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DAGENS FLUE

”Hvad mener du om den nye og bedre verden, Rasmus Fedte-
greve?” 
”Uha, uha – jeg ku’ meget bedre li’ den go’ gamle!”
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MINI!KRYDSORD Løsningen findes på side 8.

SUDOKU Sværhedsgrad

SÅDAN LØSES SUDOKU
Alle de tomme felter udfyldes med tal fra 1 til 9, sådan at hver 
vandret række og lodret kolonne indeholder alle tal fra 1 til 9. 
Samtidig skal hver af de ni bokse på 3x3 felter også indeholde alle 
tal fra 1 til 9. Løsningen på dagens sudoku findes nederst på side 
8.
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S K R I V T I L  BAG S I D E N

3 Send dine ideer og forslag til bagsiden@k.dk eller med post 
til Kristeligt Dagblad, Bagsideredaktionen, Vimmelskaftet 47, 

       1161 København K.

15°-22°
VEJRET I DAG

Tørt med nogen eller en del sol, men i den 
sydlige del af landet først på dagen mere skyet. 
Svag til jævn vestlig, senere skiftende vind.
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SOL OG MÅNE

Solen går ned klokken 21.40. Den 
står op i morgen klokken 04.51. 
Dagens længde er aftaget med 37 
minutter siden solhverv. Alle 
klokkeslæt er i København. Det er 
årets 197. dag. Månen står op 
klokken 05.36 og går ned klokken 
21.20. Døgnets middeltemperatur 
er 15,3 grader i Karup og 16,3 gra-
der i Kastrup.

AF ISABEL FLUXÁ ROSADO
bagsiden@k.dk

På Amager myldrer strand-
gæsterne til Amager Strand-
park, og for mange er bade-
anstalten Helgoland, der lig-
ger i den nordlige del af 
strandparken at foretrække 
frem for at få sand mellem 
tæerne.

At træde ind i dameafdelin-
gen på Helgoland er som at 
bevæge sig ind i en tidslom-
me. Barndomsminder fra be-
søg i 1970’erne med min mor 
dukker lysende klart op i 
erindringen. For selvom det 
hele har været revet ned og er 
blevet bygget op igen i 2008 
efter etableringen af den nye 
Amager Strandpark, ligner 
Helgoland stort set sig selv. 
Væggene har samme grønne 
farve som det gamle Helgo-
land, man kan finde foreviget 
på billeder af det gamle Kø-
benhavn og bademode i 
1920’erne.

Nøgne badenymfer slænger 
sig på træplankerne i alle 
aldre, størrelser og typer. Bi-
kinimoden har nok ændret 
sig hos de få, der har beholdt 
sådan en på, og ikke mindst 
frisurerne i både top og bund 
hos de mange, der har smidt 
den. Tatoveringer, dread-
locks og piercinger, der glim-
ter i solen, vidner om, at det 
er en anden tid. Alligevel er 
her en behagelig atmosfære 
af ro og afslappet 1970’er-
stemning, hvor alle hviler i 
deres egen krop. 

Bettina Osmark, ingeniør 
og 50 år, er en af de garvede 
badegæster på Helgoland. 

Hun har været medlem af 
vinterbaderforeningen Det 
Kolde Gys siden 2010, og hun 
bader her året rundt, mindst 
en gang om ugen.

”Det bliver altid en god 
dag, når jeg er her. Hvis jeg 
har været stresset på arbejde, 
så må jeg bare på Helgoland, 
og det er fælles for de fleste af 
os. Det taler vi tit om,” siger 
hun. 

Om vinteren er det attrakti-
ve ved Helgoland et hurtigt 
dyp i det iskolde vand efter-
fulgt af en tur i saunaen.

”Man bliver helt høj af vek-
selvirkningen mellem den 
varme sauna og det kolde 
vand,” siger Bettina Osmark. 
Om sommeren er det følelsen 
af den frihed, det giver at sole 
sig og svømme i det lune 
vand uden en trevl på krop-
pen.

”Det er mere behageligt, og 
det føles også mere frit, når 
man ikke har noget tøj på. 

Det våde badetøj sidder fast 
på kroppen. Når man ikke 
har noget tøj på, får man sol 
over det hele, også på baller-
ne, og ingen mærker. Det gør 
også en forskel at være sam-
men og se så mange forskelli-
ge former og faconer på de 
andre badende. Det gør noget 
godt for ens eget selvbillede,” 
siger Bettina Osmark.

Det eneste der kan være ir-
riterende er, når unge drenge 
udfordrer hinanden til at 
svømme ind på damernes do-
mæne eller kigger op over 
plankeværket.

De nye og især yngre gæ-
ster har som regel badetøj på 
i starten, men det varer ikke 
længe, før de overvinder blu-
færdigheden, og så ryger det 
efterhånden af.

”Det er helt almindelige 
mennesker, der kommer her. 
Nogle mangler et ben, andre 
er brystopererede. Der er ikke 
retoucheret noget væk lige-
som i damebladene, og det er 
totalt afslappende. Man føler 
sig hurtigt helt normal,” gri-
ner Bettina Osmark. 

 Om vinteren snakker de i 
saunaen tæt stimlet sammen, 
om sommeren bliver det hele 
vendt under solbadet. Livet, 
arbejdet, familien. Kvinderne 
ligger tæt, så der er plads til 
alle, og snakken går uund-
gåeligt i gang.

”Jeg elsker at være her. Det 
er så underholdende at høre, 
hvad de andre kvinder taler 
om. Det er lige så spændende 
som at læse en bog,” fortæl-
ler Anastasiya Tchernychova, 
der er 34 år og skolepædagog. 
Hun kommer hele vejen fra 

Nørrebro for at bade på 
Helgoland, når det er varmt. 
Helst hver dag. Det har hun 
gjort i syv år.

”Det er så dejligt og men-
talt sundt at smide kludene. 
Her er sådan en ro og fred. Du 
har frihed til at være lige den, 
du er. Du bliver ikke målt og 
vejet. Du skal ikke leve op til 
noget. Her er ingen skøn-
hedsidealer. Jeg tror, det er 
rigtig sundt, især for de yngre 
generationer, som har så 
travlt med at være perfekte. 
De har godt af at se, hvordan 
rigtige kvinder ser ud.”

OM HELGOLAND

 3Helgoland Søbadeanstalt lig-
ger i den nordlige ende af 
Amager Strand, ud for 
Øresundsvej og Øresund 
Metrostation. Der er åbent for 
alle og gratis adgang om somme-
ren, hver dag fra klokken 10 til 18, 
fra den 23. juni til den 31. august. 
Helgoland er inddelt i tre afdelin-
ger: herre, dame og fælles.

 3Helgoland er kendt som vin-
terbadernes paradis og hjemsted 
for foreningen Det Kolde Gys, der 
blev stiftet i 1929 og har knap 
3000 medlemmer.

 3Om vinteren er der lukket for 
andre end vinterbaderforenin-
gen. I forbindelsen med anlægget 
af den nye del af stranden i 2004 
blev den gamle badeanstalt revet 
ned. Den nye Helgoland er opført 
i 2008 af Københavns Kommune.

Frihed, sommer og sol 
på badeanstalten
Badeanstalten Helgoland på Amager Strand har fri adgang og er åben for 
alle om sommeren. Her er der fællesskab og frirum, både for dem, der bader 
året rundt, og dem, der kun kommer om sommeren

1903: Det 20. århundredes laveste temperatur i juli måned bli-
ver målt til minus 0,9 grader i Midtjylland.
1945: USA foretager verdens første atomprøvesprængning i 
Nevadas ørken.
1988: En minegang styrter sammen i Tingbæk Kalkminer ved 
Rebild. Tre bliver dræbt og to kvæstet.

0 Himlen og havets blå farver går næsten i ét ved Helgoland Søbadeanstalt denne dag, hvor der ikke er en sky på himlen, og tempera-
turen er 24 grader. Om vinteren er badeanstalten kendt som vinterbadernes paradis og hjemsted for vinterbaderforeningen Det Kolde 
Gys, der blev stiftet i 1929. – Foto: Isabel Fluxá Rosado.

Liv&Sjæl. 100 vikinger lever, slås og 
falbyder deres varer på Ravnebjerg i 
Sagnlandet Lejre i Midtsjælland.

0 Kultur. Hvad vil det sige at være 
dansk? Det giver Peter A.G. Nielsen sit 
bud på i første afsnit af den nye inter-
viewserie ”Typisk dansk”.

Læs i Kristeligt Dagblad 
i morgen

DAGEN HISTORISK SET

F OTO: P E T RA T H E I B E L  JACO B S E N

AF LASSE RYOM NIELSEN
ryom@k.dk

”Jeg har lige begravet fire 
pindsvin. Det er jo frygteligt.”

Sådan siger Karin Albin 
Kjær-Hansen, der er formand 
for foreningen Pindsvineven-
nerne i Danmark. I mandags 
kom foreningen med et nød-
råb på det sociale medie 
Facebook, efter at pindsvine-
plejere landet over igennem 
længere tid har modtaget ud-
magrede og dehydrerede 
pindsvin, som ikke står til at 
redde. Årsagen til de mange 
syge skønnes af Pindsvine-
vennerne at være sneglegift 
importeret fra udlandet, som 
kan være dødbringende for 
pattedyr. Giften kan også få 
hunde og katte til pludselig 
at savle, ryste og sitre – 
symptomer, der stemmer 
overens med dem, der nu 
rammer pindsvinene. 

”Vi prøver at få nogle til ob-
duktion og finde endeligt ud 
af, hvad det er, de lider af. 
Men der er vist ingen tvivl 
om, at det er gift. Pindsvine-
nes hovedføde er dræber-
sneglene, og det er klart, når 
man bruger en sådan gift, så 
går det også ud over pindsvi-
nene,” siger Karin Albin 
Kjær-Hansen.

For mere end 10 år siden 
oplevede Pindsvinevennerne 
en tilsvarende situation 
blandt pindsvinene på grund 
af haveejeres intense jagt på 
dræbersnegle. Pindsvinet er i 
forvejen ved at være en truet 
dyreart i Danmark og er i til-
bagegang med over 50 pro-
cent. Ifølge Pindsvinevenner-
nes formand skyldes det, at 
vi griber så meget ind i natu-
ren, som vi gør. Intensivt 
landbrug og brug af sprøjte-
midler på marker og i haver 
er de senere år blevet en sta-
dig større trussel mod det lil-
le pattedyr.

”Det er et stigende pro-
blem, at folk bruger gift, især 
på grund af dræbersneglen. 

Folk bliver jo helt desperate, 
når de får en dræbersnegl. Vi 
får så mange mails om, at 
folk gerne vil have pindsvin 
sat ud. Der er simpelthen om-
råder, hvor der ikke eksisterer 
pindsvin mere, men hvor der 
har været pindsvin i sin tid,” 
siger Karin Albin Kjær-Han-
sen.

Pindsvinevennerne redder 
normalt flere tusind pindsvin 
på landsplan, men de, der 
først er blevet forgiftet, kan 
altså ikke reddes, konstaterer 
Karin Albin Kjær-Hansen. 
Hun opfordrer til at tage stør-
re hensyn til det lille piggede 
dyr. 

”Jeg håber, man vil undgå 
at bruge gift og i stedet få 
nogle pindsvinevenlige ha-
ver. Pindsvinet er altså et 60 
millioner år gammelt patte-
dyr, og jeg synes, det er fryg-
teligt, hvis vi ikke har pind-
svin om 10 år,” siger hun.

Pindsvin 
dør i stimer 
i øjeblikket
Foreningen Pindsvinevennerne har 
slået alarm, fordi unormalt mange 
pindsvin er døde i den seneste tid. 
Det lille pattedyr bliver formodentlig 
forgiftet, lyder forklaringen

0 Pindsvinet er det ældste frit-
levende pattedyr i Danmark. 
Ny forskning tyder på, at pind-
svin eksisterede allerede for 65 
millioner år siden i paleocæn-
tiden. – Foto: Scanpix.WWJeg elsker at 

være her. Det er så 
underholdende at  
høre, hvad de andre 
kvinder taler om. Det 
er lige så spændende 
som at læse en bog.
ANASTASIYA TCHERNYCHOVA, 
FAST BRUGER AF 
SØBADEANSTALTEN HELGOLAND 
PÅ AMAGER


