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Søndag 28. Februar 2015 

Formand Ann Dasseville og godt 15 andre friske vinterbadere tager imod mig 

ved Nordre Bådelaug, en kold februarmorgen i tæt tåge og lufttemperatur lige 

omkring frysepunktet. 

Simon William Jørgensen 
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Den første fuldmåne i september markerer starten på vinterbadernes 

sæson. Det markeres med den første dukkert i vand der roligt nærmer sig 

koldere temperaturer. I følge Ann, er der ingen forskel at mærke, når først 

vandtemperaturen har bevæget sig under 5 grader, herfra kan kroppen 

ikke længere mærke forskel. En kropslig erfaring bekræftet af 

vinterbadeture til blandt andet Polen og omkring polarcirklen. Denne 

morgen er badevandet målt til 2 grader, tågen ligger helt tæt over 

badebroen og der er ingen vind. Det er bestemt en ganske smuk morgen 

hvor svanerne roligt glider gennem vandet og hvæser lidt af de badende 

mens de klæder sig af og gør klar. Vinterbadning er en aktivitet der ganske 

hurtigt er overstået. Der går ikke 15 minutter før alle har været i vandet og 

er ved at tage tøj på igen. Nogle er kortvarigt i vandet, tager et par 

svømmetag og så er det op igen, andre er i vandet i flere minutter mens 

de svømmer roligt rundt og fornemmer vandet. Der er intet hastværk hos 

nogen af de badende, alt foregår i et roligt og kontrolleret tempo, en rolig 

vejrtrækning og præcise rolige bevægelser lader til at være måden at gøre 

det på. 

Jeg har selv taget badebukser på hjemmefra og da de andre har været i 

vandet, er det min tur. Det er første gang jeg er i vandet i februar, men jeg 

tror ikke det bliver sidste gang. Jeg har luret, at det er de rolige 

vejrtrækninger der er nøglen til, at bevare kontrollen når man klatrer ned 

ad stigen og sænker sig ned i vandet. Det primer i hele kroppen, prikker og 

stikker. Men hold da op hvor det føles godt. Jeg svømmer ganske kort 

rundt, 3-4 svømmetag og så klatrer jeg op ad stigen igen. Jeg bliver helt 

overrasket over, hvor lidt jeg fryser da jeg kommer op, der er fint overskud 

til at finde håndklædet frem og få taget et billede sammen med Ann. Det 

er først da jeg skal binde mine støvler igen, at jeg godt kan mærke 

fingrene er lidt stive til opgaven. En fantastisk oplevelse jeg tror jeg vil 

tænke tilbage på længe. 
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Medlemmerne samles efterfølgende i et lille opholdsskur en fra bådelauget 

har været så flink at åbne for dem. Her deles kaffe, kage, boller og en lille 

skarp til blodomløbet. Stemningen er utrolig hyggelig og der er let til smil 

og latter. Normalt er vinterbadning noget man tilpasser sit eget skema og 

gør i nærheden af hvor man bor. Men den sidste søndag i måneden mødes 

de til fællesbadning, det er tydeligt at det sociale netværk omkring det har 

stor betydning. Her er hjertevarme og imødekommenhed omkring en 

fælles kold oplevelse. 

 

 

Det at være i naturen, er for mange et helt centralt element. De tidlige 

morgener hvor man møder fiskehejren, det stille vejr og mødet med 

naturen, er for en kvinde den helt centrale grund og kan give en nærmest 

meditativ oplevelse. Der er enighed om, at naturen betyder utrolig meget 

og at det ikke ville være den samme oplevelse i et etableret udendørs 

anlæg. Ann bemærker, at der kan være forskellige kulturer omkring det, 

afhængig af hvor man er bosat. I meget byprægede miljøer, vil alene 

mødet med vandet måske være den bærende motivation. 

Der er et større netværk af vinterbadere der besøger hinanden og 

udveksler oplevelser og ideer til faciliteter. Foreningens næste tur går til 

Sibirien, hvor der konkurreres i svømning på distancer op til 400meter. 

Lufttemperaturen på omkring -20 gør at vandet konstant danner isklumper. 

Mellem hver disciplin bliver der med net fisket is og af vandet, og store 

cirkulationspumper holder vandet i bevægelse for at undgå tilfrysning. 
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Foreningen arbejder på, at få etableret mere velegnede faciliteter omkring 

Nykøbing Falster. Der har tidligere været udarbejdet tegninger og 

projektbeskrivelser for en badebro ved bådelauget, men disse er af 

forskellige årsager, ikke blevet realiseret. Der er dog håb forude, for 

Nordeafonden har bevilliget 18 millioner til friluftsliv- og naturaktiviteter i 

Guldborgsund Kommune. Foreningen håber meget, at de kan få en 

beskeden andel i dem og der er også planer om at kontakte Friluftsrådet. 

Interessen for vinterbadning er i øjeblikket stigende og det er ikke 

usædvanligt, at der er nye ansigter forbi til de månedlige samlinger. Den 

virkelyst og det engagement jeg har mødt idag, får mig til at tro på det nok 

skal lykkes for dem. Jeg sender min tak for gæstfriheden og den varmende 

kaffe, og ønsker al held og lykke med projekterne. 

 


