
Det er bestemt ikke nogen 
tilfældighed, at vi på før-
ste nummer af nyhedsbre-
vet i 2012 skrev sætningen 
»muntre helårsvinterba-
dere«, ligesom sætningen 
går igen på vores hjem-
meside.

Dels for at signalere, at 
vinterbadning er en hel-
årsbegejstring - om end 
det først blive rigtigt sjovt, 
når vandtemperaturen er

under ti grader. Dels for 
at signalere, at vi har det 
sjovt.

- Det interessante er, at 
uanset hvilket tidspunkt, 
man bader på, så er den 
muntre tone i højsædet. 
Det er altså ikke »kun« 
fordi et badehold kender 
hinanden godt, konsta-
terer Høvding Erling 
Madsen.

Da vi i forbindelse med

40 års jubilæet i 2014 
dykkede ned i Laugets 
historie, så var den muntre 
tone tilstede fra starten 
- og den har været et 
bærende element lige si-
den uden at det har været 
skrevet ned.

Egentlig interessant, 
fordi der er kommet 
mange nye medlemmer til 
og fordi der er skiftet ud 
mange gange i bestyrel-

sen. Alligevel har humo-
ren været den røde tråd. 
Og hurra for det!

Der er næppe heller 
mange foreninger, som 
har så munter en general-
forsamling, hvor latteren 
ruller om kap med bøl-
gerne i Øresund.

Og hvor Jens »Runeri-
ster« Hage simultantegner 
til Høvdingens beretning.

Humoren går også igen, 
når vi ser på Laugets 
mange fortræffelige ud-
valg - både deres navne, 
funktioner og medlem-
mernes titler indikerer 
højt humør.

Vi har valgt at markere 
det i dette nummer af 
nyhedsbrevet, hvor nogle 
medlemmer giver deres 
bud på, hvordan de ser 
på humoren og hvad den 
betyder.

Og Bestyrelsen garan-
terer, at vi fortsat vil tage 
humoren alvorligt ...
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De muntre helårsvinterbadere
Humoren den røde tråd i alle Laugets 42 år - og vi vil fortsat tage den alvorligt
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Standerhejsning oktober 
2015: Lurendrejerne 
annekterer den nye ø ved 
Rungsted Strand, så den nu
indgår i Laugets imperium.

De reneste 
toner af 
ingenting
Det kræver helt sikkert 
masser af humoristisk 
sans at klæde sig ud og 
optræde med vort fabel-
agtige lurblæserlaug 
Lurendrejerne!

Det opstod på initiativ af 
Gorm »Lurifax« Skånstrøm 
i 2006, og han overlod sid-
ste år dirigentstokken til 

ét af medlemmerne, Kurt 
Elliot Larsen,  som optråd-
te på foto i sidste nummer, 
og kom ind i 2008:

- Vi skal prøve at få de 
reneste toner ud af ingen-
ting, lyder det fra ham, og 
så lægger han ansigtet 
i meget alvorlige folder, 
og nævner en vigtig – og 
måske overset – opgave, 
som Lurendrejerne har:

- Vi skal være et værn 
mod vikingerne fra Ved-
bæk, så de ikke overtager 
vand og land!

Det var årsagen til, at 
Lurendrejerne til Stander-
hejsningen i oktober 2015 
på turen langs stranden 
mod Vinterpaladset plud-
selig drejede af og gik 
ud på den sandø, der var 
opstået: De bukkede dybt 
og ærbødigt mod havet 
og skyndte sig at annek-
tere øen, så den nu hører 
til Laugets imperium.

Lurendrejerne medvir-
ker fast til Standerhejs-
ning/dåb og Julebad-
ning. De sidste tre år har 

Lurendrejerne også åbnet 
Rungsted Havnefest, og 
det forlyder, at medlem-
merne også vil trutte 
velkommen til generalfor-
samlingen til april - og på 
et tidspunkt sidste år var 
der endda venteliste:

- Vi er nu dækket ind 
med reserver, men over-
vejer senere at åbne 
ventelisten igen, siger di-
rigenten, der også arbej-
der med planer om at ud-
skifte lurenes elektriker-
rør i plast med metalrør.
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Skjoldungen Joan Jürs, Laugsfotografen Jesper Alstrøm og æresmedlem Tore »Tordenkile« Landgren elsker Laugets humor.

Brokkeriet 
bliver kvalt 
af humoren 

Hver gang man kommer her er 
der noget at grine ad!

Sådan lyder det fra skjoldungen 
Joan Jürs, som blev medlem i 2014, 
og som tidligere var introduceret til 
vinterbadningen af forældrene.

Hun blev positivt overrasket over 
den muntre stemning, som hun me-
ner i høj grad er med til at skabe et 
fællesskab i Lauget:

- Der skal en god portion humor 
til at samle tropperne. Det betyder 
altså meget!

Joan Jürs nævner også de mange 
sjove titler på udvalgsmedlem-
merne og Temperaturudvalgets 
gimmick med at hælde is i Øresund 
til 40 års jubilæet for at få vandtem-
peraturne sænket.

- Jeg kommer aldrig på samme 
tidspunkt, så jeg møder hele tiden 
nye mennesker. Men når man træ-
der ind i Vinterpaladset, er der altid 
nogle, som griner over et eller an-
det …

Joan Jürs føjer til, at hun et par 
gange har oplevet nogle, som lagde 
an til lidt brok – men hurtigt kom 
der en munter replik, så brokkeriet 
blev kvalt af humoren.

Vigtigt at vi 
håndhæver 
humoren!
Han har engang kaldt Laugets 

generalforsamling for »den 
årlige revy«.

Og med et fremmøde på op mod 
150 medlemmer er det da også et 
populær islæt sammen med de tre 
andre holdepunkter: Standerhejs-
ning/dåb, Solhvervsfest og Julebad-
ningen:

- Humoren har altid været der, og 
vi har en god humor – og dét smit-
ter, siger Laugsfotografen Jesper 
Alstrøm, som blev medlem i 1996, 
og i de fleste af årene har set Lauget 
gennem linsen.

Humoren og dét, at alle er lige, 
peger han på som vigtige ting, der 
giver en ekstra dimension, og når 
han ind i mellem bader på Nordmo-
len savner han humoren fra Vinter-
paladset.

Jesper Alstrøm nævner også, 
at humoren går igen i udvalgene, 
bestyrelsen, talerne og alt, hvad vi 
foretager os:

- Men vi håndhæver også humo-
ren! Man kan hurtigt dræbe den, 
men den har altid været der, fordi 
vi dyrker den. Det forpligter! siger 
han med et smil.

Tager tit hjem 
med et smil 
på læben
Lauget blev stiftet i august 1974 

– samme år, som den nye havn 
blev indviet.

De uorganiserede vinterbadere 
på Nordmolen stiftede Lauget for at 
sikre muligheden for et morgenbad 
sommer og vinter og for at havne-
bestyrelsen havde et bestemt sted 
at henvende sig, hvis den vil have 
fat i vinterbaderne.

Med i den første bestyrelse var 
Tore »Tordenkile« Landgren, som i 
dag er æresmedlem og har fået 
Toras Passage opkaldt efter sig: 

Gennemgangen fra Vinterpalad-
sets park til den offentlige strand, 
hvor det første hus på beskedne 
seks kvadratmeter lå.

- Humoren var der fra starten. Den 
første Høvding, Paul Ammentorp, 
han var vidunderlig! siger hun med 
et begejstret smil.

Tore Landgren fortæller, at den 
humoristiske tone lige siden har 
været i Lauget, og hun tager tit fra 
Vinterpaladset med et smil på læ-
ben:

- Der har altid været nogle med 
kvikke replikker. Det er dejligt – og 
der er aldrig sure miner.
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