
Nøgen 
og på dybt vand

Hver søndag aften tropper en flok nordjyder 
op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. 

De samles for at svømme, svede i saunaen 
og sludre over kaffen.

Og så er de nøgne.
Tekst og foto af Michala Rosendahl
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For enden af svømmehallen er 
en ung fyr kravlet op på treme
tervippen. Ingen lægger mærke 

til, at der står en nøgen mand på en 
vippe. Ingen lægger mærke til, at 
en nøgen mand springer på hoved–
et ned i vandet.

Til gengæld lægger de mærke til 
mit håndklæde. En mand iført intet 
andet end svømmebriller går forbi 
og griner. Han ligner en, der syn
es, det er mærkeligt, at jeg dækker 
mig til. Jeg synes, det er lidt mær
keligt, at han ikke gør.

Jeg sidder midt i Sofiendal Svøm
mehal i Aalborg, hvor naturisterne 
i Nordjylland er samlet til nøgen
svømning.

Genert i hjørnet
En svag lugt af klor hænger i luft
en, da jeg tidligere på aftenen står 
under bruseren i det bagerste 
hjørne af baderummet. Under de 
andre brusere bliver der grinet og 
pjattet. Jeg står alene og kigger 
på lamperne og på loftet. Loftet er 
hvidt. Eller måske er det egentlig 
lysegråt? Sådan lidt stribet. 

”Vandet er godt nok varmt. Synes 
du ikke?” 

En ældre mand forstyrrer, mens jeg 
har travlt med at undre mig over, 
hvad loftet mon er lavet af. Han 
har stillet sig under bruseren ved 
siden af og står og vasker sig mel
lem benene. Nøgen. Jeg kan se det 
helt uden at kigge ned.

”Jo… Varmt,” mumler jeg og kon
centrerer mig om at stirre ind i 
hans øjne, mens jeg træder endnu 
læng ere ind i hjørnet. Han griner 
lidt.

”Er det første gang, du er her?”

Jeg nikker. Jeg står midt i her
rernes baderum. Mit tøj har jeg 
genert efterladt i omklædnings
rummet, og nu står jeg omgivet af 
nøgne mennesker. 

Mænd og kvinder. Men flest 
mænd. Unge og gamle. Men flest 
over halvtreds.

Nøgenhed er som narko
Det er sæsonstart, og godt tre
dive mennesker er mødt op for at 
smide klunset og svømme. De fleste 
er medlem af Danske Naturister 
Nord, men der er også et par ny–
begyndere ligesom jeg selv. Vi kom 
gratis ind. 



”Vi plejer at sige, at det er ligesom 
med narko,” forklarer Palle Juel, 
som har været medlem af klubben 
i fem år. ”Første gang er gratis, og 
når du så er blevet afhængig, må 
du betale.”

Danske Naturister Nord har 136 
medlemmer, og to timers nøgen–
svømning søndag aften koster 30 
kroner.

Jeg tvivler dog lidt på, at afhæn
gigheden rammer mig. Mens de an
dre for længst er hoppet i vandet, 
sidder jeg på en bænk og klamrer 
mig til håndklædet, så mine knoer 
bliver hvide. Selv de andre nybe–
gyndere har smidt blufærdigheden 
og plasker nu rundt. 

 Intet at skjule
”Skal du ikke bade?” spørger en 
mand og kaster et blik på mit hånd
klædehylster, mens han kravler op 
af vandet. Han har rare øjne.

Han folder sit håndklæde og sæt
ter sig på det. Lige ved siden af mig. 
Lars Andersen har været medlem 
af Danske Naturister Nord i tre år. 

”Jeg har altid elsket at smide tøj–
et, så jeg ved egent lig ikke, hvorfor 
jeg ikke blev medlem af naturist–
klubben noget før. Det er jo helt 
naturligt at være nøgen,” siger han.

Lars kone, Signe Hedelund Ander
sen, har sat sig overfor, og hun in
drømmer, at hun var lidt genert, da 
hun nøgensvømmede første gang.

”Det var da grænseoverskridende, 
men jeg opdagede hurtigt, at det 
egentlig er mere mærkeligt, hvis 
man har tøj på. Så begynder folk 
at tænke over, hvad man prøver at 
skjule. Der er jo ingen, der har no
get, vi ikke har set før,” siger hun.

Alligevel trækker jeg vejret dybt, 
inden jeg rejser mig og kaster hånd
klædet. 

Vandet er koldt, men jeg er for 
blufærdig til at være pjevset. Hur
tigt. Ned i vandet. Det slørende 
skjul. 

Et møde uden facade
Jeg sidder lidt i bassinhjørnet, 
inden jeg tvinger mig selv til at 
svømme en bane. 

Lars Andersen gør klar til at springe på hovedet i vandet, mens Palle Juel svømmer rundt. Resten af de nordjyske naturister er hoppet op af van-
det for at få en tår kaffe og en vaniljekrans.



“Når man møder folk her, så 
møder man dem uden facade”

Signe Hedelund Andersen, 
medlem af Danske Naturister Nord



”Det er dejligt, ikke?” råber Signe, 
da hun svømmer forbi.

”Jo,” siger jeg og lyver faktisk ikke. 
Det er rart. På en underlig og lidt 
ubehagelig måde er det rart. Hvis 
alle andre lige forsvandt, kunne jeg 
godt tage et par baner mere.

De fleste i bassinet har fået nok 
af at svømme, mens jeg sad og var 
genert. Nu har de samlet sig i min
dre flokke og står og sludrer. Af
tensmad, ferier og computervirus. 
Ingen samtaler om balder og brys–
ter.

”Vi er ligesom alle andre, og vi 
snakker om de samme ting. For
skellen er bare, at når man møder 
folk her, så møder man dem uden 
facade, og så er det meget nemmere 
at falde i snak. Der er intet tøj og 
ingen signalværdier, der afholder 
dig fra at tale med bestemte typer,” 
siger Signe. 

Lars står ved siden af og giver 
hende ret, og et øjeblik glemmer jeg 
næsten, at mit badetøj ligger der–
hjemme. Pludselig dykker Lars, 
og jeg krydser fing re  og ben for, at 

han ikke kan se noget gennem det 
usædvanligt klare vand. Da han 
kommer op, tilføjer han:

”Det gode ved at møde folk her er, 
at alle er ens, og at man ser folk i 
øjnene.” 

Blå øjne
Jeg er glad for det, Lars siger. At 
de ser folk i øjnene. Det betyder, at 
de har mindre tid til at kigge alle 
mulige andre steder hen, og det 
gør mig lidt tryggere, da jeg senere 
klemmer mig ind i en overfyldt 
sauna. 

Med spredte ben og tåge i blikket 
sveder folk på rad og række. Vi sid
der så tæt, at vi næsten ikke kan 
flytte på os uden at røre hinanden. 
Jeg sidder helt stille i et hjørne. 
Med benene over kors.

”Hvor langt er du egentlig henne?” 
spørger en mand og peger på Signes 
mave.

Først nu opdager jeg, at den er 
rund og gravid. Til gengæld har jeg 
længe vidst, at hendes øjne er blå.

Signe Hedelund Andersen var lidt skeptisk, da hun første gang tog til nøgensvømning sammen med sin mand, Lars Andersen, for tre år siden. Nu 
nøgensvømmer hun næsten hver uge. 


