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Jeg vil ikke påstå at være medlem af 
en naturistfamilie. Min søn er vel lige 
så blufærdig som jeg er ublufærdig, 
og det siger ikke så lidt. Min kone 
og svigerdatter er vel nærmest midt 
imellem, men fælles for alle tre er, 
at de er meget tolerante mht. min 
manglende påklædning såvel in-
den for som uden for hjemmets fire  
vægge.

Så er det godt, at barnebarnet, netop 
fyldt fem år, kan trække i den rigtige 
retning. ’Må jeg også tage mit tøj af?’ 
spørger han forventningsfuldt, blot 
øjeblikket efter at være trådt ind i 
hjemmet hos farmor og farfar. Det 
må han gerne. Og hvilken fryd han 
udstråler! At se ham spæne livsglad 
rundt på græsplænen i det bare in-
genting er ret overvældende. Så kan 
nøgenhed ikke blive mere naturlig!
Og hver gang han besøger os, er ind-
gangsreplikken den samme: ’Må jeg 
også tage mit tøj af?’ Men hvor læn-
ge endnu vil det vare? Hvornår kan 
vi forvente at se forlegenhed i hans 
blik ved synet af sin nøgne farfar? 
Lad det ske sent, hvis ikke aldrig!

Jeg tænker på, hvad vi i familien kan 
gøre for at holde ham i sporet, hvad 
vi bør gøre for at stimulere ham til 
fortsat frigjorthed, mens vi samtidig 
indskærper ham farerne ’derude’, 
dvs. forbereder ham på mødet med 
et moraliserende samfund.

Temaet for dette årsskrift er børn 
og naturisme. I en række artikler vil 
forskellige aspekter omkring børns 
forhold til krop og nøgenhed blive 
belyst. Hvordan påvirker det barnets 
syn på egen krop at vokse op i en 
naturistfamilie? Føler barnet da et 
større kropsligt selvværd? Hvordan 
tackler barnet samværet med jævn-
aldrende og knapt så frigjorte kam-
merater?

Svaret på disse og beslægtede 
spørgsmål skal komme fra naturi-
sterne selv, givet ud fra egne erfa-
ringer. Nogle af disse kan du læse 
om her.

Med ønsket om et godt naturist-år 
for både børn og voksne!

Torben Larsen

Da min datter var 5 måneder begyndte hun at komme til 
naturistsvømning i Frederiksberg. Det foregik først i ba-
bybassinet og handlede meget om, at hun skulle få en 
fornemmelse af vand. Senere avancerede vi til børnebas-
sinet. I dag er hun 10 år, og svømmer sikkert i det store 25 
meters bassin, men bruger meget af tiden i varmtvands-
bassinet, ligesom hun ind imellem går til saunagus. I be-
gyndelsen var min kæreste med, men da vi bevægede os 
bort fra babybassinet, blev turene til Frederiksberg Svøm-
mehal ”en far-datter ting”. 

Er der nærmere overvejelser bag at tage børn med til na-
turistsvømning? Ja og nej. Der har været mange praktiske 
forhold, der har gjort det attraktivt for os. Vi bor ret tæt på 
Frederiksberg svømmehal, og cykelturen på 10-15 minut-
ter hver vej giver både motion og er med til at holde cyk-
lingen vedlige også i de mørke vintermåneder. Da hun var 
helt lille var det dejligt at kunne komme til babysvømning 
uden at skulle igennem det besværlige tidsbestillingssy-
stem, der findes i den offentlige åbningstid, ligesom at det 
var rigtigt rart, at vi var to voksne til at stå for det prak-
tiske. I de fire år min datter gik til svømning i anden regi, 
gav Frederiksberg-svømningen en god understøttelse af 
hendes almindelige svømmetræning. Efterhånden er det 
blevet et rigtigt hyggeligt søndagsritual, ikke mindst fordi 

Et hyggeligt 
søndagsritual

Af Troels Norup Panild

min datter selv er begyndt at kende 
flere af deltagerne til svømningen.

Vil jeg gøre min datter til naturist? 
Nej, det er hendes eget valg. Jeg 
ved ikke, hvordan det vil falde ud. 
Der kommer til at ske mange ting 
for hende de næste 10-15 år. F.eks. 
hvem bliver hendes venner, hvad bli-
ver hendes interesser og hvad kom-
mer hun til at uddanne sig til efter 
folkeskolen? Men det har allerede 
været positivt at have hende med 
disse søndage. Det har givet hende 
en sund modvægt mod de forestil-
linger om de perfekte kroppe, som 
børn og unge får ind gennem medi-
er og reklamer. Hun har set mange 
uperfekte kroppe. Tykke og tynde, 
unge og gamle, og at social nøgen-
hed er en naturlig og afslappet til-
stand. Det er efter min mening ikke 
nogen dårlig bagage at give sit barn 
med. 

Foto: Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal
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Ovre i et skjult hjørne i Frederiks-
bergs svømmehal er der et baby-
bassin med opvarmet vand i svøm-
medybde. Bassinet står med høj kant 
som et badekar, så man kan stå på 
gulvet og være i øjenhøjde med de 
svømmende. Der er en stor solid 
trappe, først op til kanten og derfra 
ned i vandet.

Hjørnet her er en fredelig oase for 
børnefamilier – eller også er det de 
ældre naturister i varmtvandsbas-
sinet, der får fred for børnene. Den 
første time af badetiden er bassinet 
forbeholdt egentlige babyer, deref-
ter er det frit for alle børn.

Denne søndag er der ingen småbørn. 
Bassinet er fuldt af liv med fire børn 
i alderen 4-11, som har gang i alle 
svømmehallens legeredskaber.

Christina har fire børn og er kommet 
i Frederiksberg svømmehal gennem 
10 år, siden den ældste var en lille 
pige. Nu er det de to yngste piger, 
der har glæde af svømmehallen. De 
ældste holdt op med at gide svøm-
mehallen, da de var 11-12 år.

Men om sommeren er familien sta-
dig afsted på naturistpladser i udlan-
det. Den ældste er nu 18 år og har 
venner på campingpladsen. Familien 
er kommet det samme sted i flere år. 
”Hun siger selv, at det kun er på na-
turistcamping, hun kan slappe af og 
ikke føler nogen tænker over hvor-
dan hun ser ud. Det er jo dejligt at 
høre det fra hende selv, så har det 
virket.”

I den anden familie, som er her i dag, 
er det kun anden gang børnebørnene 
har fået lov at komme med til svøm-
ning. Forældrene var lidt skeptiske, 
men børnene har talt godt om det. 
Ideen opstod i sommer, hvor børne-
børnene var med på stranden nøgne. 
Bjarne og Heidi fortæller: ”Børnene 
er jo ligeglade; de tager bare tøjet 
af og så skal de ud at svømme.” Den 
ældste på 8 år har fortalt ovre i sko-
len, at hun har været i svømmehal 
uden badetøj. ”Så grinte de andre”, 
fortæller hun, men det bekymrer 
hende nu ikke, for snart skal alle ven-
nerne til hendes fødselsdag.

Vi har alle værdier og principper, som danner et grundlag for hvem vi er og 
hvordan vi møder verden. Nogle værdier er mere grundlæggende. Det kunne fx 
være respekten for andre, den enkeltes frihed og menneskers ligeværd. Andre 
principper er mere overfladiske. Som fx hvordan man hilser på hinanden, hvilke 
fritidsinteresser man har eller hvordan man indretter sit hjem. Hvordan man har 
det med sin egen og andres nøgne kroppe, ligger nok et sted derimellem. Men 
hvor meget kropskultur betyder for os og hvilke værdier vi forbinder med det 
er meget individuelt. 

Når man er en familie med børn, bliver ens børn præget af den kultur og de 
værdier, der udspiller sig i familien. Især de værdier, der er vigtige for os fordi 
de har stor betydning for vores livskvalitet, og måske især de værdier vi er be-
vidste om. 

BØRN ELSKER  
AT BADE

Interviews ved Mette Duekilde

HVAD  
GIVER VI VIDERE?

Af Kim Bindesbøll Andersen



Jeg er vokset op i en familie, hvor 
nøgenhed var noget der kun fore-
kom på badeværelset. Man gik ikke 
nøgen gennem huset, når man hav-
de været i bad. Det lå lidt i luften, at 
nøgenhed var noget meget privat og 
potentielt skamfuldt - og for voksne 
også noget seksuelt. Jeg kan huske 
at min mor forklarede min søster 
hvordan man som pige og kvinde 
skulle tænke over hvor kort kjole og 

hvor meget bar hud man viste for at 
tage højde for mænds reaktion. 

Så for mig var det i høj grad et op-
gør med min barndoms kropskultur, 
da jeg sidst i teenageårene ekspe-
rimenterede med at bryde den blu-
færdighedsnorm jeg var vokset op 
med, og da jeg i 20erne var med til 
at arrangere nøgencamping og nø-
gensvømning sammen med andre 
unge. Det var ikke noget der faldt 
naturligt for mig. Men det var en 
kultur jeg ønskede at udfordre, og 
jeg fandt nogle nye værdier, som jeg 
syntes var spændende og som kom 
til at betyde meget for mig. Men selv 
i dag, mere end 25 år efter jeg be-
gyndte den proces, kan jeg mærke 
at min barndomskultur stadig sidder 
i mig. Jeg tænker stadig over hvor i 
haven jeg kan tillade mig at være nø-
gen, hvor sent om aftenen jeg kan 

åbne gadedøren og lukke katten ud 
uden at have tøj på, eller hvor tæt på 
andre jeg bader nøgen på stranden. 
Jeg er blevet mere “hårdhudet” om-
kring hvordan andre forholder sig til 
min nøgne krop - men det er et valg. 
Normen fra min barndom slipper jeg 
nok aldrig af med - den vil altid være 
noget jeg forholder mig til.

Både min kone og jeg har været me-

get klare omkring vores holdninger 
til nøgenkultur inden vi fik børn. Al-
mindelig, rummelig og social nøgen-
hed opfatter vi som en værdi om at 
acceptere os selv og andre som vi er, 
og et opgør mod at den nøgne krop 
altid opfattes seksuelt. Derfor har vi 
altid i vores familie forsøgt at have 
et udramatisk og praktisk forhold til 
nøgenhed og været opmærksomme 
på ikke at have tabuer omkring krop-
pen, og at kroppen ikke er skamfuld 
uanset hvilket udseende og facon 
den har. Så i vores familie har man 
frihed til at være nøgen, når man 
har lyst og det er ikke accepteret at 
komme med negative kommentarer 
om andres kroppe eller grad af på-
klædning. 

Vi har tre drenge på 10, 12 og 14 år, 
der siden de var helt små har været 
med på nøgenferie hvert år, vi bader 

selv nøgne på stranden, og vi tager 
jævnligt til nøgensvømning hele fa-
milien. For os er det ikke bare en 
speciel hobby at tage på nøgencam-
ping og de andre ting vi gør. Det er 
udtryk for nogle mere grundlæggen-
de værdier: Hvordan vi synes man er 
et godt menneske både mod sig selv 
og mod andre, hvordan vi forholder 
os til det at have en krop, hvordan 
vi tror man bliver et psykisk sunde-

re menneske af at acceptere sig selv 
og andre med de forskelligheder vi 
nu engang har, hvordan vi ser mang-
foldighed som en ressource fremfor 
afvigelser fra en norm. Sagt lidt høj-
tideligt mener vi, at verden ville blive 
et lidt bedre sted, hvis social nøgen-
kultur var mere almindeligt. 

Vi har været spændt på hvordan kul-
turen omkring nøgenhed ville udvik-
le sig i vores familie, når vores børn 
voksede op. Helt små børn tænker 
ikke over hvordan andre ser på de-
res nøgenhed, men glæder sig bare 
over det fysiske velvære. Vores børn 
begyndte også først at tænke over 
deres egen nøgenhed, da de opleve-
de at være sammen med andre børn, 
der brugte badetøj og hvor det blev 
påtalt, hvis de ikke overholdt den 
gængse blufærdighedsnorm med at 
bruge badetøj og klæde om under et 

håndklæde. Så der mærkede vi et tab 
af den enkle uskyld, hvor man kan 
være befriende ubevidst om sin nøg-
ne krop. Under rammer hvor nøgen-
hed er normen har vores børn ikke 
betænkeligheder ved at være nøgne. 
Men hvor der er andre tilstede, som 
bruger badetøj, så gør de også. Det 
er en forståelig beskyttelse af sig 
selv, som jeg tror er meget forvente-
lig af større børn og teenagere. Men 
jeg kan konstatere at vores børn har 
en helt anden grad af frihed omkring 
deres nøgenhed end jeg selv har 
haft. Kropskulturen i min opvækst 
betyder at jeg aldrig er fri for at tæn-
ke over min nøgenhed. Min frihed 
til at være nøgen sker altid på præ-
misserne af en blufærdighedskultur. 
Det betyder at jeg sjældent er særlig 
spontan og umiddelbar omkring min 
nøgne krop. Den kultur kan jeg se at 
mine børn ikke er bundet af i samme 
grad. De er mere spontane og frie til 
at have det med deres nøgne krop 
som de vil. 
Min pointe er, at den sociale arv om-
kring nøgenkultur kan brydes. Det er 
lykkedes os at give en kultur til vo-
res børn, som vi ikke selv er vokset 
op med - ja endog en kultur som er 
i kontrast til de normer vi selv fik i 

vores barndom. Jeg tror det har væ-
ret muligt, fordi vores nøgenkultur 
ikke kun har været 1 uge om året el-
ler søndag kl 18-20, men har været 
bundet op på mere grundlæggende 
værdier, som har været gennem-
gående i vores familiekultur. Vi har 
ikke skammet os over vores kultur 
omkring nøgenhed, men har set det 
som et værdifuldt indspark i hvordan 
man kan være menneske på en god 
måde. 

Det er ikke sikkert at vores børns 
holdninger til nøgenkultur kommer 
til at betyde at de bliver engagere-
de aktive i en bestemt forening. Men 
ligesom min barndoms blufærdig-
hedskultur aldrig helt slipper taget 
i mig, så tror jeg heller ikke at mine 
børns nøgenkultur helt slipper taget 
i dem uanset hvilke personlige valg 
de så sidenhen tager i livet. 

Nøgenkultur har meget at byde på 
i en tid med dyrkelse af helt smalle 
kropsidealer baseret på uvirkelige og 
photoshoppede kroppe, hvor man-
ge hader deres krop og vægrer sig 
ved at være nøgne under bruseren 
i svømmehallen, og hvor omform-
ning af kroppen gennem fitness og 
kirurgi ses som en nødvendighed. Så 
vi har al mulig grund til at give vo-
res børn en sund ballast til at møde 
denne verden med. Og det kan lyk-
kes. Heldigvis er der også udenfor 
vores egen lille kreds trends i tiden, 
der hylder kropspositivitet og arbej-
der for accept af mangfoldige krop-
pe som de nu engang er. Så der er 
mange sammenhænge, hvor de vær-
dier vi giver videre til vores børn kan 
komme i spil. 

6 7
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I HVILKEN ALDER KAN MAN INTRODUCERE  
BØRN FOR NATURISME?
Det er aldrig for sent. Selvfølgelig er det godt at starte med små børn, som ikke 
har lært en anden norm for påklædning og nøgenhed endnu, men hvis naturis-
me er nyt i jeres familie og noget I starter på sammen, vil det nok også fore-
komme skolebørn meget naturligt.  Teenagebørn, der har nået en alder, hvor de 
tager afstand fra ”pinlige” forældre, kan være sværere at overbevise. 

HVOR LÆNGE VIL BARNET FORTSÆTTE MED NATURISME?
Hvis naturisme er en familieværdi og familieaktivitet for jer, vil det være na-
turligt for børnene at være med, indtil de når en alder, hvor de under alle om-
stændigheder får egne ønsker og lyster. Men naturismen vil fomentlig være en 
familieting og ikke nødvendigvis noget dit barn praktiserer på egen hånd.

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS BARNET GERNE  
VIL HAVE TØJ PÅ?
Der kan være flere grunde til, at dit barn beder om at få tøj på. Den mest ind-
lysende grund er, at barnet fryser, og så skal det selvfølgelig have tøj på. Men 
selv om barnet løber og leger i solskinnet, kan det også bede om at få tøj på. 
Det kan være besværligt at have noget med at sidde på hele tiden, hvis en flok 
børn løber ud og ind hos hinandens familier. Det kan være børnene brænder sig 
på rutshebanen eller river sig på klatrestativet.  Lad dit barn løbe i et par shorts, 
hvis det helst vil det, bare du lærer barnet at enhver må klæde sig som man 
vil, og det er ikke forkert at lege nøgen. Det kan endda være praktisk at være 
nøgen, hvis man leger, så man bliver våd og snavset.

Hvis dit barn beder om at få badetøj på, kan det være en lidt anden sag. På nog-
le naturistpladser er det et krav, at man er nøgen på badebroen. Det skal alle 
naturligvis respektere, også børn. På en blandet strand ville jeg gøre en indsats 
for at overbevise barnet om, at ingen vil se skævt til, at det bader nøgent. 

FAQ 
om børn og  
naturisme 

Af Mette Duekilde

Ofte stillede spørgsmål eller fre-
quently asked questions (FAQ) er et 
opslagsværk, hvor du kan finde svar 
på store og små spørgsmål, som du 
måske undrer dig over ved et emne.

Svarene er forsøgt givet ud fra Dan-
ske Naturisters værdier, men vil være 
baseret på forfatterens erfaringer og 
holdninger. Der er ingen endegyldi-
ge svar. Det afhænger af din egen fa-
milie og det naturistmiljø I kommer i.

HVAD MED BØRN SOM BRUGER BLE?
Har dit barn behov for blebadebukser af hygiejniske grun-
de, skal det naturligvis også have dem på i vandet i natu-
ristsammenhæng. På land kan du nok selv bedst afgøre 
om dit barn skal løbe med numsen bar eller bør have en 
ble på. Men det er godt for en blenumse at få frisk luft en 
gang imellem. Det ved man vist også udenfor naturistfa-
milier.

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS DER BLIVER 
TAGET BILLEDER AF MIT BARN?
Med billeddeling på internettet er vi alle pludselig blevet 
bange for hvilke billeder, der eksisterer af os. Et billede 
af et nøgent barn i sommersol er meget uskyldigt, men 
det kan selvfølgelig blive sat i en anden sammenhæng af 
skumle typer. At dit barn havner på andre menneskers 
feriebilleder, ville jeg ikke være bekymret over. Hvis der 
bliver taget billeder specifikt af dit barn, kan du tale med 
fotografen om hvad det skal bruges til. Er du utryg ved 
fotografens hensigter, kan du bede ham lade være med 
at fotografere. Men forholdsreglerne er vel egentlig ikke 
anderledes end blandt ikke-naturister.

ER DER ANDRE BØRN TIL STEDE, HVIS JEG 
TAGER TIL NATURISTAKTIVITETER?
Der er en del børnefamilier, der kommer til naturistsvøm-
ning rundt om i landet. Nogle har delebørn, så de kun 
kommer hver anden gang. Hvis din familie begynder at 
komme et sted, finder I hurtigt ud af hvem der ellers kom-
mer og kan evt. aftale at komme samme dag, så dit barn 
ikke bliver skuffet, hvis det er vigtigt, at der er andre børn 
i passende alder.

På naturistcampingpladserne er der ikke mange børnefa-
milier blandt fastliggerne, men i skolesommerferien vil der 
som regel være børn.

ER DER BØRNEAKTIVITETER PÅ  
NATURISTCAMPINGPLADSER?
På naturistcampingpladser vil der altid være legeplads til 
børnene. Og hele naturistlivsstilen med fælles baderum 
og fællesskab på pladsen taler til at forældre, børn og an-
dre voksne kan have et godt, afslappet samvær. Hvis du er 
ude efter egentlige, organiserede børneaktiviteter, skal du 
enten tage til de store naturistpladser sydpå eller opsøge 
de tidspunkter, hvor der er arrangeret særlige aktiviteter, 
som i uge 30 på Solbakken eller familiefestivalen på Ro-
senfelder Strand ved Fehmern.

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS BARNET  
STILLER PINLIGE SPØRGSMÅL?
Børn har en ligefremhed, som godt kan føre til grænse-
overskridende spørgsmål. Hvorfor er han så tyk? Hvorfor 
har hun så små bryster? Benyt lejligheden til at praktise-
re naturismens værdier. Sig ikke ”Det taler man ikke om”, 
men forklar, at alle ser forskellige ud og sådan er naturen 
nu engang indrettet. De, der bliver spurgt til, vil også sæt-
te pris på, at du lærer dit barn at acceptere forskellighed.

SKAL JEG GÅ NØGEN RUNDT HJEMME  
I FAMILIEN?
Hvis det er naturligt for dig at gå nøgen og afslappet rundt, 
så gør det. Det er forskelligt, hvordan man ønsker at prak-
tisere naturisme. Du skal ikke gøre noget, der ikke føles 
naturligt for dig. Men det er godt for barnet, at naturis-
me ikke bare er en parentes i sommerferien eller i svøm-
mehallen, men en naturlig del af dagligdagen: Når skolen 
skinner, når du har været i bad, når du kommer hjem fra 
en løbetur.

HVAD MED MIT BARNS VENNER OG  
SKOLEKAMMERATER?
Du skal nok ikke forvente, at det første dit barn fortæller 
ovre i skolen, er at I er naturister. Men I kan sagtens in-
vitere bedstevennen med til svømning eller på camping. 
De fleste skolebørn accepterer let, at det her altså er et 
sted, hvor man er nøgen. Og kammeratens forældre, som 
kender jer, vil sikkert heller ikke have indvendinger. Når 
man er kendt og respekteret i omgangskredsen, er natu-
risme blot yderligere en facet af hvem man er. Der er in-
gen grund til ikke at fortælle det. Det gælder både børn 
og voksne.
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Fra hjemmesiden  www.meehrerleben.de  
har  vi lånt dette uddrag af beretningen 
fra 2018, skrevet af Norbert Sander. 

Under denne titel holder det tyske  
naturistforbund for 12. gang Mee(h)r 
erleben i 2019  fra 26. juli til 4. august. 
Hvert år finder træffet sted på Cam-

ping Ostsee ved Rosenfelder Strand 
nær Fehmern. Tyskerne har formået at 
lave en familiefestival, hvor det myldrer 
med børn i alle aldre. Familiefestivalen 
rummer også et nøgenløb, som Danske 
Naturister to gange har haft en gruppe 
med til. Men der sker meget mere end 
det, hvis man kommer hele ugen.

”Det er simpelthen den familiære at-
mosfære, der fascinerer os her.” Sådan 
sammenfatter en mor fra Berlin sit ind-
tryk af Mee(h)r erleben. De tre børns 
latter bekræfter mors udsagn. Også 
fars smil understreger det : ”Vi føler 
os simpelthen godt tilpas og næste år 
kommer vi vel seks mand høj.” Mor er 
nemlig gravid i ottende måned.
Et arrangement, som det tyske natu-

FAMILIE- 
SPORT-TRÆF

ristforbund laver, ville ikke være fuldstændigt uden et 
stort udbud af sportsaktiviteter for alle interesserede. To 
frivillige, som plejer at tage rundt på middelaldermarkeder 
med deres buer, lærer pileskydningens kunst til alle inte-
resserede børn. De voksne prøver ridder- eller langbuer, 
som kræver en helt anden muskelkraft for at ramme plet. 
”Spænd rigtigt, ellers giver det blå mærker”, lyder forma-
ningen.

Der er også gang i den henne ved skakspillene. ”Jeg laver 
et træk med min bonde”, erklærer lille Peter. Et opmun-
trende nik fra træneren bekræfter taktikken. Træneren er 
glad for succesen med skak, men vil gerne have endnu 
flere med. ”Derfor kommer der også et tilbud om skak i 
2019. Ikke kun for begyndere, men også for øvede.”

En anden slags skak har en deltager fra Hamborg med-
bragt. Kubb eller vikingeskak blev meget eftertragtet. Det 
symboliserer et slag, hvor to stridende grupper kæmper 
om en konge. På tre dage spillede over 100 mennesker 
med. ”Det var bare et indfald. Næste år gør jeg det igen.”

Ingen kan kede sig, hverken arrangører eller gæster. Hver 
aften er der en temafest som underholdning, f.eks. tyske 
schlagere med liveoptræden om tirsdagen, skumparty om 
torsdagen. For børnene er der en stor legefest på engen 
ved vandrutschebanen. Mange hjælpere medvirker til et 
omfangsrigt program med bl.a. airbrush tatovering, dåse-
kast, svingkarrusel og firhjulede elmotorcykler.

Børneprogrammet bød en aften på børnediskotek med 
candyfloss og popcorn. Hele ugen havde alle forberedt 
”de små stjerners show”. Det stod cirkusskolen for og 
det kræver alle sanser. Sportsligt, kunstnerisk og team-
arbejde, som det skal være. Man kan næsten ikke remse 
alt det op, der foregår: vandtrampolin, sandslotsbygge-
ri, løvsavsarbejde, børnebingo, strand-ringtennisturne-
ring, petanqueturnering, fair play fodboldturnering med  
40 deltagere (børn og voksne) osv. osv.

Blufærdighed 
er ikke  
en given sag
Interview med Verner Møller
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Hvordan ser en udenforstående på den opvækst børn i naturist-
familier får? Danske Naturister har spurgt professor Verner Møller 
fra Institut for Folkesundhed, Århus Universitet. Verner Møller ar-
bejder med sport og med kropsopfattelse. Han har bl.a. forfattet 
en bog om kroppen i Århus Universitets serie Tænkepauser.

Hvornår lærer børn at nøgenhed er ”underligt”?

Børn fødes ikke med blufærdighed. Hvis alle var nøgne hele tiden, var det helt 
naturligt. Børn lærer at nøgenhed er forkert, når det bliver påpeget. ”Du skal 
tage tøj på nu, vi får gæster,” siger forældrerne til barnet, der tuller nøgen rundt. 
Barnet lærer, at man ikke kan være nøgen alle steder. Nøgenhed er noget pri-
vat, ikke offentligt.

Børn får først blufærdighed, når de får selvbevidsthed. Selvbevidsthed starter, 
når man begynder at få erindringer i 2-3 års alderen. Men selvbevidstheden - 
hvem er jeg i forhold til andre - udvikler sig i hele opvæksten og er ikke engang 
færdigudviklet i puberteten.

I et primitivt samfund får børn at vide, hvem de er og hvad de bliver til henover 
opvæksten. Der er et overgangsritual, når man går fra en rolle til en anden. Sta-
tusskiftet bliver markeret med en ceremoni for alle. Alle bliver til det samme. 
Hvis alle går nøgne, som man måske gør i en primitiv stamme, så er det det man 
gør. Men nøgenheden er ligegyldig der, for alle gør det samme.

I det moderne samfund skal man selv finde sin identitet. Man skal finde ud af 
hvem man selv er og hvilken rolle, man vil have. Dermed skal man også tage 
stilling til hvordan man vil fremstå i forhold til påklædning.

Hvordan adskiller børn fra naturistfamilier sig så?

Børn, der vokser op i naturistfamilier, har en anderledes opvækst. Nøgenhed 
er naturligt, men til en vis grænse. Børnene vokser op og finder ud af at deres 
venner synes det er mærkeligt med forældre, som kan finde på at gå nøgne 
rundt. De møder børn fra en anden kulturel kontekst. Så når de begynder at 
invitere venner hjem, bliver de bevidst om, at deres forældre ikke skal opføre 
sig ”mærkeligt”. Naturistbørn vokser op med en afvigende identitet. Det er altid 
lettere at tilhøre majoriteten.

Men er det godt for børn at vokse op med nøgenhed?

Det er i hvert fald ikke skadeligt, det ville være idiotisk at hævde. Naturistforæl-
dre indlemmer deres børn i et fællesskab, hvor nøgenhed er socialt acceptabelt. 
De forældre videregiver en værdi, som de selv deler. Men det gør mange foræl-
dre, hvad enten værdien er en religion eller en ideologi.
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I 2018 har Danske Naturister været involveret i events, 
der har givet offentlig omtale. Nogle ting har Danske Na-
turister og lokalforeningerne rundt om i landet selv taget 
initiativ til, andet har foreningen været en del af på opfor-
dring fra samarbejdspartnere.

KUNSTFOTOGRAFI: 
RUDOLPH TEGNERS MUSEUM

Danske Naturister har selv taget kontakt til billedhugger 
Rudolph Tegners museum i Nordsjælland for at arrangere 
en nøgenfoto-session instrueret af kunstfotograf Esben 
Fog fra Odense. Fotosessionen kørte over to gange i som-
merens løb med deltagelse af 28 naturister på den mest 
velbesøgte dag. Formålet var at skabe opmærksomhed 
om tidens forkvaklede kropssyn, dels i form af en senere 
fotoudstilling, dels som indslag på de sociale medier.

Esben Fog havde nøje forberedt billederne ud fra mulig-
hederne på museet og instruerede de medvirkende fo-
tomodeller. En af opstillingerne involverede nogle ”mu-
sikanter”, der på instrumenter medbragt af Esben skulle 
foregive at spille op til dans. De deltagende naturistkvin-
der dansede med hinanden i hånden rundt om Tegners 
værk ”Danserinder”, mens Esben knipsede løs. 

Til de udendørs optagelser  skulle også solen spille med 
og den var svær at instruere. Esbens timing blev også for-
styrret af TV2-Lorry, som dukkede op med interviewer og 
kameramand, en drone og andet teknisk udstyr, der skulle 
sikre et direkte indslag til regionaludsendelsen klokken 
19.30. 

Rudolph Tegners museum gav Danske Naturister lov til at 
komme udenfor museets åbningstid og bruge deres area-
ler på baggrund af det kunstneriske potentiale i projektet. 
Hvis fotografierne efter endt redigering har opnået en til-
strækkelig høj kunstnerisk kvalitet, vil Esben Fog få lov til 
at udstille dem på museet.

PODCAST: 
MENNESKEBIBLIOTEKET

Danske Naturister har i nogle år haft en ”bog” i menne-
skebiblioteket.  Ideen i menneskebiblioteket er, at der til 
et event samles menneskebøger med en interessant bag-
grund. Deltagerne i eventet kan så låne en menneskebog 
til en samtale, hvor man kan udfordre sine fordomme om 
f.eks. hjemløse, flygtninge eller naturister. Men det kræ-
ver, at deltagerne har mod på en personlig samtale – og at 

EVENTS OG SAMARBEJDER I 2018

    Foto og bearbejdning: Esben Fog
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”bogen” møder op. For at nå ud til flere har Menneskebib-
lioteket nu lavet en serie af podcast. Med finansiering fra 
Danske Naturister har ”bogen” Jens Rasmussen medvirket 
i et podcast, som udkom i september 2018. 

Podcastet er i 2018 blevet hørt 673 gange på Menne-
skebibliotekets hjemmeside, menneskebiblioteket.dk/na-
turist. Herudover er det også blevet udgivet og hørt på 
streamingtjenesterne Blubrry, iTunes, Stitcher og Tunel. 
Op til udgivelsen i september 2018 blev afsnittet annon-
ceret med en busreklame på linie 2a i København.

LOKALNYHEDER: 
NATURISTSTRAND I GRÆM

Holstebro Kommune har skiltet en kendt nøgenbade-
strand ved Græm nær Husby på Vestkysten i 2017. Kom-
munen har holdt fast i at lave en sæsonåbning af stranden 
hvert år i samarbejde med DN Midtvest. I 2018 blev der 
holdt sæsonåbning med deltagelse fra kommunen og DN 
Midtvests nybyggede mobilsauna som et ekstra trækpla-
ster. I 2019 er sæsonåbningen programsat til den 20. juni.

Mobilsaunaen er en god indgang til lokalt samarbejde. 
Flere vinterbadeklubber har spurgt om de kan få besøg af 
saunaen til deres sæsonstart eller til fuldmånebadning. At 
komme ud til offentlige begivenheder giver grundlag for 
at komme i de lokale medier.

TV-DOKUMENTAR: 
DEN STORE BADEDAG

Nordisk Films TV-produktionsselskab henvendte sig 
i starten af 2018 med et ønske om at samarbejde med 
Danske Naturister om et landsdækkende event, der kun-
ne blive en dokumentarserie ud af. Der blev udviklet på 
ideen om en Store Badedag, inspireret af Great British 
Skinny Dip, som British Naturists har arbejdet med – og 
har fået dokumenteret på TV. Nordisk Film og TV produ-
cerede en appetitvækker med fire naturisters hverdagsliv 
og fik til sidst solgt ideen til Danmarks Radio. Dog er ide-
en nu blevet til et selvudviklingsprogram, hvor seks krops-
forskrækkede personer skal overskride deres grænser ved 
bl.a. at bade nøgne. 

Men den Store Badedag blev gennemført i oktober ved 
Amager Strand med ca. 35 seje nøgenbadere, der nød 
vandet trods den kolde årstid. Den Store Badedag kom-
mer til at indgå i programserien, som i alt har fire afsnit. 
Serien er planlagt sendt på DR1 i foråret 2019.

Foto: Jeppe Melchiorsen
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Tysmosen FriluftsCenter ved Ledøje nær København er 
åbent for overnatning 1. maj til 31. august.

Overnatning i telt, mobilehome eller shelter.  
Medbring dit telt, stort eller lille. Der er adgang til strøm 
på flere pladser. Lækkert, nybygget shelter kan bookes via 
hjemmesiden.

Tysmosen FriluftsCenter har ingen lejrchef. Registrer dig i 
vores check in. Der er adgang til lille køkken for campister.

Dagsbesøg med sjove aktiviteter. 
Tag familien eller vennerne en dag i skoven. Vi har pe-
tanquebane, stigegolf, krolf, skak, naturfitness og masser af 
fred og ro og dejlig natur.

Sauna til mange eller få. 
Stor ny sauna, som er åben for særlige aktiviteter med Sau-
naGus løbende. Husk at købe billet i god tid. Lille sauna til 
privat brug. 30 kr. for en halv time.

Priser 
Overnatning:  
50 kr. for medlemmer, 65 kr for ikke-medlemmer.

Dagsbesøg:  
25 kr. for medlemmer, 35 kr. for ikke-medlemmer.

FIND OS PÅ WWW.RASSOL.DK – TELEFON 5598 3031

Besøg de bedste naturist Resorts i Europa med Rassol Travel
 I mere end 10 år har Rassol Travel arrangeret kvalitetsrejser til de bedste naturist rejsemål i Europa.  

Du kan trygt overlade ansvaret for din ferie til os. Vi er medlem af Rejsegarantifonden.

Vi har baggrund i mere end 50 års erfaring indenfor rejsebranchen, og tilmed har vores medarbejdere  
også selv erfaring med naturisme. Så vi ved hvad vi snakker om, når det handler om naturistrejser! 

Rassol Travel samarbejder med foreningen Danske Naturister.

 Få et uforpligtende tilbud på din næste naturistrejse. 

Tysmosen FriluftsCenter

Hjemmeside: Tysmosen.dk  
Facebook: Tysmosen FriluftsCenter

Nybøllevej 21, Ledøje 
2765 Smørum


