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VINTERBADNING: 
Hvad enten det er 
frost, solskin eller 
regn kaster Emilie 
Warming på 91 år 
sig frygtløst i bøl-
gerne.

NIVÅ: Klokken er 7.30, og 
det er stadig så mørkt i Nivå 
Havn, at det kunne være nat. 
Ud over et par dryp fra støv-
regnen er der ikke en bølge, 
der rør sig på Øresund. Men 
det trøstesløse vejr har ikke 
afholdt Emilie Warming på 
91 år fra at komme ned på 
havnen til sin vanlige mor-
gendukkert. For siden hun 
for 26 år siden fl yttede til 
Nivå, har det været et fast 
ritual at starte dagen med et 
»koldt dyk«. Faktisk spiler 
den ældre dame forundret 
øjnene op, da hun bliver 
spurgt om, hvad der får hen-
de til at springe i det kolde 
vand igen og igen.

- Jamen jeg gør det, fordi 
jeg godt kan lide det, svarer 
hun, som om det var den 
største selvfølgelighed. 

Emilie Warming er vand-
narkoman, som hun selv 
siger. Der er faktisk ikke en 
dag, hvor hun helst sprang 
morgendukkerten over.

- Når jeg har skullet til læ-
gen har jeg slet ikke kunnet 
klare det. Det er ligesom at 
få et brus indefra, når man 
hopper i vandet, siger hun, 
og det undværer hun nødigt. 

Og torsdag morgen er 
ingen undtagelse. Med en 
skrigende gul refl eksvest, 
blå strikhue og håndklæ-
det i cykelkurven er Emilie 
Warming blandt de første 
morgenfriske ved skurvog-
nen på den yderste tange på 
havnen.

Og der går ikke lang tid, før 
huen og resten af molevitten 
er røget af ved bænkene i 
den opvarmede skurvogn og 
i stedet erstattet med en hvid 

badehætte og et par gamle 
tøfl er, for Nivå Pingvinerne, 
som vinterbaderne i Nivå 
Havn kalder sig, bader ikke 
med badetøj.

- Badetøjet er koldt og vådt, 
når man kommer op af van-
det - især når det er frost - det 
er rædselsfuldt, siger en af 
de andre vinterbadere, der 
ikke har andet på end en 
halvåben badekåbe.

Inden Emilie Warming 
når ned til badebroen, slår 
en ældre mand døren op til 
den stadig halvtomme vogn.

- Hvor var det godt du kom, 

udbryder Emilie Warming 
og giver manden et hjerte-
ligt kram. De to har badet 
sammen i mange år. 

Og i hinandens selskab 
hopper de i havet på trods af 
det omsluttende mørke og en 
vandtemperatur på kun fem 
grader.

Et, to og tre svømmetag bli-
ver det til, før de én efter én 
kommer tilbage op ad stigen 
og kan svøbe sig ind i deres 
håndklæder på badebroen.

- Når man kommer op, er 
man helt varm i kroppen, 
og det føles rigtig godt, for-

tæller Emilie Warming, der 
arbejdede som sygeplejerske 
på Bispebjerg Hospital i sine 
unge dage. Og det er hun 
ikke ene om at mene.  

- Det er svært at være sur, 
efter man har været i van-
det, istemmer en af de andre 
vandhunde.   

I løbet af den næste halve 
time dukker fl ere og fl ere 
vinterbadere op ved skur-
vognen, hvor snakken liv-
ligt går. En har mistet sin 
bror, en anden fortæller om 
en rejse, hun netop er hjem-
vendt fra. De fl este af vin-
terbaderne er over 60 år og 
pensionerede, men enkelte 
skal videre på arbejde efter 
morgendukkerten. 

Nede på badebroen møder 
Emilie Warming to kvinder 
i hvide badekåber. 

- Hvor er det længe siden, 

siger den ene og maser sin 
næse fl ad mod Emilies midt 
i et kram, hvor smileryn-
kerne spreder sig rundt om 
øjnene. 

Efter det kolde gys, skal 
der drikkes kaffe. Det er som 
regel en kvinde, der hedder 
Evi, der tager en termokan-
de med kaffe med, og den 
indtages altid ude på »højen« 
bag ved skurvognen med ud-
sigt til Øresund. Og efter en 
tur i havet er det ikke koldt 
at drikke kaffe i otte graders 
varme, for det kolde dyk har 
sat gang i kredsløbet og har 
varmet folks kroppe op inde-
fra. 

- Vi er hernede en time 
hver morgen, og det er meget 
livsbekræftende, at vi følger 
lidt op på hinanden, siger en 
af kvinderne og tilføjer, at 
selv når folk er forkølede og 

ikke kan gå i vandet, kom-
mer de ofte ned til skurvog-
nen for at få sig en snak. 

Til juli fylder Emilie War-
ming 92 år, og hvis det går 
ligesom til hendes 91-års 
fødselsdag, skal hun fejres 
på højen med fl ag og fødsels-
dagssang - og selvfølgelig 
også med en morgenduk-
kert, for som en af de andre i 
vinterbadeklubben siger

- Mille skal overvinde sig 
selv for ikke at komme i van-
det. 

egeris

- Det giver et brus indefra

Nivå Pingvinerne bader ikke kun sammen, de mødes også ind i mellem til morgensang eller laks og 
champagne på højen bag deres skurvogn. Vinterbadeklubben har sågar sit helt eget husorkester.

Emilie Warming, også kendt som »Mille« blandt Nivå Pingvinerne, er 91 år og cykler stadig ned til Nivå Havn hver morgen for at kaste sig i bølgerne - lige meget hvor store de er.    
 Foto: Sarah Marie Winther

FAKTA

 Nivå Pingvinerne er 
en forening for vin-
terbadere, der blev  
stiftet i 2005. 

 Foreningen talte 144 
medlemmer i novem-
ber 2015.

 Vintrerbaderne kaster 
sig i bølgerne året 
rundt fra Nivå Havns 
vestlige mole.

 Kommunen har stillet 
en tidligere livredder-
vogn til medlemmer-
nes rådighed, hvor de 
kan klæde om i læ for 
østenvinden.

Torsdag morgen havde vandet en temperatur på fem grader, da Emi-
lie og de andre morgenfriske vinterbadere frygtløst hoppede i havet.


