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Omkring 90 medlemmer af Lauget mødte op i skumringen 24. december til Julebad, 
hvor det uforlignelige og ubeskrivelige Lurblæserlauget Lurendrejerne afpatruljerede 

strandbredden med udfald mod Vedbæk for at markere, at vi suverænt er det muntreste og 
bedste vikingelaug nord for Vedbæk og syd for Nivå.

Skjaldvikarerne Barbara og Jens Hage ledede sangtimen så godt, at forsamlingen for 
første gang i Laugets historie nægtede at gå hjem, før der var sunget en ekstra sang!

Høvdingen holdt juletalen, der i år rummede nyheder, der gør, at vikingernes 
historie nu skal skrives om på flere punkter, ligesom historien nu er blevet ajourført 

til nutiden. Læs talen på bagsiden. Og se flere billeder på hjemmesiden.

Morgenmad, sang, badning og godt selskab i skumringen.
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Laugsfotograf Jesper Alstrøm fandt selfieknappen for også at komme med i billedet - th. Nissebanden.

http://horsholm-rungsted-vikingelaug.dk/wordpress/?page_id=477
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Boris, Brexit og vikingerne
Høvdingens storpolitiske tale til Julebadningen afslører meget
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Ugh-ugh!  Skjoldmøer, 
vikinger, skjoldunger, 
skrællinger og turister!

Sidste år i denne tale 
noterede jeg: 

»Før Jesus nappede 
julen fra os var højtiden 
vikingernes vigtigste fest. 
De pyntede op med blod, 
drak stærkt øl og foråd sig 
i svin til gudernes ære.«

Jeg vil godt holde fast i 
vikingerne og julen – og 
storpolitik. 

Det sidste har Lauget 
tradition for at blande sig 
i: Min ærede forgænger, 
den muntre Hans Grøn-
berg, havde altid 3 B’er 
med i sine taler:

Berlusconi, Barack 
Obama og sidstnævntes 
hund Bo. Jeg vil nøjes med 
2 B’er: Boris og Brexit.

Brexit var aldrig sket i 
vikingetiden: 35.000 vikin-
ger bosatte sig i England, 
hvor de regerede over 1/3 
af det nuværende Eng-
land og samlede det til en 
enhed. I dag er nationen 
splittet!

Boris Johnson afsløret
Vikingerne gik også ind 
for integration – især med 

de engelske kvinder. 
MeToo betød vist noget 

andet dengang! 
Og der er i dele af Eng-

land mange efterkommere 
med lyst hår og blå øjne. 

Gad vide om Boris John-
son ikke er én af dem? 
Skræmmende!

Vikinger i sproget
Vikingerne satte også de-
res præg på det engelske 
sprog: 

Yule eksisterer således 
stadig om højtiden. Egg, 
husband, cake, knife, law 
og windows er andre vi-
kingeord i det engelske 
sprog.

Vikingernes hovedstad 
var York – hvor en gade 
apropos julens spise hed-
der Swinegate – svinet 
kom også ind i engelsk, 
for i vikingernes del af 
England betyder gate 
nemlig ikke port, men 
gade.

Og hvordan havde USA 
set ud, hvis ikke York hav-
de fået filialen New York!

Vikingerne gjorde 
Bill Gates rig
Vikingerne lagde også 

navn til en række engel-
ske byer, eksempelvis 
Grimsby og Formby – og 
hvad havde ukulelespil-
leren Georg Formby gjort 
uden vikingerne? 

Ikke blot fik han dansk 
efternavn, han sang også 
om det danske ord win-
dows i sangen »When I’m 
cleaning windows«.

Her kan indsparkes, at 
uden vikingerne og Win-
dows havde Bill Gates 
nok været en fattig mand 
i dag! 

Vikingerne i 
hovedrollen
Vikingerne har således 
altid spillet hovedrollen 
– og det agter vi at blive 
ved med.

Jeg er heller ikke i tvivl 
om, at I alle vil leve op til 
traditionerne og forvent-
ningerne, når I senere 
kaster jeg over indtaget af 
blod, stærk øl og svin …

I har i hvert fald nu fået 
den historiske og moral-
ske ballast til at føre an 
i dansen omkring jule-
træet!

Kom godt rundt om 
træet!  

Riften 
fortsætter
Rift er der fortsat om at 
blive medlem af Lauget:

P.t. er der 37 på vente-
listen - og det er stadig 
først primo september 
Bestyrelsen  beslutter, 
hvor mange der er plads 
til at optage per 1. okto-
ber, hvor badesæsonen 
starter.

Er du på ventelisten, er 
du velkommen til at bade 
fra Laugets bro og til at 
klæde om på bænken - 
men adgang til Vinterpa-
ladset er kun for medlem-
mer.

Dette er 
historisk
Dette nyhedsbreve er 
historisk, idet det er første 
gang i de otte år, at vi 
udsender to numre på 
måned.

Men omvendt er det jo 
bevis på det høje aktivi-
tetsniveau.

Den glade 
Høvding
Høvdingen er en glad 
mand!

Han nappede rengørin-
gen i årets sidste uge og 
skal derfor først tage en 
ny rengøringsuge i april 
2029.

Det forudsætter dog, at 
alle 588 medlemmer tager 
del i fællesskabet og hver 
tager én uge hver 10 1/3 
år ....

Vigtige datoer 
Generalforsamling:
Tirsdag 14. april kl. 20 
- middag kl. 17, 
Rungstedgaard.
Standerhejsning & dåb:
Lørdag 3. oktober, 
Vinterpaladset.

Høvdingen 
holder talen, 
hvor mange 
helt nye, 
historiske 
sammen-
hænge 
afsløres.
Bemærk 
Lurblæser-
lauget Lu-
rendrejerne 
i år supplere 
med nisse-
huer for at 
markere yule.

mailto:erling.madsen%40ajourpress.dk?subject=
mailto:post%40horsholm-rungsted-vikingelaug.dk?subject=
http://www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk

