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Hvad sker der egentlig i mændenes sauna?
Leder af Helsingør Teater
Jens Frimann Hansen er
ugens klummeskribent.
MÆND: Hvor svært kan det
være. Mændenes sauna i Helsingør Svømmehal har svaret
på alt. Her er man leveringsdygtig i enkle og simple løsninger
på verdens mest komplicerede
problemer.
Er man først blevet en del
af teamet i herresaunaen i
Helsingør Svømmehal kan
man ikke undvære det daglige
varmechok.
Ikke så meget på grund af
varmen, som den daglige snakken og opdatering på stort og
småt i og uden for kommunen.
En af de faste gæster, som
hver dag tager turen på knallert fra Hornbæk, løb en gang
tør for benzin lige uden for
Ålsgårde.
Han nåede alligevel frem i
tide, da han kørte de sidste 9
kilometer på en improviseret
blanding af vodka og hjertemedicin.
Og ind imellem får vi også
mere eksotiske gæster. Rikku,
der har ﬁnske aner, medbragte
sin 86-årige farfar fra Kiuruvesi
et godt stykke oppe i Finland.
Han demonstrerede hvordan
man vasker sig på mandfolkevis i Finland: først kommer
skaldepanden, så maven og til
sidst nosserne.
Den gamle forsikrede os om
at det er bedre end kønsakten,
hvilket ﬁk ﬂere til at forlade
saunaen, mens dem der blev
tilbage ﬂyttede utålmodigt på
sig. Jeg tror ikke rigtigt vi er
klar til at gå all in efter den
ﬁnske model i Helsingør og
jeg er sikker på at en ældre
herre sammenfattede hvad
alle tænkte, men ingen turde
sige, da han sagde, at det var
den værste oplevelse i saunaen
siden bademesteren forurenede
saunaen med noget han kaldte
for Saunagus.

Saunagæster og de de
yderst selvtilfredse
Som saunagæst er man ikke
lige så ﬁn på den som vinterbaderne, der hver dag mellem
6 og 8 bringer sig selv i livsfare når de som stivbenede
ællinger krydser Strandvejen
i deres hvide frottébadekåber.
Den sport er kun for de rige.
Efter at have plumret rundt i
bar røv i Øresund kan de yderst
selvtilfredse søge tilbage til
strandvejsvillaen og drikke
stempelkaffe med en lille avec.
Også i dag klarede vi den, skat!
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Mændenes sauna i Helsingør Svømmehal har svaret på alt. Her er man leveringsdygtig i enkle og simple løsninger på verdens mest komplicerede problemer. Er
man først blevet en del af teamet i herresaunaen i Helsingør Svømmehal kan man ikke undvære det daglige varmechok. Her er det Mathias fra Helsingør Svømmehal der viser frem. Foto: Lars Johannessen.
Næh, saunaen i svømmehallen er for alle. Her går snakken også om det nye stadion.
Hvorfor skal vi bygge et nyt
stadion for at leve op til DBU’s
sikkerhedskrav, når vi har Jan
Ryberg?
Fodboldsnakken kan også
tage en mere ﬁlosoﬁsk drejning.
Enhver med det mindste
kendskab til nordsjællandsk
topfodbold ved at det er så
godt som umuligt at score mod
Hellebæks veteranmålmand
Steen Troelsen. Da jeg fortalte
i saunaen, at det faktisk var
lykkedes for mig og at det var
det eneste mål jeg havde scoret
i sæsonen, var alle enige om at
jeg fortsat fortjente at bære
titlen som topscorer.

Claus står for skud - igen
Og så er der Claus Ljungdahlhistorierne. Hvad de færreste
nok ved er at brugsmanden
har en automatreﬂeks, så hvis
han kører ordet ”skyd” på en
fodboldbane vil han altid,
uden nærmere betænkning,
og helt uden sans for hvor
langt han er fra målet, tonse
læderkuglen mod modstanderens mål.
Fuldstændig som når en
gedde hugger til en 40 grams todelt wobbler. Efterhånden har
alle klubber på Sjælland luret
tricket så Borsholms ellers så
suveræne veteranhold flere

gange er havnet i problemer.
Særlig slemt var det i Frederiksværk, hvor en kommis fra
den lokale brugsforening råbte
SKYYYYD hver gang Ljungdahl nærmede sig midterlinjen.

I saunaen er alle lige
I saunaen er vi alle lige. Og så
alligevel ikke. De morgener
hvor Birger, en i København
bosiddende embedsmand i
kommunen, er gæst i saunaen,
rykker vi særligt tæt sammen
for at høre nyt fra Rådhuset.
Birger sætter sig gerne i forreste vogn i Kystbanetoget 7:55
fra Nørreport og lader som om
han sover.
Den centerstruktur, der måske
kører lidt trægt når det gælder
det tværgående samarbejde
inden for kommunengrænsen,
har i den grad vind
Ellers går snakken i saunaen
om vinterdæk og sommerdæk,
om saltning og forsaltning af
kommunens veje, bilmærker
og undervognsbehandlinger,
ferierejser til Thailand og om
jernhandlen i Kvistgård, hvor
man stadigvæk kan købe Christian IX-metal.
Dette ædle metal kan man
smelte og omstøbe til gennemstrømspirke og det er
blevet mangt en havørreds
skæbne ved Julebæk Strand.
Kommunens parkeringsregler
er også godt stof.
Alle er enige om at Johnny

KLUMMEN
Klummen i Nordsjælland skrives på skift af:

Jens Frimann Hansen, leder af Helsingør Teater og
Gadeteaterfestivalen, Ulla Tofte, direktør for M/S Museet for Søfart, Katja Gottlieb, lærer på Byskolen i Helsingør, Jørn Duus Hansen, livsstilsanalytiker, tekstforfatter og reklamemand, Annette Sørensen, direktør
i Visit Nordsjælland, Finn Moseholm, formand for FC
Helsingør, Ken Torpe Christoﬀersen, advokat og bestyrelsesformand for Strand- og Badehotel Marienlyst,
Peter Ørtenblad, formand for Cityforeningen, Bo Søby
Kristensen, kommunikationsdirektør og formand for
bestyrelsen på Helsingør Gymnasium, og Lars Romann
Engel, direktør for HamletScenen.

I DENNE UGE:
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i Parkeringsservice er god
nok, men kunne hans vagter
på gaden dog bare være lidt
mindre effektive.
Vi er alle tilhængere grænsende til fans af skibsværftet

og veteranskibet S/S Bjørn.
Flere af os har set lyset i en
af Teknisk Museums udstillinger. Den hyppigst citerede
person i saunaen er den gamle
redaktør af herværende avis

Bent Jørgensen. Jeg er 100
procent sikker på at ﬂere af de
svedende gæster ville betale
mere end dobbelt for at få en
tur i saunaen med ham.
På en lige så suveræn andenplads kommer den afgåede
kommunaldirektør Bjarne
Pedersen.
Der er efter min vurdering
kun et sted der kan matche
mændenes sauna. Det er pladsen foran ”småt brændbart”
containeren på genbrugspladsen i Skibstrup. Men det
er alligevel noget andet. For i
saunaen kan man mødes som
høj og lav, rig og fattig, med en
stor eller lille og næsten altid
tale sig til enighed.

Kun ”småt brændbart”
kan matche
Selv for så kontroversielle
emner som ﬂygtninge, huspriser, banditter, Per Tærsbøls
sommerhus, narkomaner,
indvandrere, Anders Drachmanns ejendomsadministration og meget, meget mere.
Foran småt brændbart ender
man for ofte i konﬂikt, når en
eller anden miljøﬂipper kommer og irettesætter en fordi
man smider sit køleskab, sin
græsslåmaskine eller malerspande, oliedunke, asbesttag
eller hvad ved jeg i containeren.
Det ville aldrig ske i svømmehallens sauna. I hvert fald
ikke i herreafdelingen.

