
ÅHH 

 

Ålsgårde – Hellebæk Havbad 
Ideer og oplæg for udvikling af Langebro 

  



Historie 

 

HISTORIE 

 

Langebro blev oprettet af Ålsgårde Teglværk som udskibningssted for brændte mursten i 1800-tallet. 

 

Bestyreren hed Lange – deraf navnet. 

  



 

 

I dag 

Langebro er det eneste sted inden for flere kilometers kysttrækning, hvor Ålsgårde/Hellebæks beboere 

har adgang til havet året rundt, men fiskere, spejdere, brætsejlere, surfere, forældre med børn, 

vinterbadere og alle andre skal dele et område med meget begrænset plads.  

Området ved Langebro er i dag et patchwork af en masse passionerede vandglade mennesker. Dette 

mener vi godt kan gøres mere æstetisk uden at ødelægge den charme og tradition for alle brugere af 

havnen.  

I Ålsgårde og Hellebæk er der stor interesse for helårsbadning, men den helårsbadeforening der er tættest 

på, ligger i Hornbæk.  

I Hornbæk har man netop lukket for tilgang.  

En rundspørge for vinterbader /helårsbadere langs kysten viser, at der de fleste steder er lukket for 

tilgang, og op til 700 personer er på venteliste til de faciliteter som knytter sig til helårsbadere dvs.   

ordentlige omklædningsmuligheder og en sauna.  

På baggrund af ovenstående vil vi i Ålsgårde – Hellebæk Havbad arbejde på at skabe et nytænkende 

samarbejde, liv og udvikling for området.  

Det vil vi fordi vi gerne vil være med til at fremme sundhed og velvære samt skabe et trygt liv på området 

året rundt.  



VI STARTER HER  

    

Saunavogn. Ejes pt af Gentofte Kommune. Til salg for 125.000.  

 

a) Vi vil etablere en midlertidig sauna med tilhørende omklædningsfaciliteter på Langebros arealer. 

Denne skal være mobil så den kan fjernes i sommerhalvåret - vi er ved at indsamle materiale for 

den bedste løsning.  

Samme sauna skal sidenhen erstattes af en fast bygning, placeret efter byggemyndighedernes og 

Helsingør Havnes anvisning. 

b) Vi vil desuden arbejde med at få etableret en form for tidstyret belysning i gelænderet på 

hovedbroen for at muliggøre badning både om morgen før solopgang, og om aftenen efter 

solnedgang.  

Belysningen skal være af marine-kvalitet for at kunne både modstå storm og bølgeslag samt være 

vandalsikker. 

 



Sundhed / Forskning  

 

 

 

Der er i tiden stor interesse for at vide mere effekten af vinterbadning, b.la. er Rigshospitalets Center for 

Aktiv Sundhed er på nuværende tidspunkt i gang med et omfattende forskningsprojekt om den 

sundhedsmæssige gevinst af vinterbadning. 

 Forskningsprojektet er støttet af Tryg-Fonden og Novo Nordisk Fonden.  

Årsagen til støtten fra disse store fonde er, at et pilotprojekt med sunde og raske mænd viste at 

vinterbadning b.la. havde en effekt på deres blodsukker.  

Derfor har man i det nuværende projekt brugt 15 overvægtige kvinder og mænd + 15 i kontrol gruppe.  

Testpersonerne har så højt et faste-blodsukker at der var risiko for udvikling af diabetes (sukkersyge) på 

grund af deres overvægt.  

Hvis man med dette projekt kan påvise vinterbadningens effekt på kroppens måde at forbrænde fedt, vil 

dette kunne hjælpe forskere og dermed diabetikere til at finde andre måder at afhjælpe fedme og 

diabetes.  

Ud over et håb om at påvise et blodsukkerfald bliver testpersonerne konditestet og der bliver ved start og 

slut taget blodprøver, der vil blive analyseret for at påvise hvilken effekt vinterbadning har haft på 

kroppens fysiske og metaboliske system.  

Projektet ventes afsluttet i maj 2019.  

 

 

 

 

 



 

Visioner  

 

Vi vil i ÅHH arbejde for den bedst mulige udnyttelse af de bestående arealer i fællesskab med alle havnens 

interessenter, både de eksisterende og de fremtidige, til fælles bedste, og i samarbejde med Langebros 

ejer, Helsingør Havne, og overordnet Helsingør Kommune.  

Vi vil bringe Langebros udvikling fra dets nuværende stade til et sted, der både kan være møde- og 

værested for Ålsgårde-Hellebæks befolkning og ikke mindst kan modstå fremtidens storme, medfølgende 

tilsanding og forhøjede vandstande. 

  

Formål   

ÅHH er en forening af helårsbadende under stiftelse  

ÅHH har det formål at tilbyde helårsbadende et sted for opvarmning i form af sauna, samt 

acceptable omklædningsforhold. 

En sauna med gus skaber masser af socialt samvær og god aktivitet omkring langebro.  

Foreningen er åben for alle borgere over 18 år, der har tegnet et medlemskab. 

Medlemmer er igennem kontingent til klubben med til at finansiere et køb eller leje af en sauna, 

etablering af storm- og vandalsikker belysning, ordentlige adgangstrappe-forhold samt drift af 

foreningen.   

Vi vil skabe lys og tryghed for alle badende i overensstemmelse med foreningens formål:  

At fremme sundhed og velvære.  



FREMTIDSDRØMME 

Langebros etablering skyldes en mand, Preben Lange, der bad det lokale sogneråd om lov til at bygge en 

udskibningsbro for det lokale teglværk - fik det – og derefter satte tingene i gang.  

Dette skete i 1892. 

Broerne – der er 2 – ligger der i princippet som for 127 år siden, dog synes højre bro at være en senere 

tilføjelse. 

I mellemtiden er der flydt meget vand igennem Øresund – i dag er det meget kompliceret at ændre noget 

bestående til noget andet, da lovgivningen for by- og landzoner, naturbeskyttelsesloven, selv med de 

nyeste lempelser, samt loven om søterritoriet er hårde modstandere. 

Med baggrund i Langebros udsatte beliggenhed i forhold til storme fra både nordvest, og sydøst, har 

Helsingør Kommune p.t. besluttet ikke at udbygge Langebro yderligere, men udelukkende at 

vedligeholde broarealerne. 

Da vandgennemstrømningen ved broernes pælefundament allerede nu er for ringe, må det forventes at 

tilsandingen mellem broerne vil fortsætte/ende med en komplet opfyldning af arealet mellem broerne, og 

at svømmedybt vand kun ville kunne forefindes på begge sider at Langebros stenpakning, og maksimalt 

10 meter derfra i retning mod land. 

Det forekommer derfor indlysende – ad åre – at  

1. forlænge Langebro ud i Øresund  

2. etablere en ny og større stenpakning  

3. forstørre afstanden mellem Langebros pælefundament for at komme tilsandingen til livs, 

alternativt 

4. at sikre/anlægge et nyt oplægnings-/parkeringsareal på det indvundne areal, som allerede nu ved 

fralandsvind delvis falder tørt. 

Skulle dette ske, må det anbefales at kommunen forinden søger kompetent ekspertise hos f.eks. DHI 

Group, Hørsholm (tidligere Dansk Hydraulisk Institut), som har arbejdet med løsningsmodeller for 

projekter af denne art siden 1964, både i Danmark og internationalt. 

 



 

SKOVSHOVED HAVBAD 

 Langebro kan i fremtiden rumme de samme muligheder som man kan opleve i Skovshoved. 

         



       

       

 

 

 

 

Byggemuligheder på Langebro 

 

 



          

   

 

 

 

 

For at kunne tilbyde de mest optimale forhold for vinterbadning med sauna har det stor betydning at 

saunaen ligger så tæt på vandet som muligt.  

Hvis foreningen Ålsgårde–Hellebæk Havbad også skal lægge beslag på et stykke af området, vil det være 

svært at undgå at komme til at ligge i vejen for de brugere der allerede er der.  

Derfor mener vi at det er mest optimalt at der findes en fælles acceptabel løsning for alle områdets 

brugere.  

 


