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Det finske saunaselskabs 75 års jubilæum
(og det internationale saunaselskabs 35 års fødselsdag, samme
dag!)
Midt i november 1937 stiftedes det finske saunaselskab (Suomen Saunaseura) i den finske
forenings restaurant i Helsinki, 40 år senere stiftedes, samme sted, det internationale
saunaselskab (The International Sauna Society, som fra næste år er omdøbt til: The
International Sauna Association) i forbindelse med den første store internationale
saunakongres. Begge dele blev fejret på behørig vis hele dagen d. 16. november. Vi havde
naturligvis Formanden og Næstformanden på pletten til formiddags saunabadning i det
finske saunaselskabs badeanlæg på Vaskiniemi i den vestlige del af Helsinki. Vi overrakte
tilslebne saunasten med påklæbede plaketter til begge foreninger + et A4 skilt i
børstet aluminium til opsætning på væggen under den tilhørende frokost og deltog i
festmiddagen i den finske forenings restaurant i centrum af Helsinki, hvor vi var 164
medlemmer til stede inkl. gæster fra Rusland, Lithauen, Sverige, Danmark (os 2), Tyskland
Østrig og Japan. Ved samme lejlighed blev en ny saunabog af Tuomo Särkikoski med titlen:
”Kiukaan kutsu ja löylyn lumo”, en lille sag på 368 sider (hans taler var også meget lange!),
hvor der er fokus på saunaselskabernes historie. Den indgår nu, sammen med ca. 40 andre
publikationer i Det Danske Saunaselskabs bibliotek (selvfølgelig med dedikation af

forfatteren), hvor vi, foruden de finske også har bøger på engelsk, tysk og dansk. Vi vil senere
offentliggøre en liste over vores litteratur.

Vinterbad Bryggen har åbnet Havnebadet for vinterbadning
Vores ”firmamedlem” Vinterbad Bryggen har endelig fået lov til at bade om vinteren i
Havnebadet på Islands Brygge, og det blev fejret med taler af Formanden og Københavns
Kultur og Fritidsborgmester Pia Allerslev og en masse nissehuebeklædte medlemmer og
moralske støtter. Desværre var vores
teltsauna på ”arbejde” i Holbæk samme
dag og Team Bades store transportable
sauna savnedes også, så der var stor
trængsel i den ene sauna, der var sat op
til lejligheden. Den midlertidige sauna,
som skal fungere inden selve udvidelsen
af Havnebadets indvielse kommer først i
det nye år – det ser vi frem til. Et af vore
udsendte medlemmer beretter, at også
her sås mangel på saunakultur hos
gennemsnitsdanskeren. Man går altså
ikke i sauna med store støvler på!!

Månedens tema: Ejendomsmæglerne modarbejder saunakultur!
I Finland vil en ejendomsmægler anse et hus uden sauna som nærmest usælgeligt, eller i det
mindste sætte prisen lavere, hvis der er en sådan væsentlig mangel i huset.
I Danmark viser det sig, at være lige omvendt. Vi har for nylig oplevet, at ejendomsmæglere
ikke blot sænker prisen på et hus med sauna, men også undlader at medtage oplysningen
om saunaen i husannoncen og i beskrivelsen af huset i sit salgsmateriale med den
begrundelse, at det jo er spild af gode kvadratmeter.
De danske ejendomsmæglere har åbenbart ikke fingeren på pulsen, hvad angår nye trends
med wellnessbølgen der har været over os i snart flere år. Når vi ser på antallet af gæster til
kurbadssaunaer, hvor der afvikles gus samt antallet af gæster til de nyligt afholdte
danmarksmesterskaber i saunagus (ca 300), så er det jo tydeligt for alle andre end denne
faggruppe, at sauna (med gus) er blevet meget populært.
Derfor opfordrer vi til lidt stilfærdigt lobbyarbejde, og opfordrer vore medlemmer til at
kontakte deres lokale ejendomsmæglere og efterspørge huse med sauna, bed også naboer,
familie og venner/kolleger om at gøre det.
Det kunne da være, at det hjalp!?

Og nu kan vi også bruge Sofiebadet!
Vi har forhandlet os frem til, at Saunaselskabets medlemmer fra og med tirsdag d. 11.
december kl. 17.00 til 21.00 og foreløbig den 2. tirsdag i hver måned kan bade i det gamle
traditionsrige og nyrestaurerede badehus i Sofiegade på Christianshavn. Dog lukkes for
indgangen kl. 19.30, se: http://www.sofiebadet.dk/index.php
Ved fremvisning af gyldigt medlemskort er prisen kun kr. 70,- per medlem. (Desværre har
Sofiebadet skiftet mening, så prisen er steget lidt siden sidste nr. af Sauna-Posten) Vi kan
benytte sauna, koldtvands dyppekar, badekar og brusere samt dampbadet, så snart det
bliver færdigt. Vi kan naturligvis ikke få hamam behandlinger, da der ikke er personale til det.
Det er repræsentanter for Saunaselskabet,
der ”passer” badet den aften og vi lukker
også almindelige gæster ind til normalprisen
på kr. 125,Vi har inviteret repræsentanter fra Finlands
Kulturinstitut, Ambassaden og nogle af vore
firmamedlemmer + Københavns Kultur og
Fritids Borgmester Pia Allerslev, som dog
endnu ikke har givet tilsagn, men lad os nu
se?!
Vi byder på lidt ”snacks” og alkoholfri
drikkevarer.
OBS: Den lave pris for vores medlemmer er baseret på, at vi selv medbringer håndklæder
m.m. som normale badegæster ellers får udleveret, og at vi rydder op og gør rent efter os,
naturligvis!
Kom til indvielsen af denne unikke bademulighed på ovennævnte dato og brug badet
flittigt den 2. tirsdag i hver måned, foreløbig til og med marts 2013.

Havfruebadning (med juleafslutning!):
Næste (og sidste officielle) badeaften torsdag d. 20. december kl. 18.00 til ca. 20.00 med lidt
finsk julestemning i form af udvalgte snacks med relation til Finland og julen samt juledufte i
saunaen.
Næste år: Opfordrer vi medlemmerne til at købe en elektronisk nøgle, hvor prisen er fastsat
til kr. 400,- pr. år, ved personlig henvendelse på Turistkontoret på 1. sal (servicegangen) i
Ishøj Bycenter (dog koster nøglebrikken kr. 100,- men det er en engangsudgift!)
Det er jo rørende billigt for ubegrænset saunabadning 6 dage ugentligt (ikke onsdag!) fra kl.
13.00 til 21.00. Ved brug ca. 1 gang ugentligt er det kun ca. 8 kr. pr. gang eller 10 kr. første år
når vi regner nøglebrikkens pris med. Se på vores hjemmeside, hvor let det er at komme til
Ishøj Havn og ”Havfruen”.
Bestyrelsen vil fortsat være til stede d. 3. torsdag i hver måned, samt også ofte på lørdag
eftermiddage. Vi sørger naturligvis for, at der vil være en vihta (birkekvast) såvel som
duftolier til rådighed for medlemmerne ganske gratis.

Frederiksberg Svømmehals kurbad:
Her kan vi fortsat bade den første onsdag i hver måned til pensionistpris mod forevisning af
gyldigt medlemskort. Vi gør opmærksom på, at hvis medlemmerne vil træffe et
bestyrelsesmedlem for en snak om næsten hvad som helst, så send lige en mail til selskabets
mail adresse: detdanskesaunaselskab@gmail.com senest to døgn før. Så stiller mindst en
fra bestyrelsen op og tager gerne imod konstruktiv kritik og gode ideer.

Velkommen til nye medlemmer:
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har
meldt sig ind siden sidste ”Sauna-Posten” (+ en enkelt rettelse fra sidste nr.):
Jes Ebdrup & Lisbeth Müller, Tommerup
Jesper Jørgensen & Linnea Pagter, Albertslund
Freddy Larsen, Allerød
Eskil Vagn Olsen & Sami Kalevi Sassi, København S
Tito Gronow, Finlands Ambassade, København K
Seppo Pukkila, Suomen Saunaseura ry, Helsinki
Carl Steffensen, Odense
Vi håber i vil få glæde af Jeres medlemskab i forhåbentlig mange år fremover.
Det Danske Saunaselskab har som formål at udbrede kendskabet til finsk saunakultur og
værne om de traditionelle saunaskikke. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve
saunabadningens generelle betydning for et sundt liv og livsstil.
Evt. donationer modtages gerne på konto nr. 1551-3719292445, tilmeldingsblanket findes
på hjemmesiden, og husk, at indmeldelser efter 1. november gælder for hele det næste år,
og giver stemmeret på generalforsamlingen i marts.
Det Danske Saunaselskab, c/o Finlands-Kulturinstitut
Sankt Annæ Plads 24 A, Gården 3. sal · 1250 København K
detdanskesaunaselskab@gmail.com · www.saunaselskab.dk

