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Dødsfald. 
”Det er med stor sorg, at vi erfarer at Bjarne Elmstrøm er afgået ved en alt for tidlig død i en alder af kun 65 
år søndag d. 16. juni. Vi har kendt Bjarne siden 2012 og han blev revisor i Saunaselskabet i 2015, hvor vi 
også sammen med Bjarne afviklede Danmarks første Saunaevent, som Bjarne fandt på, og det har vi så 
afholdt i København hvert år siden, lige til i år, de sidste 2 år også i Aarhus. 

Det var Bjarne, der var den store kreative og flittige idémand og igangsætter, som samlede trådene og fik 
gennemført alle disse saunaevents til stor glæde for mange hundrede mennesker, hvoraf mange var 
gengangere fra år til år. Bjarne var en personlighed, nem at omgås, og meget hjælpsom af natur. Han var 
aldrig bleg for lige at give en hånd med for at hjælpe os andre, også selv om han selv havde forrygende 
travlt med sine egne gøremål, og altid med et smil. Jeg har faktisk aldrig oplevet ham blive rigtigt sur og 
hæve stemmen overfor sine medspillere i arbejdet med at stable alle disse saunaevents på benene. 

Bjarne kunne også være lidt stædig, forstået på den måde, at når han havde sat sig noget nyt og kreativt i 
hovedet, så skulle det gennemføres, koste hvad det ville og om så han skulle tage natten til hjælp. 

Han var foregangsmand på flere områder. Ud over Saunaeventen i sig selv, var han også med til at få 
verdens første og største (og Danmarks eneste) røgteltsauna op at stå, med det helt vilde projekt med at 
opvarme den med en brænder fra en varmluftballon (alt andet ville bare gå for langsomt!), senere byggede vi 
sammen en permanent røgsauna ovn på Tysmosen, med ca. 1 tons sten og en masse murerarbejde med 
ildfaste mursten. 

Bjarne ”opfandt” også Danmarks første vildmarksbad i en 40 fods container, og 
der skulle jo ikke mindre end 2 rustfrie brændeovne til at fyre op i den, Bjarne gik 
aldrig af vejen for noget der var ressource krævende, han gik bare til det med 
”krum hals og sidevind” som man siger. 

Bjarne vil blive savnet af mange andre end sin familie. Og med ham er jeg bange 
for at de 2 årlige Saunaevents i København og Aarhus går med ham i døden. 



Måske kan vi andre forsøge at genoplive disse events, men jeg er bange for, at det aldrig bliver det samme 
uden Bjarne. 

Æret være Bjarne Elmstrøms minde.” 

Gusmesterkursus i Vestbad. 
Vi afholdt igen gusmesterkursus lørdag d. 29. juni kl. 09.00 hos Vestbad 
i Brøndby. Denne gang med 7 deltagere. Vi siger til lykke med den nye 
status til: 
Michael S. Christensen 
Lotte Buch Rützou 
Klaus Knudsen 
Thomas Jakobsen 
Youssef Koulij 
Nicolai Solberg 
Anja H. Mortensen 
Som i øvrigt var eller er blevet medlemmer af DDS 
så nu er vi nået op på 170 medlemmer! 
 
 

 
DDS i radio Novas ”Aftenklubben” 19/7 
Radio Nova ville gerne vide, hvordan man holder hovedet koldt i sommervarmen, så hvorfor ikke spørge 
saunafolket, de er jo vandt til varmen!? 
Hør et 10 min. langt indslag fra Aftenklubben d. 19. juli: 
https://radioplay.dk/podcast/aftenklubben/lyt/2018621/ 
 

Saunafestival i Ikaalinen, Finland 
Så har jeres formand igen været i Finland og bl. a. 
deltaget i den årlige saunafestival i Ikaalinen. Den 
ligner meget vores egen sauna event, som vi har 
lavet flere gange sammen med Danske Naturister og 
Sjællandsgade Bad m. fl. men afholdes i en mere 
behagelig temperatur! Der deltog 11 mobile saunaer 
og 2 vildmarksbade + Pentti Hakala, som viste 
hvordan man binder en vihta (saunakvast). 
Her afholdtes samtidig verdensmesterskaberne i 
”saunakvaste  binding” og ”vandpåkastning”. 
Formanden deltog i det sidste, som gælder om på 3 m. afstand med 10 kast, at få mest vand i den opsatte 
saunaovns stenkammer. Jeres udsendte blev nr. 18 ud af 36 deltagere, men dog den bedste udlænding (der 
var en!) Her er et par stemningsbilleder fra festivalen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt ”hjem” til den jyske teltsauna  
Eftersom vores bortgåede revisor Bjarne Elmstrøm også var så venlig og hjælpsom at han opbevarede og 
administrerede vores Mobiba teltsauna til brug for vores medlemmer Vest for Storebælt, har vi fundet et nyt 
”hjem” til teltsaunaen. Den ”bor” nu hos Ry Vinterbadere kun ca. 25 km fra hvor den var før. Vi takker vores 
støttemedlem Ry Vinterbadere ved Pernille Bang for deres imødekommenhed. Så har du vejfest, rund 
fødselsdag el. lign. og mangler et anderledes indslag, så tøv ikke med at leje teltsaunaen, som er let at 
transportere og opsætte. 
 

Udtagelseskonkurrence til VM 
Afholde i Farris bad i Larvik, Norge 30. august til 1. september. Se: https://www.facebook.com/farrisbad/ og  
https://farrisbad.no/  

https://radioplay.dk/podcast/aftenklubben/lyt/2018621/
https://www.facebook.com/farrisbad/
https://farrisbad.no/


Lasse Eriksen, daglig leder, meddeler, at alle der bor på hotellet har automatisk adgang til badet uden ekstra 
omkostninger. 
 

Saunagus VM i Berendonck, Holland 
Der er nu åbnet for salget af billetter til VM i saunagus 16. -22. september i det nye flotte badeanlæg i 
Berendonck, som lige er åbnet, se: https://www.thermenberendonck.de/aufguss-wm/ som desværre kun er 
på hollandsk og tysk. (Måske kommer det senere på engelsk, som er udnævnt til officielt saunagus VM 
sprog!)  
LisaLoha og hendes mand Mads Tange Christensen har arrangeret en bustur der til, se her: 
Hop på Lisaloha bussen til VM i show saunagus i Holland. Torsdag til søndag. Det Koster kr. 3.900,- pp i 
tremands værelse (Hotel Cuijk) inkluderet morgenmad, luksus bus tur retur til Holland inkl. transport dagligt 
imellem hotellet op spaen, 4 dagspas med 3 gus per dag og snacks. Vi kører fra Frederiksberg Svømmehal 
kl. 04.00 torsdag d. 19. september og er fremme kl. ca. 13.00. Hjemturen starter kl. 18.00 søndag d. 22. 
Bookning og spørgsmål hos mads@nordicstart.dk med kr. 1.500,- i depositum og restbeløbet senest 30 
dage før. 
Her ses det nye spa anlæg sådan lidt fra luften: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støttemedlemmer 
På det seneste har vi fået mange nye støttemedlemmer/firmamedlemmer, hvilket vi er meget glade for, så 
derfor kommer her en opfordring til at vi som personlige medlemmer støtter dem, da de støtter os. 
Her kan i se dem alle sammen! 
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Nye medlemmer 
Som en medlemsservice byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind siden sidste 
”Sauna-Posten”. 
I denne måned fik vi 9 nye medlemmer, fra København, Ishøj, Jægerspris, Lemvig, Maribo, Nimtofte og 
Valby. 
Af hensyn til GDPR reglerne må vi ikke offentliggøre navnene. 
 
Vi håber De vil få glæde af Deres 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. NB: Også betalingsmulighed med Mobile Pay nr. 88426 

Det Danske Saunaselskab, c/o Michael B. Jensen, Vejlebrovej 136, 1. tv. 2635 Ishøj 
info@saunaselskab.dk · www.saunaselskab.dk 

mailto:info@saunaselskab.dk
http://www.saunaselskab.dk/

