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Fri & klädfri
Naturismens självbild och verkligheten
NR 3 MAJ JUN
Corona-pandemin är problematisk för alla, även naturistiskt sinnade.
Under de senaste decennierna har naturistiska organisationer tappat medlemmar.
Detta är fallet även för andra föreningsrörelser, det ligger i tiden så att säga. Och naturist kan man förvisso vara utan att vara medlem i någon förening. Ute i stora världen
finns ett stort utbud av ”kommersiell naturism” det är driftiga företagare som driftar naturistanläggningar och naturistverksamhet. Och – inte minst i Svea Rike – har vi tack
vare allemannsrätten och tillgång till FRI NATUR i mycket stor omfattning enastående
möjligheter att naturista.

Naturismens självbild
Nätet har numera ställningen som den absolut viktigaste kanalen för kommunikation. Och när vi kopplar upp och söker information får vi en ganska splittrad bild.
Det finns rätt många naturistsidor som övervägande tycks syssla med kontaktversamhet. Och med jämställedheten verkar det skralt, det är övervägande män som deltar.
Enligt grundprincipen består naturismen av kvinnor och män, underförstått i lika representation.
En egendomlighet att undra över när man tittar på naturistbilder är den övervikt av
unga, slanka kvinnor som man kan beskåda, medan vi vet att övervägande inom naturismen – i föreningsverksamheten – är mer eller mindre överviktiga äldre män.
Samtidigt dalar, på de svenska naturistsidorna, lusten att gå till botten med den
verkliga naturismen, som INTE är sexistisk och som inte tror att naturismen är något
spännande erotiskt snabbköp.
Naturism för att det är fysiskt och psykiskt bäst; sund, god naturistglädje för alla –
utan sexuella bitankar.
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Jag har som naturistredaktör haft naturistsidor på nätet hela tiden sedan Internet
började, det är mer än 30 år tillbaka. De första åren fick man mycket frågor, det kom in
debattinlägg. Numera är det stendött på vår debattsida. Ingen tycks längre vara intresserad av en seriös naturistdebatt.
Den positiva tolkningen är att något så enkelt som naturligt, god och glad, naturism är
inget som man behöver diskutera, det är självklart, det är bara att avnjuta! En olycklig
komplikation som vi upplever, även i den digitala världen, är att många tvekar att
”dyka upp” i den offentliga debatten. Det påstås vara fult och farligt att framträda som
naturist. Och när inte ens vi, som är vanliga sjyssta naturister vill framträde och tala
för naturismen, då kan vi inte gärna tro att folk i allmänhet ska tro att det är något bra
med det vi sysslar med.
De gamla naturisterna dyrkade naturismen. Tidskriften
Dagbräckning, 1942
Det finns exempel på grannländer där frimodiga naturister
finnes. Danske Naturister ordnar utflykter i det textila töcknet och är nakna på torget, i Danmark är det tillåtet att
näcka på ALLA stränder och i skogsmark.
DFK, det tyska naturistförbundet, där fick ordföranden för
några år sedan BundesVerdienstkreuz, en hög civil utmärkelse. I Sverige har våra funktionärer aldrig upplevt någon
motsvarande hedersbetygelse. - Men naturismens inledning
i Svergige – för 90 år sedan – då fick Professorn Johan Almkvist uppträda i journalfilm på biograferna och berätta om god, glad nakenkultur – men
det var då då, nu är det nu, nu.
Sol Hälsa Glädje – något annat är det inte fråga om
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Professor Almkvist – IKONEN
1 NOV 2021

Aktiv, glad och naken!
Johan Almkvist (1869-1945) är pionjären inom svensk naturism. Han startade 1932 den första naturistföreningen – Ingaröföreningen som nästa år firar sitt 90-års jubel.
Professorn är samtidigt den store filosofen som klarade ut
vad som är naturismens mål och medel.
NATURISM ÄR FYSISKT OCH PSYKISKT BÄST, sade
han. Föreningarnas uppgift var, förutom att bereda väg för
nakenkulturen, att skapa friluftsplatser för nakis-liv och idrott i natur
Återvall på Ingarö, den första naturistplatsen
Almkvist var även en stor hövding inom den internationella
naturismen.
Europeiska Unionen för fri
kroppskultur hette den första
världsorganisationen, som bildades 1930 på en naturistplats utanför Frankfurt am Main i Tyskland, av delegater från åtta länder.
Almkvist deltog i den tredje
kongressen som genomfördes
1932 i Berlin.
Hemkommen till Stockholm
berättade han för StockholmsTidningen – Stockholms Dagblad:
Nakenhetskulturen syftar till härdning av kroppen och härdning av själen mot det
sexuella snusk, som frodas under klädernas, formaliteternas och etiketternas skumrask. Nakenhetskulturen är allvar, intet skämt. Den är den bästa, den mest själslyftande rörelsen i vår tid.
Samma år gjorde professorn ytterligare en resa till Tyskland, han reste med flygmaskin, ett nytt sätt att färdas.Han gästade en naturistfamilj i Frankfurt am Main. Han ombads skriva något i gästboken, som seden var på den tiden. Almkvist skrev:
Frikroppskulturen är det bästa medlet mot högmod, människans svåraste synd.
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Nakenkulturens program av Professor Johan Almkvist
I programmet, som Almkvist utarbetade 1936, finns sju viktiga punkter:
1 Isolerade friluftsplatser
2 Nakenhet i hemmet
3 Inskränkningar i det allmänna klädedräktstvånget
4 ökad utbredning av sol- och luftbad
5 Uppfattningen att nakenheten är sedlig
6 Förståelse för nakenhetens vackra och glädjespridande sida
7 Kroppslig och själslig aktivitet.
När vi idag tittar tillbaka, och läser vad Almkvist skrev på 1930-talet, kan vi konstatera
att punkterna (1) friluftsplatser och (4) ökad utbredning av sol- och luftbad, där har naturiströrelsen åstadkommit en del. Medan övriga punkter blivit bortglömda av den organiserade naturismen. Acceptans av nakenbadande som ett sunt och naturligt inslag
i samhället, där är vi ännu långt ifrån målet.
I samma program skriver professorn angående ”medel” för uppnående av målen:
Utgivande av olika slag av litteratur (artiklar i tidskrifter och tidningar samt böcker)
Professor, medicine doktor Johan Almkvist,naturismens pionjär i Sverige
Vi i NATURISTENS REDAKTION har tagit fasta på detta.
Utöver vår tidskrift NATURISTEN har vi givit ut flera böcker. Några kan kostnadsfritt laddas ner – se högerspalten
efter innehållslistan.

Sol, hälsa, glädje, En bok
om naturismen i Sverige
Boken finns på allmänna bibliotek och kan köpas bland annat
från Adlibris och Bokus. Här
finns den som ebok pdf, kostnadsfri nedladdning.
Sol, hälsa, glädje, 2005, nytryck
2013
https://
naturistenshandbok.files.wordpress.com/2020/12/sol_2016_pdf_eee.pdf
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En naturlig syn på nakenheten
18 NOV 2021

Naturismen återger människan något hon förlorat – en naturlig syn
på nakenheten
Den nakna människan är lika sann som den påklädda, det som är
naturligt är gott
Naturismen är ingen sekt. En sekt måste ha en eller flera sektledare och naturismen
har idag ingen ledare, vare sig formell eller informell.
En sekt består av sekterister, folk som förenas av en särskild – och gärna – lite avvikande åsikt.
Organiserad naturism i Sverige idag, det finns både SNF-anslutna föreningar och
helt fristående. Och den stora massan naturister som inte är med i någon förening, eller annan organiserad naturistverksamhet.
Någon enhetlig uppfattning om ”naturism” finns ingalunda. – Gammalt tillbaka talade man ibland om ”solbadarsällskap”, det var folk som badade och solade utan kläder, men som aldrig näckade i nått annant sammahang.
En del menar att naturismen är en ideologi, alltså ett sammanhängande idésystem,
som alla naturister skulle omfattas av. Enlig INF:s mini-defintition från 1974 utmärks
naturismen av gemensam nakenhet, självrespekt, respekt för andra och för naturen.
Och gemensam nakenhet är det som är det naturistiska i sammanhanget, respekt
både för egna och andra har man förvisso i alla ideella föreningar – och inte bara
där …
Enligt det trontal som INF-presidenten Sieglinde Ivo spred över världen förra året
menade hon, att endast de som betalat avgift i INF-anslutna föreningen, och som
hade INF-passet hängande i en kedja runt halsen, var riktiga naturister, andra var på
sin höjd simpla nakenbadare. Inom Sveriges Naturistförbund är denna respektlösa
uppfattning vida spridd.
Som idéologi är den avgiftskrävande INF-naturismen inte mycket att hurra för. Som
var och en inser finns det – både i Sverige och runt om i världen – mängder av helt
sjysta naturister som aldrig hört talas om INF eller någonsin funderat på att betala
pengar för det s k naturistpasset.
Naturismen är en idé om den sunda nakenheten, egen och andras, som trivselklädsel när väder, vind, omgivning, omständigheter medger detta.
När vi tycker det är lämpligt anlägger vi naturdräkten, konstigare är det inte.
Traditionellt har man inom naturiströrelsen odlat uppfattningen att friluftsliv, idrott
och fysiska aktiviteter hör hemma inom naturismen. Likaså sunt leverne och vegetarisk kosthållning. Allt detta må vara förträffliga vanor, men det går alldeles utmärkt att
idrotta och käka kruska utan att vara helnäck. Att betrakta nakenheten som något po5
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sitivt det är naturismens kännetecken. Textilaren däremot påstår att klädernas uppgift
är att dölja människan – så snart någon kan se – vare sig kläderna behövs eller bara
är i vägen.
Enligt detta resonemang är alla människor naturister, de näckar i badrummet och i
sovrummet – när det är lämpligt.
Naturister näckar när de tycker att det är lämpligt. Precis så.
Olle Schmeling (1889-1953) boktryckare i Valdemarsvik, som med början 1932 gav
ut Dagbräckning, den första naturisttidskriften i Sverige, talade om ”badbyxans vidskepelse”. Och däri hade han en poäng. Det är knappast klädesplaggen som avgör, är
vi sympastiska och samhällstillvända medborgare, är vi det. Sinnelaget ändras inte,
om vi badar iförda textilier eller inte.
Det finns ett talesätt som naturister gärna citerar – Hade det varit Guds mening
att vi skulle gå omkring nakna hade vi fötts sådana.
Harmoni med naturen. Enkelt och naturligt. Lite tillämpad humanism, varken mer eller mindre.
Fotnot
Dagbräckning, Olle Schmelings naturisttidskrift bytte 1939
namn till Solsport. Utgivningen upphörde 1959.

Trivselklädsel
1 DEC 2021
Naturismen må vara världens enklaste nöje – men ändå så är det så många som vill
trassla till och ställa till.
När Var Hur man får NATURISTA – det är OFTA en stötesten – en del skulle säga
ALLTID – ett observandum …
Stéphane Deschênes, INF:s ordförande, berättar i en intervju i den kanadensiska webbtidningen Newmarkettoday.ca (länk se nedan) om en händelse då Stéphane med
familj var inbjudna till vänner för att bada i deras pool.
De hade ingen tanke på att näcka, vännerna var inte naturister, men Stephan hajade till när värden sa: ”Vi skulle
föredra om ni hade baddräkter i vår pool”. Stéphan funderade ett ögonblick, så sa han:”Okej, och när ni kommer
hem till oss har ni inga, av respekt för oss?”
Tyvärr är det så, säger Stéphane, att vi naturister måste anpassa oss i båda situationerna, det är ett problem i vårt samhälle, detta med nakenhet är en så stor olägenhet för folk i allmänhet.
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Och vi naturister måste fråga oss, varför ska det vara så. Nakenheten är ju det naturligaste som finns, är vi vänner, borde det inte vara så obegripligt märkvärdigt med
detta.
Vi naturister brukar säga, vill du bada insnörpt i tygsjok och band, gör då detta för
allt i världen. Men varför ska du tvinga på oss andra din inklämda syn?
Länk till intervjun med Stéphane:
https://www.newmarkettoday.ca/local-news/taking-it-all-off-promotes-bodyacceptance-naturist-resort-owner-says-4747926
Frågan VAR man får naturista är en stor stötesten, kanske
borde man säga FÖRARGELSEKLIPPA. Det finns säkert
rätt många organiserade naturister som menar att bara bakom hank och plank, björkar och buskar, i skydd av stora
skyltar, får man skala av sig och anlägga naturdräkten.

Nakenbadare-Nudist-Naturist
– enligt lärda ordböcker är det INGEN skillnad. När man tittar sig omkring på stranden
är det helt omöjligt att se någon skillnad. Alla som nakenbadar är NÄCK, men i övrigt
är dom som folk är mest.
MEN – likafullt finns svartrockar som sliter sig i skägget och skrävlar om att nudister är
si, naturister är så … Till vilken nytta, kan man fråga sig.
Gillar du att vandra i naturen, då ger du dig ut. Finner du en sjysst vandrarförening
kan du gå med där. Men du kan fortsätta att vandra i naturen, så mycket du har lust
och ork. De allra flesta som klampar runt i berg och dal är INTE med i någon vandrarförening. Men de är vandrarfolk i alla fall. Som trivs med att vandra i naturen.
Trivs DU i naturens egen TRIVSELKLÄDSEL, är det bara att klä av sig. NÄR omgivning och övriga omständigheter medger detta. I naturen eller i gemenskap med
andra som också gillar SOL VIND och VATTEN.
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Nakenkultur
Naturister och Nakenbadare
5 APR 2021

Aningslösa naturister talar tungomål:
– Nudister vill bara vara nakna jämt,
– Naturister är bara nakna i naturen.
Varför frodas detta egendomliga bruk att sätta etiketter på folk, att dela in i grupper?
Naturisterna tycks vandra i en skenvärld där detta etiketterande tycks vara det viktigaste.
I den verkliga världen vet vi att cyklist kan man vara av olika orsaker. Ett billigt sätt
att ta sig fram på vägarna! Ger bra motion! Miljövänligt sätt att färdas.! – Motiven varierar, men cyklist är man likafullt .
Alla vi naturister-nudister-nakenbadare må ha våra egna motiv; det är skönast, det
är billigast, det är … och så vidare.

Naturister, nudister eller nakenbadare?
Vem kan gå där på stranden och peka finger, titta där, en nudist, en nakenbadare …
Och där inne i vassen ser vi en naturist.
Och detta utan att någon någonsin kunnat förklara vad det skulle vara för skillnader.
Nej och fy, detta är trams, inget annat.
Och inte det minsta sympatiskt! Vi är alla människor, alla är vi nakna innerst inne,
nästan alla näckar i badkaret, men när man badar i hav och sjöar så ska man ha kläder på, menar många. För någon kan se! säger man. – Frågan är då vad som är så
farligt om någon ser?
Vi som kallar oss naturister, nudister eller nakenbadare trivs med nakenheten, vår
egen och andras. Att vara naken i solen, vinden och vattnet är en befriande känsla.

Vad är ”naturism”?
När denna webbtidskrift 2009 gjorde en läsarundersökning om innebörden av ”naturism” fick vi många svar som handlade om Frihet/frihetskänsla:
— frihet (7 svar) — att vara fri — frihetskänsla — ett ställningstagande för individens
frihet — naturlig frihet — själslig och kroppslig frihet.
Och vi kunde redovisa att Naturism är liktydigt med ”Att vara naken/Nakenglädje” och Naturism är lika med ”Nakenbad” – nästan alla av de 300 personer som
svarade på enkäten markerade båda alternativen.
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Olika ord för samma sak
Organiserad Naturism startade vid sekelskiftet 1900 i Tyskland, Frankrike och
Schweiz. Det var ett hälsoprojekt, ut i naturen, till frisk luft, sol och idrott. Nakenkultur
kallades detta på den tiden.
När organiserad naturism började i Sverige, den första föreningen startades 1932
av professor Johan Almkvist, var tobak och alkohol förbjudna. Vegetariskt levnadssätt
omhuldades. Hälsa genom Nakenkultur hette den första föreningen i Sverige.
Idrott befrämjar hälsan, och tobak-alkohol ruinerar den, det gäller förvisso än idag.
Men det går alldeles förträffligt att sporta, vårda naturen, utan att vara spritt språngande naken.
När föreningsrörelsen förnyades efter andra världskriget bildades Internationella Naturistfederationen 1953. Naturister fanns då i Frankrike, i Tyskland användes Freikörperkultur – Fri kroppskultur – FKK, i USA och Storbritannien Nudism.
INF-kongressen hölls på Montalivet i Frankrike, Naturism, valdes som ett gemensamt begrepp.
Vi naturister, nudister, nakenbadare trivs med nakenheten, det är ett komfortabelt
och helt naturligt sätt att vara. Lite livskvalité, i största enkelhet.
Vi säger till textilarna: Vill du bada insnörpt i tygsjok och band, gör då detta för allt i
världen. – Men hur vore det om du visade dina nakna medmänniskor samma generositet?
Leva och låta leva! är själva grundbulten inom naturism, nudism, nakenkultur.

Kvinnor och män i naturismens vingård
NR 2 MAR APR

Det finns ett ärende som förföljt organiserad naturism alltsedan begynnelsen.
Det är ensamma män – och i någon mån ensamma kvinnor – som alltsom oftast
gjorts till ett problem. Vad hjälper det att INF med flera menar att det ska vara demokrati och jämställdhet inom naturismen. Och ”respekt för andra”.
Det verkar inte särskilt respektabelt att helt sonika portförbjuda ensamma manliga
naturister att bli medlemmar eller besöka ett naturistområde.
Faktum är att i INF-guiden, långt fram på 1970-talet, fanns symboler i beskrivningen av olika naturistcampingar. ”Förbjudet för ensamma män”, ”Förbjudet för ensamma kvinnor” och ”Förbjudet både för ensamma män och ensamma kvinnor”.
Samtidigt förnekades med stor emfas att naturismen var nått sexuellt. Inför besökande journalister berättade man att naturister var så fullkomligt ointresserade av sex”
att skribenterna blev helt förstummade. Hur sjutton skulle månne bliva med återväxten, när alla var så ointresserade av detta ämnet …
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När det nu var ”sexfritt” på naturistområdet, varför kunde då inte ensamma män få
komma dit?
Vi kan bara gissa oss till vad motivet var för avogheten mot ”ensamma”. Var det
månne så att fruarna fruktade att eventuella ensamma kvinnor på området skulle dra
iväg med deras män? Eller var det herrarna som menade att de oundvikligt skulle bli
brädade av de ensamma männen?
I största allmänhet fanns nog en fruktan för att horden av ensamma män – om de
gavs möjlighet – skulle invardera platsen så att det blev huvudsakligen manliga naturister som var där. Och det var inte trevligt för de fåtaliga kvinnorna, trodde man. De
skulle ju bli alldeles uttittade.
Än idag möter vi i naturistföreningarna att det finns negativism mot ensamma män.
Det finns fortfarande föreningar som nekar – eller försöker avskräcka – män som inte
har någon partner. För en allmän ideell och skattebefriad förening är sådant icke tillåtet enligt lagen. Och borde vara en omöjlighet i varje förening där gemenskap och
kamratskap ska råda. – Däremot skall det vara nolltolerans mot allt som handlar om
ofredande, brist på hänsyn och olämpligt uppträdande. Och detta gäller alla som vistas på området, kvinnor som män.
.Kvinnor och män tillsammans i Naturismens vingård

Ensamma naturister? Nakna naturister?
NR 6 NOV DEC

Det finns två problem som följt organiserad naturism från första dagen. Inte bara i Sverige.
Det är de ensamma männen. Kan de bli medlemmar. Ska de portförbjudas?
De är ju lite aviga, inga riktiga naturister.
Långt fram i tiden, på 1970-talet fanns i INF-guiden över alla naturistplatser, två
symboler i förteckningen
– Förbud mot ensamma män
– Förbud mot ensamma kvinnor
– Förbud mot både ensamma män och ensamma kvinnor.
Även svenska naturistplatser använde dessa symboler för att beskriva verkligheten.
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Idag finns inga sådana formella förbud, inte i Sverige. Det är tvärtom så, att de
svenska föreningarna är inregistrerade som ideella allmänna föreningar, det innebär
att alla, ska kunna bli medlemmar, och förbli sådana så länge de inte bryter mot
stadgar eller fular ut sig på något annat sätt.
Men ändå, än idag hör vi talas om föreningar som försöker neka ”ensamma
män” att söka medlemskap.
Det andra problemet är ännu mer speciellt, det är frågan om och när man faktiskt i
en naturistförening, på ett naturistmöte, får vara utan kläder.
Inom SNF spreds en gång på tiden en liten lapp: Naturister bär inga kläder – var naken!
Men det var nog ett ironiskt skämt.
Många organiserade naturister har väldiga problem med nakenheten, andras nakenhet. Att du och jag klär på oss, när
solen skiner alldeles extra, när vinden viner, regnet trummar, myggen flyger an – eller vad det nu kan vara. Det är förstås helt okej.
Mindre trevligt är, när du säger till mig, att nu ska vi äta, nu måste du ta på dig.
Då blir det lite märkligt, så att säga. Vi är ju på ett naturistområde!
– Här klär vi på oss när vi äter, förklaras det i myndig ton. När det är fest går det
inte an att vara naken.
Ute i den stora naturistvärlen lever detta problem. På en del naturistanläggningar
är det klädtvång i matsalar, åtminstone kvällstid. Varför denna ordning, måste vän
av ordning fråga sig.
Ibland hör man förklaringen att så snart det finns alkohol med i sammanhanget
ska konfektionen vara på. Men varje naturist vet – eller borde veta – att det är precis
samma krav på hyfs och ordning när man är sprillans som när man har fina gåbortkostymen på sig.
Alltså, om du inte vill dansa naken, låt bli – för allt i världen – men varför ska din
uppfattning förstöra festen för alla sjysta naturister som trivs i trivselklädsel?
Ett särskilt stort problem är om naturister får näcka på ett naturistmöte. INF,
världsorganisationen, är ett bra exempel. 2018 i Portugal var det en tredjedel som
till slut anlade naturistklädsel. Men nu senast i Slovenien var det ingen som vågade.
Och presidiet var väl påpälsade, som bilden visar.
Presidiet, INF:s Världskongress 2021
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Nakisliv
Naken KULTUR på G
NR 1 JAN FEB
Vårt nya naturistår 2021 innebär att vi kan fira viktiga händelser som bildar upptakten till organiserad naturism i Svea
Rike, allt startade 1931, för 90 år sedan.
Professorn Johan Almkvist i Stockholm trädde fram i
offentligheten som en förespråkare för nakenkulturen. Han
grundade 1932 den första naturistföreningen, Hälsa genom
Nakenkultur.
Han skrev böcker och tidningsartiklar i ämnet. Hans
namn var mycket välkänt. Än idag kan vi säga ”almkvista”
som synonym för ”nakenbada”.
Professorn var noga med att betona allvaret och kulturen inom nakenkulturen; Målet
är människans fysiska och psykiska hälsa. Den viktiga grundbulten i den oklädda klulturen är sedlighe-ten, att män och kvinnor uppträder juste mot varandra, en fullkomlig
självklarhet!
Nu, nittio år senare förekommer en del missförstånd på området. En del vildhjärnor
har fått för sig att naturistplatserna är någon slags erotisk frizon där man lätt och lekfullt får alla önskningar tillgodosedda. Där man kan uppträda hur uppknäppt som
helst. Så är det inte! På ett naturistområde, där allmänheten har tillträde, gäller samma lagar som annorstädes i Sverige. Du får inte ofreda någon, detta gäller vare sig du
är klädd eller oklädd. Olämpligt uppträdande är inte lämpligt.
Det är viktigt att ingen nakenkulturist slirar på det här området. Vi får aldrig acceptera att buset tar över. På ett naturistområde, i en naturistförening uppträder vi minst lika
hyfsat som i andra liknande sammanhang. Vi kan vara utan kläder, jo så är det, men
det är enda skillnaden.
I Sverige kan vi glädja oss åt att kommuner och andra
markägare öppnar allmänna badplatser för naturister. Det
finns 50-talet skyltade och väl etablerade kommunala nakenbad i Svea Rike. Föreningar kan anskaffa eller arrenderar mark för att driva naturistcampingar. Andra föreningar
hyr simhallar och bastur. Nakenbadare är inte fula och farliga, de är lika goda och anständiga samhällsmedborgare som alla andra.
Idag likaväl som för 90 år sedan!
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Skyltade nakenbad – den enda vägen?
1 MAJ 2021
Frågan dryftades inom naturiströrelsen på 1980-talet.
Alltsedan starten 1957/1958 arbetade Sveriges Naturistförbund för att skyltade nakenbad skulle öppnas. Sommaren 1970 kom så den första skylten på plats – och detta
långt upp i norra Sverige, i Piteå stad, Norrbottens län.
Sedan följde andra kommunala badplatser, Ekerumsbaden på Öland och Sandviken i östra delen av Filipstads
kommun i Värmland.
Trettio år senare, vid sekelskiftet 2000, kunde man räkna in minst 50 skyltade kommunala nakenbad i Svea Rike.
Beträffande särskilt utmärkta bad för klädfria var Tyskland och Frankrike förebilder. I Tyskland öppnades det
första nakenbadet på ön Sylt 1920.
I många länder, även i Sverige, fanns förstås även andra platser där folk badade
näck, utan att några skyltar kom till användning.
Inom naturiströrelsen har man ibland funderat på det här.
Ska vi verkligen kräva att få speciella badplatser för oss. Vi
är ju inte det minsta konstiga, vi badar i naturdräkten och
det är ju alldeles naturligt, eller hur? Ska vi nu hållas åtskilda av buskar och avbalkningar, visar det inte att vi är fula
och farliga och måsta vara avspärrade från ”vanliga” badare.
Vore det inte mycket bättre om den som vill kunde bada naken på alla stränder, där
det är tillåtet att bada? Som i vårt grannland Danmark.
Danskarna sköter denna förmån mycket bra. De som envisas med badkläder – det
är en majoritet – tar för sig närmast nedgångarna till stranden och nakenbadarna samlas lite längre bort – hur det ser ut varierar från strand till strand. På en del platser är
det övervikt för de som vill bada i sol, vind och vatten.
Men, som sagt, nakenbad är ingenstans något otillåtet. Det finns fall som prövats i
rätten, en strandägare ville förbjuda nakenbad på sin mark. Men detta gick inte för sig;
kunde man bada fick man själv bestämma om klädbad eller inte klädbad.
Vi naturister, nudister, nakenbadare – eller vad vi nu vill kalla oss – tycker att nakenbad är sunt och befriande; varför skulle detta vara förbjudet?
I Spanien, där det inte finns något nakenbadsförbud, har man ett starkt naturistförbund som arbetar energiskt för att juridiskt hävda den natur-enliga rätten att vara naken i naturen. ”Det finns ingen rättsuppfattning, säger de spanska naturisterna,
som stöder rätten att slippa se det man inte vill se.” Textilarna får vara så vänliga
att titta bort om de inte tål nakenheten, så fungerar ett sjyst samhälle, nuförtiden.
13
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Vad händer om klädbadare och naturbadare samsas på
samma strand?

Nakenbad för alla!
7 JUL 2021

Nästan alla är ju nakenbadare ...
– Vill du pröva om Du är nakenbadare? Lägg dig i badkaret med kläderna på. Då får
du se hur det är med klädbad. Nästa gång tar du av dig och är naken, det känns jättetoppen.
– Men, när du ska bada i sjön, eller i havet, då har du kläderna på i alla fall! Varför?
– Jo, någon kan se!
– Vad är det som är så förfärligt om någon ser?

Naturism på G
God och glad naturism väller fram, ute i världen och i Svea
och Götas brända dalar. Följer man tidningspress och andra
media – intresset för nakenbad och naturism har aldrig varit
större. Vi surfar på vågen.
I dessa dagar kan organiserad svensk naturism fira 90 år. Under vår historiska rubrik

berättar vi om 11 juli 1931, då allt började. Boktryckaren Olle Schmeling i Valdemarsvik är den som har äran av att ha skrivit den insändare i Stockholms Dagblad som satte fart på skutan.
Föreningen som startades av professor Almkvist våren 1932, Hälsa genom Nakenkultur, började verksamheten med att åka ångbåt till en brygga i Mälaren. Där hade
man bad, lekar och tömde sina utflyktskorgar. Avsikten var redan från början att skapa
nakenbad för alla och ett eget föreningsområde.
Till att börja med fick man nöja sig med att ordna bad utflykter runt om i stockholmsområdet: ”Första sommaren (1932) var vi nomader”, berättar en kvinnlig medlem. I
tidningarna stod att läsa om strandprojekt för allmänna nakenbad. Inget av desssa
projekt kunde dock förverkligas.
Föreningen däremot fann 1933 sitt paradis vid Återvallsträsket mitt på Ingarö. Och
där är föreningen, nu Stockholms Friluftsförening, fortfarande kvar. Området är Sveriges äldsta naturistplats, 90-års jublet bryter ut 2023.
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Nakenbad för alla
Det dröjde innan naturiströrelsen fick till allmän badplats där badfolk i största allmänhet kunde löga sina löddriga. Det fanns förvisso badhus och badstränder, ofta med
plank, där man nakenbadade men uppdelat på damer och barn samt herrar, likadant
var inomhusbaden uppdelade.
Sveriges Naturistförbund som fanns på banan från 1958
hade som mål att få till stånd allmänna badstränder för nakenbad. Man jobbade med att intresseera olika kommuner
för projektet.
Stockholms Naturvänner och dess ordförande Hans
Lundström fick Piteå stad intresserad. Piteå havsbad var
dåförtiden en badort på Nordkalotten i ropet. Somrarna i
Norrbotten var soliga och regnfria. Piteå besöktes sommartid av semesterfirare från
Norra Norge och Norra Finland. Kommunen ville bli en badmetropol för hela Norden.
Sommaren 1970 invigdes Sveriges första skyltade nakenbad i Piteå.
Flera framstegskommuner stod i kö. Filipstad i Bergslagen, där blev det till och med
en kommunal naturistcamping, likaså på Öland vid Ekerumsbaden.

Nakenbad idag
Än i dag, nittio år senare, finns kommuner med lyskraft. Kommunpolitiker som förstår
att människorna – även idag – behöver sol, vind och vatten. Växjö kommun i södra
Småland är den stora stjärnan. Där öppnades 2015 Stora Pene, det senast tillkomna
nakenbadet i Svea Rike. Det var ett så kallat medborgarförslag som lämnades in till
kommunen som fick detta fina resultat.
Sverige behöver MÅNGA skyltade nakenbad. Det är bara att kavla upp ärmarna!
Sätt igång! Påverka din kommun. Många av de bad vi har idag har tillkommit på enskilda initiativ.
Och spontana badställen finns överallt i Svea Rike; Vid kust och hav, vid insjöar, på
öar, vid vattendrag.
Hitta ditt eget smultronställe. God och glad naturism.
Svårare är det inte!
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Naturister 2.0
1 SEP 2021

Naturist på cykel i stan, naturist i grönsakslandet
CORONA ÅR är svåra år, även för naturisterna. WORLD NAKED BIKE RIDE – den
nakna cykeldemonstrationen som rullat fram i så många städer runt om på klotet blev
inställd förra året. Och i år har det blivit uppskjutet på en del håll.
London, där har man i många år lyckats samla mer än 1 000 deltagare. Normalt har
man valt datum i juni men i år blev det senarelagt till 14 augusti. I tidningarna talas om
”hundratals deltagare” som efter samling på olika platser cyklade in mot centrala London i tre kolonner. Sprillans nakna, kroppsmålade, eller lätt klädda i fantastiska kostymer. Budskapet var det vanliga Skydda oskyddade cyklister i trafiken, minska beroendet av olja och biltrafik.
Arrangörerna har gjort en del justeringar, de stillastående samlingarna har kortats
ner och den trevliga ”efterfesten” hade slopats helt. Men den stora glada nakencyklingen kunde genomföras 2021. Förra året var det inställt.
https://www.timeout.com/london/news/in-pictures-16-years-of-the-world-naked-bikeride-082021
Även från många andra städer världen över kommer nu rapporter om genomförda nakencyklingar. Det är glädjande naturistnyheter.
Också från naturistcampingar och nakenbad kommer positiva rapporter. De svenska campingarna har haft mycket god beläggning denna CORONA-sommar. Till en del
berör detta på att resor till utlandet mestadels varit svåra eller omöjliga att genomföra
på grund av restriktionerna. Svenska naturister som andra år åkt till campingar utomlands har varit hemma i Sverige denna CORONA-sommar.
Friluftslivet har stått i fokus när andra fritidsnöjen har haft restriktioner. Och där är vi
lyckligt lottade, den svenska naturen bjuder på hart när obegränsade möjligheter. Det
finns många skyltade och väl etablerade nakenbad runt om i landet. Och små smultronställen, där man kan näcka, hittar vi överallt i den svenska naturen.
Och här borde vi svenska naturister kunna bli mycket bättre. Vi är rädda för att ge
oss ut i naturen. ”Naturist i naturen”, det är alldeles som det ska vara. Det kan aldrig
bli för mycket av detta.
En brittisk webbtidning berättar nu om unga franska naturister 2.0. Naturister födda på 2000-talet. 30 procent av 2
miljoner naturister i Frankrike är under 30. De är inte så intresserade av de gamla naturistidealen som lägerliv och
härdande idrotter. De föredrar Urban naturism (naturism i
stan, i simhallar, på teatern och i museer. Viktigt är också
ekologisk föda.
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Vi är alltså långt från bilden av en naturism som består av äldre gubbar som spelar
boule på ett avspärrat naturistområde. Restriktioner under Coronan och alla myndighetspåbud har drivit på utvecklingen.
Professor Johan Almkvist, som startade naturismen i Sverige i början av 1930-talet,
menade att när naturismen kommit in i hemmen behövdes inga föreningar. Är vi där,
nu? – Vi naturistar för att det känns bra, tillsammans med våra vänner. Vi behöver inte
gömma oss långt bort, bakom buskar och plank.

Nakenbadare och andra människor
NR 5 SEP OKT
Att vara naturist på badstranden, att nakenbada, är skönare än att bada med kläder.
För en naturist handlar nakenbadandet om trivsel och trevnad. Vi tycker att det är sunt
att bada textilfritt. Inget fult eller farligt med detta. Vi är inte det minsta konstiga eller
samhällsfarliga. Nakenbadare är precis lika hyfsade som andra badande.
Den som tänker onda tankar över nakna människor på badstranden söker problem
där inga problem finns. Med vilken rätt påstår motståndare till nakenbad att moralen
skulle sitta i kläderna?
Osedlighet handlar om avsikter och handlingar, inte om mer eller mindre kläder!
Detta konstaterade professor Johan Almkvist, naturismens banbrytare i Sverige, i början av 1930-talet.
Sedan dess har utvecklingen gått framåt. 1970, för 50 år sedan öppnades det första
kommunala nakenbadet i Sverige. Det var i Piteå stad, Norrbottens län. Idag har vi i
vårt land ett femtiotal skyltade eller eljest väl etablerade allmänna nakenbad, de flesta
av dessa drivs av kommuner, övriga är ”spontana”.
Det är viktigt att komma ihåg att på ett nakenbad kan
man bada naken. Det är enda skillnaden. I övrigt är det precis samma krav på ordning och hyfsat uppträdande som på
andra offentliga platser. Om 250 meter av badstranden blir
skyltad NAKENBAD är det en mycket liten förändring.
Stranden är lika tillgänglig för alla, skyltarna anger endast
att nakenbad är tillåtet på denna del av stranden. I övrigt är
det, som på alla offentliga platser, beträffande hyfs, ordning, uppträdande.
Nakenbadare är vanliga medborgare som trivs med att vara utan kläder. Vi kan kräva
samma respekt som tillkommer alla människor i ett humanistiskt samhälle.
Påståenden om att nakenbad skulle vara ”onaturligt” och ”förbjudet”, att barn med
flera skulle skadas av att se nakna människor etc. faller på sin egen orimlighet.
I Sverige finns som sagt femtiotalet skyltade eller eljest väl etablerade nakenbad.
Huvuddelen är belägna i direkt anslutning till ett ”vanligt” bad.
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En naturlig syn på nakenheten
18 NOV 2021

Naturismen återger människan något hon förlorat – en naturlig syn
på nakenheten
Den nakna människan är lika sann som den påklädda, det som är naturligt är gott.
Naturismen är ingen sekt. En sekt måste ha en eller flera sektledare och naturismen
har idag ingen ledare, vare sig formell eller informell.
En sekt består av sekterister, folk som förenas av en särskild – och gärna – lite avvikande åsikt.
Organiserad naturism i Sverige idag, det finns både SNF-anslutna föreningar och
helt fristående. Och den stora massan naturister som inte är med i någon förening, eller annan organiserad naturistverksamhet.
Någon enhetlig uppfattning om ”naturism” finns ingalunda. – Gammalt tillbaka talade man ibland om ”solbadarsällskap”, det var folk som badade och solade utan kläder, men som aldrig näckade i nått annant sammahang.
En del menar att naturismen är en ideologi, alltså ett sammanhängande idésystem,
som alla naturister skulle omfattas av. Enlig INF:s mini-defintition från 1974 utmärks
naturismen av gemensam nakenhet, självrespekt, respekt för andra och för naturen.
Och gemensam nakenhet är det som är det naturistiska i sammanhanget, respekt
både för egna och andra har man förvisso i alla ideella föreningar – och inte bara där
…
Enligt det trontal som INF-presidenten Sieglinde Ivo
spred över världen förra året menade hon, att endast de
som betalat avgift i INF-anslutna föreningen, och som hade
INF-passet hängande i en kedja runt halsen, var riktiga naturister, andra var på sin höjd simpla nakenbadare. Inom
Sveriges Naturistförbund är denna respektlösa uppfattning
vida spridd.Som idéologi är den avgiftskrävande INF-naturismen inte mycket att hurra för. Som var och en inser finns
det – både i Sverige och runt om i världen – mängder av helt sjysta naturister som aldrig hört talas om INF eller någonsin funderat på att betala pengar för det s k naturistpasset.
Naturismen är en idé om den sunda nakenheten, egen och andras, som trivselklädsel när väder, vind, omgivning, omständigheter medger detta.
När vi tycker det är lämpligt anlägger vi naturdräkten, konstigare är det inte.
Traditionellt har man inom naturiströrelsen odlat uppfattningen att friluftsliv, idrott
och fysiska aktiviteter hör hemma inom naturismen. Likaså sunt leverne och vegetarisk kosthållning. Allt detta må vara förträffliga vanor, men det går alldeles utmärkt att
idrotta och käka kruska utan att vara helnäck. Att betrakta nakenheten som något po18
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sitivt det är naturismens kännetecken. Textilaren däremot påstår att klädernas uppgift
är att dölja människan – så snart någon kan se – vare sig kläderna behövs eller bara
är i vägen.
Enligt detta resonemang är alla människor naturister, de näckar i badrummet och i
sovrummet – när det är lämpligt.
Naturister näckar när de tycker att det är lämpligt. Precis så.
Olle Schmeling (1889-1953) boktryckare i Valdemarsvik, som med början 1932 gav
ut Dagbräckning, den första naturisttidskriften i Sverige, talade om ”badbyxans vidskepelse”. Och däri hade han en poäng. Det är knappast klädesplaggen som avgör, är
vi sympastiska och samhällstillvända medborgare, är vi det. Sinnelaget ändras inte,
om vi badar iförda textilier eller inte.
Det finns ett talesätt som naturister gärna citerar – Hade det varit Guds mening att
vi skulle gå omkring nakna hade vi fötts sådana.
Harmoni med naturen. Enkelt och naturligt. Lite tillämpad humanism, varken mer eller mindre.
Fotnot
Dagbräckning, Olle Schmelings naturisttidskrift bytte 1939 namn till Solsport. Utgivningen upphörde 1959.

Klädfritt 2.0 Nakenkultur-Nudism-Naturism
19 DEC 2021
1931 på hösten, för 90 år sedan, bildades en liten förening i Stockholm, Sällskapet för
fri kroppskultur. Verksamhet blev det inte förrän våren 1932, då namnet ändrats till
Hälsa genom Nakenhetskultur. Den föreningen, som året efter hyrde ett område på
Återvall, Ingarö, finns fortfande kvar. Namnet är nu Svenska Friluftsföreningen.
Professor Johan Almkvist förespråkade familjenaturism-naturism i hemmet. befrielse från klädernas tyrrani, som han sade. Detta klädfria välbefinnande är grundbulten i
naturismen, då som nu.
Almkvist var inspirerad av nakenkulturrörelsen i Tyskland och Frankrike. Hälso- och
idrottsnaturism var det som gällde på den tiden, Naturism 1.0 kunde man säga med
modern terminologi.
1953 bildades Internationella Naturistfederationen på ett möte på Montalivet, det
stora campingområdet vid franska atlantkusten (invigt 1950). Naturiströrelsens mål
var att att skapa fristäder, naturistläger, där social naturism kunde praktiseras, där
man kunde leva naturistliv 24/7. Campingrörelsen tog fart.
1957 samlades på Hjälmarens Björkö elva representanter för fyra naturistföreningar
i Sverige. Mötet beslutade att Sveriges Naturistförbund skulle bildas. ”Det viktigaste är att vara ute i naturen” sa Karl-Johan Saarväli som valdes till förbundets
förste ordförande.
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Det formella bildandet skedde 1958 på Bohus Björkö. Åtta föreningar – alla som då
fanns i Sverige – anslöt sig. Alla föreningarna hade egna områden. Det fanns åtta naturistplatser.
1970 öppnades Sveriges första skyltade nakenbad. Det är Bertil Flood, Hans Lundström, Bertil Sefbom alla i SNF:s dåvarande styrelse som kan ta åt sig äran för denna
landvinning.
Klädfritt 2.0
Internet har omskapat världen, på mångahanda sätt. Naturister kan ordna grupper
som diskuterar på nätet. Verksamheter som nakenvanringar, nakna cykeldagar, klädfria måltider, dansaftnar etc. organiseras. Utvecklingen av nät-naturismen fick en väldig knuff framåt i och med pandemin.
I många länder är utvecklingen mot nät-naturismen i full gång. Man har diskussioner, dansaftnar, yoga, krokiteckning, tävlingar via nätet. I Sverige planerar SNF att
hålla sin årliga utvecklingskonferens 2022 på nätet.
Naturistföreningarna, främst sådana som arrangerar simhallsbad och bastu, har
stor nytta av nätet. Och de goda möjligheter som bjuds att nå ut med information. De
senaste åren har vi noterat att många populära klädfria badställen har sina egna grupper på Facebook.
Idag finns i Sverige elva naturistcampingar, men Bohus Björkö och Återvall på Ingarö har lämnat SNF. Paradiset i Blekinge är privatägt. För SNF:s vikkommande är utvecklingen sedan 1957 plus minus noll vad avser naturistområden. 17 föreningar är
anslutna. Utanför förbundet finns tiotalet föreningar eller motsvarande som driver naturistverksamhet.
Skaran Klädfria 2.0 är förstås mycket, mycket större än vad föreningarna redovisar
i medlemstal. Naken hemma, naken i naturen, i Sol, Vind och Vatten ... När det är
lämpligt med hänsyn till klimat och omgivning; en livskvalité mer aktuell i dessa pandemitider än någonsin.

***
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NATURISMEN I SVERIGE
ÅRET 2021
Det första året med Corona
Nr 1 JAN FEB.
Det blev en del inskränkningar. Många inomhusbad blev inställda. Men campingarna
rapporterade god beläggning. De som var öppna. Sandvikens naturistcamping i Filipstads kommun och Umenaturists sommarläger på Lyckebo ställdes in. Arrangörerna
menade att det inte gick att åstadkomma en säker miljö i dessa anläggningar. Andra
campingar valde att ha öppet. Regler infördes för antal personer samtidigt i kök och
duschutrymmen. Och många gemensamma arrangemang, kräftskivor med mera, blev
inställda.
Antalet campinggäster var normalt, trots att huvuddelen av gästerna från utlandet
uteblev denna sommar. Istället kom fler svenskar än vanligt, folk som annars hade åkt
till de stora naturistanläggningarna i Frankrike, Spanien eller Kroatien. Nu valde man
att stanna i Sverige, denna sommar. Friluftslivet – där var det inga begränsningar.
Tvärtom rekommenderades härdande friluftsliv i epidemitid. Folk vandrade i våra friluftsområden, antalet parkeringsplatser räckte inte till. Och på friluftsbaden var det invasion. Även från våra skyltade och etablerade nakenbad rapporterades fullsatta
stränder – med coronaavstånd mellan badhanddukarna.

Minnesord: Tom Bloch†
7 JAN 2021

En enkel och naturlig syn på nakenheten
Det var på Stora Idskär i början av 1970-talet som jag träffade Tom Bloch. Han var
en person med stor auktoritet, en vinnande personlighet och goda kunskaper. Och
en hängiven naturist. Han ivrade för föreningsnaturismen, där vi alla hjälptes åt att
göra Idskär till ett verkligt paradis för glada naturister. Han talade ibland om ”kommersiella naturister” som menade att de betalade för vistelsen på naturistområdet
och ville ha tjänster utförda.
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I Idskärsföreningen Stockholms Naturvänner var han ordförande under många
framgångsrika år. Och inom förbundet var han SNF-ordförande 1974-75.
Han är mest ihågkommen för sina insatser som publicist. Han var den som startade förbundstidskriften Tillsammans 1974, tidigare hade SNF Nakna Fakta och
Meddelanden från förbundsstyrelsen, enkla stenciler som kom mer eller mindre oregelbundet. Nu blev det en tidskrift, fyra nummer per år, som de första åren kom ut
som enkelt kontorstryck i A4. Föreningarna hade egna sidor med förtryckt vinjett.
Detta var en tid då föreningarna inte hade resurser att ge ut egna medlemsblad, då
var föreningssidorna i Tillsammans en tillgång för att sprida information.
Från och med december 1976 utgjordes omslagen av originalteckningar av Leif
”Loffe” Norman, konstnär och jazzmusiker, medlem i Stockholms Naturvänner.
Från 1984 blev det boktryck och bättre bilder.
Vår bild är från riksmötet 1974 på Stora Ekenäset, söder
om Borås.
I mitten Bertil Sefbom och Tom Bloch (i vit tröja). Till vänster Karl-Erik Johansson, Västergötlands NF, till höger Bertil Ohrås, Svanrevet.
På 1970 talet besökte Bertil Sefbom Idskär. Han och Tom
Bloch gjorde då långa paddelturer ute i skärgården.
Under senare år blev Tom Bloch Eos-medlem.
1973 gav SNF ut broschyren Soldyrkare. Texten är signerad Tom Bloch.
Soldyrkare är vi allihopa … Men naturister blir bruna över hela kroppen.
Vad är naturism? Naturismen är en livsstil som vill förenkla umgänget
människor emellan. Naturismen vill dessutom återge människan något hon
förlorat; en enkel och naturlig syn på nakenheten.
Tom Bloch
* 26 januari 1942
† 24 december 2020
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FÖRENINGAR
Föreningar och gamla nakenbad
NR 4 JUL AUG
Coronan har ställt till det, inte bara för de gamla föreningarna. Det har även varit svårt
att komma igång med nya föreningar.

Ny förening tar över Multenbadet i Närke
På 1970-talet expanderade naturismen i Bergslagen. 1976
startade Bergslagens Fribad- och Naturistförening som
hade det nya kommunala nakenbadet i Persberg i Filipstads
kommun som sitt träffställe.
Dåvarande ordföranden i Nordisk Solsport, Bengt Wasberg, skrev till Örebro kommun om att öppna ett nakenbad i
Örebro kommun. Kommunen upplät Glasbruksudden i sjön
Multen som nakenbad på prov under 1976 och 1977. Men
badet möttes av protester av markägarna. Sensommaren 1978 ville kommunen flytta
nakenbadet tvärs över sjön Multen.
1979 skedde en sammanslagning med Nordisk Solsport som bildats 1936 på Flisön
i Östergötland och som var en rikstäckande förening. Och 1979 kunde den sammanslagna föreningen Bergslagens Solsport, i S- och T- län, ta det nya Multenbadet vid
Trumön i besittning samtidigt som man fortfarande hade Sandvikenbadet i sjön Yngen.
1983 fick föreningen ett hyreskontrakt på den nedlagda barnkolonin Gustavsberg i
norra utkanten av Nora, nu stod föreningen där med badplats med naturistcamping i
Persberg och naturistcamping och badplats i Nora samt badplats i Multen, Örebro
kommun.
1985 beslutades om en delning av föreningen, delen i Örebro län behöll namnet
Bergslagens Solsport, där ingick Multenbadet. Delen i Värmlandś län tog namnet
Värmlands Naturistförening.
Multenbadet
Det är nu mer än 35 år som NBS-flaggan vajat över Trumöbadet. En del medlemmar i NBS har menat att anläggningen
Gustavsberg borde räcka, och att Multenbadet kunde få annan huvudman.
Nu kommer meddelandet från NBS att arrendet för Multenbadet kommer att övertas av en särskild förening. Vi vet för närvarande inte under
vilka former Multen-föreningen kommer att arbeta, om det blir badavfigter och meddlemskrav för att få bada.
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Sedan 1995 ligger Multenbadet i Lekebergs kommun som detta år bröts sig ur Örebro kommun.
Bildtext: När NBS kom till Multen var det obanad terräng. Föreningen fick jobba med
att ordna badplatsen som numera är ”liten men fin”.

Nygammal förening fortsätter med Solrosen
I Östergötland vid Motala ström finns ett av Svereiges äldsta officiella nakenbad, nakenbadet började 1968, åtmindstone. Föreningen Östergyllen, bildad 1970 av Bertil
Sefbom, kom till till platsen 1972 och det lilla badet blev Östergyllens föreninggsområde.
1983 höjdes arrendet och Östergyllen beslutade att söka ett nytt område med bättrae möjligheter. En del badare tyckte att platsen var okej för deras del och de beslutade sig för att stanna. De bildade Sällskapet Solrosen som tog över arrendet.
Fotot visar Solrosen i gammal tid då kossorna fridfullt betade vid Motala ström.
Den lilla badplatsen finns fortfarande kvar som naturistområde. ”Sällskapet” håller på med en ombildning. En nygammal förening ska ta över och värna om badplatsen.
Det finns en FB sida Solrosen Naturistbad. Där kan
man få information och vägbeskrivning. Enligt uppgift på webben ska det kosta 50
kr per parson att bada på Solrosen.

Skånes sydöstra hörn
NR 6 NOV DEC
NFG Ystad-Österlen, en ny naturistförening – eller snarare
en utlokaliserad del av NF Gränsbygden har bildats. Fyren
på Sandhammaren är ett riktmärke.
Skånes sydkust och sydvästra hörn är dock sedan urminnes tider en prima jaktmark för naturister som söker fina
badstränder.
Stranden mellan Löderup och Sandhammaren, här finns
utrymme för långa strandvandringar i välsittande naturistklädsel. Havet är ofta lite svalt, för den som vill doppa mer än tårna, men stranden och
dynlandskapet är helt enkelt toppen.
De gamle badade här och på 1940-talet hade Nordisk
Solsport sitt årliga sommarläger i Forsemölla vid Gyllebo,
nordväst om Simrishamn.
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Föreningar i Sverige

NR 2 MAR APR
Förening Grundad år
SVEALAND (7)
Uppland
Skeppsmyra Norrtälje NF 1993
Nakenkultur 2004
Stockholmsområdet
Svenska Friluftsföreningen 1932
Eos 1975
Västmanland
Bergslagens Solsport 1936/1985
Mälardalen 1982
Värmland
Värmlands NF 1936/1976/1985
25

NATURISMEN I SVERIGE

GÖTALAND (15)
Östergötland
Sällskapet Solrosen 1983
Vikbolandet 1992
Vitala Folkungaland NF 2017
Småland
Gränsbygden 1978/1983/2010
Kalmarsund 1983
NFG Växjö 2015 Värends NF,
2019 NFG Växjö
Blekinge
In Corporo Sano 1969
Snapphanen 1971
Paradiset SIG 2014
Skåne
Svanrevet 1957
Knähakens NF 1997
Göteborgsområdet
Göteborgs Friluftsförening 1936
Västkusten 1981
Västergötland
Västergötlands NF 1957
Skaraborg 1982
Bara Badarna – Svenljunga
NORRLAND (5)
Gästrikland & Hälsingland
Gävleborg 2011
Medelpad & Ångermanland
Mittnaturist 2006
Västerbotten
Föreningen Umenaturist 1999
Guldstadens NF 2018
Norbotten
Nord 1981
SUMMA RIKET 27
Not
Av 27 föreningar är 17 anslutna till SNF.
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Fristående föreningar (9)
Stockholmsområdet
Svenska Friluftsföreningen
Östergötland
Sällskapet Solrosen
Vitala Folkungaland
Småland
Kalmarsund
Göteborgsområdet
Göteborgs Friluftsförening
Västergötland
Bara badarna −Svenljunga
Gästrikland & Hälsingland
Gävleborg
Medelpad & Ångermanland
Mittnaturist
Västerbotten
Guldstadens NF
Fotnot
NF Paradiset är en särskild intressegrupp inom SNF, föreningen är inte anluten till förbundet och betalar ingen avgift till SNF
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FÖRBUNDET
SNF! Dags att kavla upp ärmarna!
NR 1 JAN FEB
Sveriges Naturistförbund, SNF, har en årlig förbundsstämma som kallas ”riksmöte”.
Det som sker där är val av styrelse och andra årsmötesfrågor. Dessutom har SNF en
årlig utvecklingskonferens som har sin alldeles egen historia. Det gamla namnet var ordförandekonferens, sådana
sammanträden förekommer i en del andra organisationer.
Konferensen låg på vårkanten medan riksmötet hölls sommartid på någon av de naturistcampingar som drevs av anslutna föreningar.
Partisanen i västra Blekinge
Det var svårt att få alla ordföranden att komma samman så det blev namnbyte till utvecklingskonferens. Alla är SNF-anslutna är välkomna att närvara, men förbundet betalar kost och logi samt resa för en person från varje förening.
Under många år kördes konferensen under våren i Ljungsbro, man bodde på ett
vandrarhem och badade i en liten simhall som fanns på platsen. Men för några år sedan röstade riksmötet för att samgruppera konferensen och riksmötet på samma plats
och under sommaren. Styrelsen gillade inte detta, många försök gjordes att ändra beslutet. Och 2019 var konferensen åter på plats i Ljungsbro – och under våren. Men
riksmötet bestämde samma år att återgå till ordningen med gemensam konferens och
riksmöte under sommaren.

Utvecklingskonferens och riksmöte i Blekinge
Coronaåret 2020 genomfördes konferens och riksmöte i slutet av augusti på campingen i Kyrkhult.
I Tillsammans nr 4 2020 finns ett referat från mötena.
SNF:s ordförande ledde utvecklingskonferensen. Man började med att titta tillbaka
på 2019 och de ärenden som då togs upp, det fanns några punkter som inte blivit åtgärdade:
”Medlemspass” – Styrelsen tittar fortfarande efter någon typ av app och/eller QRsymbol, som fungerar som ett elektroniskt medlemskort vilket kan godkännas av INF.
Något riktigt bra förslag har ännu inte dykt upp, men frågan är inte avskriven än.
Fotnot
Med medlemspass menar SNF det internationella INF-medlemskortet som bland
annat det svenska förbundet använder som medlemskort. Många andra förbund,
bland annat det finländska naturistförbundet, har sedan länge egna ”plastkort” som
28

NATURISMEN I SVERIGE

förnyas årligen. Danske Naturister har detta år infört ett elektroniskt kort som kan laddas ner i telefonen.
Medlemsregister – Behovet av ett nytt medlemsregister är stort och frågan är prioriterad. En idé är att försöka skapa ett register där varje förening själv kan administrera
sina egna medlemmar. Detta skulle göra att uppdateringar gällande medlemmar skulle kunna gå mycket fortare än idag.
Styrelsen jobbar med frågan, och hoppas kunna komma med något bra system
framöver.

Gamla och nya föreningar
Så långt återstående punkter från förra året. Och därtill kommer nu två nya punkter:
Förbundet önskar kontakta de föreningar som inte är med i SNF eller deltar på utvecklingskonferensen eller riksmötet, för att starta en dialog om hur vi kan förändras
för att fler ska känna sig hemma i förbundet.
Detta är verkligen en spännande fråga. ”Föreningar som inte är med ...” Sådana
finns förvisso och skälen till att inte vara med i förbundet vaierar. Ingarö och Bohus
Björkö, de äldsta och mest väl etablerade föreningarna är inte med i SNF, båda var
med från början när SNF bildades. Ingarö lämnade frivilligt medan Bohus Björkö blev
utesluten på ett riksmöte 1971, där mötet gick emot styrelsens förslag.
Det är en del krångel och mycket byråkrati för en liten förening att vara ansluten till
SNF, och utbytet är inte i paritet med kostnaderna. För små föreningar, eller ”intressegrupper” som ordnar med badplatser eller arrangerar inomhusbad, finns inget motiv
att varje år sikicka in tiotusentals kronor till förbundet. – Men onekligen är detta med
att vårda förbundstanken och motivera föreningar till anslutning en central fråga för
SNF.
Ännu viktigare är förmodligen att ta vara på de föreningar som fortfarande är kvar i
förbundet. Det finns, som vi brukar säga, ett enormt ”demokratiskt underskott” i SNF,
intresset för förbundsfrågorna är lågt. Cirkus hälften av föreningarna kommer inte till
vare sig utvecklingskonferens eller riksmöte. Och de föreningar som får ha flera delegater på riksmötet deltar med 1 à 2 personer.
Att synas och få fler medlemmar
Frågan om hur vi ska bli mer synliga och locka fler medlemmar diskuterades flitigt.
Ja, här har vi verkligen en stor och viktig fråga. Förbundet bildades en gång (19571958) för att främja naturismen i Sverige, och se till att mydigheter och andra markägare ställer badplatser och campingar till naturismens förfogande. Den målsättningen står forfarande inskriven i stadgarna. Men förutvarande styrelser har hävdat, att sådant ska föreningarna sköta själva, styrelsen har bara representativa och administrativa uppgifter. Och då blir det inte mycket gjort! Inget väsen, ingen ull!
Det är ju så, att om vi har bra föreningar som driver reko verksamhet, då kommer
dessa föreningar att få många entusiastiska medlemmar. – Det finns gott om intresserade naturister i Svea Rike. De som nu är anslutna, i de nuvarande föreningarna, och
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de som jobbar i de fria grupperna, är bara en liten bråkdel av de naturistentusiaster
som finns i landet.
Och om förbundet träder fram på arenan, och propagerar
för naturismen som en viktig livskvalité i samhället, en god,
glag, och inte det minsta samhällsfarlig, då kommer föreningarna att ta emot denna draghjälp med största tacksamhet.
Men, nu har vi en förbundsstyrelse som struntar fullständigt i att skyltade bad läggs ner, och som inte lägger något
krut på att skapa förståelse och tolerans för naturismen i
samhället. Det viktiga ”attitydmålet” är nedplockat från dagordningen. Då blir det som det blir.
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NATURISTVERKSAMHET
Simhall i Stockholm – Gubbängen igen!
12 SEP 2021
Inomhusbadande naturister – i Stockholm finns en lång historia. Redan 1944 badade
naturisterna i Sturebadet. Det var Stockholms Naturvänner, som då hade Näsby holme, en halvö i sjön Aspen, sydväst om staden, och Svenska Friluftsföreningen, med
område på Återvall, Ingarö.
På 1970-talet badade nakisfolket i Aspuddsbadet som var ett litet bad som drevs av
en badförening. Men naturisterna sökte ett större bad och fick då löfte av Stockholms
stad att disponera badtid i Gubbängsbadet vid tunnelbanan i en Söderförort.
Men premiärbadet blev uppskjutet, man måste först ordna med gardiner för fönstren, menade de som hade hand
om badet. – Vi som var med om badpremiären i Gubbängen kan dock berätta att de nyuppsatta gardinerna ALDRIG
kom till användning. Badandet fungerade trots detta utan
problem.
NSNV, som från 1948 huserade på Stora Idskär, var huvudman för naturistbadandet i Gubbängen. Även NF Eos
skaffade badtid i Gubbängen. När NSNV slutade med inomhusbad 2002 bildades Bara Vara för att ”ta vara på” den
badtid som Idskärsföreningen lämnade. När Gubbängsbadet sedan skulle renoveras
fick föreningarna ordna bad i andra simhallar. Eos hamnade i Svedmyrabadet, ett litet
källarbad nära tunnelbanan ”söder om Söder”.
I somras fick vi veta att Svedmyrabadet inte längre erbjöd Eos någon badtid. Men
istället kunde Eos återvända till Gubbängsbadet. Söndagstiden blev dock ändrad till
19.30-21.30, med bassängtid 20-21. Start 3 oktober.

Inga badkläder i bastun!
22 SEP 2021
Fyrishov är en stor badanläggning i Uppsala. ”Norra Europas största äventyrsbad”.
Det finns en stor RELAXAVDELNING, uppdelad i dam och herr. Efter en stängning
för reparation har man nu öppnat relaxen igen.
MEN nu finns nya anslag som säger att BADKLÄDER ska bäras i BASTUN — detta
gäller HERRAVDELNINGEN!
Badkläder i bastun är en barbarisk badsed. — Den som nu inte vill vara naken kan
använda en handduk eller motsvarande. Men åtsittande badkläder är ”oskönt” i en bastu.
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Nu gäller att vi alla säger ifrån. Badkläder ska inte användas i bastun. Vi kan protestera genom att skriva på denna protestlista:
https://www.mittskifte.org/petitions/slopa-kravet-om-badklader-i-bastun?
source=facebook-sharebutton&time=1631799505&utm_source=facebook&share=4edaca9d-1bb0-4e34bbbd-5fb5a9accfa1&fbclid=IwAR1XaXf0zeAAhR5bmQl9tuo0WyrbzgFpvkebMQW0dB6YDcwEbNGg3mn80k
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Simhall Bastu 2021
Inomhusbad i föreningsregi (eller motsvarande) finns 2021 i Stockholm, Göteborg,
Malmöområdet (Burlöv), Kungsör, Markaryd, Svenljunga, Götene, Nora, Sundsvall
och Umeå.
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NATURISTPLATSER
Nakenbad! Nakenbad!
31 MAJ 2021
Aftonbladet har idag en stor artikel om nakenbadet som ökar både i Svedala, i Uppsala och ute i stora världen.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pA3kvV/allt-fler-kastar-kladerna-underpandemin?fbclid=IwAR1TzwRBEdDnZJ1n0AFF4vHt967rNXsjD3VUvIH4RRRkOl513nSFAY7V4Q
Men när artikeln talar om antalet naturistföreningar så sägs att det finns 17 föreningar i
Sverige. Det gäller bara 17 föreningar som är anslutna till Sveriges naturistförbund.
Det finns många fler som bedriver naturistverksamhet.
På kartskissen finns också 11 naturistcampingar:
Skeppsmyra på Björkö utanför Norrtälje
Återvall på Ingarö
Vikbolandet utanför Norrköping
Aplanabben vid Karlskrona
Paradiset i Kyrkhult
Snapphanen i Vilshult
Solhejdan i Skanör
Stora Ekenäset söder Borås
Bohus Björkö utanför Göteborg
Sandviken i Persberg, Filipstad
Gustavsberg i Nora
Vår bild visar Herrfallet vid Hjälmaren, söder om Arboga.
MF Mälardalen vårdar och värnar detta nakenbad
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Nakenbad i Sverige
NR 3 MAJ JUN
Nakenbadat har vi gjort sedan Hedenhös. Ett självklart val –
varför blöta ner kläder när man hoppar i havet?Här i Norden
var bastubadandet populärt när det gällde ”nyttighetsbadande”, att hålla sig någolunda ren. Sedan övergick man till
kar-badande. Det finns mustiga berättelser om storfamiljen
som badade julbad i tur och ordning; först husbonden, sedan husmoran och barnen, därefter pigor, drängar och annat husfolk.
I slutet av 1700-talet upptäckte man att badandet också kunde vara ett trevligt nöje
och en tillgång socialt. Det växte upp badorter där de som hade gott om pengar kunde
tillbringa semestern. Det badades naket men kvinnor och män var för sig. Plankomgärdade badhus ute i vattnet. Det fanns även hästdragna badvagnar med en öppning i
golvet där man kunde klättra ner i vattnet.
En tidstypisk bild från sekelskiftet 1900 handlar om en badbåt för sommargäster i
Laholm som åkte ut till den fina sandstranden i Mellbystrand, dit fanns inga vägar på
den tiden. Sedan gick herrarna till höger och damerna till vänster, eller om det nu var
tvärtom.
Även vanligt folk delade upp sig, kvinnor och barn på ett badställe, männen på ett
annat. Kommunala bad med bryggor ordnades med skilda avdelningar. Men gemensamhetsbad efterfrågades också. Och då kom kravet på badkläder. Badorten Mölle i
västra Skåne blev världsberömd för att man där badade gemensamt, iförda randiga
trikåer.
I Tyskland och Frankrike fanns Nakenkulturföreningar
som menade att gemensamt nakenbadande är både sunt
och välgörande. De startade föreningsområden och 1920
öppnades den första nakenstranden på ön Sylt 1920.
Dessa sunda vanor kom till Sverige i början av 1930-talet.
Det var Stockholm, Malmö, Göteborg som gick i täten. De
nya föreningarna ordnade med platser för sunt leverne, idrott och nakenkultur. Hälsa genom nakenkultur; Återvall på Ingarö; Stockholms Naturvänner: Näsby holme; Nakenhetskultur i Malmö: Natur och Hälsas Friluftsplats i
Bjärred; Solvännerna i Malmö: Solhagen (låg nära där Öresundsbron har sitt landfäste numera), Göteborgs Nudistförening, Bohus Björkö.
Åtta föreningar bildade1958 Sveriges Naturistförbund som hade till mål att ordna
med skyltade nakenbad enligt tyskt mönster. Detta lyckades SNF med 1970 då Pitholmens Havsbad öppnades i Piteå.
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Detta var alltså för över 50 år sedan. Idag finns cirka 50 nakenbadstränder runt om i
Sverige.
Först och främst är det skyltade allmänna bad som drivs av respektive kommun. I
några fall har kommunen slutit avtal med en naturistförening som svarar för en del av
driften. Exempel: Ågestabadet; Stockholms stad och NF
Eos.
Sedan finns nakenbad som har gammal hävd men där
det kommunala engagemanget är ringa eller obefintligt. Vi
kallar dessa bad Etablerade nakenbad. En del av dessa
ligger nära kommunala textilbad, då kan parkeringar, toaletter och annan service samutnytjas. Exempel: Lyckesand vid
Böda Camping på Öland.
Naturligtvis finns i Sverige ett mycket stort antal ”Naturbad” där det går alldeles utmärkt att bada utan kläder. Det är fråga om små ensliga ställen, där du och ditt sällskap kan vara alldeles ensamma. Men även stora fina badklippor och långa sandstränder som samlar stora skaror av nakenbadare. – Dock finns inga badbryggor eller
annan service.
Alla badplat/ser som vi känner till finns listade landskapsvis på vår Wordpresssida Naturístlandet:
https://naturistlandet.wordpress.com/
Bildtexter:
Pitholmens havsbad, Sveriges första skyltade nakenbad,
1970 (sid 31);
Smithska udden, Göteborg; Yngsjö. Östra Skåne; Östra Holmen, Västerås (sid 32).
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Naturistcampingar
Friluftsplats Öppnad år
SVEALAND (4)
Uppland
Skeppsmyra 2006
Stockholmsområdet
Återvall på Ingarö 1933
Västmanland
Gustavsberg 1983
Värmland
Sandviken 1973
GÖTALAND (7)
Östergötland
Vikbolandet 1969 Camp Tyrol
Blekinge
Paradiset 1965 Snapphanegården
Aplanabben 1970
Snapphanen 1976
Skåne
Solhejdan 1957
Göteborgsområdet
Bohus Björkö 1938
Västergötland
Stora Ekenäset 1957
SUMMA RIKET 11
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Skeppsmyra
NR 6 NOV DEC
Skeppsmyra naturistcamping i Roslagen är Sveriges nordligaste naturistplats med stadigvarande camping och övernattning. SNN kom till det vackra området vid havsviken på
västsidan av Björkö 2006. Föreningen hette då SockholmNynäs Naturistförening, SNN. Namnet byttes till Skeppsmyra Norrtälje Naturistförening, SNN.
Föreningen fick hyra ett område som varit textilcamping, det betydde att alla tillstånd
för campingverksamhet var klara. Nu rapporterar SNN att arrendatorn som hyrt ut
campingen till föreningen blivit uppsagd. SNN har nu ett avtal med markägaren. Föreningen menar att det är bra med ett eget avtal, men att det också innebär ökat ansvar
för underhåll av mark och byggnader.
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NATURISTHISTORIA
11 juli 1931
NR 4 JUL AUG

Insändare i Stockholms Dagblad
Den 11 juli 1931 är ett datum att lägga märke till i den svenska naturismens historia.
Denna sommardag publicerar Stockholms Dagblad en insändare med rubriken:
Bort med baddräkterna! Nakna friluftsbad i stället för modegalenskap!
Den insändaren i ”baddräktsfrågan” blir det avgörande startskottet för organiserad
nakenkultur i Svea Rike. Här är den spännande historien.
Insändarskribenten är boktryckaren Olle Schmeling i Valdemarsvik. Han är inspirerad av nakenkulturen Tyskland, där det nu, 1931, finns naturistföreningar av olika
slag, och nakenkulturtidskrifter. Schmeling har 1928 publicerat broschyren Bort med
baddräkterna! Där hade han fått låna bilder från tyska förläggare.
I Stockholms Dagblad ser han 7 juli 1931 en modebild, där en tvådelad dambaddräkt förevisas. Olle Schmeling fattar pennan och den 11 juli publicerar den populära
dagstidningen hans insändare:
I Stockholms Dagblad för i måndags observerar undertecknad å 6:te sidan en bild
av två damer i baddräkter, som enligt underskriften förvandlats till badbyxor. Dessutom påpekas, att “för den solbadande är idén inte så dum!“.
Men vågar Stockholms Dagblad införa ett inlägg, som framhäver den enkla sanningen, att för att man skall helt kunna njuta av såväl sol- som vattenbadet, bör baddräkten alls ej begagnas, utan vinden bör smeka, solen bestråla och vattnet spola
den helt nakna kroppen!
Det är verkligen på många håll i vår vidsträckta landsort möjligt att helt och fullt låta
den nakna kroppen komma till sin rätt i luft, sol och vatten. Detta i större utsträckning
än en fördomsfull mänsklighet inbillar sig. Lätt kan inses, att dylikt till följd av medmänniskors intolerans dock är omöjligt på många håll kring våra städer. Men man
skall också något litet skåda framåt och motverka alla fördomar, som nu hindra de
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nakna friluftsbad, som för 20 år sedan voro de enda som överhuvud taget kommo
ifråga sommartid.
En tidningspress, som verkligen vill verka i folkupplysningens tjänst skulle också
oupphörligt peka på de nakna badens förtjänster istället för att år efter år meddela
alla nyheter om den modegalenskap, som baddräkten i själva verket är.
Naketbadare.
Detta inlägg blir inledningen till en intensiv insändardebatt som pågår fram till den 9
augusti då signaturen Naketbadare själv får sista ordet. Huvuddelen av deltagarna i
debatten tycker, precis som Schmeling, att nakenbad är att föredraga – av varierande
skäl. Men de gemensamma baden får relativt litet stöd. Några insändare förordar bildande av särskilda föreningar för detta ändamål – enligt tyskt mönster. Schmeling
skriver den 4 augusti ett inlägg under eget namn och uppmanar intresserade att tillskriva honom under adress Valdemarsvik. Han sätter även in en annons i Stockholms
Dagblad om broschyren Mot baddräktskulturen.

Professor Almkvist reser i Europa
I juni 1931 besöker Johan Almkvist Frankrike och Sparta-klubbens “Centre gymnique“ i Normandie.
I slutet av augusti går färden till Tyskland, där professorn gästar flera naturistplatser
och gör ett studiebesök i Adolf Kochs skola i Berlin. I Tyskland finns nu två olika naturistförbund med lokalföreningar, dels Riksförbundet som har en allmän värdekonservativ uppfattning och Adolf Koch-rörelsen som är inriktad mot skolundervisning och
gymnastik samt social gemenskap. I medlemsavgiften ingår en försäkring mot arbetslöshet.
Naturistpionjären Olov Karsten Schmeling
(1889-1953)
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Sällskapet för Fri Kroppskultur
Insändardebatten i Stockholms Dagblad slutar med flera uppmaningar att bilda en organisation för nakenkultur. I Valdemarsvik startar Olle Schmeling utgivningen av en ny
och ”fördomsfri” tidskrift som får namnet Dagbräckning.
I tidskriften finner vi en redogörelse för det fortsatta arbetet med att organisera naturismen under hösten 1931:
Genom nämnda uppmaningar kommo intressenterna först i skriftlig kontakt. Det visade sig, att de flesta bodde i Stockholm, vilket snart ledde till personlig beröring. I
början samlade man sig kring ingenjören Erik Salander, på vilkens initiativ 10 herrar
och 2 damer den 2 sept. träffades å Ehrnfelts gymnastikinstitut, Stockholm. Under
ordförandeskap av tjänstemannen Alcor Bauer tillsattes här en kommitté i ändamål att
föra saken framåt.
Saken var dock ny, vadan arbetet i början utmärktes av tafatthet och rädsla för opinionen. Ingen kände sig kallad till ledare. Snart erhöll saken emellertid en energisk
tillskyndare i gymnastikdirektören Erik Schlyter, vilken gjorde professor Johan Almkvist uppmärksam på idén.
Den 8 okt. bildades sålunda preliminärt “Sällskapet för fri kroppskultur“, vars ordf.
blev prof. Almkvist. Sällskapet beslöt att verka i det tysta till dess den bok var utkommen som prof. Almkvist redan påbörjat
I den första utgåvan av Dagbräckning i december 1931 kan man läsa följande:
I Sverige har man under inflytande från utlandet i det närmaste övergivit de förr
brukliga nakna friluftsbaden sommartiden. Men det ligger ej längre tillbaka än att
många ännu minnas den tiden. Därför har fördomen mot den nakna kroppen aldrig
hunnit bli lika stark som i utlandet. Sålunda kan man hoppas att den svenska nakenkulturen sakta men säkert skall växa sig stark.
Även utvecklingen i Stockholm ägnas stort intresse: “Personer som äro intresserade för medlemskap i det tilltänkta svenska sällskapet kunna anmäla sig hos Olov
Schmeling, Valdemarsvik, men endast på personer som kunna och vilja avstå från
sprit och tobak reflekteras.
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Den verklige entusiasten
Nå, gudskelov, att
det äntligen blir kallt,
så alla förbaskade
dilettanter sluta upp
med nakenkulturen.
Från Stockholms Dagblad,
25 september 1931

***
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Spirande naturism i Asien
NR 1 JAN FEB
Barefeet Heaven Hill Naturist Resort i Trang, södra Thailand
Långt om länge var hela sydöstra Asien ett naturistiskt ingenmansland. Här fanns folkrika länder: Indien, Kina, Japan,
Thailand, Indonesien, för att nu bara nämna några. Många
stora religioner – alla tycktes de mena att social nakenhet
var strängerligen förbjudet.
Undantag kunde vara religiösa heliga män, till exempel i Indien, och nakenhet som
heligt reningsbad.

Världens första en naturistförening – i Indien!
Under 1800-talet var Indien en brittisk kronkoloni. Förvaltningen krävde att brittiska
gentlemän tjänade kronan som officerare och tjänstemän i Indien. På fritiden hade de
sina egna klubbar och där fanns väl ett behov av lite förströelse. Och, här från kolonialherrarna i Indien, finns en notering i naturismens stora historiebok: 1891 Fellowship
of the Naked Trust, en kamratförening, endast män, kan man förmoda, som prövar
lite näckande under solen som gemensamt nöje.

1900-talet
Hela 1900-talet förblir sydostasien en nedmörkad världsdel – ur naturismens synvinkel. En del hippieturister, kommer förstås resande, ofta till Indein. Där på västra kusten
ligger Goa, en portugisisk koloni fram till 1961. Många turister söker sig till Goa, även
en och annan nakenbadare, kan man tänka.

Badparadiset Thailand
De stora turistströmmarna går dock till Thailand, där finns många fina tropiska badstränder. Badfolk kommer från Europa, Japan, Nya Zeeland , Australien. Men ack och
ve, nakenbad godtas inte av vare sig det civila samhället eller de religösa organisationerna.
Men där det finns turister som vill nakenbada finns det researrangörer och hotellägare som ar intresserade. – Idag finns i Thailand ett antal naturistanläggningar,
men de allra flesta är belägna i inlandet. Att hitta en strand för nakenbad är fortfarande
väldigt exklusivt. Istället arbetar naturistförbundet i Thailand med att ordna utflykter
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och möten där folk kan praktisera naturism. Det berättas att thailändarna hakar på, de
svarar för hälften av deltagarna vid naturistarrangemangen. Thailand är på G som naturistdestination!
Naturist Association Thailand, NAT, är mycket aktivt på webben: http://thailandnaturist.com/
NAT är ansluten till INF.
The Bare@ll magazine är medlemstidskrift för NAT.
Premiummedlemmar får en tryckt papperstidskrift, andra får
läsa på datorn.Malaysia
I grannlandet söderut på Malackahalvön har man islam
som statsreligion. Offentlig nakenhet är olaglig och belagd
med stränga straff. Det innebär en del svårigheter för den
som vill ordna naturistverksamhet. Det har öppnats två naturistanläggningar, Hulu Langat och Gombak, båda nära
huvudstaden Kuala Lumpur.
Det finns rapporter om små naturistgrupper som gör utflykter, men också om motåtgärder från myndigheterna. Det
finns en webbsida https://www.spotnaked.com/naturism-inmalaysia/1403/
INF har i sin förteckning Malaysian Naturist Association,
som korrespondent, en organisation som (ännu) inte är medlem i INF, det finns ingen
hemsida, bara en epost adress.

Öriket Indonesien
Islam är statsreligion, Indonesien är befolkningsmässigt världens största islamistiska
land.
Ön Bali och en del andra områden tar emot stora mängder turister från hela världen,
men något naturistresemål är Indonesien inte. Det finns två naturistanläggningar för
nakis-folk, Bali Au Naturel och Glass House, båda på norra Bali. Och två stränder där
man ska kunna näcka någorlunda – maxstraffet för offentlig
nakenhet är 10 år, nota bene.
Vill man leta efter ensliga stränder är både östra och västra delen av Bali glesbefolkade och det är ju alltid något.
Det finns små lokala naturistgrupper som samlas på undanskymda platser, mer är det inte.
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Taiwan – den stora ön utanför Kinas södra kust
På Taiwan finns ödsliga bergsområden, där finns möjligheter att hitta tillflykter, även
för nakis-folk. Det finnas en liten naturistförening, men då den energiske ledaren nyligen avlidit får vi se hur det utvecklas.
https://www.facebook.com/TaiwanNaturista
INF listar TWN Taiwan, som korrespondent. Det finns ingen hemsida, bara en epost
adress.

INF:s mål och medel - INF-presidentens debattinlägg
1 MAR 2021
Mål och medel för INF har alltid varit ganska diffust. Det är många länder och flera
världsdelar inblandade. Villkoren för naturism är högst skiftande. Alla länder har sin
lagstiftning, och därvidlag har den internationella naturistorganisationen inte mycket
att säga till om. INF kan och bör göra reklam för naturismen och sprida det glada budskapet, det är alla överens om. Men Jorden är en stor planet, där finns många religioner och talas talas många tungomål – det finns en del påtagliga problem att marknadsföra naturismen globalt.
Bilden är från Argentina, är det nakenbadare eller naturister
som vi ser??
Enligt stadgarna ska INF verka för alla naturister och för naturismen i hela världen. Många nationella naturistförbund arbetar med att värna naturismen i samhället. Det svenska naturistförbundet sprider information, dels om föreningsområden men också om badplatser och naturistmöjligheter i största allmänhet.
INF:s president Sieglinde Ivo sitter nu på övertid. Hon har varit president i 12 år.
Hennes senaste tvåårsperiod gick ut hösten 2020 då INF:s kongress skulle ha hållits i
Slovenien. Men mötet blev uppskjutet på grund av Corona till mars 2021, och sedan
till hösten 2021.
Sieglinde Ivo deltog i det globala Naturistforumet på nätet som genomfördes i november 2020. Arrangörer var BN, det brittiska naturistförbundet, och AANR, det stora
naturistförbundet i USA, som lämnade INF 2010.
Hennes anförande väckte stor förvåning, för att säga förtvivlan i den internationella
naturismen. Hon menade att det bara finns en enda sort av naturism i denna värld, de
föreningsanslutna, i föreningar anslutna till INF, nota bene. Alla andra naturstiskt sinnade, är bara frisvängande nakenbadare och ointressanta för den ideella organisationen.
Om Sieglinde Ivo får råda ska INF inriktas mot att enbart arbeta för dem som redan
är medlemmar i de anslutna förbunden. De riktiga naturisterna, enligt hennes uppfattning. Mer eller mindre tillfälliga nakenbadare som naturistade hemma eller på semes46
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tern är ointressanta för organisationen. Däremot menade hon att INF:s kopplingar till
olika kommersiella naturistanläggningar kunde utvecklas ytterligare. Och ingen ambition att arbetet för naturismen i samhället, runt om i världen.
Inom British Naturism förs en debatt om vilka skäl som kan ligga bakom Sieglinde
Ivos omsvängning. Kan de vara så att ”medlemskorten är INF:s enda egentliga inkomstkälla, varje kort kostar 1,5 Euro, medan de så kallade nakenbadarna inte tillför
en enda cent. Även samarbete med kommersiella anläggningar kan ge lite ekonomiskt
utbyte.
INF-presidentens anförande i det globala naturistforumet finns nu i Federation Focus, INF:s nättidskrift. Nedladdning här
Klicka för att komma åt focus-february-2021-en.pdf
INF-presidentens bidrag hittas på sid 8-9 i Federation Focus, februari. Utöver den
engelska utgåvan finns det motsvarande utgåvor på franska och tyska.
Bland det brittiska naturisterna som deltar i debatten finns det flera som anmärker
på språkriktigheten i den engelska utgåvan. De menar att översättningen verkar gjord
av någon maskin. – Engelska är dock ett officiellt språk inom INF och organisationen
borde kunna bistå presidenten med en fullödig översättning av detta viktiga debattinlägg.
Vad tycker DU?
Vilka mål ska Internationella Naturistfederationen ha?
Här i vår webbtidskrift NATURISTEN kan Du medarbeta!
Skriv en kommentar!
Skriv ett debattinlägg!
Resehandbok för naturister eller för nakenbadare?
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Nu är det dags – INF:s världskongress 2020
30 SEP 2021
Den internationella naturistfederationen – där även SNF är en av medlemmarna – har
inte rosat marknaden de senaste decennierna. Det har varit mycket byråkrati och lite
ull.
Kongressen 2020 har varit uppskjuten två gånger på grund av pandemin, nu ska
den äntligen bli av. 7-10 oktober 2021 samlas delegaterna på en badanläggning i
nordöstra hörnet av Slovenien, nära gränserna till Österrike, Ungern och Kroatien.
INF:s världskongress hålls vartannat år, det innebär att nästa gång är 2022.
Vi har tidigare berättat här i Naturisten om de skandalartade turerna efter kongressen 2016 i Nya Zeeland. Där valdes en ny president, Armand Jamier, från Frankrike.
Men den bortvalda presidenten, Sieglinde Ivo och hennes hov, kunde inte acceptera
detta. Genom diverse intriger lyckades man ogiltigförklara valet. Det var INF:s juridiske rådgivare som bestämde detta – i INF:s statuter finns förstås inget stadgat om någon sådan befogenhet.
Vid ett extra möte 2017 kunde Sieglinde återväljas som president på 4 år. På grund
av den uppskjutna kongressen har hon fått ytterligare 1 år som INF:s högste företrädare.
Nu kandiderar hon för ytterligare en period, blir hon återvald innebär det att hon
kommer att ha haft posten hela 16 år.
Men, det finns en motkandidat, Stéphane Deschênes, från Kanada. Han är en
mycket välkänd naturist som driver Bare Oaks, en naturistanläggning utanför Toronto
och som är aktiv på nätet (The Naturist Living Show). Han har tidigare suttit i INF:s
styrelse, men avgick då det var så mycket prat och ingen verkstad. Han backas upp
även av det brittiska naturistförbundet.
Hans vallöfte är att ge INF tillbaka till de ingående federationerna, nu har organisationen länge nog styrts av en kamarilla runt Sieglinde och vicepresidenten Jean Peters. De flyger Jorden runt och har sammanträden, men något mätbart resultat har inte
nåtts.
INF-styret föreslår en höjning av avgiften till INF, den som alla föreningsanslutna
måste betala till INF via våra nationella förbund. Men vi är nog många som tycker att
en avgiftshöjning borde vänta tills INF kan uppvisa något positivt resultat.
INF:målsättning har varit på tapeten många gånger tidigare och nu på kongressen
görs ytterligare ett försök. Runt om i världen varierar förutsättningarna för naturism och
bland de nationella förbunden finns olika uppfattningar om vad INF egentligen ska
syssla med.
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INF:s 37:e Världskongress
19 OKT 2021
Världskongressen slutade i ett märkligt antiklimax. —
Efter 12 händelsefattiga år med Sieglinde från Österrike hoppades många på en nytändning, när den
världskände naturisten Stéphane Deschêne kandiderade i presidentvalet. Och Stépahne blev vald till ny
president men kongressen neslutade också att INF de närmaste åren ska ha
två presidenter …
Internationella Naturistfederationen bildades 1953 på Montalivet på Frankrikes atlantkust. Följande år genomfördes en kongress i Wien, därefter har INF haft världskongresser vart annat år.l
Kongressen var inplanerad att äga rum hösten 2020 i Slovenien, Coronapandemin medförde en senareläggning, till våren 2021 och sedan till 7-10 oktober 2021.
INF har snart 70 år på nacken men fortfarande svävas det på målet när det ska förklaras vad organisationen egentligen ska syssla med. Tidigare har det betonats att
INF ska verka för alla naturister/nakenbadare i hela världen, men många bakåtsträvare ”föreningsmufflare” finns.
Nu valdes den världskände och välfrejdade naturisten och kanadensaren Stéphane
Deschênes till ny INF-president på fyra år. Det är ett val som applåderas världen över
och som innebär förhoppning om en nytändning för INF.
Sieglinde Ivo, från Österrike, kommer att kommas ihåg som den INF-president som
röstats bort inte mindre än två gånger men som ändå inte behövt avgå. Nu ska hon –
enligt mötets beslut – vara ”vicepresident” vid Stéphans sida ytterligare 4 år, och sedan bli hederspresident på livstid. – Ingen “vicepresident“ finns i INF-stagarna.
INF är i sin nuvarande skepnad en dysfunktionell organisation. Det finns en svartrocksfalang – främst inom flera nationella förbund i Syd- och Centraleuropa – som
hävdar att naturism innebär inåtvänt navelskådande, endast de som har INF-kortet är
godkända som naturister – och INF ska verka endast och allenast för kortbärarna. Den
stora världsvida skaran som gillar nakenbad är definitivt inga naturister enligt dessa
svartrockar.
Men det finns – även inom INF – många humanistiska naturister. Stéphane Deschênes torde vara en progressiv och framåtriktad naturist. Han finns på nätet som Naturist Living Show Podcast och han driver den välkända campingen Bare Oaks utanför
Toronto. – Där är det självklart att personalen bär naturdräkt och inget krav finns att
gästerna måste klä på sig för att äta middag.
Den här bristen på samsyn går genom stora delar av naturistvärlden. – Berättar du
för vanliga svenska föreningsnaturister att du går naken hemmavid tittar de sig ner49
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vöst omrkring för att kolla om någon hört vad du sade. Säger du, att du brukar vandra
naken i naturen, är det ren skräck som lyser ut deras ögon.
Mycket när det gäller INF handlar om byråkratin och procedurfrågor som inte har
något att göra med naturismen. Nu hade man inledningsvis en stor debatt om Frankrike skulle få rösta eller inte. Ordföranden i det franska förbundet NNF var närvarande
men inte inskriven som delegat. Istället var en annan medlem i den franska förbundsstyrelsen utsedd att representera NNF. Men Exekutiva kommittén vägrade att acceptera detta eftersom personen ifråga ingick i INF-styret som EU Assessor och därmed
inte kunde representera NNF vid mötet.
Den viktigaste frågan under kongressen var valet av ny president för kommande 4
år. 2016 valdes en ny president, Armand Jaminer från Frankrike. Men Sieglinde Ivo
och hennes hov lyckades ogiltigförklara valet så att hon kunde fortsätta att vara INFpresident fyra år ytterligare. Och nu kandiderade hon för ytterligare 4 år vilket i så fall
skulle ha inneburit att hon 2024 suttit på tronen 16 år.
INF:s Juridiske rådgivare (President of the Legal Counsil) stödde uteslutningen av
Frankrike men då han själv var medlem i NNF så förklarades han vara jävig.
Uppgiften att besluta gick vidare till vicepresidenten i INF:s Juridiska råd. Och han
tyckte tvärtom, att Frankrike skulle ha en röstberättigad delegat. Men han föreslog att
mötet skulle rösta om saken. Och en överväldigande majoritet röstade för att EU-assessorn från Frankrike skulle gå in som delegat för NNF.
En annan internjuridisk fråga som togs upp var uppgraderingen av INF:s webbsidor.
Det var ett fett kontrakt som givits till ett ungerskt bolag utan att någon egentlig upphandling ägt rum. Och detta beslut hade tagits av tre personer i Exekutiva Kommittén
och inte i Central Committee.

Stéphane Deschênes valdes till ny president med 104 röster mot 68
för Sieglinde Ivo
Det är ett valresultat som lyser upp hela den lite dimmiga naturistvärlden.
Dock antog mötet ett märkligt beslut att Sieglinde Ivo ska fortsätta att ha uppgifter under en övergångsperiod, för att sedan bli hederspresident. Alla vänner av god ordning
undrar vad det är fråga om. Att det vid byte av befattning måste vara en överlämningsperion, är ju inget märkligt. Men här ska perioden sträcka sig över flera år.
Det är uppenbarligen så att svartrockarna som under alla år stött Sieglinde – och
accepterat alla märkliga turer med brott mot stadgar – känner sig trampade på tårna
av att hon inte blev omvald även denna gång.
Det är ju så i många nationella förbund att det är samma personer som deltar på
INF-kongresserna och det är ganska tydligt att vänskapskorruptionen – stödet i vått
och torrt för Sieglinde – spelar stor roll.
Vi vet ju, att när Sieglinde tillträdde så ändrade hon på mångt och mycket. Sedan
begynnelsen har INF haft sitt sekretariat i Antwerpen i Belgien. Sieglinde stängde ner
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detta. INF-personalen i Antwerpen fick köpas ut för rejäla summor. INF-biblioteket
överlämnade hon till ett tyskt idrottsbibliotek i Hannover.
I Linz i Österrike, hennes hemstad, hyrdes ett nytt INF-kansli i ett av grannhusen,
där anställde hon sina egna släktingar som INF-avlönad arbetskraft.
Troligen är detta kansli en viktig del när Sieglinde Ivo ”med alla medel” försökt vara
kvar som president. 2016, när hon blev bortvald, finns det ett vittne som hört henne
säga till sina förtrogna att ”kansliet i Österrike” måste räddas, det fanns ett nyskrivet
kontrakt på flera år.
Men i sak betyder det nog ingenting, att Stéphane får dras med Sieglinde som
”vicepresident”. Hon har varit president i 12 år, utan att ha åstadkommit någonting,
och det är knappast troligt att hon nu ska kunna bidra med något.
Ännu finns ingen fullständig rapportering från kongressen. Vi återkommer med mer
analyser när ”kongress-dimmorna” skingrats!
Och, värt att notera, endast några få förbund i Europa tycks ha observerat att INFkongressen ägt rum. SNF, det svenska förbundet, har i sin information inte ett ord om
saken …

INF:s medlemsländer 2021
Den internationella naturistfederationen tillkom 1953, det är en del år sedan. Fortfarande är det inte klarlagt vad man ska syssla med. Det är 40-talet länder anslutna, antingen med sina nationella förbund eller med en korrespondent, en mindre naturistgrupp
som har kontakt med INF-styret.
En egenhet för INF, rätt märkligt för en ideell och allmän organisation, är att numera
får det bara finnas ett förbund från varje land. Detta leder till en del märkligheter.
I Schweiz finns ett gammalt ärevördigt förbund, som flera gånger sökt anslutning till
INF. Men detta beviljas inte, det finns ett annat, mycket mindre och yngre, naturistförbund i Schwiez som representerar landet i INF.
I Danmark har vi stora och mycket aktiva Danske Naturister, under många år extraordninär medlem i INF, som nu blivit helt utblockerade av det gamla naturistförbundet Dansk NaturistUnion.
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Men, observera, det har inte alltid varit så, på 1970-talet fanns två västtyska naturistförbund i INF. Då gick detta an men numera blockerar de gamla naturistförbunden så
att inga nya får anslutning i INF. – För en del år sedan hade vi i SNF en ordförande
som på frågan om varför SNF skulle vara med i INF svarade: För att hindra andra förbund att bli medlemmar (i INF).

52

PANORAMA

PANORAMA
SVERIGE
”Fler borde bada nakna”
NR 3 MAJ JUN
Arbetarbladet, en tidning som utkommer i Gävle, publicerade 18 mars en insändare
med denna rubrik. Redaktionen tycker att uppmaningen har mycket fog för sig. Alldeles rätt, alla borde bada nakna.
Tyvärr är det så att i det vackra landskapet Gästrikland känner vi inte till nått enda
nakenbad. — Känner Du till något sådant ställe som vi skulle kunna tipsa om?
https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-fler-borde-bada-och-sola-nakna?
fbclid=IwAR3MVUX879Rn4EKLgCaA18lg6m_q171XvkcvFIOfn7V9xr8B4qKsZYwf8w

”Nakna lite oftare”
NR 3 MAJ JUN
Alla är vi naturister, innerst inne; alla mår vi bra av att slippa
kläderna. — Här ett litet debattinlägg som publicerats i Östersundsposten. Vi citerar:
Just nudism är något som ökar i Sverige och framförallt
märker jag hur trendigt det är bland yngre.
Jag noterade en stark trend med nakenbad i somras till
exempel.
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Dagens Nyheter i södra Skåne
NR 4 JUL AUG
Dagens Nyheter har publicerat ett reportage om nakenbadare på de skånska stränderna. Det handlar om att badfolk,
både med och utan badkläder, söker sig till dessa fina
stränder.
I Trelleborgs kommun finns inga skyltade ”nakenbad”.
I Ystads kommun brukar nakenbadarna hålla till på östra
delen av stranden nedanför Sandskogen. Går man österut
kommer man till Nybrostrand som också har hävd som nakenbad.

Längre österut finns Hagestads naturreservat, en fantastisk playa med höga dyner innanför stranden. En strandvandring från Hagestad till Sandhammarens fyr rekommenderas. Här slutar Sverige – vackrare blir det inte.
Dagens Nyheters text är en låst artikel, för oss som inte är prenumeranter är det inte
mycket att hämta.
https://www.dn.se/sverige/naturister-och-hemestrare-i-strid-om-de-skanskastranderna/

Liljeholmsbadet – en sista gång?
NR 4 JUL AUG
Det flytande badhuset, Liljeholmsbadet, invigdes 1930. Det
låg vid Hornstull. Stockholms Naturvänner badade där på
1940-talet. I oktober 1950 havererade badet och föreningen
blev badlös i två år. Badet har används långt fram i vår tid. –
Det fanns bara en bassäng och det var skillda dagar för da54
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mer respektive herrar. Sista gången badet väckte uppmärksamhet i naturistkretsarna
var det fråga om badbyxtvång under herrbadet …
De senaste åren har badbåten inte haft någon användning. Nu hotar skrotning!
En opinionsgrupp arbetar för att rädda badet.
Badbåten är ritad av Gunnar Leche, som 1920-54 var stadsarkitekt i Uppsala. – Naturistens Uppsala-redaktion är sålunda inrymd i ett Leche-hus!
https://www.svd.se/gamla-offras-for-annu-en-krogponton

Riksmöte i Paradiset
NR 5 SEP OKT
27-29 augusti genomfördes SNF:s utvecklingskonferens
och det s k riksmötet, förbundets årliga förbundsstämma, på
naturistcampingen i Kyrkhult i västra Blekinge.
Campingen startade redan på 1960-talet av Myrtel och
Wilmar Rietz, den hette då Snapphanegårdens camping.
Wilmar startade en förening som kallades Snapphanen.
1976 lämnade föreningen Snapphanen platsen vid Slagesnässjön och flyttade västerut till Störsavången i Vilshult. Wilmar bildade då en ny förening, Partisanen, och namet
på naturistplatsen blev Partisanen naturistcamping, senare Paradiset Partisanen och
numera bara Paradiset.
På utvecklingskonferensen 27 augusti diskuterades en digital utgåva av Tillsammans och behovet att göra reklam för naturismen.
Något protokoll från själva riksmötet föreligger inte när detta nummer av Naturisten
har pressläggning – vi återkommer.

Svensk naturism enligt USA-Wikipedia
Nr 6 NOV DEC
Det handlar om nakenbad runt om i världen. Listan är lång, som man kan förstå. Men
listan för SWEDEN är ack så kort …
Stockholm area
Ågesta Nude Beach – helt okej
Långholmen – Ja, läget mitt i stan är ju bra …
Källtorp Nude Beach – klippstrand, inga allmänna bekvämligheter skriver dom, vi är
beredda att hålla med.
PGs Udde Nude Beach – Tja, som badstrand är det väl inte så komfortabelt …
Saltsjöbadens friluftsbad – Tja, det är ju delat dam och herr (vilket också sägs i den
engelska texten).
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Gothenburg area
Amundön – Okej och exotiskt för en utlänning …
Amundön, paradis för naturistturister
Bohuslän
Kattholmen – Saltö och Strömstad nämns i texten, vi hoppas att den utländska naturistturisten tar sig dit.
Korsholmen – Kosteröarna är helt okej som turistmål,
men det är en rejäl distans ut i havet …
Vår kommentar: Gamla Sweden har många fler nakenbad!

DANMARK
Vedsølejren
NR 1 JAN FEB
Ungefär mitt på Jylland, vid staden Viborg, ligger Danmarks äldsta naturistplats. Början skedde redan 1936, samma år som Nordiskt Naturistförbund bildades i Sverige,
på en ö i Östergötlands skärgård.
NNF bytte 1939 till Solsport.Det var familjen Nielsen som
startade campingen och idag drivs den i andra generationen
av Herulf Nielsen. Det är en liten plats, men det finns moderna bekvämligheter, wifi, tvättmaskiner, torktumlare, duschar
och toaletter, kök och gasolgrill, badbrygga, fiskebrygga,
båtar och förstås en bastu.
Solsportföreningen Danmark Vedsølejren är det fullständiga namnet. Och uttydningen
av ”Vedsølejren” är inte ”Vid-sjön-lägret” utan det är så att sjön heter ”Vedsø”
http://www.vedsolejren.dk/dansk.htm

Nye topløse tider
NR 2 MAR APR
Danske Naturisters webb berättar om utvecklingen i Danmark.
Kvinnors bara bröst på badstranden har en lång historia. De danska kvinnorna har
varit väl framme i utvecklingen. Redan på 60- och 70-talet fanns detta med bar överkropp, även för kvinnor, på dagordningen. Kvinnor menade att deras kroppar var deras angelägenhet, de skulle själva bestämma. Kvinnokroppen finns INTE där för att
tillfredsställa männens begärande blickar.

56

PANORAMA

På 70-talet blev toppfriheten det normala på danska badstränder, men på 80 talet svängde utvecklingen, det blev
helt påklätt. Nu tycker kvinnor åter att de ska få sola brösten, om de vill.
DN refererar till en artikel i DR (Danmarks Radio)
https://www.dr.dk/nyheder/indland/nye-toploese-tider-derer-ingen-der-skal-sige-det-kan-jeg-ikke
Når flere kvinder har bare bryster på offentlige strande og i parker, handler det om retten til selv at vælge, hvornår man er seksuel, og hvornår man ikke er.
Kvinnor säger:
– Der er ingen, der skal sige, at det kan jeg ikke.
– Det er politiske strømninger, som handler om selvbestemmelse over egen krop,
blandt andet på sociale medier, der gør, at vi i dag ser flere topløse, og det er en god
ting.
Bildtext: Arkivbild

Frederiksbergs Svømmehall repareras
NR 3 MAJ JUN
Danske Naturister har under nånga år haft inomhusbad i Frederiksbergs svømmehall.
För närvarande är även i Danmark simhallar och andra bad stängda på grund av pandemin. Men Frederiksberg är stängd på grund av renoveringsarbeten. Enligt planen
skulle ombyggnaden varit klar nu i april. Men arbetena har dragit ut på tiden. Simhallen beräknas kunna öppnas först i höst.
DN:s lokalavdelning har planlagt höstterminen med start 12 september. Men det är
inte säkert att badandet kan starta då. DN återkommer med datum.

World Naked Hiking Day 2021 – Bidstrup Skov
NR 4 JUL AUG
DN berättar: Den 20 juni. Det var ingen anmälning så det var spännande att se hur
många som mötte upp. Väderleken var inte den bästa. 9 deltagare kom. Kläderna lämnades i bilarna. Vägsträckan var ca 7 km.
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Helvedeskedlen var första stoppet. Vi gick huvudsakligen
på de grusade gångstigarna för att utdgå fästingarna, och
det medförde att vi mötte många andra vandrare, men ingen kom med någon kritisk kommentar – tvärtom. Stora leenden och önskan om ”god tur”.
Just när gruppen kom till rastplatsen kom ovädret. I regnet var det praktiskt att vara klädfri. Sedan kom solen åter
och man gick tillbaka till startpunkten.
Blidstrup Skov ligger mellan Ringsted och Roskilde

World Naked Hiking Day 2021 – Græm Strand
NR 4 JUL AUG
Græm Strand ligger vid Västerhavet i Holsterbro kommun, Den blev officiellt skyltad
som FKK-strand 2016 och kommunen ordnade sedan varje år en officiell invigning. Nu
fortsätter DN Midt Vest med detta arrangemang. Och 20 juni skulle föreningen kombinera med en nakenvandring med en särskild naturguide.
Vädret 20 juni vid Västerhavet var väldigt friskt med låg temperatur och kraftig vind.
Det blev en påklädd vandring på 2 timmar i strand, dynlandskap, hed och skog, där ca
18 personer deltog. DN:s mobilsauna var på plats och det fanns skaffning. Vinden
gjorde att Västerhavets vågor var så våldsamma att ingen tänkte på att simma ut i vågorna.

Spencer kommer till Danmark
NR 4 JUL AUG
Den världsberömde amerikanske nakenfotografen Spencer Tunick kommer för första
gången till Danmark. Detta ska ske 4 september. Fotograferingen ska ske vid Heartkonstmuseet i Herning, en dansk stad, ungefär mitt på norra Jylland. Här information
om evenemanget: https://socledumonde.org/
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Aalborg Naturist Camping
NR 5 SEP OKT
Ålborg är Danmarks fjärde stad befolkningsmässigt med 125 000 innevånare. Staden
ligger vid Limfjorden, långt i norr på Jylland. Där finns en naturistcamping som är en
del av en större camping med vandrarhem.
NF Nordjylland som verkade här är nu upplöst. Föreningen var ansluten till Dansk
NaturistUnion, det gamla danska naturistförbundet, som nu bara har fyra föreningar
kvar, Böjden och Lillebelt på Fyn, Vedsöö och Lyngbo på Jylland. – Kysing på Jylland och Solbakken på Själland är fristående och tillhör varken DNU eller DN.
Naturistdelen på campingen i Ålborg har 105 ställplatser,
eget santitetshus och lekplats, det är bara receptionen som
är gemensam med textildelen. Denna sommar har beläggningen på naturistdelen varit låg. Ägaren till campingen är
nu i beråd inför framtiden. – Ska naturistdelen vara kvar?

Bara bröst på altanen
NR 5 SEP OKT
Tidningen Politiken berättade 27 juli om två unga kvinnor som fått klagomål när de
solbadat toppfria på den altan som hörde till deras bostad.
Torben Larsen som är formand för Danske Naturister svarade i tidningen den 1 augusti:
Så skete det igen. Endnu en grundløs klage over nøgen hud i det offentlige
rum. Jeg tænker selvfølgelig på indlægget ’Vi vil have lov til at have bare bryster på
altanen’ af Sofie Rømer Henriksen og Salka Stougaard Rafn bragt i Politiken tirsdag,
den 27. juli 2021.
Her bruger de krænkede ejendommens bestyrelsesforkvinde som budbringer i stedet for at henvende sig personligt til pigerne. Dette er typisk for den slags klager. De
krænkede tør ikke stå ved klagen og vælger anonymiteten, dels for at undgå en ubehagelig konfrontation, dels fordi de i virkeligheden ikke har nogen rationelle argumenter for klagen.
Man føler ubehag ved at se på den letpåklædte adfærd på altanen, hedder det i
klagen. Men så kig dog væk!
Jeg føler ved gud også ubehag ved synet af mangt og meget af det, jeg præsenteres for rundt omkring bl.a. i medierne, uden at jeg af den grund farer i blækhuset.
https://www.naturister.dk/blog/506189/
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Naken yoga
NR 6 NOV DEC
Danske Naturister är stolta över att nu kunna presentera en ny vinteraktivitet:
Nøgenyoga.
AnläggningenTemple Yoga finns i Charlottenlund som ligger strax norr om Köpenhamn. Blid yoga är en enkel form som alla kan delta i, även nybörjare. Det är en professionell yogainstruktör som själv är påklädd. 5 gånger om 75 minuter kostar 775
DKR för DN-medlemmar, 850 DKR för övriga. Tid 17.30-18.45, söndagar 21 nov, 19
dec, 9 jan, 6 feb, 13 mar. Gruppen består av max 15 deltagare, först till kvarn gäller. –
Blir det stort intresse kommer DN att undersöka möjligheterna att öka utbudet.
Mer info finns på DN:s webb https://www.naturister.dk/blog/ny-aktivitetnoegenyoga/
Bildtext: Arkivbild

NORGE
Klädfritt Spa söder om Oslo
NR 1 JAN FEB
Badanläggningen The Well (Källan) bjuder in till nakna bad i
bastun. Så här skriver man på webben:
På The Well setter vi de absolutt høyeste krav til
renslighet og hygiene.
Derfor er det ikke tillatt å benytte badetøy i våre
badstuer og dampbad.
Låter mycket trevligt, tycker vi på redaktionen.
https://thewell.no/den-nakne-sannhet
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Naturist-Nytt hyllar Lucien Freud
NR 1 JAN FEB
Norska naturistförbundets tidskrift, som är sambunden med
SNF:s Tillsammans, har i sitt senaste nummer, nr 4, 2020,
fyra bildsidor med målningar av den världsberömde brittiske
konstnären (som avled 2011). Han är känd för sina expressionistiska porträtt och för bilder med naturalistiskt skildrade nakna människor.
Många bilder visar feta nakisar, ofta i groteska poseringar. ”Naturistbilder” brukar visa unga, släta och slanka men
här får vi se personer som är något äldre och skrynkligare.
Och det harmonierar ju med naturismens omfamnande
människosyn. Naturismen är för alla, inte bara unga och
vackra.

NATE Naturistforeningen Telemark
NR 2 MAR APR
Telemark är ett gammalt norskt fylke som numera ingår i Vestfold og Telemark fylke,
området väster Oslofjorden och upp mot Hardanger.
Där finns en fristående norsk naturistförening som bildades 2011. ”Norges första
oavhängliga förening”.
Föreningen håller kontakt med medlemmarna med epost. Inomhusbad ordnas
Stridsklevhallen i Porsgrunn.
Alla norska naturister är välkomna att söka medlemskap.
http://www.naturisme.no/

Utviklingsmøte – Norsk Naturist-forbund 2020
NR 2 MAR APR
Mötet skulle ha hållits på vårkanten, men på grund av Corona blev det först i slutet av
oktober. Man höll mötet på Gjøvik Strand Hotell, i en stor lokal där deltagarna kunde
hålla Coronaavstånd.
Digitalt og felles medlemsregister. Har varit på tapeten i många år, Norge och
Sverige samkör Skandinavisk Naturistportal på nätet, och det är meningen att föreningssidorna ska användas för ett digitalt medlemsregister.
NNF och föreningarna. Man diskuterade fördelningen av uppgifter, vad gör föreningarna, vad gör förbundet?
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Utnyttjande av sociala medier och UNG. Inom NNF finns UNG, en organisation för
unga naturister. Yngre människor hämtar idag huvudsakligen information genom nätet, det blir allt viktigare att utvecka naturistbudskapet på Internet.
NNF-mötet hölls samtidigt med att Mjösaområdets Naturistforening firade sitt 40-års jubel. Och nakenbadet Glomstadbukta fyllde 30 år, stranden ligger 3 km norr om Gjøvik.

UNG NNF
NR 5 SEP OK
Det norska naturistförbundet har sedan 2016 en ungdomsförening som heter UNG
NNF. Medlemmarna är mellan 18 och 33 år. Medlemsantalet är över 100 medlemmar.
I Sverige försökte SNF redan på 1960-talet med ett ungdomsförbund men det blev
ingen succé. Istället bestämde SNF:s s k riksmöte för några år sedan att SNF är ett
förbund för vuxna …
Norska UNG NNF har denna sommar haft två veckoslutsträffar.
– På Roppestad, en naturistplats vid sjön Ferrisvannet vid Larvik (bilden)
– På Sjøhaug, på Jeløya utanför Moss vid Oslofjorden.
På det ordinarie programmet finns även ”hytteturer”,
både höst och vår.
Mer info finns bl a på NNF:s webb:
https://www.scandinavianaturist.org/NNF/nb/ung

Nakenturismen – en ny ferietrend
NR 6 NOV DEC
Det norska naturistförbundet har god pressbevakning. Där redovisas en stor artikel
om Nakenturismen skriven av Kjersti Busterud. Den har publicerats i 20-talet norska
tidningar och tidskrifter. Vi får också, på NNF-sidan, läsa Arendals Tidende och kan ta
del av den trevliga texten Naturistturismen.
”Når du først har været på stranda naken en eller to ganger, da er du bitt av basillen. Da vet du hvor befriende og fint det føles, og badetøy frister ikke akkurat lenger”.
Detta säger en norsk kvinna (50) från Larvik.
https://www.scandinavianaturist.org/NNF/nb/node/212
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Naturistvigsel i kapellet
NR 6 NOV DEC
Norska Naturistnytt berättar från Isefjærleiren, Naturistcentret vid Kristiansand, att
man där haft ”tidenes første naturist-vielse”.
”Egen prest, egen organist og kapellet fullsatt av gjester – alle nakna. … alle var
enige om att dette føltes veldigt fint, nært, varmt og rørende.
När de nygifta kom ut efter vigseln möttes de av ett stort antal campinggäster med
applåder, risregn och gratulationer.
Ja, alla vi naturister tycker förstås att detta låter helt okej. Även i Sverige har det varit nakenvigslar, bland annat då SNF:s nuvarande ordförande gifte sig på Ågestabadet. Det har även varit en vigsel på Gustavsberg i Bergslagen, men då var brudpar
och gäster påklädda – och även campinggästerna uppvaktade i textil den dagen, berättas det.
Isefjær, kapellet är det vita huset vid stranden, till vänster

FINLAND
Nakenmilen ställs in även 2021
NR 3 MAJ JUN
NAKUKYMPPI OFFICIAL meddelar på Facebook: För andra gången har bysamhället fått ta det olyckliga beslutet att
ställa in. Coronavirusläget är fortfarande svårt i Päijaät-Häme, så vi ser inte möjligheten att arrangera ett event på ett
coronasäkert sätt.Nakenmilen 2022
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Nakenmilen 2022
NR 4 JUL AUG
Nakenlöpningen i Padasjoki blev inställd även 2021.
För deltagare gäller att ställa in löpförmågan på ett max
2022.
Datum är utsatt till 17 juni.

Nakencykling Helsingfors
NR 5 SEP OKT
I våra nordiska grannländer är det skralt med nakna cykeldemonstrationer. Utom i Finland! Där finns en grupp nakna cyklister som enligt vad de uppger på sin hemsida (på
engelska) inte missat något år på åtta år. Från 2020 finns en video – och en del bearbetade bilder.
För 2021 finns ett datum, 24 juli, men ännu finns ingen rapport om hur det gick. Blev
årets nakencykling i Helsinki verkligen av? Eller har man, som på många andra orter,
ändrat datum?
Starting point at Varsapuistikko – Cyclonudista Helsinki
WNBR 2020
https://cyclorbit.blog/2021/05/09/world-naked-bike-ride2021-back-in-finland-bare-as-you-dare-be-great-inhelsinki/?fbclid=IwAR1q9kN_s6teyQGupxQ1Uoo6W3wO3BeVmgs2Nkavw14inBG_yvKhyJxmw

SIUNTION WINTER EVENT
NR 5 SEP OKT
Finlands Naturistförbund rapporterar att Naturistdagarna 2021 firades med mer än
100 personer i ”måttligt väder”. – Ett bra resultat för ett naturistförbund som totalt har
ca 500 medlemmar.
Naturistdagarna 2022 är planerade till 5-7 augusti i Kristalliranta i Säkylä.
Vinterträffen 2022 planeras till 4-6 februari. Ny plats Sjundeå (Siuntio) som ligger i
västra Nyland, mellan Helsingfors och Åbo. Sjundeå är urgammal kulturbygd med
svenska minnen. Kommunen är tvåspråkig med 30 % svensktalande. – Tidigare har
vinterträffen hållits i Ytterå (Yyteri) utanför Björneborg (Pori).
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En förutsättning för SIUNTION WINTER EVENT är dock att 100 personer anmäler
sig senast 28 oktober 2021.

ISLAND
En smartwatch – allt du behöver
NR 2 MAR APR
Enligt en reklamvideo behövs endast denna SmartWatch för att klara sig på Island: All
You Need in Iceland. Videon uppges ha visats i isländsk television på bästa sändningstid.
https://vimeo.com/475544342
All You Need in Iceland Here's something you don't see
everyday - a mobile phone company in Iceland have released an advertisement shown on prime time TV featured
full, uncensored nudity...The premise seems to be that their
SmartWatch is all you need. We'd buy one!

ESTLAND
Video från stugbyn
NR 1 JAN FEB
Nordväst om Pernu, vid sjön Tõhela, ligger en liten stugby
där man, enligt denna reklamvideo, ska kunna naturista;
bad, bastu och roddbåtar finns det också.
https://youtu.be/UWYyT7UNI1g
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LETTLAND
Nudistsemester
NR 2 MAR APR
På webben gar vi htttat sidan ”Nudistsemenster”. Det är svensk text, men sidan är
översatt med någon maskin som inte vet allt om ”ärans och hjältarnas språk”.
Den stora officiella nakenbadet i Lettland är Vecāķistranden, vid havet utanför
Riga, norr om Daugavas mynning. Den är ungefär en mil lång, mellan Vecāķiem och
Kalngalē.
Stranden nås med tåget som går från Riga mot Saulkrasti. Avstigningstation Vecāķi. Det finns små bussar (nummer
200 eller 204) som går ner till stranden. Sedan får man gå
norrut till nakenbadet. – ”Flera olika avdelningar finns: Äldre
män, familjer med barn, kvinnor och längst bort homosexuella.”
Andra stränder med nakenbad:
– Inčupe naturistbad är en medelstor strand ligger nära Saulkrasti-järnvägen, på
södra stranden av floden Inčupe, ca 50 km från Riga.
– Jurmala Beach är ett litet inofficiellt naturistbad, på vänstra stranden av floden Lielupe. – ”Det är faktiskt sant naturister är inte lika populära. Det finns ofta aggressiva
människor, många är bara här för att dricka och röka.”
– Ventspils, i nordvästra Lettland vid kusten, har ett officiellt naturistbad. Badet ligger på vänstra stranden av floden Venta. – ”Det är en ganska trevlig liten plats, men
en irriterande faktor är ljudet av den lilla museitåget, som passerar två gånger i timmen.”
– Liepaja, i sydvästra Lettland, har ett inofficiellt naturistbad. Det det ganska litet och
ligger ca 3 mil söder om Liepaja.
https://nudist-semester.blogspot.com/search/label/Lettland

TYSKLAND
En armé av nakna kvinnor
NR 1 JAN FEB
Potsdamer Platz ligger mitt på den gamla zongränsen i Berlin. Före Murens fall var här en kontrollpunkt för passage
mellan öst och väst. Nu finns en installation med 222 kvinnliga skyltdockor som bemålats.
Konstnären heter Dennis Meseg, det är en demonstration
mot våld mot kvinnor. Konstverkets namn är ”Broken” men
66

PANORAMA

så nedbrytna ser inte de käcka skyltdockorna ut. Dock, budskapet är allvarligt och
mycket viktigt: Våld mot kvinnor har ingen plats i samhället!

OBÖNA har rest färdigt
NR 2 MAR APR
Resebyrån ÖBÖNA som erbjöd naturistresor till sydliga och
solsäkra destinationer har ”alltid” funnits. Men nu, i Coronans tidevarv, har det blivit dags att ”göra kväll”. Resebyrån
är nu nedlagd.
Den årliga OBÖNA-katalogen, med många förföriskt
vackra naturistbilder, var populär läsning i hela naturistvärlden.

Mossig textilreklam
NR 2 MAR APR
Från Tyskland kommer denna makabra reklam för textilismen. Filmen skildrar ett välmående naket samhälle där frid
och fred härskar. Två fula skogsväsen förför en yngling genom att ge honom ett par jeans. Detta kan bara sluta på ett
sätt …
Vi har sett denna video förut. Den är 7 år gammal, men var lika osympatisk då
som nu.
https://vimeo.com/groups/90294/videos/80014904

Löpning med avstånd
NR 3 MAJ JUN
Naturistförbundet i Tyskland är med i tyska riksidrottsförbundet. Föreningarna kan
delta i seriespel i bland annat volleyboll. Och även i övrigt arrangeras idrottstävlingar.
Nu är det pandemitider och det gäller att hålla avstånd. 21 mars ordnades en löptävlig „Home-running Zieselsmaarlauf“ med totalt 58 deltagare. I fältet ingick flera olika ålderskategorier, uppdelade på löpning respektive gång. Det delades ut 35 förstapris, 13 andraplatser och 7 tredjeplatser. Samt förenings- och familjepriser.
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Tolfte Internationella naturist loppet
NR 3 MAJ JUN
Datum 31 juli 2021, FKK Camping Ostsee på Rosenfelder Strand, startskottet går kl
13.00.
Loppet ingår i programmet för FKK Sport och aktivdagarna. Anmälan på plats tävlingsdagen senast kl 11, anmälan via nätet senast 29 juli.
Familjestafett över 500 m
500 m ”Nachwuchslauf” (för unga – återväxten)
5 000 m och 10 000 m löpning
5 000 m ”Walking und Nordic Walking”.
Löparna har kommit från Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Nederländerna,
Frankrike, Spanien, Schweiz, Österrike och även från Indonesien, Australien, USA,
Venezuela och Dominikanska Republiken.
2008 genomfördes det första Naturistloppet med 69 deltagare. En del ”lopplösa” år
har passerat. 2016 var det 208 deltagare. Och dnu är det dags för 12:e loppet på
Rosenfelder.

Badort med och utan
NR 4 JUL AUG
Badlivet vid de tyska kusterna har lång tradition och anses
vara mycket välorganiserat. Det första skyltade nakenbadet
öppnades på Nordsjöön Sylt 1920.
Under DDR-tden var nakenbad vanligt i Östtyskland. När
folk från Väst 1990 kunde resa till badorterna i Mecklenburg
Vorpommern förekom konflikter mellan nakenbadande Ossis och mer påklädda badare från Väst. Men stränderna var
både långa och breda, det fanns plats för alla.
Enligt en artikel i Berliner Zeitung finns det än idag problem av den här arten.
Många badstränder är utan skyltning och det fungerar för de flesta. Men en del vill
ha ordning och reda. De menar att FKK-stränderna ska skyltas – och att nakenbadarna sedan ska hålla sig där.
I Rostock tar man nu upp frågan på politisk nivå. Berliner Zeitung har frågat Michaela Töpfer, som är vicepräsident i DFK, om vad förbundet tycker. Och hon svarar
att åtskillnad FFK/textil verkar okej.
Hon hänvisar till s k tittare som återfinns på de blandade stränderna. Och hon tycker
att toleransen är det viktigaste: Framförallt i f d Östtyskland hoppar människorna bara
bara i vattnet, konstigare är det inte!
https://www.berliner-zeitung.de/news/ost-und-nordsee-freikoerperkultur-verband-fuergetrennte-fkk-bereiche-li.166245
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Sport- und Aktivtage
NR 5 SEP OKT
Det är FKK-Camping Ostsee am Rosenfelder Strand som är värd för detta årliga
evenemang. Denna sommar var de aktiva dagarna 24 juli till
7 augusti.
Det 12:e Internationella Naturistloppet genomfördes 31
juli. I år hade loppet fem olika grenar: Familjestafett över
500 m, 500 m ”UnUnder DDR-tden var nakenbad vanligt i
Östtyskland. När folk från Väst 1990 kunde resa till badorterna i Mecklenburg Vorpommern förekom konflikter mellan
nakenbadande Ossis och mer påklädda badare från Väst. Men stränderna var både
långa och breda, det fanns plats för alla.
Enligt en artikel i Berliner Zeitung finns det än idag problem av den här arten.
Många badstränder är utan skyltning och det fungerar för de flesta. Men en del vill
ha ordning och reda. De menar att FKK-stränderna ska skyltas – och att nakenbadarna sedan ska hålla sig där.
I Rostock tar man nu upp frågan på politisk nivå. Berliner Zeitung har frågat Michaela Töpfer, som är vicepräsident i DFK, om vad förbundet tycker. Och hon svarar
att åtskillnad FFK/textil verkar okej.gdomslopp”, 5 000 m och 10 000 m löpning, 5 000
m gång och Nordic Walking (stavgång).

Nakenvandring
NR 5 SEP OK
Baden är den del av Tyskland som ligger i sydväst, i hörnet mot Frankrike och
Schweiz. Badisch Zeitung har publicart en artikel om vandring som ”Trendsport”. Man
skiljer ut sex olika kategorier: Naturvandrare, sportvandrare, nakenvandrare, kulturvandrare, nattvandrare, pilgrimsvandrare.
Särskilt intresse för oss är vad som sägs om ”Nacktwanderer”.
De vandrar som Gud skapade dem. I ett avlägset skogsområde i Südharz varnas
därför andra vandrare av en skylt: Vill du inte se nått naket ska du inte gå vidare här.
Det handlar om Harzer Naturistenstieg som öppnades 2010, den första leden för
nakenvandring i Tyskland. Så länge temperaturen tillåter är här nudister i farten på en
vägsträcka av 14 kilometer.
Tidningen menar dock att den som vill nakenvandra bör välja avsides belägna områden för att slippa risken för efterräkningar. Men vi ifrågasätter om det är korrekt information. Nakenvandring är numera väl etablerat i Tyskland. Man väljer ut lämpliga
vägar men långt bort i vildmarken behöver man inte färdas. Och det var länge sedan vi
hörde om nakenvandrare som belagts med ordningsbot. Några få fall handlar om ensamma män som ”väckt förargelse”. Så länge som man vandrar i grupp – helst en sådan med både kvinnor och män – tycks det vara helt utan problem.
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Och nakenvandrarskylten, den är en Börje-bild som kommit på avvägar. Vi hade en bild här i Naturisten. En tysk naturistsida knyckte Börjes teckning och sedan användes en
del av bilden på skylten.
https://www.badische-zeitung.de/wandern-liegt-im-trendauch-ohne-textilien-und-mitten-in-der-nacht

Aktiva dagar med sport och FKK
NR 6 NOV DEC
Veckan på Rosenfelder vid Östersjön ordnas varje år. 2022
är datum 23 juli till 1 augusti. DFK skriver:
Arrangemanget för sport och för familjer drar till sig naturister från hela landet och från grannländerna. Det är ”naturistcamping” där folk pratar med varandra, njuter av livet och
livsstilen, där tolerans och gemenskap är viktiga bud.

NEDERLÄNDERNA
Zeevolde förbjuder nakenvandring
NR 1 JAN FEB
NFN, naturistförbundet i Nederländerna, världens största naturistorgganisation, rapporterar om problemkommunen Zeevolde. Denna ort med circa 30 000 invånare ligger
på Flevoland, ett område i Ijsselmeer som återvunnits från havet. Den kommunala
myndigheten beslutade nu i december att förbjuda naket friluftsliv i hela kommunen
med undantag av nakenbadet Laakse.
Nakenbadet Laakse Strand – naturistcampingen Flevo-Natur ligger i närheten.
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Kommunens åtgärd är inte riktad mot naturisterna utan
mot dem som roar sig med offentlig sex. NFN menar att ett
sådant förbud inte är förenligt med den lagstiftning som gäller. Förbundet har en advokat inkopplad och utreder möjligheter att överklaga.

NFN 1961-2021
NR 2 MAJ JUN
Naturistförbundet i Nederländerna fyller 60. NFN har 58 000 medlemmar och är Världens största naturistförbund.
Den 26 februari 1961 grundades NFN Open & Bloot officiellt.
Förbundet meddelar på sin webb:
År 2021 firar vi vårt 60-årsjubileum! Vi firar hela året och kommer att dela fler och
fler festligheter under hela året. Vilka de är exakt kommer vi att avslöja lite efter lite.
Håll koll på våra nyhetsbrev, sociala kanaler och – för medlemmar – medlemsportalen!
I vilket fall som helst kommer våra medlemmar att få ett
speciellt jubileumsnummer med en present från tidningen
UIT i slutet av mars! i brevlådan! All information finns på vår
jubileumsida.
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Nakenbadet i Hoek van Holland flyttas?
NR 3 MAJ JUL
Rotterdams kommun överväger en annan destination för nudiststranden Hoek van
Holland. En områdeskommitté undersöker om området nära Stuifkenszands strandutgång kan vara ”lönsamt” av en annan stranddestination.
NFN Open & Bloot kontaktade omedelbart kommittén och bad om att få delta i
denna process. Stranden är välbesökt och uppskattas för sitt läge, fina bad, hygien
och trevliga möjligheter för Naken rekreation.

Öppet hus
NR 4 JUL AUG
5-6 juni ordnar naturistföreningarna ”öppet hus” på sina områden. Folk som är intresserade av att bli medlemmar kan göra ett studiebesök och kolla in läget. För den som
inte kan komma personligen just den dagen finns video förberedd så att man kan få ett
intryck av platsen och de anordningarna som finns där.

”Toppfria dagar”
NR 4 JUL AUG
Naturistförbundet, som i år firar 60 år, utlyste 17 juni-20 juni fyra Nationella Toppfria
dagar för bad och solbad. Detta arrangemang kördes för fjärde året i rad.
Det är bra att göra reklam för detta. Men egentligen borde alla dagar vara toppfria,
eller hur?

Länge leve INF:s president …
NR 6 NOV DEC
Det nederländska naturistförbundet är det största i världen. På INF:s världskongresser
har delegaterna från de nationella förbunden rösträtt enligt antalet medlemmar i respektive förbund. När NFN:s representant föreslog att Sieglinde skulle vara kvar som
vicepresident vågade inte de övriga delegaterna opponera sig, alla visste att om Nederländerna röstade för Sieglinde hade hon vunnit. I presidentavalet röstade 104 för
Stéphane Deschênes och 68 för att Sieglinde Ivo skulle fortsätta som president ytterligare en tredje period.
Här berättar NFN på sin webb triumferande om kongressbeslutet:
Internationell kongress INF-FNI i Slovenien 13 oktober 2021 – Förra helgen ägde
INF-FNI:s internationella kongress rum i Slovenien. Delegaten Christine Kouman var
närvarande på uppdrag av NFN Open & Bloot. En av punkterna på dagordningen var
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val av ny ordförande.Christine Koumans förslag till vice ordförande togs emot med entusiasm. Det innebär att förutom avgående ordförande Sieglinde Ivo har kanadensaren Stéphane Deschênes officiellt valts till ordförande. Under de kommande tre åren
kommer Sieglinde att arbeta med Stéphane med de många teman som spelar en internationell roll. Hon kan fasa ut sitt arbete under denna period och överföra det till
Stéphane. NFN Open & Bloot gratulerar Stéphane till hans nya ordförandeskap och
ser fram emot ett fantastiskt samarbete under de kommande åren!
Fotnot
Stadgar och bestämmelser värderas oftast mycket högt inom INF. Men här hoppade
man över skranket, så att säga. Någon vicepresident (utöver två redan valda styrelsemedlemmar) finns inte enligt stadgarna och Sieglinde har haft chansen att göra något
under tre mandatperioder och rimligen borde detta vara tillräckligt. Men NFN vill
uppenbarligen fortsätta att buga och bocka för ”President Sieglinde”.

BELGIEN & SKOTTLAND
Silke & Kieran
NR 3 MAJ JUN
Att dansa naken är inte någon ny uppfinning. Vid förra sekelskiftet förekom att reformpedagoger som ville stärka kvinnors självförtroende rekommenderade nakendans.
Här har vi nu ett ungt par från Europa som berättar för en webbtidskrift.
Silke Muys, 29, och Kieran Shannon, 27, är professionella dansare som reser jorden runt och dansar nakna – ett sätt att förbättra folks självförtroende. Silke är från
Gent i Belgien och Kiran från Glasgow i Skottland, de möttes 2018 i Spanien. Året efter startade de sin turné och reste runt i Asien.
Paret upptäckte naturismen och badade näck en gång i veckan i vattenfallen i Vietnam, Kambodja och Laos. Foton lades in på Instagram, @silkyrontheroad – “Freaky
Friday”.
Att dela kroppsfriheten med andra blev ett nöje. Och de fick stort gensvar från publiken. Svar som ”Vi är fransmän, vi är vana med sånt!”.
När Coronan kom fick de åka tillbaks till Europa, men så snart det är möjligt vill de
ut igen. De har en 10-årsplan, att köpa en liten husbil i Sydamerika och åka söderut
längs kusten, sedan norrut upp till Alaska, och ”ha ändan bar hela vägen”.
Vi kan bara önska paret lycka till!
https://www.dailystar.co.uk/travel/travel-news/couple-travel-world-naked-free23622716
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UNITED KINGDOM
Party Time
NR 1 JAN FEB
Dessa kulna Coronaveckor. Vi sitter i karantän och behöver röra på oss. Jul och Nyår!
British Naturism, det brittiska naturistförbundet, har detta år jobbat mycket på webben. Och under storhelgen ordnades ”Naked disco” för danslystna. Vid fyra tillfällen
inklusive juldagen och nyårsafton. Man kunde välja mellan det virtuella dansgolvet eller att chatta med andra festdeltagare i ”the breakout bar”.
So, if you've got nothing on this Christmas, you'll find a warm welcome here ...

Det nakna universitetet
NR 1 JAN FEB
Universitetet i Cambridge tävlar med Oxford om att vara det mest välrenommerade i
det Förenade Konungariket. Och cambridge-studenterna tävlar om att skapa tjusiga
nakenbilder i studentmiljöer. Webbtidningen The US SUN visar här 13 bilder, någon
segrare var ännu inte korad, när detta reportage gjordes.
https://www.the-sun.com/news/1857721/uni-students-strip-naked-for-raunchy-bestbum-competition/

WNBR, Nakna cykeldagen, 2021
NR 1 JAN FEB
2020 blev detta årliga evenemang inställt på grund av pandemin. Frågan är hur det kan bli 2021. Planeringen är i alla
fall påbörjad. Det finns ett preliminärt datum, 12 juni. Och
värvning av medarbetare (se bilden) pågår. Nakencyklingen
i London är ett stort evenemang, som tidigare har samlat
mer än 1 000 deltagare. Starten sker på flera platser, det
inns många arrangemang som ska samordnas; Startplatser,
vägvisning, kroppsmålning, musik, efterfester, med mera.
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Lady Godiva rider igen
NR 2 MAR APR
Den engelska staden Ludlow ligger nära gränsen till Wales. En gång vid mitten av
1000-talet efter Kristus hände sig – enligt legenden – att Earlen av Mercia beslutade
att skatterna skulle höjas. Hans hustru, Lady Godiva, bad enträget att han skulle ändra beslutet. Earlen skrattade och sa, att en skattesänkning var lika otrolig som att hon
skulle rida naken genom stan.
Och då gjorde Lady Godiva förstås just detta, hon red ut sprillans genom staden.
Och Earlen var sjyst nog och sänkte skatten.
Enligt ett senare tillägg till berättelsen valde folket i staden att stanna inomhus så ladyn fick rida ifred. Men en gubbe bröt mot utegångsförbudet och var ute och kikade på
ryttarinnan. Han kallades ”Peeping Tom” vilket än idag är
det engelska ordet för ”smygtittare.
1678 började man fira Lady Godiva med en procession
genom staden, och än idag händer det att nakna kvinnor rider genom Ludlow. Numera är det jippon för att samla in pengar till välgörenhet. Här i
nättidningen berättar 29-åriga Grace om sitt planerade nakenridande på hästen Indigo
Sugar Babe:
https://www.shropshirestar.com/entertainment/south-shropshire-entertainment/
2021/01/27/grace-saddles-up-for-a-lady-godiva-style-trip-through-ludlow-for-charity/

London WNBR
NR 3 MAJ JUN
Förra året blev Nakna cykeldagen i London inställd på
grund av Coronan. Men i sommar är avsikten att köra, nästan som vanligt. Datum är nu utsatt till 14 augusti, tidigare
var det i juni.
WNBR i London brukade förr om åren samla mer än 1
000 nakna cyklister.
https://wnbrlondon.uk/
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Naked Heart Walk
NR 3 MAJ JUN
Den 3 juli är det dags för deltagande i denna välgörenhetsvandring, 5 km mestadels
plan mark, som genomförs i naturismens tecken. Painshill ligger i Surrey, grevskapet
sydväst om London.
Man ska vara minst 18+, kläderna kan lämnas i bilen –
mingenting behöver bäras med (utom bilnyckeln, då), endast deltagarna har tillträde till parken – inga åskådare
tillåts. Den trevliga nakenvandringen i hälsans tecken kostar
förstås en del. Dessutom uppmanas vänner och släktingar
till de modiga deltagarna att bidra med donationer till Heart
Foundation.

Naturismen ökar 100 %
NR 3 MAJ JUN
Naturismen på frammarsch, det är det glada budskapet från Storbritannien.
Folket i karantän, naturismen frodas.
Enligt artikeln känner sig folk komfortabla med att klä av sig hemmavid, och nu förrättas hushållsbestyr och kontorsarbete nakna. Man noterar att folk delar nakenbilder
på nätet, det kan gälla köksbestyr, teckning, yoga i hemmets
trygga vrå.
Det brittiska naturistförbundet rapporterar att medlemansökningarna har ökat med 100 % sedan nedstängningarna
på grund av Coronan började. Isoleringen har medfört en stor
ökning när det gäller hemmanakenheten, säger naturistförbundet. För många betyder ”hemmakontoret” att man kan
vara naken under arbetet, att sola naken tycks ha blivit en
vanlig sysselsättning för engelsmännen.
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8315303/Morepeople-trying-naturism-lockdown.html
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London WNBR kör 14 augusti
NR 4 JUL AUG
Förra sommaren blev det inställda nakencyklingar, i år har det blivit en del datum som
inte kunde genomföras då restriktionerna ligger kvar. I London, det STORA WNBR
som samlar tusentals deltagare, har man nu ett nytt datum,
14 augusti. Vi hoppas att det funkar. GO London GO!

Alnwick Garden welcomesBritish Naturism
NR 4 JUL AUG
Naturistförbundet gör 10 juli ett nytt trädgårdsbesök hos Duchess of Northumberland i
Alnwick Garden, Northumberland. I anslutning finns en nöjespark med svänggungor,
bambylabbyrinter och en orientalisk trädgård. Det finns också ett enorm fontän som
stänker vatten vida omrkring. Då är det ju praktiskt att inte ha några kläder som kan bli
blöta!
Parkförvaltningen vill påpeka – som enda förhållningsorder – att naturisterna bör vara försiktiga i Rosenträdgåden,
och se upp med de vassa taggarna …
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5K NAKED RUN
NR 5 SEP OKT
12 september går detta nakenlopp över 5 kilometer, i Orpington sydöst om London. Arrangör är The Naturist Foundation.
Medalj till alla deltagare, tidtagning med chips, musik, utomhusbar. ”Roligt lopp för alla åldrar”. Deltagarna betalar 15
GBP.
Gåfart, jogging oller fullt ös – du tar det i din egen takt.

Goda Tider
NR 6 NOV DEC
Intresset för naturism har ökat under pandemin. Och British
Naturism ordnar mycket verksamhet för naturister, utöver
medlemmarna inbjuds även ”icke medlemmar” till evenemangen. Och på nätet är BN aktivt, nu senast genomfördes
ett program med Stéphane Deschênes, INF:S nyvalde president.
https://mailchi.mp/bn/goodtimes
Fotnot
I Naturisten har vi använt ”Storbritannien” som beteckning för ”Kungadömet Storbritannien och Nordirland”. Vi byter nu till United Kingdom som britterna själva använder. Förr i världen skrev man på svenska ”Förenade Konungariket” men vi väljer den
internationella benämningen.
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The Great Guernsey Skinny Dip!
NR 6 NOV DEC
Guernsey är en av Kanalöarna – som formellt inte tillhör
United Kingdom utan står direkt under engelska kronan.
I september genomförde British Naturism ett Great Skinny Dip-arrangemang, på denna Kanalö. Det blev stor succé.
50 glada nakenbadare, de flesta kvinnor. Och 5 000 GBP
samlades in till välgörande ändamål. Lokal TV och radio
följde evenemanget. – Nu vill man försöka ordna nakenbad varje månad framöver. Ett
bra initiativ, eller hur.
https://www.bn.org.uk/news/information/about-bn/the-great-guernsey-skinny-dip-r963/

IRLAND
Naturister i naturen
NR 1 JAN FEB
Irland, den gröna ön, har även karg och orörd natur, fylld av
dimmor, saga och sägen. Naturistvandring i denna vildmark
är en självklarhet för irländska naturister.

Språkkurs i naturistspanska
NR 2 MAR APR
Många naturistförbund arbetar mycket kreativt och ambitiiöst, så här i Corona-tider.
Naturistförbundet i Irland är ett föredöme. Där bjuds medlemmarna på språkkurs via
nätet – i naturistspanska. Bra att kunna när det åter går att resa till Spanien!
https://twitter.com/irishnaturist/status/1346165136818659328/photo/1
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Halloween Beach Party
NR 6 NOV DEC
31 oktober kl 16.
White Rock Beach in Dalkey, The best cloting optional
beach in south Dublin. Bring some music, candles, food to
share, etc.
All Welcome”

FRANKRIKE
Naturistguide 2021
NR 3 MAJ JU
Den franska naturisttidskriften La Vi au Soleil ger även i år ut en resehandbok på 400
sidor.
800 naturistplatser i många länder beskrivs. Det finns utgåvor med text på franska, engelska, nederländska, tyska. 10
EUR kostar boken när den köps direkt från La Vie au Soleil.
Tidskriften är en av världens äldsta naturisttidskrifter, ännu
utkommande.
La Vie au Soleil grundades 1948 av Albert Lecocq
(1905-1969), den första utgåvan kom 1 februari 1949. Efter
hans död fortsatte Christine Lecocq att ge ut tidskriften. Tidningen bytte namn flera gånger och återtog sitt ursprungliga
namn 1994.
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Verksamhet sommar och vinter i Paris
NR 4 JUL AUG
Via Twitter inbjuder paris-naturisterna till inomhusbad och solbad i naturistparken mitt
i staden!
Association des Naturistes de Paris
L’ANP organise des activités au centre nautique Roger Le
Gall et ailleurs toute l’année. Naturist activities all year
round, in and out of the water
@AnpOfficiel

Cyclo nu WNBR France
NR 5 SEP OKT
Frankrike är känt som ett fritt land, med många stora naturistanläggningar och fina
stränder där man kan nakenbada. Men den nakna cykeldagen, WNBR, har mötts av
stor brist på förståelse från polismyndigheterna. 2019 gjordes ett försök i Paris. Glada
naturister medförande cyklar samlades i den park i sydöstra delen, där ett mindre område är upplåtet för naturism sedan några år tillbaka.
Men polisen mötte upp i stort antal och förklarade att varje nakis som lämnade området utan kläder skulle få höga böter. Ett fåtal trotsade förbudet och gav sig ut på
stan. Men någon stor nakencykling blev det inte 2019.
Sedan kom Coronaåret 2020. Nästan alla nakencyklingar världen över blev inställda.
I Rennes, en stad med 217 000 innevånare i västra Frankrike, kördes dock ett WNBR-lopp 2020.
Det finns en video på nätet:
https://fb.watch/7H3gzt1b05/
Nu 2021 finns ett planerat lopp i Paris, det ska gå i början av
september. Det ska bli spännande att se om planen går i lås …
https://www.facebook.com/groups/wnbr.france
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Yngre naturister
NR 5 SEP OKT
Här är en tysk video om naturismen i Frankrike. Där säger man att nu kommer även
yngre människor till naturistcampingen.
En ung kvinna uttalar sig. Hon tycker att det är en stor frihet inom naturismen och att man känner sig både fri och säker på naturistplatserna.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/nackt-im-urlaub-fkkneuer-trend-bei-jungen-leuten-15681845.html

FFN YOUTUBE
Det franska förbundet har en sida på Youtube. Det finns videos som berättar om olika arrangemang. – Man måste logga in för att bekräfta sin ålder.
FFN: https://ffn-naturisme.com/en-2019-faisons-la-guerreaux-megots/
FFN Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCyyO8SvsRoYqRuz8IvZUtEA/feed?
view_as=subscriber

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinischer Naturisten Verband
NR 6 NOV DEC
Furstendömet ligger vid översta delen av floden Rhen, mellan Schweiz och Österrike. Landet har 38 000 innevånare.
Det finns många banker och ”brevlådeföretag” i Liechtenstein.
Och Lichtenstein har numera ett alldeles eget naturistförbund, Liechtensteinischer Naturisten Verband. Det är ett
”brevlådeförbund”, postadressen finns i Brenzikofen i
Schweiz. – Förbundet har inte ens en webbsida, ganska märkligt i dessa dagar!
Förbundet använder Liechtensteins flagga som logo med påskriften ”1. 1. 2016” –
det var då förbundet bildades.
När vi hör årtalet ”2016” minns vi att det var då Sieglinge Ivo, borta i Nya Zeeland,
blev bortröstad som INF-president. Bland de förbund som omedelbart satte igång med
att få valet ogiltigförklarat fanns lilla Liechtenstein med.
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Varför finns då ett naturistförbund i det obetydliga furstendömet där det inte bor så
värst många natu
rister? Ja, det torde ha sin grund i det faktum att INF endast godkänner ett förbund
per land för anslutning till världsorganisationen.
I Italien finns sedan gammalt flera naturistförbund men bara Federazione Naturista
Italiana, FENAIT, är ansluten till INF. För naturister utanför FENAIT finns här möjligheten att skaffa ett INF-kort, om så önskas. Och förbundet LNV har rösträtt i INF och kan
fortsätta som stödparti för ”presidenten” Sieglinde Ivo.
Fotnot
I Schweiz finns två förbund, ett gammalt som har flera tusen medlemmar, det förbundet har flera gånger sökt medlemskap i INF men blivit nekade. Istället finns ett annat,
mycket mindre, förbund som är med i INF. – Och vi kommer ihåg hur det gick för det
stora och framgångsrika Danske Naturister, de blev extraordinära medlemmar –
utan rösträtt – i INF, men Dansk NaturistUnion blockerade för DN att bli fullvärdiga
medlemmar i INF.

SPANIEN
Baños Árabes Elvira
NR 1 JAN FEB
FEN, naturistförbundet i Spanien, tipsar på sin webb (flera språk) om det arabiska badet de Elvira i Granada. Där är det naturistbad första och tredje tisdagen varje månad.
– I sydöstra Spanien, där Granada ligger, finns många minnen från den arabiska tiden
som varade flera århundraden fram till 1492.
http://www.banosdeelvira.es/en/banos-arabes-de-elvira-spa

FEN på alla stränder
NR 1 JAN FEB
Presentation av FEN-logotypen så att förvaltningarna främjar användningen av nakenhet på de stränder de väljer (gör det tydligt att alla är lämpliga för användning i nakenhet). Logo som uppmuntrar dig att klara dig utan baddräkten och vara lycklig.
#Naturismo#Nudismo#Spain
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Nakenbad på alla stränder
NR 2 MAR APR
Det spanska naturistförbundet, FEN, har tagit fram en skylt som man vill att lokala
förvaltningar som har hand om badstränder ska använda. Man vill främja
nakenbadandet, sådant är i Spanien i princip tillåtet på ALLA stränder. Den har
dekalen ska göra badfolket medvetet om detta. En logo som uppmuntrar dig att klara
dig utan baddräkten och vara lycklig.

Naturistförbundet 40 år
NR 4 JUL AUG
FEN firar nu 40 års tillvaro.
Fram till 1975 härskade diktatorn Franco i Spanien och då var det tillknäppt som
gällde på badstränderna i det katolska landet. Det finns en liten badanekdot som levt
kvar sen den tiden, då hel baddräkt för kvinnor var föreskriven. Badpolisen griper in
mot en bikinibadande dam: Här får ni inte ha delad baddräkt, gormar polisen! Vilken
del ska jag ta av, då? frågar damen, då.
Det fanns mycket att göra för det nystartade naturistförbundet. Och man tog sig an
uppgiften att lansera nakenbadandet med stor entusiasm. Man grep sig an med juridiken. Och man förde rätten att bada naken hela vägen upp i Europarådet.
Spanien är idag, jämte Danmark, det land i Europa där det är fritt att bada näck på
ALLA stränder. Att det är så är det spanska naturistförbundets förtjänst!

Dia-sin-banador
NR 4 JUL AUG
Baddräktsfria baddagen är ett initiativ från det spanska naturistförbundet. Det avser i första hand badbassänger på
land och inomhusanläggningar. Även där vill folk kunna nakenbada.
Och Federación Española de Naturismo tycker också
detta därför har man ordnat propagandadagen för nakenbad.
https://gacetinmadrid.com/2021/06/08/madrid-celebra-este-domingo-su-primer-diasin-banador-del-verano-en-la-piscina-de-hortaleza/
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FEN:s protokoll från förbundsmötet 24 januari 2021
NR 4 JUL AUG
Naturistföreningarna, i den spanska federationen för naturism, samlades i en extraordinär församling och antog ett gemensamt protokoll för det gemensamma arbetet att
”främja värdena av nudism”.
FEN: s inriktning är, som alla känner till, att främja nakenhet på alla badplatser och
särskilt på stränderna. Social nakenhet ger medborgarna mycket positiva värden, så
detta bör uppmuntras som ett alternativ till bad, även som det bästa, på alla stränder, i
simbassänger, på flodstränder och i andra naturliga miljöer.
I Ystads kommun brukar nakenbadarna hålla till på östra delen av stranden nedanför Sandskogen. Går man österut kommer man till Nybrostrand som också har hävd
som nakenbad.
Vi kommer inte att upprepa alla fördelar som denna form av fritid medför.
Det räcker att komma ihåg hur bra det är för barn att ha en normal syn på alla
typer av kroppar och hur skadligt det är, att begränsa den synen till kommersiella sammanhang med perfekta kroppar, eller ännu värre till sexuella och
ofta våldsamma sammanhang.
Det är nödvändigt att det finns många platser där upplevelsen av en dag på stranden i en nudistmiljö är bekväm och säker. Denna erfarenhet gör normaliseringen av
nakenhet och dess gradvisa framsteg enklare, ett framsteg som är vår administrations
mål, vår skyldigt att säkerställa en förbättring av medborgarnas mentala och fysiska
hälsa.
Därför har FEN beslutat att ta fram en skylt som kan sättas upp på badanläggningar
och lokaliteter där man respekterar den naturistiska livsstilen. En skylt som sedan kan
användas av andra kommuner som vill respektera och främja den nudistiska livsstilen.

Naturistträff El Portus
NR 5 SEP OK
INF:s årliga europeiska naturitstträff på El Portus i Cartagena i Spanien äger i år rum 17-25 september.
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INFAlpe Adria för 49:e gången
NR 5 SEP OK
Internationella Naturistfederationen har under många decennier genomfört en ”sportträff” i södra Europa med deltagande från nånga förbund. Platsen har varierat under
åren. Numera är det naturistanläggningen Solaris i Kroatien som är värd.
Datum 2021 var 6-13 juni.
På grund av Coronan var det en del förbund som uteblev.
Deltagare kom detta år från Tyskland, Österrike, Luxemburg,
Spanien, Slovenien, Ryssland och från värdlandet Kroatien.
På programmet stod schack, Qi Gong, kreativ dans, bordtennis, petanque, pedalboot.
Träffen slutade som vanligt med en ”Galadinner”, där deltagarna tackade varandra och önskade att Alpe Adria nästa år,
då det blir 50 årsfirande, kan genomföras utan att deltagare
måste utebli på grund av Corona-restriktioner.

Stranden vid Costa Natura
NR 6 NOV DEC
Det handlar om den äldsta naturiststranden i landet, redan på 1970-talet utropades
den till ”Spaniens första”. Stranden ligger vid staden Estepona, långt ner i söder, nära
Gibraltar sund. Myndigheterna har tillåtit en nybyggnation vid stranden, strandbaren El
Nido, en textil anläggning.
Textilarna klagar över nakenbadarna på stranden.
Nakis-folket gillar heller inte intrånget. En namninsamling med 4 000 underskrifter
lämnades in 27 september. Naturistförbundet FEN är inkopplat och stödjer protesterna, det finns ingen anledning
att inkräkta på denna hävdvunna naturiststrand.
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USA
AANR
NR 1 JAN FEB
I Förenta staterna finns flera stora naturistorganisationer. Den största är American Association for Nude Recreation. Det är en organisation som ursprungligen grundades
1931 som har varit 88 år ”på skådebanan”.
AANR är inriktad mot familjeorienterad rekreation.

Clothesfree wokout
NR 1 JAN FEB
I Amerikat finns många naturistorganisationer som alla
slåss om utrymmet på nätet. Clothesfree.com är en av dessa som bland annat har många bilder och videoshower som
man kan titta på. Och en blogg där vi kan läsa om Working
out naked.
Om vi går till ett gym måste vi ha kläder på oss, skriver
”Klädfritt”, därför ska vi göra nakengympan hemmavid. Men
det finns också gym där man ska vara helt avklädd. Dock
bör man kolla upp innan, för att vara säker på att det tilltänkta gymmet verkligen existerar.
Clothesfree hänvisar också till en lista med nakenbad
världen över. Vi har tittat på SWEDEN och den listan var
verkligen inte lång. Se notisen längst upp på den här sidan: SVERIGE.
http://clothesfree.com/
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THAILAND
Pandemiproblem
NR 4 JUL AUG
Coronan och resebegränsningarna har slagit hårt mot resebranschen i Thailand. Men
även där söker man efter vägar att komma tillbaka. Phuket-halvön vill man gör till ett
isolerat område där resenärer ska få tillträde.
Från naturistförbundet i Thailand rapporteras att ytterligare en hotellanläggning
ansluter sig till naturismen.
– Det finns nu ett antal stugbyar och andra anläggningar för naturister. Det som
saknas är naturiststränder vid havet.

Landet öppnar åter för turism
NR 6 NOV DEC
Pandemin har gått hårt åt Thailand turistnäring, även naturismen är hårt drabbad. Det
finns ett antal mindre naturistanläggningar men huvuddelen av besökarna – före pandemin – kom från andra länder.
Oriental Beach Village Resort är den första – hittills enda –
naturistanläggning som ligger vid havet. Koh Kho Khao, en
ö norr om Phuket.
https://orientalbeachvillage-phuket.com/
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AUSTRALIEN
Badplatskarta
NR 1 JAN FEB
Nu kommer sommar, sol och badsäsong på södra halvklotet. Naturistförbundet i Australien gör reklam för sin nya badplatskrta på webben.

När man tittar på kartan ska man dock komma ihåg att det är en stor kontinent Down
Under, avstånd väst-öst 380 svenska mil, nord-syd 310 mil.
http://www.ausnatural.org.au/index.php/where-to-go/beaches1/

Naturenlig surf
NR 2 MAR APR
Inte surf på nätet, har är det surf på riktiga vågor, på Indiska
oceanen utanför västra Australien. Felicity Palmateer, 28, är
professionell surfare med konstnärliga ambitioner. Hennes
senaste projekt kallas Skin Deep. Webbtidskriften Mail Online wisar några bilder från havet där vi får se Felicity i bara
solbrännan surfa på väldiga vågor. Det handlar om videoinspelning, frihet och självförverkligande, uppges det.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9012909/Pro-big-wave-surfer-FelicityPalmateer-goes-NUDE-surfing-trip.html
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NYA ZEELAND
Video från Pineglades
NR 2 MAR APR
Här är en video från Pineglades, en naturistplats i Rolleston strax utanför Christchurch
på Sydön.
Pineglades har enkla hus som ägs av medlemmar, dessutom finns platser för husvagnar och tält. Det finns en simbassäng med bastu och många anordningar för sport.
Årligen genomförs en volleyboll turnering där ortens
brandkår deltar. Videon visar några scener från planen.
https://youtu.be/vaJ68oaXJsM

Nude Gardening Day
NR 6 NOV DEC
Nakna trädgårdsdagen firar vi i Europa på våren men på södra halvklotet är årstiderna
omvända, när det är höst hos oss är det vår i Nya Zeeland. Nakna trädgårdsdagen
uppmärksammades den 23 oktober i Kiwilandet.
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