
Rungsted Havn har nogle 
meget mere omfattende 
planer med Laugets bade-
bro end først oplyst.

Dét kom frem efter hav-
nens årsmøde i torsdags 
19. november på Rung-
sted Skole.

Havnemester Henrik 
Kristensen oplyste i sidste 
nummer af nyhedsbrevet, 
at vi måtte regne med at 
gå ud til Vinterpaladset 
i en periode næste år, 
samt at Sukkenes Bro (den 
første af de tre brodele) 
skulle løftes af, når sten-
sætningen forstærkes.

Nu viser det sig, at 
Havnen har planer om at 
pille hele vores bro ned 
og genopføre den, samt 
at konsekvensen er, at vi 
i en periode slet ikke kan 
bade fra den.

Broen et essentielt 
omdrejningspunkt
Vor bro, som vi selv har 
betalt 350.000 kroner for, 
er et essentielt omdrej-
ningspunkt for Laugets 

virke, og Bestyrelsen ser 
derfor med stor alvor på 
de nye oplysninger, som 
vi burde have fået for 
længe siden:

- Vi er skuffede over 
det lave og forsinkede 
informationsniveau, og 
har derfor bedt havne-
mesteren om lynhurtigt at 
indkalde til et møde, siger 
Høvding Erling Madsen.

Lauget vil selvfølgelig 
gerne medvirke positivt til 
molens renovering, men 

vi vil naturligvis have ind-
flydelse på, hvad der skal 
ske med vores vigtige 
badebro, som også glæ-
der ganske mange andre 
mennesker og dermed 
medvirker til et positivt 
indtryk af havnen.

- Der bliver ikke løsnet 
så meget som én skrue i 
broen uden at vi er enige 
om, hvad der skal ske og 
hvornår, understreger 
Høvdingen.

Der skal eksempelvis 
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Vor badebro skal pilles ned næste år
Molerenoveringen viser sig at være mere omfattende - men vi regner med en god dialog
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Badebroen består af tre brodele, og når der kommer flere sten på, kan en fjerde brodel blive nødvendigt for at få dybt vand.

også ses på, om vi i stedet 
kan bade fra Nordmolen.

Kan få store 
konsekvenser
At molens stensætning 
forhøjes op til rækvær-
kets overkant og henved 
fem meter længere ud i 
vandet, får umiddelbart to 
konsekvenser:

Vores adgang gennem 
stenene skal være ander-
ledes end i dag og det 
kan også betyde, at der 
må forlænges med en 
fjerde brodel for at ramme 
dybt vand.

- På den positive side 
tæller, at vi kan bruge an-
ledningen til at se på vor 
bro med nye øjne, så den 
i den nye udgave bliver 
mere elegant og bliver 
mere brugervenlig, siger 
Høvdingen.

Eksempelvis skal der 
ses på, om trapperne kan 
ændres, så de er nemme-
re at bruge og i givet fald 
også nemmere at redde 
tilskadekomne op via.

Vor Brokommitterede Karsten Mangors skitse viser, at 
moleforstærkningen vil forlænge stensætningen betragteligt. 

Den kan betyde, at vores bro skal forlænges.



Det er normalt en fornø-
jelse at vise storsind og 
fodre dyr i naturen. 

Imidlertid er vi kom-
met til at levere masser af 
mad til nogle pælekrebs 
på picnic – og det har gi-
vet en særdeles utilsigtet 
virkning.

De har fourageret lystigt 
på vores badetrapper 
med det resultat, at tredje 
nederste trin på højre 
trappe er brækket af på 
langs. 

Noget, ganske mange 
medlemmer har opdaget, 
når fødderne pludselig 
pegede nedad!

Flere trin er spist
Pligthuggerassistent Hen-
rik Løve blev sat på opga-
ven og tog med en kniv 
en prøve af det knækkede 
trin:

- Det ligner pælekrebs, 

og det svarer vel til de 
forskellige borebiller, som 
kan gå i f.eks. bygningers 
trækonstruktioner, kon-
staterer han ved synet af 
træstykket, som er gen-
nemboret af mange og 
smalle gange.

Pligthuggerassistenten 
har også lirket lidt i flere 
af de andre trin, og hans 
dom er klar: 

- Der er nok pælekrebs i 
de fleste.

Sultent familiefirma
Ordbogen Den Store 
Danske fortæller om pæ-
lekrebs, at entreprenør-
virksomheden er et fami-
lieforetagende: 

»Den ca. 5 mm lange 
hun gnaver overfladiske 
gange; hannen følger efter 
og parrer sig, hver gang 
hunnen skifter hud. Un-
gerne gnaver sidegange 

fra modergangen, før de 
svømmer bort. Med tre-
fire kuld pr. år kan øde-
læggelserne være omfat-
tende«.

Ikke noget at gøre
Vor Brokommiterede 
Karsten Mangor oply-
ser supplerende, at den 
eneste effektive måde at 
holde pælekrebs og pæ-
leorm væk på, er ved at 
imprægnere træet med 
krom – hvilket har været 
forbudt siden 2002. 

Så dét duer ikke. 
Vi har måtte nøjes med 

en godkendt imprægne-
ring, som tilsyneladende 
ikke dæmper appetitten 
og det er tilsyneladende 
en risiko, vi må leve med.

Vi holder øje!
Normalt laves arbejde 
under vand først fra for-

året og da vores bro nu 
formentlig skal pilles ned, 
vil Lauget ikke gøre noget 
ved trinene p.t. 

Men Pligthuggerudval-
get holder naturligvis øje 
med udviklingen, da der 
er et sikkerhedsaspekt.

Så hold godt fast, når 
du træder på det tredje 
nederste trin – og hold øje 
med de øvrige trin, som 
kan forsvinde. 

Men vi håber naturlig-
vis, at pælekrebsene er 
blevet mætte af det tredje 
trin! 

Kigger på gelænderet
Den venstre gelænder 
brækkede ved mødet 
med Hørsholm Kommunes 
badeplatform.

Vi vil ikke vente på for-
sikringssagen afklares, så 
Pligthuggerudvalget vil se 
på, om det kan skiftes nu.

Sultne gæster har spist af et trappetrin!
Pælekrebs på picnic på badebroen har haft en uheldig virkning på sikkerheden
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