
40 år på Rungsted Havn
Husk jubilæumsmorgenbordet lørdag 2. august klokken 8.30

Et kig i Laugets 40-årige 
historie viser, at Vikinge-
paladset har en forgæn-
ger: 

Den første udgave var 
en afløser for en skur-
vogn. Og denne udgave 
af byggeriet blev indviet 
i 1974.

Vikingepaladset blev 
placeret på Sydmolen, og 
i 1996 erstattet af den øst-
lige fløj af det nuværende 
Vinterpalads, som så igen 
i 2008 blev udvidet med 

den anden fløj, Festsalen.

Morgenbrød, trut og tale
Vinterpaladset vil også 
være omdrejningspunk-
tet, når vi lørdag 2. august 
klokken 8.30 markerer 
vort 40 års jubilæum med 
morgenbord.

Vi kan allerede nu true 
med, at Høvdingen holder 
en tale, hvor hver måned 
i den forgangne 40 år 
beskrives indgående.

Vi vil også benytte da-

gen til en afsløring. Men 
det er hemmeligt.

Mon ikke også Luren-
drejerne vil vise sig fra 
deres bedste side?

Der vil også i anledning 
af jubilæet komme en 
særudgave af nyhedsbre-
vet, hvor historien rulles 
ud.

Heldigvis har vi op til 
flere øjenvidner - nogle 
endda pålidelige - som 
kan berette om dengang 
det var før.
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1974 - dengang det var før: Vikingepaladset i første udgave på vej til Rungsted Havn. 

Svaledysten
på musik 
Eller melodien 
som blev væk
Imponerende, at svalen 
kan nappe en flyvetur til 
Sydafrika 9.500 kilometer 
fra Danmark - og retur 
igen.

Og så endda ende ved 
udgangspunktet: Lampen 
over indgangsdøren til 
Vinterpaladset.

Det giver to problemer: 
Når døren er åben forvil-
der svalerne sig ind og vi 
får en masse fugleafføring, 
som trædes med ind.

Pligthuggeren Sø-
ren Iversen kontaktede 
derfor Dansk Ornitolo-
gisk Forening for at høre, 
hvordan vi på human vis 
afviser svalerne. Svaret 
var: Hæng en cd op, det 
blanke skin vil få dem til 
at finde andre steder.

»Electric Boogie« var 
første cd - men den for-
svandt hurtigt.

Næste forsøg var et skift 
i musiksmag til Mozart - 
som også forsvandt.

Muligvis fjernet af sva-
levenner; muligvis fjernet 
af personer, som dels har 
kunnet lide musikken, 
dels har øjnet chancen for 
gratis musik. Eller kom-
binationen: Musikalske 
svalevenner.

Et medlem har på eget 
initiativ sat en plade op, 
så efterladenskaberne fra 
svalerne fanges - indtil de 
falder ud over kanten!

- Jeg har udlovet en 
præmie til dette medlem, 
siger Pligthuggeren med 
et skælmsk smil.

Når vi i dag kæmper om pladsen 
på bænken ved Vinterpaladset, 

er det ingenlunde en ny ting: 
Billedet er fra badehuset ved 

Rungsted Strand omkring 1900.
Den Badende Museumsinspektør 

Lisbeth Hein fortæller på vor 
hjemmeside historien 

om badeliv på Rungsted Strand.
(Foto: Hørsholm Egns Museum).  



Som én af de største fore-
ninger på Rungsted Havn 
- og givet dén med de 
sjoveste medlemmer! - er 
Lauget naturligvis med, 
når der er Havnefest.

Erhvervsforeningen 
på Havnen genoplivede 
traditionen i fjor, hvor vort 
lurblæserlaug, Lurendre-
jerne, sørgede for en 
fornøjelig åbning.

Også i år - i weekenden 
16.-17. august vil Luren-

drejerne medvirke:
- Det bliver ligesom 

sidste år hvor vi jo hyg-
gede os og syntes at vi er 
meget farlige! lyder det 
truende fra dirigent Gorm 
»Lurifax« Skånstrøm.

Han bebuder, at Luren-
drejerne også vil tage en 
runde på Havnen i forbin-
delse med åbningen.

Brug for hjælpere
Der er naturligvis brug for 

en masse hænder til at få 
gjort en havnefest til en 
fornøjelig ting.

Derfor efterlyses igen i 
år frivillige, som vil give 
en hånd med i nogle timer 
eller begge dage.

Sidste år stillede vi med 
en stor håndfuld hjælpere, 
og har du lyst, så kontakt:

Susanne Janholt Larsson
40 25 11 70
s.janholt@gmail.com

Hov, glemte 
du at betale?
Maj var måneden, hvor 
kontingentet skulle beta-
les - og 2. juni manglede 
215 stadig at betale.

Dvs. halvdelen af med-
lemmerne er nu i risiko-
zonen for at få et ekstra 
gebyr for at betale forsent 
- så få betalt i en fart!

Trøje til Sta-
fet for Livet 
Weekenden 30.-31. august 
stiller Lauget hold til Sta-
fet for Livet på Ridebanen 
i Hørsholm.

Holdleder Winnie Møl-
ler har sat information op 
om i Vinterpaladset og 
på hjemmesiden under 
Opslag.

I Vinterpaladset kan du 
også købe armbånd til 
20 kroner - og bestille en 
trøje:

- Vi lægger en trøje for 
at vise, hvad det er for en 
- og den koster 50 kroner, 
oplyser holdlederen, som 
fortsat modtager tilmel-
dinger fra interesserede 
deltagere.

Bommen 
lukker kl. 10
For god ordens skyld 
minder vi om, at du for 
250 kroner kan købe bom-
adgang til Sydmolen.

Adgangen gælder kun 
om morgenen - og du skal 
være ude inden klokken 
10, hvis du vil have bilen 
med.

Bomkortet købes på 
Havnekontoret, som har 
en medlemsliste til kon-
trol.

Det er en engangsud-
gift - så gælder adgangen 
resten af livet. 

Dine arvinger kan end-
da sælge bom-adgangen 
videre ...

Havnefesten 16.-17. august
Lauget stille med Lurendrejerne - har du lyst til at hjælpe med?
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Borgmester Morten Slotved åbner Rungsted Havnefest i august 2013 med Lurendrejerne som 
garde. Også i år vil Lauget sørge for en truttende, uforglemmelig åbning af havnefesten.
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Vort nye gulv trænger til 
en gang oliemassage:

- Vi bliver derfor nødt til 
at lukke Vinterpaladset i 
nogle dage, oplyser Pligt-
hugger Søren Iversen.

Datoerne er endnu ikke 
fastlagt, men det bliver 
mens det er varmt og 
behageligt at klæde om 
udendørs på bænken.

Pligthuggerudvalget 
suppleret med venlige 

medlemshænder vil også 
i år give Vinterpaladset en 
gang maling udvendig.

Siden Festsalen kom til 
i 2008 er det nemlig ikke 
blevet malet, så nu må det 
være på tide.

Vi går således et smukt 
jubilæum i møde.

Gulvet, da det blev 
lagt i november - nu skal

det have en gang olie.

Paladset lukkes
Gulvet skal have en gang oliemassage
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