
Innerst på Jeløya i Moss 2nner vi naturistcampingen Sjøhaug.

Gradestokken viser 22 grader, sola har trengt seg fram bak skyene og

brisen er sval.

Helle Linné Eriksen (43), Eirin Midtbø Johannessen (65), Frank

Johannessen (66) og Grete Ramberg (61) soler seg med morgenkaffen

på termos. På hver sin café-stol foran kiosken sitter de på hvert sitt

håndkle – splitter nakne.

- Det er en frihetsfølelse å stå opp om morgenen uten å lure på hvor

trusa di er. Det er bare å sette på kaffen og ta et bad, sier Ramberg.

Eriksen nikker, og skyter inn:

- Ikke minst å slippe å uroe seg over om bikinien passer år etter år.

Her på campingen opplever de mangfold. Å bli inkludert, ikke ekskludert.

Ingen kropper er rare, ingen unormale. Store pupper, små pupper, hårete

bein, hårfrie bein. Tykke og tynne. Utlagt tarm? Ingen problem – kom

som du er, her er alle velkomne, så lenge klærne kastes.

- Her blir du mest lagt merke til hvis du har på klær, sier Ramberg.

Vil normalisere nakenhet

Naturisme er en ikke-seksuell nakenkultur hvor man praktiserer felles

nakenhet for menn og kvinner sammen. På Sjøhaug er det ikke egen

dame- og herredusj, og man må være naken på hoved-badeplassen. Det

er ingen aldersgrense, og ifølge Eriksen, som er leder i Oslo

Naturistforening, har coronasituasjonen gjort at \ere har valgt å prøve

seg som naturist på hjemmebane.

- Det er fordi man ikke lengre kan reise til Sverige, Danmark og Spania –

steder der naturisme er mer utbredt. Da er man nødt til å våge i her i

Norge. Det er også \ere yngre barnefamilier her i år, som er veldig

hyggelig.

Et av Eriksens største ønsker er å normalisere det å være naken.

- Å se helt vanlige kropper kan føre til mindre kroppspress. Vi vil skape

en motvekt til alle de retusjerte kroppene man ser på Instagram og på

porno - der strekkmerker, hengepupper og ridebukselår uteblir og gir

inntrykk av at «alle andre» er perfekte, sier hun.

Eirin Midtbø Johannessen fyller opp kaffekoppen som bærer teksten

«Bestemor vet alt». Hun og ektemannen Frank Johannessen får besøk

av barnebarna på campingen hver sommer.

- Dette er et familiested med trampoline, såpebobler og pølse i lompe.

Barnebarna stortrives her, og synes ikke det er rart at alle går nakne, sier

hun.

Regler

Til spørsmålet om det å være naturist betyr at man er mer seksuell,

avviser alle 2re blankt.

- Dette er det minst seksuelle stedet jeg har vært, sier Frank

Johannessen.

- Vi har klare regler og sørger for at alle opprettholder disse. Merker vi at

noen er her av feil årsak, er veien ut kort. Ikke oppsøk en naturiststrand

for å ha sex i en busk, sier Eriksen.

- Ikke oppsøk en naturiststrand for å ha sex i en busk.
Helle Linné Eriksen

Leder i Asker og Bærum naturistforening, Eva I. Knudsen, føler seg fri når

hun er naken.

- De som ikke har prøvd vil ikke forstå følelsen av å bade naken, sole seg

naken, ikke minst å gå i fjellet naken. Det gir en enorm nytelse og en

frihetsfølelse. Følelsen når man går naken og vinden røre lett ved deg er

ubeskrivelig, sier hun.

Det er \ere fordommer rettet mot det å være naturist, synes Eriksen.

- Poenget med naturisme er å være naken når det er naturlig - når vi

bader, soler oss, når det er varmt. Det er så enkelt som det. Noen

kobler seksualitet og nakenhet, og noen tror dermed at naturisme har

noe med det å gjøre. Det er synd. Naturisme er bare fravær av klær,

sier hun.

Negative holdninger

Fordommene går mest på feilkoblingen av nakenhet og det seksuelle, for

eksempel at det er normalt å ha sex på stranda bare fordi man er

naturist.

- Men når folk kommer hit for første gang, og tør å ta sjansen på å

være naturist, blir de som regel positivt overrasket. Jeg har inntrykk av

at de negative holdningene forsvinner raskt, sier hun.

Knudsen har fått spørsmål om det er gruppesex på stranda.

- Mange tror at det er lov å ha sex på stranda. Det er det selvsagt ikke.

Naturistreglene står tydelig oppslått på oppslagstavla, sier hun.

Knudsen fortsetter:

- Jeg har blitt spurt om vi bare går nakne hjemme, og om jeg er naturist

fordi jeg vil vise meg fram. Ingenting av de fordommene stemmer.

- Oppdratt til å skjule oss

Sexolog Siv Gamnes mener at mye av naturismen handler om å føle seg

komfortabel naken.

- Er man ikke komfortabel med kroppen sin er det kanskje

vanskeligere å vise seg fram. Det ligger også mye kultur i det. I Norge

er mange oppdratt til å skjule oss litt, og blir dermed påvirket av det,

sier hun.

Gamnes synes det er \ott at naturister kan lede an til å vise at det er

mulig å være stolt av den kroppen man har.

- Samtidig tror jeg at det er bra at ikke absolutt alle strender åpnes opp

for full nakenhet, og at det fortsatt 2nnes egne naturiststrender.

Spesialist i klinisk psykologi og sexologi ved Universitetet i Oslo, Sidsel

Schaller, tror at noen velger å ville være nakne i forskjellige

sammenhenger, blant annet ved bading, fordi de opplever en

frihetsfølelse ved det.

- For eksempel at friheten fra begrensende klær gir dem en følelse av

velbehag. For noen er det en politisk handling som signaliserer at man er

opptatt av at alle kropper er naturlige, at kropper eller kroppsdeler ikke

skal være skambelagt, at kroppen i sin naturlighet ikke skal skjules. For

andre igjen kan det være et personlig psykologisk prosjekt for å

akseptere egen kropp, bli tryggere på egen identitet og markere

integritet, sier hun.

Misforstått naturisme

- Hvorfor tror du det er fordommer knyttet til naturisme?

- De som oppsøker slike situasjoner med motivasjon om å vise seg fram

eller kikke på andre i seksuelt øyemed, står i fare for å kunne bli beskyldt

for blotting og invadering. Da snakker vi altså ikke om naturisme, og

heller ikke om selve nakenheten som problematisk. Da er det motivet og

på hvilken måte man eventuelt viser frem deler av sin kropp i et forsøk

på å kommunisere noe annet enn det naturismen står for, som blir

problemet.

Hun mener at dersom nakenhet i seg selv hadde inneholdt seksuelle

motiver, ville det også kunne være forståelig med et behov for å

begrense andres og egen nakenhet. Imidlertid er inntrykket hennes at de

\este som kaller seg naturister ikke er opptatt av at de først og fremst vil

være nakne for å signalisere at de ønsker seg sex.

- De som oppsøker slike situasjoner med motivasjon om å vise seg fram

eller kikke på andre i seksuelt øyemed, står i fare for å kunne bli beskyldt

blotting og invadering. Da snakker vi altså ikke om naturisme, og heller

ikke om selve nakenheten som problematisk. Da er det motivet og på

hvilken måte man eventuelt viser frem deler av sin kropp i et forsøk på å

kommunisere noe annet enn det naturismen står for, som blir problemet.

Hun fortsetter:

- Likevel må det være en aksept for at kropper i sin nakne naturlighet

også varierer i sine reaksjoner på det man ser, uten at det betyr at

personer i offentlighet skal forfølge en seksuell reaksjon. Respekt for

andres integritet og grenser er viktige verdier i naturistmiljøer.

PLUSS Nyheter Sport Kultur Tema eAvis Søk i arkivet Om Pluss Bedrift Kundeservice

Publisert onsdag 14. juli 2021 - 08:26 
Sist oppdatert torsdag 15. juli 2021 - 10:02

Naturist-campere: - Ingen
av fordommene stemmer!
Ikke oppsøk en naturiststrand for å ha sex i en busk, sier Helle Linné Eriksen, som vil forklare hvorfor \ere og

\ere velger å være nakne.

Jenny Mina Rødahl, Kristin Svorte (foto)
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LES OGSÅ
Haster: Disse bør sikre arven

LES OGSÅ
Ny behandling gir demens-håp

NATURISTER: Fra venstre: Eirin Midtbø Johannessen (65), Grete Ramberg (61) og Helle Linné Eriksen (43). Foto: Kristin Svorte

SEXOLOG: Siv Gamnes. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet

Spesialist i klinisk psykologi og sexologi, Sidsel Schaller. Foto: Heidi Ansethmoen

MORGENBAD: Helle Linné Eriksen (43) har nakenbadet siden hun var barn. Foto: Kristin Svorte

MORGENKAFFE: Fra venstre: Frank Johannessen (66) sammen med kona Eirin Midtbø Johannessen (65) og med-camper Grete Ramberg (61). Foto: Kristin Svorte

CAMPING: Ekteparet Frank Johannessen (66) og Eirin Midtbø Johannessen (65) drar hit hver sommer. Foto: Kristin Svorte

SOMMERFRI: Mange av Sjøhaugs campere er her store deler av sommeren. Foto: Kristin Svorte

SAMHOLD: På naturiststranda Sjøhaug på Jeløya i Moss bader Eirin Midtbø Johannessen (65), Grete Ramberg (61) og Frank Johannessen (66) fra morgen til kveld. Foto: Kristin Svorte

ROMPA BAR: På campingen har naturistene en egen bar der de noen ganger samles for drinkene. Foto: Kristin Svorte

SITT STED: Grete Ramberg (61) koser seg på campingplassen sin. Foto: Kristin Svorte
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Ramberg henter is til alle sammen. Gul sorbetis med navnet «Nude»

som smelter raskt i det som ser ut til å bli en av de varmere julidagene.

- Egentlig ville det beste være å ikke ha egne naturiststrender, at

nakenhet kan bli så normalisert at det ikke trengs, avslutter Eriksen.
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IS-TID: Grete Ramberg (61) tar seg en "Nude"-is. Foto: Kristin Svorte
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