønland og leverer det i 
farvandet ud for Rungsted 
Kyst:

- Således at vi på den 
måde, kan sikre vore 
skjoldmøer og vikinger 
en passende temperatur 
på badevandet i den kom-
mende sæson, lød det fra 
Overmåleren.

Nu er badesæsonen jo 

Jørgens Kops 2008-idé om en kæmpe isterningma-
skine, som Jens »Runerister« Hage tegnede ham 
under generalforsamlingen. 

Michael G. Landmark ved Godhåbsfjorden i Nuuk, hvor han bader 
- når ikke har arbejder med Operation Isbjerg i Arktisk Kom-
mando.
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startet 1. oktober og vi har 
hidtil forgæves spejdet 
efter skibet med isbjerget.

Gigantisk isterning
Men her er det så at Mi-
chael G. Landmark kom-
mer ind i billedet: 

Han er af søværnet 
blevet udstationeret hos 
Arktisk Kommando i Nuuk 
– og Lauget satte ham 
derfor ind i den for vores 
medlemmer så prækære 
situation.

Han har naturligvis 
fortsat med at bade i det 
smukke, blå og misundel-
sesværdigt kolde vand 
omgivet at store isbjerge i 
Godthåbsfjorden.

- Isforholdene i Godt-
håbsfjorden gør, at den 
isbræ, der skubber is-
skosser ud i fjorden, er 
lukket inde af fast is de 
kommende måneder, for-
tæller han fra iskanten.

En detalje driller
Det afholder ham dog 
ikke fra at have udset sig 
et par egnede isbjerge og 

som det ses af det øverste 
billede, så er søværnet 
også taget ud for at finde 
et slæbbart isbjerg af lø-
dig størrelse.

Der er dog en enkelt de-
talje, som kan drille:

- Jeg kan ikke love at de 
flotte isskosser overlever 
turen i hel stand forbi 
Færøerne og den varme 
Golfstrøm, bemærker Mi-
chael G. Landmark. 

Rigets ypperste eksper-
ter er derfor i færd med 
beregninger for at finde 
ud af, hvor meget is, der 
smelter af undervejs, så et 
isbjerg af den rigtige stør-
relse kan udvælges. 

Det kan blive stort!

Kan blive forsvars-
ministerens redning
Så når Godthåbsfjorden 
atter åbner, håber vi at sø-
værnet kan tage et isbjerg 
på slæb på turen hjem til 
Danmark:

- Der er ingen tvivl om, 
at denne indsats vil give 
en masse goodwill; noget 
som ikke mindst forsvars-

ministeren p.t. kan have 
brug for, udtaler Laugets 
kommunikationsekspert 
dr. Spin.

Laugets Elektroniske 
Viking Søren Wennemoes 
er også koblet på sagen:

Tanken er, at Lauget ud-
vikler en app, så du kan 
følge isbjerget hele vejen 
til Rungsted Kyst; akkurat 
som du i dag kan følge 
vandstand og vandtempe-
ratur.

Pligthuggerne 
stiler opad
Endelig tyder al matema-
tik også på, at det kom-
mende isbjerg vil kunne 
fjerne den dårlige stem-
ning mellem Vanddybde-
udvalget og Temperatur-
udvalget, idet isbjerget vil 
få vandstanden til at stige 
betragteligt.

Dét er en ikke uvæsent-
lig sidegevinst!

Det vil så aktivere endnu 
et udvalg: Pligthuggerud-
valget:

- Vi er gået i gang med 
beregningerne, så vi i ste-

det for trapper ned i van-
det sætter stiger op i van-
det. Det vil sikre, at vore 
medlemmer fortsat kan 
bade fra Laugets badebro, 
beroliger Pligthugger 
Henrik »Ravneøje« Løve.

Kommercielle 
muligheder?
Laugets kommercielle 
afdeling ser også på, om 
der er penge i at sælge 
isterninger til de mange 
turister, det vil trække til 
Vinterpaladset. 

Med den i forvejen store 
fokus på vikingerne vil 
Lauget være et oplagt mål 
for turistbusser, som mod-
tages af det ubeskrivelige 
lurblæserlaug Lurendre-
jerne.

Det betyder så også,at 
Havnen skal have buspar-
kering med i udvidelsen.

Arktisk Kommando vil 
derfor starte en sand do-
minoeffekt med Operation 
Isbjerg, som vil skabe 
sammenhold på Havnen 
og gavne betalingsbalan-
cen ...

Opera-
tion 

Isbjerg
med 
stort 
per-

spektiv

Søværnet på 
udkig efter et 
egnet isbjerg til 
at tage med til 
Rungsted Kyst.

August 2014: 
Undermåler 
Jane Hjort, 
Undermåler 
Søren Søn-
dergaard og 
Overmåler 
Knud »Kviksølv« 
Limschou med 
bakken med is, 
som sænkede 
temperaturen i 
Øresund kortva-
rigt. 
Isen lugtede af 
fisk og skvul-
pede over i 
Overmålerens 
bil som der-
for kun kunne 
sælges til en 
fiskegrossist ...
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Vil du tage temperaturen?
Den store arbejdsbyrde - som ventes 
at stige med det nye, grønlandske 
isbjerg - gør, at Temperaturudvalget 
har brug for et medlem mere.
• altid flotte titler med mulighed    

for avancement
• pynter på ethvert c.v
• du skal bade om morgenen
• du skal kunne sænke et                     

termometer i Øresund
• du skal kunne aflæse det                 

med to decimaler
• vagterne fordeles nænsomt
• grundig oplæring
• alle uanset køn, religion, race og 

badeerfaring kan søge.
Der holdes løbende jobsamtater.
Yderligere: Overmåler af 1. Grad 
Knud »Kviksølv« Limschou.

Det først år med vanddybdemåleren viser udsving: Fra 75 cm til 1,82 meter.

96 vil gerne 
være med
Ventelisten er nu oppe på 
96 medlemmer.

Primo september får de 
besked om, hvor mange, 
vi har plads til at optage 
per 1. oktober, når næste 
badesæson starter.

Pas på trinene
Pas på trinene nu, hvor 
stormen raser:

Pligthuggerassistent 
Jacob Grip har netop 
strippet på broen og sat 
plastikstrips på flere måt-
ter på Dronningetrappen.

Men der mangler lidt 
af ét af de nederste trin 
på venstre trappe - en 
vandhaftig reparatør er 
rekvireret.

Årets revy 
venter forude
»Årets revy«, kalder Lau-
gsfotograf Jesper Alstrøm 
generalforsamlingen.

Her ruller latteren 
som bølger i Øresund - 
og du risikerer ikke at 
blive valgt ind i noget som 
helst! Så mød roligt op.

Og vi starter som altid 
med en hyggelig middag.

Sæt x i 
kalenderen 
Tirsdag 19. april
kl. 20: 
Generalforsamling,
Rungstedgaard.
Middag starter kl. 17.30.

Lørdag 1. oktober 
kl. 8.30
Standerhejsning med dåb 
og morgenbord,
 Vinterpaladset.

Fredag 24. december 
kl. 8.30
Julebadning med morgen-
bord, Vinterpaladset.

Vil du tælle pengene?
Lauget har brug for en ny Skatmester 
til generalforsamlingen 19. april.
• du overtager en veltrimmet    

pengekasse og ditto regnskab
• vi har garderet os, så du ikke        

kan stikke af med pengene
• kendskab til regnskabsføring
• budgetlægning
• arbejdsjakke med rygmærke
• du skal også bestyre nøglerne        

til Vinterpaladset
• du skal håndtere optag                     

af ny medlemmer
• 4 årlige bestyrelsesmøder
• grundig oplæring
• alle uanset køn, religion, race og 

badeerfaring kan søge.
Der holdes løbende jobsamtater.
Yderligere: Skatmester Niels Hjortboe

Vandets stand et år
Det går op og ned - men på søndag går det meget op!

Rungsted Havn melder, 
at vandstanden stiger i 
weekenden og søndag 
formiddag 30. januar 
ventes den at være 
1,12 meter over dagligt 
vande:

- Så skal vi regne med 
to meter ved broen!, 
så der skal bades med 

stor forsigtighed, adva-
rer dirigent Kurt Elliot 
Larsen.

Han er bestyrelsens 
ansvarlig for app’en, 
der måler vandstand og 
vandtemperatur.

Han har hentet oven-
stående graf ud af 
app’en efter den har 

været i drift i ét år. 
Han anbefaler at du 

tjekker grafen på en 
computer, som giver 
flere detaljer end du 
får på smartphone og 
tablet.

Du kan læse mere 
om app’en på Laugets 
hjemmeside.
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