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Fjordvandet har krappe bølger. Tømmerflåden med den lille 
turkis rutsjebane vipper, ligesom bådene, der ligger for svaj 
i Gershøj Havn. Vinden piber om masterne på sejlbådene, og 
flagene på fiskernes netbøjer ligger vandret. 

Asger Freltoft Knudsen lyner sin vindjakke, og Iben Lofts varmgule 
trøje lyser op. For de fleste sætter septembervejret punktum for 
badesæsonen, men ikke for de to vinterbadere, som, sammen 
med resten af medlemmerne i Gershøj Saunalaug, gladelig hopper 
i havnen hver søndag fra nu af. 

”Det giver en rus. Man overskrider sine egne grænser sammen 
med andre, som man lærer at kende på en helt anden måde,” 
siger Iben Loft, som er kasserer i saunalauget. Sammen med sin 
familie flyttede hun til Gershøj for tre år siden.

”Den første vinter var det lidt koldt og ensomt. Men den anden 
vinter mødtes vi som vinterbadere her hver søndag, og det giver 
sammenhold og fællesskab om noget udendørs om vinteren,” 
siger hun og tilføjer: ”Min datters børnehaveleder har lige meldt 
sig ind i går.” 

Asger Freltoft Knudsen fortsætter: ”Der kommer folk fra Holbæk 
og også nogle fra København, som har sommerhus her.” 

Han er formand i foreningen, bor i Sæby og kender mange i loka-
lområdet, hvor han sammen med sin familie har boet de sidste 
26 år. Hans kone er også blandt vinterbaderne i saunalauget, 

der blev stiftet som forening i juni 2018 med det formål at få en 
sauna, som vinterbaderne kan varme sig i efter det kolde gys. 

Budget på 280.000 kr.
Ideen blev udviklet sammen med Gershøj Havn, der er privatejet, 
og Gershøj Kro, som ligger centralt ved havnen. De to sauna-
optimister peger op ad vejen og rundt på de omkringliggende 
huse, når de nævner andre af de ildsjæle – eller måske nærmere 
issjæle, som har taget initiativet. Foreningen søgte finansiering til 
et budget på 280.000 kroner fra tre forskellige fonde: Nordea, Fri-
luftsrådet og Lejre Kommunes Landsbypulje. De fik nej fra Nordea, 
150.000 kroner fra Friluftsrådet og 125.000 kroner (inkl moms) fra 
Landsbypuljen. I alt 275.000 kroner og næsten i mål.

”I ansøgningen lagde vi også vægt på samarbejdet med lokale 
foreninger og grupper, og vi har netop indgået et samarbejde med 
Skjoldungelandet, som gerne vil bruge saunaen og lave nogle 
arrangementer her i efteråret, hvor alle har mulighed for at prøve 
vinterbadning af,” siger Asger Freltoft Knudsen. 

Lokale håndværkere
De fleste af midlerne var dermed i hus primo 2019. Tiden er siden 
gået med at få den endelige placering på plads og med selve 
byggeriet af den mobile sauna, som kun skal være i havnen om 
vinteren og derfor bygges som en trailer.

Vinterbaderne i Gershøj glæder sig til det gode gys ved at hoppe i havnen 
og derefter få varmen i den trailersauna, som de har fået på hjulene med 

to års ihærdig indsats og hjælp fra Landsbypulje og Friluftsrådet.
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Asger Freltoft Knudsen viser billeder på mobilen af trailerens 
stålstel, som er lavet af Gevningesmeden, og af selve trækon-
struktionen i såkaldt saunafyr, som Hornsherredtømrer Michael 
Andersen står for. Saunalaugets bestyrelse har bevidst valgt, at 
pengene skulle arbejde lokalt. På billederne kan vi følge, hvordan 
saunaens skelet bliver bygget og foret med dampspærre, så sau-
naen pt. ligner et sølvfarvet interiør fra et rumfartøj. 

”Det er vigtigt, at den er bygget efter forskrifterne og kan holde 
på varmen, ellers bliver det for dyrt i drift her på havnen, hvor det 
blæser meget,” siger Iben Loft. Saunaen bliver varmet op med en 
elovn. Kablet er gravet ned og ført frem til det sted, hvor saunaen 
skal stå: over for kroen på p-pladsen lige ved starten af havne-
molen og med panoramavinduet mod sydøst med udsigt til Lejre 
Vig og Bognæs.

Stort fremmøde til sæsonstart
Badesæsonen for vinterbadere startede den 13. september, hvor 
ca. tredive medlemmer dukkede op til en dukkert i Gershøj havn, 
inkl. Vores Grønne Lejres udsendte fotograf, der dog beholdt 
overtøjet på denne dag. 
Foreningen har indtil videre 33 medlemmer og regner med at 
runde 50 medlemmer i løbet af vinteren. 

”Vi har jo ikke erfaringer med drift af sådan en sauna, så vi har 
opsøgt viden andre steder og med en sauna i tilsvarende stør-
relse, kan det bære mellem 150 og 200 medlemmer,” siger Asger 
Freltoft Knudsen.

Saunaen bliver efter planen indviet den første weekend i 
oktober, forudsat at de sidste bump på vejen – i form af byggetil-
ladelser – bliver jævnet, så trailerne kan trille på plads med en lun 
udsigt for alle de kuldekære medlemmer.

Saunaen på Gershøj Havn

• Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Gershøj Kro, 
Gershøj Havn og lokale borgere og interessegrupper, som 
alle er blandt initiativtagerne i vinterbadeklubben Gershøj 
Saunalaug

• Bestyrelsen består af Asger Freltoft Knudsen, Iben Loft, 
Marike Jensen, Helle Fischer-Nielsen og Karen Monrad

• Saunaen har fået støtte fra Friluftsrådet, Lejre Kommunes 
Landsbypulje og Skjoldungelandet

• Saunaen er mobil, cirka 14 kvadratmeter, elopvarmet og 
bygges af lokale håndværkere

• Den får samme farver som Gerhøj Kro, så der bliver visuel 
sammenhæng mellem bygningerne på havnen

• Det koster 200 kroner at melde sig ind i saunalauget, 
derefter 350 kroner for første sæson 2020/2021, som 
løber fra oktober til april 

• Indtil videre er der 33 medlemmer, og foreningen regner 
med at runde 50 medlemmer den første sæson

• Se billeder af trailersaunaen og læs mere på facebook 
’Gershøj Saunalaug’


