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Små grupper af kvindermed tørklæde ankom-
mer denne fredag formiddag til svømmehallen.
Det er tredje gang, svømmehallen er helt fri for
mænd.
“Vi har længe haft kvindesvømning,” fortæller

livredderLoneMortensen. “Det nye er, at de
ansatte nu kun er kvinder fredag formiddag.”
LoneMortensen står for vagtplanerne,men

det har ikke krævet de storeændringer at få det
til at gå op.
“Mændene har også vagter,men er bare ikke

inde i svømmehallen.De tager vandprøver eller
andet,” siger hun.

Kun for kvinder
Engang omugenhar badet
iHumlehøj-Hallen i Sønder-
borg kun adgang for kvinder.
Det givernyegæster, som
ellers ikke ville komme i
svømmehallen.
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Deansatte er vant til bare at brase ind i svøm-
mehallen, så LoneMortensen låser dørene til
hallen for at undgå uventede gæster.

Halvdelenerdanskere
“De kvinder, somer her i dag,ville aldrig komme,
hvis her også varmænd,” siger LoneMortensen.
“Det gælder også etnisk danske kvinder.Det

kan være brystopererede eller nogle somsynes,
at de er for tykke eller bare har lyst til at være
udenmænd.”
Allerede sidste år forsøgte svømmehallen sig

medordningen,mendet varmidt under ramada-
nen, så demuslimske kvinder holdt sig væk.
“Nugår det rigtig godt,og tilbagemeldingen er

positiv,” siger LoneMortensen som tilføjer, at
kvindesvømningen er et ud af flere initiativer,
somgør brug af de tidspunkter,hvor svømme-
hallen ikke bruges såmeget.
Efter de to timer viser optællingen,at 11 ud af

23 de kvinder,der besøgte svømmehallen denne
fredag formiddag,var etnisk danske.
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De kvinder som
er her i dag, ville
aldrig komme,
hvis her også var
mænd.
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Kun for voksne
Humlehøj-Hallen er åbent kun
for kvinder hver fredag 11.00
til 13.00. Ingen under 16 år
har adgang. Ordningen er en
udløber af den kommunale
sundhedsindsats specielt
målrettet indvandrerkvinder,
som ikke får nok motion.

“Det er fint, fordi vi er musli-
mer og ikke må så meget. Her
har vi mere frihed. Jeg må
gerne gå i svømmehallen med
mænd, men jeg er sammen
med min mor, og hun må
ikke,” siger Amani på 16 år.


