
 

Derfor er der tørresnor på 
badebroen 

Pligthuggerudvalget løber aldrig tør for ideer 

 

Hvis du undrer dig over, at der er sat tørresnor på badebroen, så er det et eksperiment. Og du deltager i det. 

 

Bag det står Pligthuggerudvalget: Pligthugger Henrik Løve og Pligthuggerassistenterne Flemming Voss og Jacob 

Grip, som fik det første hovedbrud, da de hvide cykelkurve rustede på grund af saltvandet - og rusten smittede så 

af på dét tøj, der blev lagt i kurvene. 

 

4. august satte de så en ny, mindre model op i sort: - Nogle vil nok hævde at de er meget små, men håndklæde 

og badekåbe kan godt være i dem. Det gode er at hullerne i bunden er meget mindre. Så nu kan nøgler, tænder 

og andet ikke falde ud, lød det fra Jacob Grip ved lanceringen. 

 

Pligthuggerne havde dog været så smarte, at købe ekstra ind, og da der kom bemærkninger om kurvenes 

beskedne størrelse, så satte de efterfølgende endnu flere kurve op. 

 

Pligthuggernes eget kvalitetsudvalg - som består af de samme 3 medlemmer - evaluerede deres egen indsats 

(og kurvene). Det resulterede i, at medlemmerne drog på inspirationsudflugt hos andre vinterbadere og 

efterfølgende huggede en tøjsnor fra en af deres koner. Inspirationen og tyveriet gjorde det muligt for 

Pligthuggerassistenterne at starte et videnskabeligt forsøg - og fotoet herover (kan ikke vises på web) viser, 

hvordan du skal benytte tørresnoren. Vi mener at kunne udelukke, der er tale om skjult kamera, så du kan roligt 

prøve dig frem: 

 

- Vi har til formiddag lavet en prøveopsætning med elastik på vestre gelænder. Hvis det falder i god jord og virker 

efter hensigten, når badekåber m.m.m. snart holder sit indtog, vil vi udvide det til hele platformen, oplyser 

Flemming Voss, som ikke kan sige noget om, hvor længe forsøget løber - foreløbig løber tøjsnoren langs 

gelænderet. Det står heller ikke helt klart, hvilke videnskabelige tidsskrifter, du vil kunne finde afhandlingen i. 

 

Du er derfor velkommen til at kommentere tørresnoren over for Pligthuggerne eller ved at sende en kommentar 

til Lauget. Du behøver ikke synge »Tørresnoren«, da det ikke er Giro 413.  

 

PS: Glem ikke at husk at tilmelde dig Solhvervsfesten mandag 29. november i Rungsted Golf Klub - der er plads 

til 100, og det er tilladt at tage en partner med, som ikke er mellem af Lauget. Sidste frist for betaling og dermed 

tilmelding er 22. november. Først til mølle! Læs mere på Laugets hjemmeside. 

  

Behagelig hilsen & på solhvervsgensyn! 

Bestyrelsen 

 


