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NATURISTEN 
NATURISTFÖRENINGEN NAKENKULTUR 



* MOT SOLEN * NATURISMENS 
IDEOLOGI * 

VINTERNATURISM - SKIDÅKNING I BARA MÄSSINGEN 
1 FEBRUARI 2022 * Bläddrar vi i gamla tidskrifter hittar vi säkert en och annan bild 
som visar nakisfolk i snö och på is. Danska Nordisk Solsport åkte på 1960-talet 
varje år på vintervecka i norska fjällen. Bertil Sefbom, som gick bort 2017, han var 
då 95 år gammal, deltog varje år i den utflykten, ett år var det även en ytterligare 
svensk med.  

Vinterbad är en annan käck idrott som har många utövare. – Man kan bada direkt 
vid iskanten, men en del vill gärna ha en varm bastu, både före och efter.  

Runt om i landet finns bastur som ordnar med isvaksbad i anslutning till 
värmestugan. Och till och med mer eller mindre improviserad 
föreningsverksamhet förekommer. Här pratar man inte om naturism eller 
nakenkultur, man bara tar för sig av vinteräventyret natur-enligheten. Och, visst, en 
del isvaksbadare har baddräkt, en del delar upp sig i herr och dam. Var och en får 
bli iskyld på sin fason, för att citera ett franskt ordspråk. 

Flera naturistföreningar i Sverige ordnar simhallsbad under den något kallare 
årstiden. Nu är vi inne i andra Coronavintern och smittrisken, bister och ister, finns 
precis överallt. Även naturistföreningarnas bad drabbas, det blir avstängt och 
inställt. Mycket tråkigt men inte mycket att göra åt. 

Ute i stora naturistvärlden är det mycket olika förutsättningar för vinternaturismen, 
snövinter finns också i Alperna och i andra världsdelar. För mer än tio år sedan 
skrev vi här i Naturisten om ett märkt skidspår för nakenskidåkning som fanns i 
Österrike, med varma tält för avklädning, till och med. Men det blev ingen succé. 

Det finns enstaka hotell som erbjuder basläger för vinterskidåkare. Även det tyska 
naturistförbundets ungdomsorganisation har en anläggning till vilken 
ungdomarna ordnar skidresor. Vad vi vet är man inte ute och hasar lagg utan 
lämplig klädsel. Naturismen är hänvisad till hotellets bastu och solbalkong. 
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I dag ser vi även en del kommersiella inslag som handlar om nakenskidåkning. För 
en del år sedan kunde vi se nakenskidåkning av det mera häftiga slaget, namnet 
Valhalla kommer från gammal nordisk mytologi och betyder Gudarnas boning, 
där de vördade kämparna hamnar när de kämpat färdigt. Dock är inspelningen 
förlagd till de vilda bergen på Kanadas stillahavskust. 

Här ett klipp som visar off pist i bara mässingen. 

https://www.widermag.com/news-video-ski-freeride-valhalla-skieuses-nues-
dedans 

Hela filmen på nätet, som reklam för RedBull. Nakenskidorna hittar du på 
20.00-22.30. 

https://www.redbull.com/se-en/films/valhalla 

KLÄDFRITT NAKISLIV 
10 APRIL 2022 * Nakenheten är människans enda riktiga skepnad. Sådana är vi, 
detta enkla faktum borde inte vara så svårt att acceptera. 

Professor Johan Almkvist (1869-1945) skrev i boken Hälsa och nakenhet (1932): 
Jag kan inte anse åsikten om nakenhetens osedlighet vara annat än en 
begreppsförvirring, uppkommen under barndomen genom förvänd uppfostran. 

Naturismen vill återge människan något hon förlorat – en enkel och naturlig 
syn på nakenheten. 

Detta kungsord är myntat av Tom Bloch (1942-2020) som gjort naturismen i 
Sverige många tjänster, som ordförande på Stora Idskär och som redaktör för 
SNF-tidskriften Tillsammans. 

En enkel och naturlig syn på nakenheten, det är naturismens budskap i ett nötskal. 

Den vitala grundbulten. Trivselklädsel! Den behagliga känslan av nakenhet i sol, 
vind och vatten. Närhelst vi upplever att klädfritt är att föredra. 

När vi nu är ense om detta varför finns det då, inom naturiströrelsen, så mycket 
tyckande om detta. 
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En naturist är bara naken i naturen, säger man. 

Om vi nu tycker att nakenheten är nått bra, då måste den väl vara bra även om 
man vistas inomhus. Eller menar man, att naturisten ska klä på sig när hon eller 
han kliver in över tröskeln? 

Enligt Johan Almkvist borde vi, för hälsans skull, vara nakna i våra hem, åtminstone 
några timmar om dagen. Nakenheten är fysiskt och psykiskt bäst. Må bra naturism 
i hemmets trygga vrå! 

Visst, det finns en del svårigheter i praktiken, vad ska grannarna säga, insyn, kalla 
golv, osv. 

Många människor är näck i badrummet och i sovrummet, varför inte i övriga rum? 

Bor man tillsammans finns det många varianter, liksom på andra områden, när det 
gäller gemensamt leverne. Är man två går det väl att samsas, även om det bara är 
den ena parten som vill vara bar. 

Har man barn i skolåldern kan det bli problem, när barnen tar hem kamrater och 
möter en naken pappa i köket. 

Och hur gör vi när vi bjuder in gäster? Ja, då är det nog så, att det anläggs textila 
vanor överlag. Men det finns naturister som när naturistvänner kommer på besök 
fortsätter med naturdräkten, och där gästerna så att säga tar seden i vacker hand. 

Många – även så kallade organiserade naturister – tycker att sådan ”gemensam 
nakenhet” är alldeles förfärlig … 

Vi vill gärna säga: Skam åt den som tänker illa därom. En sjysst naturist är lika 
belevad, vare sig hon eller han är påklädd eller klädfri, moralen sitter inte i 
kläderna, nämligen. 

AKTIV NATURISM 
1 AUGUSTI 2022 * Vår och sommar, naturismens bästa tid på våra breddgrader. I 
Sverige öppnar naturistcampingarna och vi kan nakenbada vid havsstränder och i 
insjöar –  Sverige är de många naturistmöjligheternas land. 
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Den 16 juni arrangerades NAKENMILEN (Nakukymppi) i Padasjoki i västra Finland. 
Detta nakenlopp har genomförts i många år. Löpning, gång, stavgång är tillåtna 
gångarter. 

När man nu kallade till start, efter två års uppehåll under pandemin, var det över 
100 deltagare, som deltog. Bra  väder rådde. En video från banan.  

https://www.facebook.com/100010964323429/videos/462186539048170/ 

Nakenmilen är det enda nakenlopp som arrangeras i något nordiskt land. Och att 
det blivit så handlar om privata initiativ, ingen naturistförening ligger bakom. 
Naturistförbundet i Finland är dock välvilligt inställt, förbundsordföranden har till 
och med deltagit i ett av loppen. 

Nakenmilen finns på egen webbsida (det finns en sida på engelska), på FB och till 
och med på svenska Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Nakukymppi 

World Naked Bike Ride 

Den nakna cykeldagen är också ett evenemang som är årligen återkommande. 
Avsikten är att protestera mot oljeberoende och propagera för mjuka värden – 
mer cykelåkande – i trafiken. 

WNBR arrangeras världen över, på södra halvklotet är man på G under december 
till mars. 

Nakencyklingen i London den 11 juni samlade även detta år mer än 1 000 
deltagare. 

I Finland planeras den 23 juli WORLD NAKED BIKE RIDE HELSINKI.  Sådana 
nakenlopp har tidigare arrangerats i Finlands huvudstad, men deltagarantalet har 
inte varit så stort. Vi får se hur det blir i år. 
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I reklamen för WNBR i Helsingfors har arrangörerna hakat på protesten mot 
Rysslands fruktansvärda erövringskrig i Ukraina. 

I Danmark ville entusiaster för en del år sedan ordna ett WNBR-lopp. Danska 
polisen grep  in och förbjöd helnakenhet, även toppfritt för damer. – Så man fick 
cykla i badkläder eller liknande. Nu är det så att WNBR säger ”Så naken som vill 
…” vilket innebär att alla varianter finns i startfälten, även maskeradkostymer och 
kroppsmålning. 

I Sverige dök det för många år sedan upp en FB-grupp som syftade till att ordna 
en nakencykling i Stockholm. Men det blev inget gensvar och något 
nakencyklande blev det aldrig. 

Nakenvandring 

När det gäller att vandra iklädd endast ”sol och vind” ligger däremot Sverige i 
framkant. Det finns en FB-grupp som samlar ihop de entusiaster som vill 
nakenvandra. En planerad vandring 18 juni fick ställas in på grund av oförutsedda 
händelser. Men det blir väl fler tillfällen! NATURISTEN hoppas få återkomma med 
reportage från många sådana utflykter. 

I Bergslagen ordnades före pandemin årligen återkommande nakenvandringar. Vi 
ser fram emot en vandring även detta år. 

Även i Norge och Danmark har vi tidigare rapporterat om sådana aktiviteter. I 
Norge är det olika naturistföreningar som är arrangör, i Danmark är det Danske 
Naturister som driver verksamheten. 
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EN NATURIST ÄR NAKEN … 
Vad tycker Du? 

1 SEPTEMBER 2022 * I INF:s definition av naturismen tas nakenheten upp, 
dessutom självkänsla och respekt för andra, två humanistiska ideal som vi känner 
igen från andra mänskliga sammanhang – och från andra föreningar. Som slutkläm 
har INF med ”respekt för miljön”. Det är förvisso en viktig aspekt, en bra miljö vill 
väl alla ha. Men det finns många miljöorgansiastioner som behåller kläderna på 
när de är ute i miljön. 

Sålunda påstår vi att nakenheten är det enda som skiljer ut en naturistförening, det 
unika kännetecknet, från andra föreningar. 

Från första början var det precis så. Naturisterna (eller nakenkulturisterna som man 
sade på den tiden) trivdes med nakenheten och praktiserade den så ofta det bara 
gick.  

När man kom ut till naturistområdet på fredagskvällen – eller på 
lördagseftermiddagen – plockade man av sig kläderna. På söndag kväll eller på 
måndag morgon, när det bar iväg hemmåt, tog man på sig. – Så länge man bara 
kunde, när man var på området, var man klädfri. 

Nuförtiden är det inte så, tvärtom är det många som stoltserar med att vara 
klädfria så lite som möjligt. Den som vill vara naken jämt, kallas för nudist, och 
betraktas allmänt som konstig. 

Föreningarna har – oskrivna – regler om att man ska vara påklädd när man äter. 
Och så fort solen sjunker mot horisonten bör man skyndsamt ta på sig. Så fort det 
är fest eller sammanträde rusar alla som skållade troll för att klä på sig. Och naken 
sällskapsdans ”hör inte naturismen till” det skriver SNF i sin medlemstidskrift.  

Naken gymnastik och idrott? 

Gymnastik och idrott bedrevs förr på tiden i adams och eva-dräkt, nu måste man 
ha idrottskläder, även om man är inne på ett naturistområde. 

Hur har det kunnat bli så här? – Ja, det finns ingen bra förklaring. 

Visst, om det blir svalt på kvällen, --  vi bor ju minsann i den tempererade 
klimatzonen – visst kan det vara skönast att krypa in i vinterpälsen. Men, även i 
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Sverige får vi ibland uppleva ”tropiska nätter” då temperaturen är mer än +20 
grader hela dygnet … 

Likaså, vid mer ansträngande idrott kan behövas störthjälm, knäskydd och 
handskar när det blir tuffa tag.  

Men frågan är varför de gamle var så ivriga att vara klädfria hela dagen medan 
dagens naturister är så ivriga att ta på sig i alla lägen. 

Detta är en fråga som vi naturister behöver diskutera. Och vi vill gärna höra efter 
om våra läsare kan bidra med synpunkter. 

De gamla hade god kontroll på nya medlemmar. Bland ansökningarna gallrades 
friskt, bara 10 % godkändes. - Det var viktigt att inte släppa in några erotiska 
lycksökare. Många föreningar hade regeln att endast jämna par kunde bli 
medlemmar. – En frågvärdig regel, alla vet vi ju att ensamma män, och ensamma 
kvinnor, kan vara mycket trevliga och helt schysta medlemmar i kollektivet på en 
naturistplats.  

Det fanns regler att ensamma män och ensamma kvinnor inte var välkomna, ens 
som gäster. 

I denna miljö av erotisk oro kan vi måhända förstå sådana saker som förbud mot 
nakna fester, förbud mot sällskapsdans utan kläder. Intima smycken, ”sådant för 
tankarna fel” påstod en prelat inom rörelsen. – Det är ett resonemang som 
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påminner om vad som vi hört från vissa frikyrkliga kretsar, där fick kvinnorna inte 
ha utslaget hår, detta skulle kunna fresta andra män …  

Är det svartrockarna inom naturiströrelsen, som med dessa regler, vill skrämma 
bort erotiker och polyamorösa typer? Eller finns det någon annan förklaring till vår 
påklädda naturiströrelse i Svea Rike? 

HUR FÅR VI TILLBAKA DET SEXUELLA LUGNET PÅ 
NATURISTPLATSERNA? 
1 NOVEMBER 2022 * För Johan Almkvist och andra pionjärer, för 90 år sedan, var 
”det sexuella lugnet” som kännetecknade naturisternas friluftsplatser av central 
betydelse. Nakenheten var något naturligt; att vara naken var positivt. Ingenting 
som skulle kopplas ihop med sexualitet och sexuellt utnyttjande. 

Nutida företrädare för naturismen har inte mäktat med att vidmakthålla detta lugn. 
Tvärtom finns det många idag, både inom och utom naturismen, som menar att 
det är en erotisk frizon, där man enkelt får eventuella erotiska önskningar 
tillgodosedda. – Det minskade förtroendet för naturismen som en sjysst 
fritidsgestaltning är ytterst betänklig. Vi möter idag folk inom rörelsen som 
ALDRIG skulle berätta för arbetskamrater, släkt och vänner, att de brukar besöka 
naturistplatser. Detta för att de vet, att folk tror att platserna är otuktsnästen. – 
Ingen vill framstå som en sexgalning! 
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Receptet borde vara enkelt 

Grundbulten är att på en naturistplats kan du vara naken, i övrigt är det precis 
samma regler som gäller, och krav på hyfs som i andra offentliga sammanhang. 
Statens lagar och paragrafer om ofredande och förargelseväckande beteende 
gäller. Den som inte accepterar detta har inte där att göra! 

Föreningsverksamheten 

Inom SNF finns för närvarande 17 föreningar. Dessutom finns fristående 
naturistföreningar. När vi deltar i verksamhet som föreningarna anordnar borde vi 
vara garanterade att inget otillbörligt förekommer.  

Föreningsområdena borde vara skyddade mot sexgalningar och deras 
förlustelser. Genom åren har vår redaktion fått ta del av tråkiga historier. 
Exempelvis en gubbe som förklarar för en 11-årig tös att hon har snygga bröst. 
Ingen så ung tjej vill ha sådana komplimanger av en gubbe 70 à 80 år. Hennes 
mamma klagade hos campingen men fick uppfattningen att ”fule gubben” 
skyddades av föreningen. Andra episoder handlar om en gubbe som lurat en ung 
flicka till nakenfotografering. Det finns flera exempel på liknande händelser där 
det är personer inom rörelsen som är förövarna. 

Det noteras idag att åtminstone en SNF-camping är utsatt för infiltration av 
personer som ivrar för ohöljda sexuella övningar inne på campingen. Förr på tiden 
var bastun öppen för folk som behövde en nattbastu, men nya besökare ordnade 
sexorigier i bastun, vilket ogillades av ”gamlingarna”. Föreningen ordnade då att 
bastun hölls låst nattetid. 
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NAKENKULTUR 

Enligt professorn var det viktigt att nakenbadandet behöver en korrekt inramning, 
en KULTUR, med andra ord. När det gäller att skapa ordning – och hindra 
överhettade personer – har SNF under årtionden försökt nästan allting: – 

Förföljelse av ”ensamma män”, de ansågs störande för familjelivet, än idag är det 
föreningar som hindrar ensamma män att bli medlemmar.  

– Avståndstagande till tatueringar och ”intima smycken”.   

– SNF:s uttalanden att ”naken sällskapsdans hör inte naturismen till” och ”Ingen 
promiskuitet inom rörelsen.” 

På sin webbsida skriver SNF: 

Ingen sexuell aktivitet  

Sex är en privatsak och ska utövas på andra platser än offentligt på 
naturiststränder och naturistplatser. Sexuella aktiviteter som samlag, 
intimberöring, onanering och sexrelaterat exhibitionism  …  är fullständigt 
oacceptabela i det offentliga rummet. Detta förbud gäller så klart också på 
naturiststränder och naturistplatser på samma sätt som på alla andra 
offentliga platser. 

SNF har infört en auktorisation för sina naturistcampingar 

Om du upptäcker att någon ackrediterad camping inte lever upp till våra 
naturistideal skall du meddela detta till Sveriges Naturistförbund. ... 
Styrelsen i Sveriges Naturistförbund kommer att ta kontakt med berörd 
naturistcemtrum för att utreda ärendet. Ackrediteringen kan i värsta fall 
komma att dras in efter beslut vid ett Riksmöte. 

Kommentar: Det är en lite väl lättvindig behandling! Antag att föreningen nu 
driver bordell på sin camping och upplåter området för origier inför öppen ridå. 
Påföljden blir endast att ”ackrediteringsskylten dras in”. I allt övrigt kan 
”verksamheten” och SNF-föreningen fortsätta som förut. Inget ingripande straff! – 
Föreningen borde omedelbart bli utesluten!  

NAKENKULTUR på naturistplatserna 
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Samma lagar som gäller på alla offentliga platser gäller även campingar och 
badplatser. Ofredande och offentliga samlag är och förblir förargelseväckande.  

NAKENKULTUR på nakenbaden 

Nakenbad är kommunala platser, det är kommunen och inte någon förening som 
äger området. Och polismyndigheten som svarar för ordningen. 

Vi får höra om ofredande, en eregerad man som hotat någon nakenbadande 
kvinna. Ett lagbrott som borde hamna inför domstol. 

Homosexuella ofredanden, ”gamla gubbar” som ihärdig uppvaktar unga manliga 
nakenbadare. 

”Om vi alla hjälptes år med att säga till på skarpen vore vi snart av med 
problemet” 

Inom naturismen har vi hört uttalanden om hur vi kommer till rätta med de 
smygande sexgalningarna.  

Faktum är att de här smygarna tror att de är osynliga, att ingen märker att de går 
omkring och spanar, ingen ser när de sätter sig en handsbredd ifrån en naken 
kvinna på stranden… Om vi ertappar dem med att säga till lommar de iväg.  
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Blottning och exhibitionism är båda medicinska diagnoser. Och lagbrott som kan 
medföra straffansvar i domstol. 

Sexförbrytare finns förstås inte bara på nakenbaden, de finnas runt om i samhället. 
Vi läser i tidningen om blottare och exhibitionister som ertappats och som får 
svara inför domstol. Detta beteende är inte tillåtet någonstans på offentliga 
platser. Varför skulle de ha en fristad i våra föreningar, på våra naturistplatser? 

* NATURISMEN I SVERIGE * 
SVENSK NATURISM PÅ G ? 
1 JUNUARI 2022 

Åren med pandemin har varit svåra år för nästan alla föreningar. Verksamheten har 
legat i träda, det har inte gått att träffas på samma sätt som tidigare, nästan allt 
arbete har varit svårt att genomföra. 

Samtidigt har naturistcampingarna rapporterat höga besökssiffror under somrarna 
2020 och 2021. Det har då varit fråga om svenska besökare, som inte kunnat resa 
till utlandet. Besökare från europeiska länder, som tidigare kommit till 
naturistcampingarna, främst i södra Sverige, har haft svårigheter att resa till 
Sverige på grund av restriktioner under Coronan. 

Simhallsbad under vinterhalvåret har blivit inställda under pandemin. 

Beträffande föreningsverksamheten kan vi hoppas på att allt ordnar upp sig vad 
det lider. Dessutom fortsätter ansträngningarna att skapa livskraftig 
föreningsverksamhet i sydöstra Småland med nakenbadet i Växjö som bas. Badet 
öppnade 2015 och redan från början ville man grunda en förening. – 
Gränsbygdens Naturistförening, som har sin hemort i sydvästra Småland, har haft 
en lokalavdelning i Växjö, nu säger man att det ska bildas en egen förening i östra 
delen av Kronobergs län. 

En ny förening skall även tillskapas i sydöstra Skåne. Det har gjorts försök med att 
ordna bastubad under vintern. Beträffande badmöjligheter är detta hörn av Skåne 
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lyckligt lottat, det finns långa fina badstränder och några är redan väl etablerade 
som nakenbad. 

Sveriges Naturistförbund 

Och Sveriges Naturistförbund arbetar på, den stora frågan, som varit på tapeten 
under decennier, är hur medlemsregistrering och medlemskorten ska ordnas. Till 
skillnad från många andra naturistförbund ligger SNF fortfarande kvar med det 
urgamla INF-systemet med INF:s internationella ”naturistpass”, med årsmärken 
som ska klistras in. Numera används andra lösningar, med årskort som förnyas 
varje år. 

SNF:s stora problem är att föreningarna sköter hela ruljansen på egen hand, SNF 
fördelar INF:s årsmärken och kasserar in en förbundsavgift (180 kr per enskild 
eller per par) relaterad till antalet medlemmar i respektive förening. 

Eftersom föreningarna varje år har både avgångar och tillkomster är det svårt att 
veta hur många märken man ska beställa. Tidigare kunde föreningarna returnera 
alla överblivna märken, numera får man endast returnera 5 % av erhållet antal. Blir 
föreningen sittande med märken menar SNF att dessa ska gäldas med 90 kr per 
styck – INF-märkena kostar i själva verket bara 1,5 EUR, det är den summa som INF 
debiterar SNF. 

SNF-erbjuder föreningarna ett medlemsregister som hanteras av en av SNF-
arvoderad person. Från registret skickas adressuppgifter för utsändningen av 
förbundstidskriften Tillsammans, 4 nr per år. Men det är inget tvång att använda 
SNF-registret, den förening som så önskar ska dock själv leverera adressetiketter 
till Tillsammans, 4 gånger per år. 

Danske Naturister, och även andra förbund, har idag moderna system. Vill du bli 
medlem i DN går du in på webbsidan, markerar att du vill vara med i 
riksföreningen, och någon eller några lokalavdelningar; man betalar via nätet, 
sedan kommer medlemskortet som ett dokument via epost, som kan skrivas ut, 
eller laddas in i telefonen. 

En sådan hantering förutsätter en central registrering och någon sådan finns för 
närvarande inte hos SNF. Nu menar SNF att tjänsten medlemsregister ska köpas in 
från någon extern aktör. Detta går säkert att ordna,men ett sådant utlagt system 
kommer att medföra ökade kostnader – som medlemmarna kommer att få betala. 
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ÅRET 2022 – NYÅRSKLOCKOR RINGER 
1 JANUARI 2022 * Vi ser fram emot det nya året 2022, vi hoppas alla att alla 
virusvarianter till slut ska gå att leva med. Att livet – naturistlivet – ska bli bättre och 
bättre. 

Småland, Småland ... 

I sista numret 2021 av SNF:s tidskrift Tillsammans läser vi om den nya 
naturistförening som är under uppsättning i södra Småland. Det är en 
föreningsbildning som började 2015 när Växjö kommun öppnade nakenbadet 
Stora Pene vid Helgasjön.  

Det hela startade med ett medborgarförslag. En enskild person som lämnade in 
ett förslag till kommunen. 

Precis så! Någon måste ta initiativet! Svensk naturism behöver mycket av den 
varan!  

Småland är ett ursvenskt landskap. Gammalt tillbaka hörde Skåne och Halland 
under danske konungen, men Småland har alltid varit svenskt.  

1962 tillkom Värends Naturistförening i Kronobergs län, föreningen hade under 
fem år en naturistö i sjön Salen söder om Alvesta. 1966 såldes ön och föreningen 
blev utan område. 1970 angavs att Snapphanegården i Kyrkhult, Blekinge, är 
föreningens ”träffställe”.  

När Värends NF tynade av blev Kronoberg utan naturistverksamhet. Detta tillstånd 
varade till 2015 då nakenbadet et vid Stora Pene invigdes. 

Försöken att få till föreningsverksamhet för att ”vårda och värna” Växjö nakenbad 
har pågått sedan badplatsens tillkomst. Det har ordnats träffar vid badet och NF 
Gränsbygden – i Markaryd, också i Kronobergs län – har startat en lokalavdelning, 
NFG-Växjö. Men nu vill man bilda VÄXJÖ NATURISTFÖRENING. 

Östra Skåne 

Skånes sydösta hörn, här finns fantastiska badstränder och dynlandskap vid havet. 
Det är gott och väl sörjt för sommarnaturismen. Även här i Skåne finns eldsjälar 
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som vill förbättra naturistmöjligheterna i landsändan. I första hand tänker man 
ordna med bastubad under de något kallare årstiderna.  

Vår nyårsönskan är att naturismen i Kronoberg och i östra Skåne skall växa och få 
flyt. Och detta gäller också naturismen på många andra ställen i Sverige.  

Naturismen i Sverige blir så bra som vi gör den till! Det är vi som kallar oss 
nakenbadare och naturister som måste fixa detta. Det är – oftast – ingen annan 
som gör det åt oss.  

VÅRT NAKENBAD PÅ FJÄLLNORA ÄR HOTAT 
1 MARS 2022 * Kommunen meddelar att inga förändringar planeras för 
sommaren 2022 – men hotet om nedläggning eller flyttning är inte undanröjt … 

Det betyder att alla vi vänner av klädfritt bad i Uppsala måste mobilisera och göra 
klart för kommunen att nakenbadet på Fjällnora är en stor tillgång för klädfri 
demokrati, mångfald, sunda badvanor och för besöksnäringen. 

Hela historien så här långt … 

På Fjällnora finns sedan 1970-talet ett nakenbad. Historiken berättar att badet 
inledningsvis funnits på annan plats på Fjällnora, men det är sedan många 
decennier fast etablerat på en liten strand vid sjön Ramsen. Nakenbadet är trots 
sin litenhet mycket besökt. 

Våra naturistföreningar har under åren haft gott samarbete med dåvarande 
Fritidsnämnden. Vi har haft städdagar på nakenbadet då vi utfört arbeten enligt 
Fjällnoras anvisningar, vi har haft samråd med tjänstemännen angående skyltning 
etc. 

2020 

(före pandemin) – gav Uppsala kommun, Gatu- och Samhällsmiljönämnden, ut en 
Badplatsplan. Där skrev man att en flyttning av nakenbadet skulle utredas i samråd 
med naturistföreningarna. 

Planen redovisar inget skäl för att flytta det mycket välbesökta nakenbadet. 

2020 juni 
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(när första pandemivågen pågick) –  agerade tjänstemännen utan utredning och 
utan något samråd med naturistföreningarna. Nakenbadet skulle stängas, 
skyltarna tas bort. Kommunen skulle sluta hänvisa nakenbadare till Fjällnora. 

Avsteget från planen (”utredas …”) motiverades med att man på grund av 
pandemin förutsåg en ökad tillströmning av badfolk på Fjällnora. Vart alla de som 
ville nakenbada skulle ta vägen verkade inte bry tjänstemännen det minsta. – Även 
nakenbadare är människor som i pandemitider behöver rekreation i form av bad, 
solbad och rekreation. 

Efter en storm av protester inhiberades det icke underbyggda beslutet att stänga 
nakenbadet. En undersökning av de politiska partiernas åsikter, som Aftonbladet 
genomförde, visade ett starkt stöd för tanken att vidmakthålla det populära 
nakenbadet på Fjällnora. 

2020 sommaren 

Det klädfria badlivet vid sjön Ramsen fortsatte, ett ökat antal besökare kom till 
stranden. 

2021  

Naturistföreningarna (Nakenkultur och Bara Badarna) frågade i januari både 
tjänstemännen och politikerna (presidiet) per epost angående det i planen 
föreskrivna samrådet. 

Vi fick inget svar förrän efter en ny påstötning i maj månad. Nämndens ordförande 
menade att vi på nytt skulle kontakta tjänstemännen. Efter denna propå ordnades 
ett sammanträde per Teams. Det kunde, efter ändring av datum från 
tjänstemännen sida, genomföras först i början av midsommarveckan (se nedan) 

2021 sommaren 

Det klädfria badlivet vid sjön Ramsen fortsatte, ett ökat antal besökare kom till 
stranden. 

Samråd 2021 midsommar 

Det upprättades ett protokoll och föreningarna sände in yttranden. Av yttrandena 
famgick 

17



(1) Badplatsplanen ger inte utrymme för den målsättning som angavs ”Flytt av 
nakenbadet”, det som ska utredas är möjligheterna att ersätta (det väl fungerande) 
nakenbadet vid Ramsen på Fjällnora, konsekvenser, kostnader etc. Det befintligt 
nakenbad måste först utvärderas, då inga alternativa platser har redovisats 
innebär detta att inget samråd om en flyttning kan ske. 

(2) Kommunens representanter inledde (i juni 2020) med att påstå att nakenbadet 
var så lite beökt att det kunde avvecklas direkt. Detta påstående är helt felaktig; 
var och en som besökt badet fina baddagar kan intyga detta. 

Argumentet ändrades då till att det var få barnfamiljer som kom till nakenbadet. – 
Att olika delar av ett stort fritidsområde med många badmöjligheter besöks av 
olika katergorier ligger i sakens natur, Nakenbadet är alltid fullbelagt, vilket 
kommunen borde vara glad och stolt över. 

När nu besöksfrekvensen på Fjällnora ökar under pandemin är nakenbadarna 
minst lika förtjänta som några andra att få utökade/förbättrade badmöjligheter. 

(3) Inget seriöst skäl att flytta badet har redovisats. Naturligtvis finns andra platser 
som är tänkbara, men då måste ”skyddat läge”, badmöjligheter, service och 
kommunikationer, avstånd till centrala Uppsala vara minst likvärdiga. 

(4) Föreningarna anser att det inte finns något behov att flytta på naturistbadet vid 
Ramsen i Fjällnora. Badplatsens placering är optimal eftersom den ligger 
undanskymd och det finns tillgång till lämplig infrastruktur och service vilket är 
viktigt. 

(5) Föreningarna vill veta grunden till varför uppdraget finns och ifrågasätter att 
badet har låga besökstal. 

Vi skrev i yttrandet: Vi har genom åren kommunicerat med många kommuner; Två 
viktiga skäl varför kommunen ska ha ett nakenbad: 

(1) Demokratin, även de som vill nakenbada ska ha en plats att vara på. 

(2) Praktiska skäl. Nakenbad är inte förbjudet någonstans, ur kommunens synvinkel 
kunde det månne vara praktiskt att ha en (eller flera) sjysta nakenbad att hänvisa 
till. 

Ett alternativt svar som vi ibland får höra från kommuner är ”nakenbad är ju inget 
problem, var och en kan nakenbada om man vill”. 
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Vi förordar entydigt ett skyltat nakenbad, detta upplevs av de flesta nakenbadare 
som tryggt och säkert; utomstående som vill undvika ett nakenbad kan göra detta. 
På nuvarande nakenbad har kommunen byggt en väg innanför udden som 
passage förbi nakenbadet. 

2022 

Vi skrev i slutet av vårt yttrande efter mötet sommaren 2021: Ett möte efterfrågas 
under hösten där förklaring till skälen för uppdraget tydliggörs. – När vi i januari 
2022 inte hört av kommunen, frågade vi om den fortsatta handläggningen och 
påpekade på nytt att ingen seriös utvärdering skett av det nuvarande nakenbadet. 
Och vi fick ett svar: 

Det har ännu inte fattats några beslut rörande utredningen av naturistbadet. 

Vi inte har för avsikt att göra några förändringar inför sommaren men vi fortsätter 
titta vidare på hur badplatserna i Fjällnora kan utvecklas. 

Bilaga – Kommunens ”motiv” 

Det som framförts av tjänstemän och politiker är: 

1 Nakenbadet är så lite besökt att det kan stängas ner direkt – Detta är helt 
felaktigt, den lilla del av stränderna på Fjällnora som är skyltad Nakenbad är alltid 
fullbelagd fina baddagar. 

2 Barn kan inte ”se nått naket” – Det är billig moralism utan intellektuell relevans. 
Jämför ”Barn kan inte se invandrare, mörkhyade människor etc.” – Som 
demokrater kan vi aldrig acceptera ett sådant argument. 

3 Tjänstemän/politiker har sagt till oss ”Kompisar påpekar ständig …” alternativt 
”Önskemål inkommer ständigt …Ta bort nakenbadarna så att ”vi” kan bada (just) 
där”. – Detta borde räknas som korruption; kommunala beslutsfattare ska se till 
helheten, de som vill bada klädfritt är också människor och skattebetalare. 

NATURISTPLATSER I UPPLAND  
1 JULI 2022 
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Naturismen i Sverige firar idag 90 år. Och det var i Stockholm som den första 
föreningen bildades 1932. Hälsa genom nakenhetskultur, hette föreningen. 
Professor Johan Almkvist var den förste ordföranden. 

Stockholm ligger på gränsen mellan Uppland och Södermanland, två urgamla 
svenska landskap. Svea Rikes hjärtland. 

Föreningen H. g. N hittade 1933 sin plats vid sjön Återvallsträsket på Ingarö, 
Ingarö landskommun, (1952 Gustavsbergs landskommun, 1949 Värmdö kommun), 
där föreningen finns kvar än idag. Föreningsnamnet ändrades 1941 till Svenska 
Friluftsföreningen. 

1936 bildades en ny förening, Stockholms Naturvänner. Den föreningen skapade 
sin naturistplats i Södermanland, Näsby holme, egentligen en halvö i sjön Aspen, 
väster om Stockholm. Men 1945 blev NSNV uppsagd från Näsby holme, 
myndigheterna skulle använda området som naturvårdsområde. Föreningen 
letade efter en ny plats. 1948 hittade man Stora Idskär som ligger i Saltsjön, 
sydost om Vaxholm. 

Idskär var en ö, en mycket liten ö, till och med. Det byggdes småstugor och en del 
medlemmar bodde i tält eller i båtar. Men husvagnar fanns det inte plats för. 

Under 1980-talet sökte NSNV efter ett landområde där man kunde ha husvagnar. 
1981 öppnades Djursnäs vid en havsvik väster om Nynäshamn. Stockholms 
Naturvänner hade nu två områden: Idskär i Uppland och Djursnäs längst nere på 
Södertörn i Södermanland. 

1993 bildades Stockholm-Nynäs Naturistförening genom delning av Stockholms 
Naturvänner. SNN tog över driften av Djursnäs naturistcamping. 

2005 blir SNN uppsagda från Djursnäs, en ny privat markägare har andra planer 
för området. Föreningen letar nytt område på bred front. 2006 öppnas 
Skeppsmyra på södra delen av Björkö i Roslagen. Det är ett område som tidigare 
varit camping så det är enkelt att ordna en naturistcamping på platsen. Men 
Skeppsmyra blir ingen stor camping, 35 ställplatser är vad som kan åstadkommas. 
Och nu finns föreningen i Roslagen i landskapet Uppland. 

Den gamla föreningen på Stora Idskär genomlever samtidigt en turbulent tid. Det 
byts styrelse och årsavgifterna skjuter i höjden. 2013 läggs ön ut till försäljning. 
När köpet är klart läggs även föreningen Stockholms Naturvänner ned. 
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Svenska friluftsföreningen på Återvall, Ingarö, finns kvar men i övrigt är 
Skeppsmyra Norrtälje den enda naturistcamping som finns i Uppland-
Södermanland. 

Naturistplatser i Uppland, från Norr till söder 

I centrala och norra Uppland tillkom flera skyltade nakenbad på 1970-talet. I 
Uppsala fanns därutöver gemensamt nakenbad i Studentkårens simhall 1975-79. 

På Rullsand öppnades kommunal naturistcamping 1978. Naturistföreningen 
Rullsand verkade här 1982-2006. Naturistavdelningen på Rullsands Camping 
avvecklades dock 2002. 

I Uppsala bildades Badstugan 1997 och Nakenkultur 2004. 

Älvkarleby kommun 
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RULLSAND 
Ett litet område, längst norrut på den två kilometer långa sandstranden, är skyltat 
som nakenbad, eller ”nudistbad” som det står i reklamen för Rullsands Camping. 

På Rullsand finns textil camping, restaurang och stugby. Att parkera bilen kostar 40 
kr per dag. 

Nära receptionen finns ett Naturrum, en introduktion till Billuddens Naturreservat 
som bjuder på havsnära naturupplevelser. 

På Billudden finns vandringsstigar och vid stranden ut mot Rödhällsudden sten 
och sand för solbad. Se grön kartskiss nedan. 

NF Gävleborg – träffställe 

Rullsand var tidigare ett av Sveriges finaste nakenbad. Nu har skylten flyttats 
norrut, och för naturisterna är det inte många meter av den långa sandstranden 
som återstår. 

Vill du vara med i arbetet för att förbättra naken badet på Rullsand, kontakta NF 
Gävleborg som arbetar med detta! 

Östhammars kommun 

TALLPARKEN 
I Öregrund finns ett klippbad vid havet. Nakenbadet är i södra delen av 
badområdet. 
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2019 beslutade Östhammars kommun att stänga nakenbadet eftersom det 
påstods hindra textilarna att få tillgång till sol och frisk luft. En mycket märklig 
anledning kan man tycka. Östhammar är ju en stor kommun med lång kust mot 
havet. Om 100 meter vid Tallparken är skyltad Nakenbad kan knappast denna 
skyltning hindra någon från att få sol och frisk luft … 

Förr om åren hände det ofta att textilarna gick in på nakenbadet och gjorde sig 
breda. Myndigheterna reagerade inte mot detta. Sommaren 2020 är 
nakenbadskyltarna borta men nakenbadare fortsätter att komma till Tallparken för 
att bada på ”sina” klippor vid havet.  

ASPBO 2  
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Utanför Österbybruk, vid sjön Stordammen, finns tre badplatser. Aspbo 2 är 
nakenbad och bjuder på naturnära badmöjligheter. Upplandsleden passerar 
genom badet!  

Nu rapporteras att kommunen tagit bort även denna nakenbadskylt. Men det 
torde fortfarande gå att bada på platsen. 

Heby kommun 

ÖSTA CAMPING 

Vid Dalälven väster om Tärnsjö. Här finns badstränder, textil camping och stugby. 
Nakenbadet ligger ute på udden i nordväst. 

Norrtälje kommun 

SKEPPSMYRA 
NORRTÄLJE * Naturistcamping SNN ligger längst söderut på Väddö-Björkö. 

På Skeppsmyra finns 35 platser för husvagnar, cirka tio tältplatser och en stuga 
med fyra bäddar. Brygga för gästande båtar. Vedeldad bastu vid stranden. Även 
dagbesökare/badgäster är välkomna. 

Föreningsområde Skeppsmyra Norrtälje NF 
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Uppsala kommun 

FJÄLLNORA 
Ett friluftsområde 20 km öster om Uppsala. Från serveringen följer man någon av 
stigarna ut på udden i sydöst. På Fjällnora finns textil camping och stugby. 

NF Nakenkultur – träffställe 

Österåkers kommun 

BREVIKSBADET 
Badplatsen ligger vid Trälhavet, sydöst om Åkersberga. En del av badet är skyltat 
nakenbad. 
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Nacka kommun 

KÄLLTORPSSJÖN 
Det finns flera platser vid sjön där nakenbadare håller till; PG:s udde, mitt emot 
Hellasgården, är det mest kända stället. Service finns vid Hellasgården och vid 
textilbadet på norra sidan. 

Ekerö kommun 

KÄRSÖN DROTTNINGHOLM 
Här badade ”nakenkulturisterna” på 1930-talet. Naturbad. 

Värmdö kommun 

ÅTERVALL 
Svenska Friluftsföreningens friluftsplats på Ingarö tillkom redan på 1930-talet. 
Området omfattar ca 5 hektar. 

Det finns småstugor som ägs av medlemmar och fem gäststugor. Det går att tälta 
men plats för husvagnar finns ej. Klubbstuga och vedeldad bastu. Bad i sjön 
Återvallsträsket. 

Området är öppet för medlemmar och inbjudna gäster. Föreningsområde 
Svenska Friluftsförening 

TORPESAND BJÖRNÖ 
På södra sidan av Ingarö. Nakenbad på udden sydöst om den stora sandstranden. 
Klippor vid Ingaröfjärden! Naturbad nära textilbad. 

SVÄRDSÖN 
Söder om Saltsjöbaden, vid Erstaviken, Ligger Svärdsön, ett imponerande 
klipplandskap vid en stor havsvik Erstaviken. 
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Svärdsö naturreservat — norrifrån via Älgövägen med parkeringsmöjligheter vid 
båtvarvet — eller västerifrån via Vårgårdsvägen. Klipporna är bitvis ganska vassa för 
barfotafolk och det är ofta lite knepigt att ta sig ner i det blöta.  

1975 bildas i Stockholm en ny naturistförening som till skillnad från övriga tar 
emot ensamma män som medlemmar. Föreningen, som numera är känd under 
namnet Eos, hade Svärdsön som sitt träffställe. När Stockholm långt senare fick ett 
skyltat nakenbad i Ågestabadet söder om Farsta var Eos den förening som i 
samarbete med staden tog ansvar för driften av badet 

Huddinge kommun (Södermanland) 

 ÅGESTABADET 
Vid sjön Magelungen söder om Farsta. Ett kommunalt bad ägt av Stockholms stad. 
Naturistföreningen Eos har avtal med staden och del i ansvaret för att driva badet. 

NF Eos träffställe och driftansvar 

NATURIST FÖRENINGAR I SVERIGE 2022 
1 MAJ 2022 

Det finns nära 30-talet naturistföreningar som bedriver verksamhet i Sverige.  

17 av föreningarna är anslutna till Sveriges Naturistförbund, övriga är fristående. 

Svealand 

Uppland 

Nakenkultur [SNF] 

Skeppsmyra Norrtälje NF (camping) [SNF] 

Stockholmsområdet 

Svenska Friluftsföreningen (stugby med camping) 

Eos [SNF] 

Västmanland 
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Mälardalen [SNF] 

Bergslagens Solsport (camping) [SNF] 

Värmland 

Värmlands NF (camping) [SNF] 

Götaland 

Östergötland 

Vikbolandet (camping) [SNF] 

Solrosen (badplats) 

Vitala Folkungaland (under bildande) 

Småland 

Kalmarsund 

Gränsbygden [SNF] 

Växjö NF (under bildande) 

Blekinge 

NICS (camping) [SNF] 

Snapphanen [SNF] 

Skåne 

Svanrevet (camping) [SNF] 

Knähaken [SNF] 

Göteborgsområdet 

Göteborgs Friluftsförening (stugby med camping) 

Västkusten [SNF] 

Västergötland 

Västergötlands NF (camping) [SNF] 

Skaraborg [SNF] 
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Bara Badarna (vilande) 

Norrland 

Gästrikland & Hälsingland 

Gävle Dala 

Medelpad & Ångermanland 

Mittnaturist 

Västerbotten 

Umenaturist (tillfällig camping) [SNF] 

Guldstadens NF (under bildande) 

Norrbotten 

Nord [SNF] 

Not 

Utöver de 17 föreningarna i SNF finns NF Paradiset, en ”speciell intressegrupp” 
inom SNF som dock inte är ansluten till förbundet och som inte betalar någon 
förbundsavgift. 

* NATURISTHISTORIA * 
90 ÅR *** START 1932 
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1 JANUARI 2022 * Detta år, 2022, är det nittio år sedan organiserad naturism 
startade i Svea Rike. Olle Schmeling, boktryckaren Valdemarsvik började i januari 
1932 utgivningen av naturisttidskriften Dagbräckning. 

Johan Almkvist, professorn i Stockholm, utkom i april med boken Hälsa och 
Nakenhet, en socialmedicinsk studie över klädedräktens inverkan på kropp och 
själ.  

27 april hade Sällskapet för Fri Kroppskultur ett möte i Stockholm, ordförande 
Johan Almkvist. Föreningsnamnet ändras till Hälsa genom Nakenhetskultur. 

20 maj berättar Stockholms-Tidningen – Stockholms Dagblad, överst på första 
sidan, att ”Nakenkulturen startar”, en förening är bildad. 

Föreningen H.g.N gör 24 juni en söndagsutflykt med ångbåten Viking från 
Munkbrohamnen till Bockholms Sätra, då Ekerö socken (nu Salems socken) i 
Mälaren – den första organiserade naturistverksamhet som finns redovisad i 
Sverige.  

Resten är – som man brukar säga – historia. 

Både Schmeling och Almkvist var inspirerade av den nakenkultur som blomstrade 
i flera europejska länder ibörjan av 1930-talet. Då fanns också ett europeiskt 
naturistsamarbete. Almkvist deltog under 1930-talet i flera kongresser som 
ordnades i Tyskland, Frankrike och Schweiz. Han var en ledande person i den 
dåtida internationella naturismen. 

Nu, nittio år senare, lever fortfarande den naturistiska föreningsrörelse som 
startades av professor Almkvist i Svea Rike. 

Det internationellt naturistsamarbetet har utvecklats under de 90 åren och 
omfattar nu i hela världen – även om tyngdpunkten fortfarande ligger i Europa och 
Nordamerika.  

Men något stort intresse bland svenska naturister för vad INF, den internationella 
naturistfedarationen som startade 1953, sysslar med finns det inte. När Karl-Johan 
Saarväli, Örebro Naturistförening, instiftade Sveriges Naturistförbund 1957-1958 
var deltagandet i det internationella samarbetet en viktig anledning. – Inte många 
svenska naturister har haft förtroendeuppdrag inom INF, och ingen enda under de 
senaste fyra decennierna. 
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När nu INF i höstas plötsligt på en gång fick två presidenter publicerade SNF inte 
ett enda ord om saken, ingen information till föreningarna, ingenting på 
Naturistportalen eller i tidskriften Tillsammans.  

Schmelings tidskrift Dagbräckning (bytte 1939 till namnet Solsport) fick flera 
efterföljare. Natur och Hälsa (1933), Solvännen (1935); båda tidskrifterna kom ut i 
Malmö men upphörde under 1940-talet. Istället startade 1951 Tidlösa som gavs ut 
i Örebro, av Karl-Johan Saarväli. Denna ”bildtidning” upphörde 1968.  

1959 kom sista numret av Solsport, utgivningsort var då Stockholm. Räknar man in 
alla år från Dagbräcknings start 1932 i Valdemarsvik blir det 41 årgångar; 1954-57 
och 1960-72 kom Solsport ut som stencil. 

Sveriges Naturistförbund hade inledningsvis Solsport som förbundsorgan, sedan 
hade man tillfälliga info-blad men 1974 startade Tillsammans som nu är inne på 
sin 48:e årgång. Det är en medlemstidning för anslutna medlemmar i SNF. Det går 
att prenumerera men ingenting som kan köpas i allmänna handeln.  

Vår egen oberoende tidskrift Naturisten finns på nätet sedan 2006, vi går nu in i 
årgång 18. Tidlösa-redaktionen hann med 18 årgångar 1951-1968 och det 
innebär att vi är hack i häl att bli den ”längsta” naturisttidskriften i den svenska 
naturisthistorien – under samma namn och i tryckt format – om vi räknar bort SNF:s 
medlemsblad Tillsammans. 

NATURISTEN har ambitionen att redovisa naturismens idédebatt och nakislivets 
praktik i helg och söcken. Vi följer den internationella scenen och vi har både 
naturisthistoriska artiklar och framtidsvisioner.  

Alla är välkomna att medarbeta i Naturisten, under eget namn, författarnamn eller 
motsvarande. 

Och för läsningen av Naturisten finns det flera alternativ. På nätet fyller vi 
fortlöpande på med nya texter; den senaste på förstasidan, den som kommer upp 
när man går in på naturistensite.wordpress.com.  

Sedan har vi tre huvudrubriker: 

(1) Mot Solen, naturismen i teori och praktik 

(2) Naturismen i Sverige 
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(3) Nära & Fjärran, PANORAMA, Internationella Naturistfederationen. 

På nätet ligger artiklarna kvar fyra månader, äldre artiklar lägger vi in i 
årgångsboken som finns med som nedladdningsbar PDF-bilaga. Där kan Du ta 
del av under året publicerade texter, när året är slut är årgången komplett.  

Årgången ger vi även ut som EPUB-bilaga. Äldre årgångar (PDF) erhålls 
kostnadsfritt vid hänvändelse till redaktionen. 

 

90 ÅR *** HÄLSA GENOM NAKENKULTUR 
10 APR 2022 * Sommaren 1931 skrev Olle Schmeling i Valdemarsvik en insändare 
om nakenbad i en stor stockholmstidning. Det blev en debatt som 
uppmärksammades. 

Sällskapet för fri kroppskultur bildades i Stockholm på hösten detta år. Professor 
Johan Almkvist skrev boken Hälsa och Nakenhet, som kom ut i april 1932. 

Den 20 maj 1932 berättade Stockholms-Tidningen – Stockholms Dagblad, överst 
på förstasidan, om den första naturistföreningen i Sverige. 
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Nakenkulturen startar 

Förening bildad – många stränder att välja på 

Ej skoj eller kurtis, men gärna poliskontroll 

Den svenska föreningen för nakenhetskultur är redan konstituerad – till att börja 
med preliminärt – och har samtidigt erhållit både namn och adress, varigenom 
intresserade kunna komma i kontakt med rörelsens målsmän. Efter vad St. T. D. 
inhämtat skedde bildandet vid ett sammanträde denna vecka, och det beslöts, att 
föreningen skall kallas “Hälsa genom nakenhetskultur“. 

– Det kan tyckas att namnet är väl långt och att det klingar lite egendomligt, säger 
professor J o h a n A l m k v i s t under ett samtal med St. T. D:s medarbetare, men 
vi ha likväl stannat vid det, då det anger vårt mål. Detta är den kroppsliga och 
själsliga hälsan, och ett av medlen är just nakenhetskulturen. Genom att på detta 
sätt slå fast varthän vi verkligen syfta tycka vi att vi garderat oss för folk, som fått för 
sig att rörelsen tillkommit för nöjes skull. Så är ingalunda fallet, nej, det gäller här 
en kulturrörelse, och som sådan skall den uppfattas. En styrelse är tillsatt, och om 
någon vill skriva och få närmare upplysningar, går det an att vända sig till 
föreningen “Hälsa genom nakenhetskultur“, Postfack 1223, Stockholm 16. 

– När det gäller en kulturrörelse, kunna icke alla, som så önska, intagas i 
föreningen. En gallring måste företagas. Meningen är att denna gallring skall ske 
på ett enkelt sätt, samtidigt som inträdesansökande erhålla noggranna 
upplysningar om föreningens mål och om det liv som dess medlemmar måste 
föra. Ty det måste göras klart för envar att det ligger allvar bakom, att det ej blir 
fråga om skoj eller kurtis. Och upptäckes någon som ej på ett just sätt deltar i 
rörelsen, blir han omedelbart utesluten. På denna punkt kan aldrig kompromiss 
eller hänsyn ifrågakomma. 

… 

– Och så vitt jag kan döma förefinns det ett stort intresse för rörelsen, påpekar 
professorn till slut. För var dag får jag brev från intresserade personer. Det är 
högaktande omdömen, som visar hur rörelsen ter sig i bildade människors ögon: 
allvarlig och fin. Att den har framtiden för sig, är jag övertygad om, vare sig det nu 
kommer att gå långsamt, med ryck bakåt, eller motströmmar, eller snabbare. 
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Så välgörande och så viktig som nakenhetsrörelsen är för mänskligheten 
måste den till slut segra (vår kursivering). 

Därmed var grunden lagd för naturiströrelsen i Sverige. 

Den 24 juli 1932 var det dags för en stor föreningsaktivitet. En utfärd med 
mälarångaren Viking, som på söndagsmorgonen avgick från Munkbrohamnen 
med destination Björkö i Mälaren. Ett trettiotal föreningsmedlemmar, herrar och 
damer, deltog: 

Vi stego av vid Bockholms-Sätra och tillbragte cirka en halv timme med att 
genomströva terrängen, innan vi funno en badstrand med en intilliggande liten 
gräsäng, vilken befanns lämplig. Så snart vi samlats där togo vi av oss kläderna 
och klevo ned i vattnet. Så enkelt gick det till. Vädret var icke soligt, men varmt, 
och vi trivdes väl i sjön, smärre anmärkningar mot badbottnen och den oerhörda 
långgrundheten frånsedda. 

Vi samspråkades vid som gamla bekanta, trots det flera av oss nu sågo varandra 
för första gången. Sedan lägrade vi oss på ängen kring vår givna medelpunkt 
professor Almkvist, och avnjöto medhavda smörgåsar, kaffe i thermosflaskor och 
dylikt efter råd och lägenhet, varefter Almkvist hälsade oss välkomna i ett tal, där 
han kort och koncist klargjorde det allvarliga syftet med nakenhetskulturen, både 
ur fysiologisk och moralisk synpunkt, och meddelade intressanta erfarenheter från 
utländska sammanslutningar i samma syfte. 

– Citat från Stockholms-Tidningen – Stockholms Dagblad, den 25 juli 1932. 

Under augusti och början av september 1932 fortsatte söndagsutflykterna. 
Glädjen var stor inom den nya naturistiska gemenskapen. Och starten av den nya 
förening fick mycket uppmärksamhet i dåtidens media. 

På nätet finns en journalfilm – sådana visades på biograferna före det ordinarie 
programmet. 

Videon har titeln Hälsa genom nakenhetskultur – nudister på Ingarö. 

Videon är 13 minuter; I början ser vi professorn tala om nakenkulturen, 8.02 börjar 
inslaget från Ingarö. 
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https://youtu.be/FFDcE0ctCQ4 

Inslaget från Ingarö spelades in 1933 på det nya naturistområdet vid 
Återvallsträsket på Ingarö. 

 

90 ÅR *** DE FÖRSTA 40 ÅREN 

Sexuellt lugn på naturistplatserna - Här en gammal bild från Idskär 
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1 SEPTEMBER 2022 * Naturismens idéologi är till sin natur mycket enkel och 
flärdfri. Vi är väldigt många som tycker det. En del fixar dock inte enkelheten, de 
måste komplicera ... 

Professor Johan Almkvist, som startade den första naturistorganisationen i Svea 
Rike 1932, slog fast att nakenkulturen är fysiskt och psykiskt bäst. Så enkelt är det! 
Professorn, som hade studerat nakenkulturen i Tyskland och Frankrike, har klarat ut 
innebörden i skrift. Grunden är en bra livskvalité. Dessutom sund kost samt 

avståndstagande från alkohol och tobak.  

Nakenkulturen, som man då sade, hyllade nakenheten. Viktigt var också ”det 
sexuella lugn” som kännetecknade nakenkulturens friluttsplatser. 

Lisa Karlsson, en inflyttad tyska från Berlin som gift sig med en fiskare i 
Nynäshamn, verkade som kassör i Nordisk Solsport, en rikstäckande förening. Hon 
är känd för sin sarkastiska sentens:  

Är man inte mer noga med hälsan än att man röker och använder sprit kan 
man nog tåla att ha badbyxor också. 

Sveriges Naturistförbund instiftades 1958 på naturistområdet på Bohus Björkö 
(nuvarande Göteborgs Friluftsförening) och därmed fick naturismen i Sverige ett 
organ för att driva naturistfrågorna på nationell nivå. Detta rullade på i god 
ordning. Stor entusiasm för nakenkulturens enkla budskap. 
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1958 anslöt sig åtta föreningar, det var alla som då fanns i Svea Rike. Förbundet 
arbetade energiskt för att åstadkomma bättre möjligheter för naturism, i första 
hand ville man åstadkomma skyltade nakenbad enligt tyskt mönster. 

På 1960-talet ändrades inriktningen vad avsåg nykterheten, detta skedde i en 
strävan att ”bredda rörelsen”. Men effekten blev den motsatta, Svenska 
Friluftsföreningen på Ingarö, Almkvists gamla förening, lämnade förbundet 1967, 
det egentliga skälet var förbundets avskrivning av renlevnadsidealen. – Än idag 
finns på Återvall restriktioner mot alkohol och tobak vad gäller de allmänna 
delarna av området.  

Naturistförbundet å sin sida hävdade med eftertryck: Vi är inga 
nykterhetsföreningar!” 

Framgångsåret 1970 

1970 blev ett triumfens år för förbundet, i Piteå i Norrbotten, öppnades det första 
skyltade nakenbadet i Svea Rike. Det var ledartrion Bertil Flood, Hans Lundström 
och Bertil Sefbom som genom idogt påverkansarbete fixat detta.  

 

Fr vr Bertil Flood, Hans Lundström, Bertil Sefbom’ 

Men 1970 blev samtidigt ett ödesdigert år för förbundet. Det fanns en konflikt där 
två medlemmar i Svanrevet anklagades för att ha tipsat pressen om sprit och sex 
på Solhejdan i Skanör. Då dessa två personer flyttade till Göteborgs 
Friluftsförening menade förbundet att GFF skulle utesluta de två tipsarna.  

Bertil Flood anklagades på riksmötet för oegentlig redovisning av en resa till Piteå. 
– Han avgick sedan på egen begäran i december 1970. Hans Lundström reste 

37



efter sin doktorsexamen till USA på två år. Åter i Sverige flyttade han norrut till 
Sundsvall för ett jobb inom cellulosaindustrin. 

På riksmötet 1971 ville styrelsen åstadkomma en försoning med 
Göteborgsföreningen, men mötet var inte berett att lyssna på det örat, man 
krävde GFF:s huvud på ett fat, så att säga. Och föreningen, som fortfarande 
hyllade de gamla sunda idealen, hade ingenting emot att lämna det falska 
förbundet. – Än idag finns på föreningsområdet på Bohus Björkö restriktioner 
beträffande alkohol och tobak. 

Därmed var splittringen av den svenska naturismen permanentad – och består än i 
dessa dagar. Och förlusten av två ledande personligheter, Bertil Flood och Hans 
Lundström, visade sig svår att ersätta. De efterföljande förbundsordförandena satt 
bara ett år vardera.  

1970-talet – framgångarna fortsätter 

Naturismen i Sverige var glad, enkel, saklig, slagfärdig och framgångsrik. Skyltade 
nakenbad tillkom på Öland och i Värmland. Men på det ideologiska fältet hopade 
sig mörka moln. Varför ska det vara enkelt när man kan komplicera det hela. 

1974 kom INF:s mini definition: Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. 
Den utmärks av paraktiserandet av gemensam nakenhet, och har till ändamål att 
uppmuntra självkänsla, respekt för andra  (kursiv-fet här) och för miljön.  

Kommenter: Nakenheten är det som särskiljer naturiströrelsen, övriga 
humanistiska och miljövårdande aspekter odlas förvisso i alla allmänna föreningar. 

Nakenkulturen är så enkel, varför komplicera? 

Ove Pertelius, en malmödirektör som är medlem i Svanrevet, och som 1972-76 är 
en av sex vicepresidenter i INF, skriver 1975 i Tillsammans:  

– Nakenheten … måste vara i gemensamhet med andra. – Kommentar: Därest du 
badar ensam, eller vandrar ensam, är du med andra ord ingen naturist. 

– Baddräkter, underkläder är förbjudna. Tillåter inte situationen att man är naken 
ska man vara fullständigt klädd. Kommentar: Inom internationell naturism tar folk 
på sig en tröja men inget mer – detta skulle alltså vara förbjudet inom svensk 
naturism? 
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– Naturismen reagerar mot för stark utsmyckning i form av kroppsprydnader av 
olika slag”. 

Nakenkulturen förlorar sin solklara enkelhet 

Professorns klara verba avseenden den enkla, sunda nakenkulturen ersattes 
efterhand – inom det så kallade naturistförbundet – av en myckenhet av i sak 
oriktiga och kontraproduktiva resonemang.  

De första decennierna, från starten 1932 till och med femtiotalet var det inget 
problem med detta. Nakisfolket var nakenkulturister, en tidning kallade till och 
med professorn för övernakist. Ute i världen hette det nudister, och i den 
tyskspråkiga världen Freikörperkultur, FKK. Men någon skillnad mellan dessa 
begrepp fanns det inte, har aldrig funnits, finns inte heller idag.  

På 1950-talet bildades den internationella naturistfederationen; ordet naturist, 
fanns då i Frankrike som beteckning på en natur-entusiastisk organisation där 
medlemmarna härdade sig utomhus i ur och skur. Därvid bars en minibeklädnad, 
emedan explicit nakenhet var förbjuden i Frankrike.  

Ordet ”naturist” fick nu ett uppsving. – En del föreningar föredrog dock neutrala 
beteckningar; friluftsförening, naturvänner etc. 
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Inom SNF dyker nu upp mängder av mytologiskt svammel och försök att dela upp 
naturistvärlden i olika grupper. ”En naturist är bara naken i naturen, en nudist vill 
vara naken jämt”.  

Enligt den enkla demokratiska principen äro vi alla i vår ideella förening systrar 
och bröder. ”Respekt för andra” är inskriven i INF:s minidefination av naturism. 
Men, när vi nu ser en ”nudist” så respekterar vi inte hans eller hennes önskan att 
bara vara bar. Ty hon eller han är ingen riktig naturist! 

Vare sig vi kallar oss nudister, naturister, nakenkulturister (enligt ordböcker och 
encyklopedier är det ingen skillnad på dessa begrepp) är vi nog – innerst inne 
ganska lika. När var hur – där borde vi väl själva få bestämma, inom ramen för 
textilsamhällets lagar, förordningar, fördomar och sedvänjor. I varje fall vill vi inte 
mötas av översitteri från politruker och ogina typer inom naturismen som 
beskäftigt talar om när och hur vi får näcka. 

Och bara jämna par får bli medlemmar …  Folk i allmänhet – icke-naturister – 
börjar fundera: Är naturismen månne något erotiskt jyckel, där man så att säga kan 
vidga sitt sexliv; även en del inom rörelsen odlar dennna villolära.  

1977 Detta år väljs Ingvar Samuelsson, Svanrevet, på två år. Men han avlider 
påföljande sommar vid en tragisk båtolycka i Skanör. Inge Gullander, som hade en 
styrelsepost i förbundet, accepterar att bli ny förbundsordförande. Enligt ett 
referat i Tillsammans, den 1974 tillskapade förbundstidskriften, berättar IG att han 
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har samma åsikter som alla andra, ett yttrande som i historisk belysning framstår 
som rätt illavarslande för ett förbund som då var på frammarsch. 

Några år efter triumfen 1970 finns ett nytt ledargarnityr på plats i SNF, personer 
som inte ville veta av någon enkel och ”solklar” naturism, utan som ägnade sig åt 
sekterism, tungomålstalande, svammel och förakt för humanismens alla principer. 
Och lugnet på naturistplatserna försvinner; när du äter får du inte vara naken, vi 
bestämmer. Har du kroppssmycken kan du inte vänta dig någon respekt ... 

Som ordförande i ”rörelsen” ålåg det nu IG att  

(1) Värna om ideologin (nakenkulturen) både externt och internt. 

(2) Värna om medlemmarnas integritet. 

(3) Respektera Svea Rikes lagbok samt hyfs och goda seder i föreningslivet. 

Hittills hade SNF-styret lyckats hålla Almkvistarnas skuta på rätt kurs men nu 
hopade sig orosmolnen …       IG kom att stå kvar som SNF-ordförande under 
många år – och det blev problem på alla de tre områdena. 
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90 ÅR: 1980-TALET -- ORDMAGI, NAKENHETEN OCH 
”ENSAMMA MÄN” 

1 OKTOBER 2022 

Ideologin tunnas ut 

På 1960-talet splittrades rörelsen då SNF slopade förbuden mot alkohol och 
tobak, 70-talet innebar stora framgångar, nakenbad och kommunala 
naturistcampingar kom till i Sverige. Må Bra-naturismen med friluftsliv, sol, bad 
hade nu ersatt de gamla ”sund själ i en sund kropp-idealen”.  

Bergslagsnaturismen expanderar 

Den gamla riksföreningen, Nordisk Solsport, instiftad 1936, slås 1979 samman 
med nybildade Bergslagens Fribads- och Naturistförening på den kommunala 
naturistcampingen i Filipstad. Den nya föreningen, NBS, har verksamhet både i 
Värmlands län och Örebro län. Det blir en ny föreningscamping i Nora 1983. 

Zenit 1984 

Det finns sommaren 1984 19 friluftsplatser där man kan övernatta och leva 
naturistliv 7/24. Men Ekerum på Öland och Frevisören i Kalix upphör efter 
säsongen 1984. Och de kommunala naturistcampingarna, Sandviken i Filipstad 
och Rullsand i Skutskär, får inga efterföljare.  

I övrigt stagnerar föreningsnaturismen, ingen av de nya föreningarna lyckas skapa 
någon ny camping. Naturistförbundets medlemskurva planar ut och blir platt som 
en pannkaka.  
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”Naturism är att dricka kaffe utan byxor” 

Bertil Sefbom, en genuin naturist, myntar den ironiska sentensen om 
kaffedrickande som centralt inslag i naturismen. Många dåtida ”naturister” förstår 
inte ironin, de citerar aningslöst orden som ett käckt budskap istället. – Kafferep på 
en camping har sin publik, men alla naturister i Sverige är inte navlade på det 
sättet. Ungdomens håg står till äventyrsturism och friluftsliv;en camping med 
kaffepimplande gubbar och gummor har ringa attraktion. 

Många flyr till utlandet på semestern. Där ute expanderar naturismen och 
miljontals européer ägnar sig åt klädfri rekreation. 

Och den fria naturismen blomstrar. Nakenbad, även på vanliga bad, förekommer. 

NAKEN ELLER INTE NAKEN 
Den negativa utvecklingen för kommunal naturism och föreningsnaturism innebär 
en utmaning för Sveriges Naturistförbund som man dock inte uppmärksammar. 
Istället förs 1986-1988 en animerad debatt i Tillsammans, om man skall vara naken 
när man vistas på ett naturistområde. Flera insändare klagar på att vi håller på att 
få en påklädd naturiströrelse. Och resultatet av debatten blir att man absolut inte 
behöver ta av sig; trivs man bäst påklädd på naturistområdet, ska man naturligtvis 
vara det …  

Väderleken i Skandinavien är ju som den är, solen skiner inte alltid, och när 
myggen anfaller på kvällskvisten upplever många att det verkar trivsamt att klä på 
sig. – Men varma kvällar finns folk som fortsätter att vara nakna, även på 
grillplatsen när solen sjunker mot horisontent. Då undrar ”textilnaturisterna” 
genast vad som är på färde. ”Här klär vi på oss när vi …” ligger nära till hands. 
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Vi är på väg att få världens första påklädda naturiströrelse! 

Jantelagen regerar! Du kanske gillar att näcka, även på kvällen! Men du ska inte 
tro, att du kan ha friheten att själv ta beslut! Vi har bestämt, så gör man inte. Här 
klär vi på oss, basta! 

Ingen naturist-funktionär tar upp tråden. Ville folk helst ha kläderna på, så var det 
bara så! – Internationellt  pratar man om ”solbadarsällskap”, som badade och 
solade textilfritt, men som eljest ville ha paltorna påtagna. 

Vadan denna textilvurm inom svensk naturism? En viktig fråga. Som aldrig fått 
något svar. 

”När det är fest klär vi upp oss” 

En del menar att det är så roligt att ”klä upp sig”. Och det är ju en social 
komplikation. Vi vet ju att den som inom sitt yrkesliv är van att bära skjorta, slips 
och kavaj, när det är fest uppträder i t-tröja. Medan den som jobbar i blåställ gärna 
vill gå på fest i fin kostym.  

En annan förklaring till varför naturistfolket klär upp sig när det är fest – som hörts i 
debatten – är att inte ge vedersakarna något att förfasa sig över, de som tror att 
naturistfest” innebär någon uppsluppen backanal, där alla, så att säga, parar sig 
med alla.  

Ytterligare en förklaring – som vi sett även internationellt – är att så snart det finns 
alkohol med i bilden tvingas man vara försiktig … Här måste vi omedelbart höja 
ett varnandes finger. Vare sig det är fest eller inte, den som inte kan uppträda 
hyfsat, nykter eller under påverkan av alkohol eller andra droger, den har inte där 
att skaffa. Och detta gäller vare sig festfolket är påpälsade eller sprillans! 

Ute i stora världen finns många kommersiella naturistanläggningar. Ibland 
förekommer att man endast vill ha påklädda middagsgäster i restaurangen. En 
vanlig förklaring är att ”Folk vill ha det så!”. 

Men är det någon bra motivering? – Vi har hört om schysta naturister som, när de 
ska resa, noggrant kollar upp de ställen de vill besöka vilka middagsregler som 
gäller; de vill inte missa den anspråkslösa enkelheten vid middagsbordet, – Redan 
professorn, som var medlem både i Tyskland och Frankrike, berättade att i 
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Frankrike tog man på sig vid middagsbordet, medan man i Tyskland inte gjorde 
detta.  

TEXTILA VÄRDERINGAR! 
Strängt taget är vi alla naturister. Även textilare är nakna i duschen, kanske i 
sovrummet. Men sedan är det stopp, någon kan se, det passar sig inte. På de 
svenska naturistplatserna är det nu likadant. Det passar sig inte att vara naken på 
kvällen, det tycker vi. 

Textilnaturisterna har idag ett stort övertag inom de flesta naturistföreningarna. 
Och de kräver tolkningsföreträde. Berättar du att du brukar vara klädfri hemmavid, 
tittar de sig oroligt omkring för att kolla att ingen hört vad du sa. Säger du, att du 
och dina vänner brukar vandra spritt spångande i skogen, är det ren skräck som 
lyser ur deras ögon. Och du har inte föreslagit att de ska gå med på färden, bara 
berättat att du och dina vänner … 

Enligt INF:s minidefinition handlar naturismen om den positiva klädfriheten, 
nakenheten är komfortabel och ”klädsam”. Varför kan man då inte få vara näck – på 
ett naturistområde – när man äter, på kvällen, och när det är ”fest”??? På – Det är 
något som inte stämmer, något som inte hänger ihop. 

Jag brukar göra en liknelse med en nykterhetsförening. Tänk om ordföranden 
skulle säja, tjejer och grabbar, nu är det fest, nu gäller inte våra nykterhetslöften, 
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slå i glasen! – Vi skulle skratta oss fördärvade över sådant hyckleri. Men inom 
naturismen är detta så att säga vardagsmat. 

NUDIST, NATURIST, NAKENBADARE – EN PSEUDODEBATT” 
Den centrala frågan inom SNF-naturismen är dock ideologisk, eller borde vi säga 
ordologisk ty det handlar om ord och inga visor: Vad menas med naturism, vem 
får kalla sig naturist?  

Professorn som var både lärd och insiktsfull hade på 1930-talet klarat ut mål och 
medel för nakenkulturen. – Men nu hade minnet förbleknat, det var dags för 
aningslösa amatörer att ta vid.  

Målet med de första naturistföreningarna var entydigt att skapa friluftsplatser där 
man i frid och gamman, utan att bli störd av den textila världens vedersakare, 
kunde praktisera ”nakenkulturen” i helg och söcken.  

Att vara naken när man vistades på friluftsplatsen var en självklarhet. Man hängde 
av sig garderoben när man kom ut på fredagskvällen, först när man gav sig hemåt 
på söndagen blev det aktuellt att klä på sig. 

Nu på 80-talet är det inte så. ”Här klär man på sig när man äter” kunde vi läsa i ett 
tidningsreportage om en naturistplats i sydligaste Sverige. – Det måste vara en av 
få campingar i Svea Rike där det man bär under dagen inte duger för att sätta sig 
till bords. Om du på en textilcamping går kring i badbyxor, nog kan du sätta dig 
vid matbordet utan att ta mer på dig, utan att grannarna går i taket.  

IG är måhända inte upphovsman till myten om de många naturisttyperna som 
skulle finnas. Men han tar mer än gärna på sig uppdraget att verka som 
överstepräst när det gäller att helgonförklara naturister och svartmåla 
nakenbadare. Han påstår att naturisterna inom SNF är de enda som valt 
naturismen som livsstil. 

Alla inser vi att denna chauvinism är helt fel ute. – Hur vi än definierar ”naturism” 
kan det inte vara att vederbörande ska ha betalat avlat till SNF för att vara 
godkänd som naturist. Vi vet ju att det finns ytterst välartade livsstilsnaturister som 
lever ett klädfritt liv, hemma och i naturen, och som aldrig hört talas om SNF. 
Personer som är medlemmar i föreningar som valt att inte vara anslutna till SNF, 
eller helt fristående naturister.  
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Ingen naturism utan SNF?? 

Vi kan göra ett enkelt tankeexperiment. Därest nu SNF-organisationen blir 
avvecklad, av någon anledning. Upphör du och jag att vara naturister? Troligen 
inte, vi fortsättaer att praktisera vår klädfria livsstil precis som förut, även utan SNF. 

Körenav tungomålstalande ”naturister” inom IG:s naturistförbund upprepar 
ständigt flera mantra: 

– ”en naturist är bara naken när det är naturligt” – Vem bestämmer när det är 
naturligt? 

– ”en naturist är bara naken i naturen” – Hon/han klär på sig omedelbart vid inträde 
i ett hus? 

– ”en nudist vill vara naken jämt” – Hur går det till, i vårt klimat?? 

Naturist utanför naturistområdet? 

I mitten av 80-talet debatteras i Tillsammans en ”naturistkvinna” som setts sola sig 
sprillans i ett naturormråde (inget s k naturistområde). Många inom rörelsen verkar 
tycka att detta nakensolande i fri natur är helt förkastligt. ”Hon är ingen naturist” 
säger man. Att vara naken är endast tillåtet bakom buskar och plank på ett så kallat 
naturistområde och på ett nakenbad.  

Hösten 1995 meddelar förbundsordföranden (IG) i Tillsammans att skillnaden 
mellan naturister och nakenbadare är förstnämndas sociala engagemang … Hur 
vet IG detta; även nakenbadare – och medlemmar i naturistföreningar utanför 
förbundet – torde vara ungefär lika sociala som IG:s folk? De flesta föreningar, vare 
sig naturistföreningar eller andra föreningar, respekterar sina medlemmar och har 
en allmän humanistisk inriktning. 

Utåt är dock naturistförbundet allt mindre socialt och framträder med anspråk att 
företräda en utvald sekt: “Den som badar naken blir inte automatiskt naturist, 
detta blir man först när man blir medlem i en förening ansluten till SNF.” – Någon 
förklaring till vad som skiljer naturismen i SNF från naturismen i de fristående 
föreningarna och den fria naturismen ges givetvis inte. IG och hans hejdukar lever 
efter det recept som ibland tillskrivs s k kvällstidningar: Kolla inte fakta! Då 
spricker storyn. 
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År 1998 inträffar en händelse som ställer “naturistfrågan” på sin spets. Lennart 
Daléus blir partiledare för Centerpartiet i Sverige. Daléus har en stark ställning i 
Svenska Friluftsföreningen där han varit ordförande under många år. I media 
framtonar bilden av “Sveriges mest kände naturist” vilken enligt SNF:s synsätt 
bara, på sin höjd, är en ovidkommande nakenbadare ...  

Allt detta svamlande om naturister och nudister saknar intellektuell substans. IG 
excellerar i denna mytologiska chauvinism. Han påstår att hans följe är mer sociala 
än andra nakenbadare, genom att de (till skillnad från folk i de fristående 
föreningarna) valt naturismen som livsstil. Han säger att han vill ta ”patent på ordet 
naturism”; en from förhoppning av en charlatan. 

Sammantaget är detta mytologiska dravel den största otjänst som IG gjort 
naturismen. Hans föreningsrörelse framstår som ett studentikost jyckel där leken 
med ord är det enda viktiga. 

Det stora problemet: Ensamma män 

Den största frågan inom naturismen, som också har svåra praktiska konsekvenser: 
Vem får bli medlem i våra naturistorganisationer? - Främst är det ensamma män 
som är det stora problemet. Att neka ensamstående män tillträde uppfattas som 
det viktigaste av allt – trots alla deklarationer att naturismen inte skiljer ut 
människor, att alla är välkomna. 
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Trots de humanistiska parollerna är ”ensamma män” ett stort problem. Den frågan 
har följt organiserad naturism från första dagen till den senaste ... 

När Sveriges andra naturistförening 1933 bildades i Skåne ville grabbarna hyra ett 
inomhusbad. Men planerna blev skrinlagda emedan inga tjejer anmälde sig. 
Badverksamheten inomhus blev inställd. Först på 1970-talet återkom inomhusbad 
som föreningsaktivitet i Skåne.  

Långt fram i tiden fanns i Internationella Naturistguiden, utgiven av INF, symboler 
för att reglera vilka som var välkomna att besöka de uppräknade naturistplatserna. 
Förbud för ensamma män, förbud för ensamma kvinnor och förbud mot både 
ensamma män och ensamma kvinnor. Detta gällde även många svenska 
naturistplatser. 

Det finns till och med en berättelse från en naturistplats i Blekinge. En man, 
mångårig föreningsordförande i en stockholmsförening, tidigare 
förbundsordförande, var på resa i södra Sverige. Men han nekades tillträde, 
hustrun var inte med på resan … 

IG ”varm i kläderna” 

IG som nu suttit en del år som förbundsordförande, och blivit så att säga ”varm i 
kläderna”, har inte själv hittat på problemet med ensamma män. Han ärver frågan 
men griper sig med största iver an med att hantera detta ärende. En del 
föreningar inför ett kvotsystem, ensamma män tas in  men bara i samma 
proportion som ensamma kvinnor. Det blir förstås en lång kö av män som inte får 
något medlemskap.  

Och någon godtagbar lösning är det inte. – En allmännyttig allmän förening kan 
inte göra mannamån, alla oberoende av kön och civilstånd, som accepterar 
föreningens stadgar, måste kunna bli medlemmar. 

Alla, även IG, begriper nog detta och då måste vi ställa oss frågan varför styrelsen 
inte fixar att få igenom en humanistiskt inriktad medlemsintagning. Motståndet 
finns i föreningarna, där tror man att undergången hotar, om ensamma män får 
medlemskap.  

Det skulle medföra ett enormt manligt överskott, och en hopplöst sned 
könsbalans. En uppfattning är att de ensamma männen skulle hota de bestående 
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äktenskapen. Därav är föreningsmajoriteten beredd att strunta i humanismens och 
statens lagar och låta misstron mot männen ta över. 

Det viktiga är väl, att alla medlemmar är sjysta individer och goda naturister. Och 
alla vet att ensamma män – och ensamma kvinnor – kan vara väldigt trevliga och en 
tillgång i all föreningsverksamhet. 

Föreningar för jämna par ... 

Långt fram i tiden fortsätter IG att med emfas hävda att naturistföreningarna är till 
för jämna par – och ingenting annat. Men verkligheten talade ett helt annat språk. 
Föreningarna tog emot ensamma män, och en ensam vuxen med barn. Samhället 
såg numera ut på detta sätt! Dessutom behövdes många avgiftsbetalande 
medlemmar i föreningarna.  

Men förbundet, under IG:s ledarskap, fortsatte ihärdigt att föra ut budskapet 
”föreningarna är till för gifta och sammanboende par”. 

Än idag (2022) får vi på webbtidskriften Naturistens redaktion ta emot klagomål 
angående ensamma män som nekats inträde i svenska naturistföreningar. IG som 
är förbundsordförande även under 2000-talet deklarerade då att förfördelade 
kunde ta kontakt med honom för att få rättelse. Ett ställningstagande som hedrar 
honom, men som han tyvärr glömde att vidarebefodra till successionen.  

Problemet är fortfarande aktuellt, den dag som idag är. – Sedan är det naturligtvis 
ett inbyggd spärr i systemet. Vem vill egentligen bli – och vara – medlem i en 
organisation som är så avog att det behövs ingripande från högre instanser för att 
medlemskap ska beviljas. Därför vänder man sig istället till någon annan förening 
som inte odlar fördomar mot ensamma män. 

För en allmännyttig allmän förening – och naturistföreningarna är registrerade som 
sådana – är det ett oavvisligt krav att alla som efterlever stadgarna kan bli 
medlemmar, oavsett kön och civilstånd. 
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90 ÅR:  1990-TALET -- DET SJÄLVGODA 
NATURISTFÖRBUNDET 
1 NOVEMBER 2022 * Naturistförbundet, där Inge Gullander fortsätter att vara den 
store hövdingen, ångar på. Det finns 14 campingar där man lever naturistliv 24/7.  

De organisatoriska triumferna under åttiotalet följs av nittiotalet som inte blir lika 
fantastiskt. På ytan är allt vid det gamla. Naturistförbundet är stort, större än 
någonsin, och maktfullkomligt. – Ingen som inte är ansluten till förbundet får kalla 
sig naturist! 

Utanför förbundet står de äldsta föreningarna Återvall och Bohus Björkö samt 
Sällskapet Solrosen som arrenderar Östergyllens avlagda badplats vid Motala 
Ström. I Östergötland finns  Camp Tyrol, en fristående privatägd naturistplats, men 
1992 tar Vikbolandets naturistförening över och platsen kallas sedan Vikbolandets 
Naturist- och Familjecamping.  

Stockholms Naturvänner har sedan 1981 två områden, Idskär och Djursnäs. 1991 
organiseras NSNV i två sektioner och 1993 avknoppas Stockholm-Nynär NF som 
tar hand om Djursnäs. 

Ute i världen är naturismen i stark utveckling, inbördeskriget i f d Jugoslavien 
leder till minskad naturism-turism, istället flyr naturisterna till den grekiska 
övärlden därnaturiststränder etableras på allt fler öar. 

Internationella Naturistfederationens minidefintition från 1974 citeras flitigt:  

Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av 
praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra 
självkänsla, respekt för andra och för omgivningen. 

SNF lägger till:”Naturismen är inte bara ett skönare sätt att sola och bada, det är 
också och framför allt ett sätt att leva där människor kan komma nära varandra. En 
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tro på den enskilda människans värdighet och värde samt kvinnor och mäns lika 
rättigheter är en viktig grund i naturiströrelsen. Familjen är den grundläggande 
enheten för samhället, så också för naturismen.  

Varje uppdelning av människor i grupper efter hudfärg, kön, handikapp etc. 
är främmande för naturiströrelsen (kursiv fet här). Naturismen utmärks av 
gemensam nakenhet, skapad av den trygghet och självkänsla som ett gott och 
sant kamratskap ger.  

Eos -- en ny förening 

Trots dessa humanistiska deklarationer fortsätter ”ensamma män” att vara ett 
problem. 1975 bildades i Stockholm en ny naturistförening, som efter två 
namnbyten kallar sig NF Eos, efter morgonrodnadens gudinna i grekisk mytologi. 
Hos Eos är ensamma män välkomna, vilket medför ett massivt mansöverskott. Men 
anslutning till SNF beviljas inte. Huvudanledningen är att det finns tvivel om den 
nya mansföreningens seriositet. En incident där Eos annonserat i dagspressen om 
värdinnor som skulle sköta serveringen i den mansdominerade miljön får stor 
publicitet inom SNF. Först 1987 är det klart med Eos anslutning till förbundet. 

Edla och Vilgot Lundströms stiftelse 

År 1991 bildas denna stiftelse inom Sveriges Naturistförbund efter en donation 
från Rolf Lundström, till minne av hans föräldrar som tillhörde pionjärerna inom 
Ingarö-föreningen, den förening som startades 1932 av professor Almkvist. 
Föreningen hette då Hälsa genom Nakenhetskultur. – Vilgot Lundström var även 
medlem i Stockholms Frisksportklubb.  

Avkastningen skall användas för forskning och dokumentation av den svenska 
naturisthistorien och till nyetablering av friluftsplatser.  

Bidrag ur “Historiska fonden” kan sökas av medlem i svensk naturistförening. Allt 
material som inköps eller produceras, samt skrivutrustning anskaffad med medel 
ur fonden, skall tillfalla fonden.  

Fonden skulle, enligt intentionerna, även bekosta utgivningen av förbundets 
jubileumsskrifter 1997, 2007 o s v. Ingen sådan skrift har dock utgivits, men medel 
ur fonden har används till utgivningen av Tillsammans så kallade 
jubileumsnummer 1997 och 2007, samt för att bestrida förbundets kostnader för 
abonnemang på pressklipp.  
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“Områdesfonden” kan räntefritt låna ut medel för inköp, ej förhyrning, av 
markområde för naturism. 

Kommentar: Under många år pratades inom SNF om ”stiftelsen”. Senare har 
framkommit att det inte är någon stiftelse i juridisk mening. En sådan ska ha en 
styrelse, egen kassaförvaltning och egna revisorer. I fonderna finns en särskild 
styrelse men förvaltningen av medlen handhavs av SNF.  

Tungomålstalande naturister 

IG som fortfarande är ordförande berättar att han vill ta patent på benämningen 
”naturist” … 

– Hur vi än vill definiera ”naturism-naturist” kan det inte vara att naturist är den (och 
endast den) som betalat årsavgift i en SNF-ansluten förening. Det finns inget spår 
av seriositet i ett sådant påstående, ingen intellektualitet. - Sådant svammel skadar 
naturiströrelsen i Sverige! 

Redan 1970, när broschyren Naturismen i Sverige gavs ut, mörklade 
naturistförbundet blotta existensen av Svenska Friluftsföreningen och det gamla 
naturistområdet på Ingarö; på den vägen har det fortsatt. Nu på nittiotalet slår 
sekterismen och självförhävelsen ut i full blom. Naturister i fristående föreningar är 
inga riktiga naturister påstår IG. Han menar att han inte kan ansvara för dessa fria 
naturister. Men han kan inte heller ansvara för sina egna. 

Undertecknad historisskrivare har varit medlem i SNF-anslutna föreningar i snart 
ett halvt sekel. Ingen har någonsin hållit ”husförhör” med mig och klarat ut om jag 
är naturist eller nudist eller bara en simpel nakenbadare. Tvärtom, när vi har ordnat 
inomhusbad i Uppsala under 20-talet år har vi tvingats portförbjuda ett fåtal 
personer på grund av olämpligt uppträdande. – IG:s folk, försedda med INF:s 
medlemskort. Ingen från någon fristående förening och ingen fri svängande 
naturist har vi haft anledning att stänga av ... 

Naturism, nudism, nakenkultur 

År 1994 kommer band 14 av uppslagsverket Nationalencyklopedin. Under 
uppslagsordet “naturism” citeras Internationella Naturistfederationens definition 
från 1974: Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av 
praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra 
självkänsla,  respekt för andra och för omgivningen. – Detta föranleder Sveriges 
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Naturistförbund att framträda med påståenden om att det står i NE att endast den 
som är med i SNF är naturist och liknande egendomligheter.  – I själva verket är 
NE-budskapet tvärtom. Naturism, nudism, nakenkultur – helt likställda begrepp.  

Intima problem 

I Tillsammans nr 1/95 tilldelas bärare av s k intimsmycken en allvarlig reprimand av 
förbundsordföranden. ”Man kan inte kräva att bli respekterad [om man bär 
intimsmycken]. Men efterlevnaden blir skral, föreningarna fortsätter att ta emot 
intimsmyckade personer, på samma sätt som tatuerade personer tagits emot. - 
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Och handen på hjärtat – även om du och jag nu inte gillar vare sig tatueringar eller 
intimsmycken, är det verkligen en rimlig diskrimineringsgrund. Var och en borde 
väl själv få bestämma? 

Ny privatägd camping 

1995 öppnar Björsbo, en privatägd naturistcamping i Gnosjö kommun. SNF tar 
gärna emot privata områden men är det en förening som ej är ansluten till 
förbundet blir det komplett mörkläggning, varken Återvall på Ingarö, eller Bohus-
Björkö har någon plats under rubriken ”Naturistcampingar i Sverige”. 

1996 tar Värmlands NF över Sandvikens camping i Filipstad från kommunen.  

1997 startar Badstugan i Uppsala för att ordna inomhusbad. 

Föreningarna gör allt, styrelsen ingenting 

Under nittiotalet framträder alltmer uppfattningen inom ledningen för Sveriges 
Naturistförbund att det inte är förbundets uppgift att bedriva någon utåtriktad 
verksamhet. Förbundet övergår till att utgöra en enbart administrativ funktion. “Allt 
skall ske inom föreningarna”, säger förbundsordföranden (IG). I en intervju i INF 
Bulletin, Internationella Naturistfederationens dåvarande tidskrift, som även 
publiceras i Tillsammans, nr 1 1998, framgår detta mycket tydligt. SNF-
ordföranden får frågan: “Vilka mål har ni satt upp för SNF för de kommande åren?” 
Svaret är: “Varje förening är suverän och SNF är en samorganisation som 
representerar föreningarna nationellt och internationellt.” 

Kommentar: SNF måste vara den enda föreningsrörelse där styrelse och fotfolket 
går skilda vägar. Styrelsen ska flyta ovanpå, ska inte göra något, mer än att 
representera, d v s åka på INF-möten som hålls på exotiska platser och besöka 
årsmöten i Danmark och Norge. Denna suveräna arbetsbefrielse torde vara 
påhittad av IG ensam. 

Klart olämpligt är att alla beslut om styrelsens interna och externa resor och andra 
förmåner inte beslutas av årsmötet utan handläggs internt i styrelsen (utan 
protokollföring). 
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”Nittotalsnaturismen" 

Ideologiskt börjar Sveriges Naturistförbund under 1990-talet att luckra upp sin 
avvisande hållning till ensamma män som medlemmar i föreningarna. Men 
motståndet på toppnivå (IG) är massivt. År 1991 redovisar förbundsordföranden 
(IG) i en intervju i Aftonbladet 21 april förbundets synsätt i följande ordalag: 
“Naturistföreningarna ... är sammanslutningar för hela familjer, eller åtminstone 
gifta eller sammanboende par.”  

Detta synsätt är inte förenligt med de regler som gäller för en allmän förening, 
den ska vara öppen för alla (oavsett civilstånd) som följer stadgar etc.  

Efterhand sker dock en de facto-anpassning till samhällsutvecklingen som innebär 
att även ensamhushåll kan vinna anslutning. Denna process sker i varierande grad 
i de olika föreningarna, och än idag, under 2020-talet, hörs klagoropen från män 
som upplever att de nekas medlemskap i SNF-föreningar. 

* NÄRA & FJÄRRAN * 
NATURISMEN I VOJVODINA (NORRA SERBIEN) 
1 MAJ 2022 * F d Jugoslavien var – och är fortfarande – ett eldorado för naturister 
på solsemester. När Koversada på norra Adriakusten öppnades 1960, i ett 
samarbete mellan italienska och västtyska researrangörer, innebar det början på 
en mycket stor expansion med många fina naturistanläggningar. Nakenbad 
etablerades efter hela kuststräckan från norr till söder. 

I inlandet, i delrepubliken Serbien, var det inte så väl beställt. – Turisterna föredrog 
den Adriatiska kusten. 

Före första världskriget tillhörde Vojvodina konungariket Ungern och ingick i 
Kejsardömet Österrike-Ungern. 

När Jugoslavien delades på 1990-talets blev delrepublikerna egna stater. 
Kroatien, som bland annat omfattade kustlandet Dalmatien, var den del av 
Jugoslavien som hade alla naturistanläggningarna inom sina gränser. I Serbien, 
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där Vojvodina i norra delen av landet, var ett autonomt område vid Donau och 
gränsen mot Ungern, fanns inga naturistanläggningar. 

INF-tidskriften Focus berättar i sitt senaste nummer om naturismen i Novi Sad, 
Vojvodinas huvudstad – och Serbiens näst största stad. 

Redan i början av 1920-talet ordnades i Novi Sad ett nakenbad på en ö i 
Donaufloden. – Detta var alltså för 100 år sedan! 

Organiserad naturism fanns då i Tyskland-Frankrike-Schweiz, i övriga Europa 
badade man i textilier – om man nu överhuvud taget badade i naturen. 

Novi Sad, på tyska Neusatz, var en kosmopolitisk och framåtsträvande stad, 
”Serbiens Atén” kallades den. Här bodde på den tiden både tyskar och ungrare, 
utöver serber och en del andra folk. 

Enligt en dåtida tidning fanns i de rikaste familjerna i staden en skara unga män 
och kvinnor som hittat på ett nytt sätt att roa sig, de åkte båt till ön ute i Donau, där 
de solade och badade nakna. Med bland dessa glada pionjärer var en ung 
kvinnlig matematiker, Mileva Marić, som senare gifte sig med Albert Einstein. 

Novi Sad breder ut sig och naturisternas strand vid Donau ligger på den gröna 
långsmala halvön ”mitt i stan” 

Nakenbadet på ön finns kvar än idag till glädje för nya generationer nakenbadare. 
Géza Lennert, den man som skrivit artikeln i Focus, berättar att för 50 år sedan var 
det betydligt fler nakenbadare där ute, än idag. Sandstranden var kilometerlång 
och fina baddagar samlades här tusentalet nakenbadare. 

Länge hade man inget behov av någon förening, numera finns en sådan som ska 
bevaka att nakenstranden kan bestå. Donau har ändrat på sitt lopp, ön är numera 
landfast och bebyggelsen breder ut sig. FKK Kamenjar kallas föreningen efter 
namnet på (nuvarande) halvön. Naturisterna har byggt ett staket för att markera sin 
badplats. Men staden växer, för närvarande byggs en fjärde bro över Donau bara 
en kilometer bort. 
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INTERNATIONELLA NATURISTFEDERATIONEN – 
VÄRLDSKONGRESS 2022 
1 NOVEMBER 2022 * Internationella Naturistfederationen har ”Världskongresser” 
vart annat år. Ordningen blev störd under pandemin. 2020-mötet kunde hållas 
först 2021 – på en naturistanläggning i Slovenien. 2022-mötet hölls 20-23 oktober 
i Luxemburg på ett konferenshotell i anslutning till flygplatsen. 

Sieglinde Ivo från Österrike blev bortvald som INF-president redan 2016 i Nya 
Zeeland. Men genom diverse manipulationer (utanför reglerna) lyckades hon och 
Jean Peters, vicepresident, få avvalet ogiltigförklarat. På ett exatrainsatt möte 2017 
blev hon omvald på fyra år – sedan tre medtävlande fått sina kandidaturer 
underkända.  

När hon 2021 stod i tur att avgå uppträdde flera talare på kongressen och 
menade att Sieglinde var så oumbärlig för INF att hon måste vara kvar i ämbetet. 
Därefter valdes två presidenter, Stéphan Deschênes från Kanada, och Sieglinde. 
På denna märkliga dubbla fot står INF fortfarande. 

Nytt folk i INF-styret 

Men organisationen har nu fått en ny vicepresident/skreterare i form av Edwin 
Kilby från det brittiska naturistförbundet, som ersätter Jean Peters. 

Det blev en del förändringar inom INF-styret. Gregers Moller, Naturist Association 
Thailand, som varit ansvarig för ”Utom Europa” hade avsagt sig återval.  

Nu blev det Gustavo de la Garza som fick ansvaret för Nord, Mellan- och 
Sydamerika. Christo Bothma, Sydafrika, som tar hand om Afrika, Asien och 
Oceanien. Dessutom fortsätter Laurent Luft, Frankrike, som ansvarig för Europa.  

”Liechtenstein Naturisten Verband” 

En viktig fråga för kongressen var det italienska förbundet, FENAIT, som klagat 
över att LNV, ett fejk-förbund som sagt sig representera furstendömet 
Liechtenstein (men med postlåda i Schweiz) sålt INF-pass till det intialienska 
utbrytarförbundet UNI. – Enligt INF:s statuter får det bara finnas ett förbund per 
land i INF. FENAIT krävde att LNV skulle uteslutas, att man skulle få ekonomisk 
kompensation för de förluster som LNV orsakat, och att Sieglinde Ivo och Jean 
Peters, som stött LNF, skulle få en reprimand.  
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Nu löstes denna kontrovers genom att kongressen fick ett meddelande från LNV 
att förbundet kastat in vantarna och upphört att existera.  

Endast ett förbund per land i INF? 

En annan fråga var om INF inte borde vara öppet för mer än en organisation per 
land. – Vi har upplevt hur Danske Naturister, det framgångsrika nya förbundet i vårt 
broderland, först fick vara med som extraordinär medlem,  men som sedan 
sparkades ut efter klagan från det gamla inaktiva förbundet DNU. – Frågan väckte 
förstås ingen entusiasm hos de 

existerande INF-förbunden som svartsjukt värnar om ”sina” naturister, men 
förespråkarna fick beslutat att frågan skulle få en särskild utredning.  

Exit Nya Zeeland? 

Nya Zeeland som länge varit ett troget medlemsland i INF blev på kongressen 
2018 råntagen rösträtten. INF:s dåvarande ledning utnyttjade en otydlighet i 
stadgarna för att straffa NZNF för att förbundet klagat över INF-skandalerna efter 
det ogiltigförklarade avvalet av Sieglinde Ivo 2016. NZ lämnade därför INF 2018.  

Nu beslöts att hyfsa skrivningen och det överväldigande stödet för ändringen 
måste ses som en ursäkt till NZNF. – Nu återstår att se om Nya Zeeland återinträder 
i INF, vid utträdet antyddes att beslutet kunde ändras om det blev ny ledning i INF. 
Jean Peters är nu borta och Sieglinde Ivo de facto på väg ut … 

Mål för INF? 

INF har hållit på i sju år med att utarbeta en ny målsättning. Edwin Kilby från BN 
har lett detta arbetet. Nu lades ett utkast fram. Ett godkännande låter vänta på sig. 
Utkastet finns här (engelska): 

https://thailandnaturist.com/wp-content/uploads/2022/10/2021-12-07-INF-Vision-
Mission-Statements.pdf 

Zipolite, Mexico, 2024 

Nästa INF-kongress äger rum 2024 i Mexico, i Zipolite som ligger på 
stillahavskusten långt nere i södra Mexico. 

Representanten för det mexikanska förbundet försäkrade att i Zipolite skulle alla 
kongressdeltagare kunna vara nakna, något som inte var möjligt på flygplatsen i 
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Luxemburg. – Nu är det så, märkligt nog, att INF-folket tycks föredra påklädda 
kongresser. 2021 var man på en naturistanläggning i Slovenien, men de 
naturistklädda var i minoritet, först på 3:e dagen vågade en tredjedel ta av sig … 

Bildtext: 

Längst fram Gustavo de la Garzi (ansvarig för Nord-, Syd- och Mellanamerika), 
bakom honom sittande från vänster: Claudia Kellersch (Mexico), Ismael Rodrigo 
(Spanien), Rosita Dal Soglio (Italien), Sieglinde Ivo (president), Stéphane Deschêne 
(president), Disraporn Yatprom (Thailand) 

Bild från NAT, det thailändska förbundets webb https://thailandnaturist.com/ 
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* PANORAMA  * 
SVERIGE 
MARKNADSFÖRING PÅ NÄTET 
1 JANUARI 2022 

SNF har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda en ”marknadsföringsplats” på nätet. 
Det ska vara en ny webbsida, fristående från Naturistportalen som SNF har 
tillsammans med det norska förbundet. 

Den nya webbsidan kommer att ha ett eget ”redaktionsråd”. Arbetet behöver ”gå 
hand i hand” med förbundstidskriften Tillsammans. SNF-tidskriften som utkommer 
med 4 nr per år har dock bara en ensam redaktör (och en ansvarig utgivare) ingen 
redaktion. 

Allt om den organiserade naturismen i Sverige … skriver SNF på sin portal-sida. 
Men det är inte korrekt! SNF mörklägger all organiserad naturism som ordnas av 
föreningar som inte är anslutna till förbundet ... 

BADPLATSER FÖR TATUERADE PERSONER?? 
1 MAJ 2022 

Separata stränder för nakenbadare är en fråga som ofta är aktuell. Här har vi en 
insändare som vill att det ska finnas särskilda bad för tatuerade. Icke tatuerade ska 
slippa se ”klottret” menar insändaren. 

– Hur blir det då med tatuerade personer som nu badar i bara tatueringarna på ett 
nakenbad? 

NICLAS EMBER – NY SNF-ORDFÖRANDE 
1 SEPTEMBER 

Sveriges Naturistförbund hade sin förbundsstämma 27 augusti på Vikbolandets 
naturistcamping i Norrköping. Niclas Ember, som även är redaktör för 
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förbundstidskriften Tillsammans, valdes till ny förbundsordförande efter Malin 

Arlinder Ekberg. 

KOREOGRAFEN HOLZINGER KOMMER TILL STOCKHOLM 
1 NOVEMBER 2022 

Modern dans på scenen skyggar inte för föreställningar med nakna dansare. 
Florentina Holzinger, en koreograf från Österrike, ger föreställningar runt om i 
världen och där är ohöljd nakenhet ett signum. Nu i november är hennes 
danskompani i Sverige. 

https://dansenshus.se/program/florentina-holzinger-tanz/ 

https://www.dn.se/kultur/koreografenTragédie-florentina-holzinger-gastar-
sverige-med-tanz/ 

DANMARK 
FRILUFTSRÅDET OCH NATURISMEN  
1 JANUARI 2022 

Danske Naturister ingår som medlem i danska Friluftsrådet, den organisation som 
har hand om friluftslivet i Danmark. Rådet har klarat ut, att vad gäller statliga 
skogar i Danmark finns inget krav på, så att säga, täckande klädsel. Den som vill 
naturista i dessa skogar kan göra det utan några problem.  

DN är missbelåtna med hur rådet vidarebefordrat denna information till andra 
medlemsorganisationer och till allmänheten. I de senaste nyhetsbreven från 
Friluftsrådet finns inte ett ord om detta. Nu har DN skickat in en berättelse om sin 
verksamhet och även bifogat bilder. 
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DN:s ordförande berättar att det blir intressant att se om rådet verkligen 
publicerar materialet i sitt nästkommande nyhetsbrev. 

Ø-TUREN 2022 
1 JANUARI 2022 

Platsen för Danske Naturisters veckoslutsresa 2022 är bestämd till Endelave, 
"kaninön", som ligger på östsidan av södra Jylland, vid Horsensfjorden. Det är ett 
stort gods där det finns 56 sängplatser och allehanda bekvämligheter. 

På nätet: www.louisenlund-endelave.dk 

Mer info kommer efterhand. 

GENERALFÖRSAMLING MED YOGA 
1 MARS 2022 

Danske Naturister kommer att ha sin Generalförsamling 11 juni kl 14-17 på på 
Tysmosen FriluftsCenter om ligger på Själland, väster om Ballerup. I anslutning till 
mötet bjuds det på yoga med instruktör från Temple Yoga i Charlottenlund. 

DN har medlemsmässigt klarat sig genom pandemin utan problem. I Europa har 
British Naturism fått en stor uppgång. Det BN – och en del andra förbund – gjort är 
att ordna verksamhet via nätet. BN erbjuder nu videoverksamhet alla veckans 
dagar. 

Danske Naturister frågar nu sina medlemmar om DN bör haka på den här 
utvecklingen. – I Skandinavien är vinterhalvåret ofta lite lagom kylslaget och 
naturism via nätet är väl lite bättre än ingen naturism alls? 

RØDHUS KLIT CAMPING 
1 MAJ 2022 

Danske Naturister meddelar att de ny har ett avtal med Rødhus Klit Camping om 
att en liten del av området öppnas för naturister. Platsen ligger 1 km från 
naturiststranden Rødhus Strand. Campingen erbjuder plats även för den som 
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medför hund eller häst – då ligger det nära till hands att naturister får vara på ett 
hörn av campingen. 

På campingens hemsida står ännu ingen text om naturismen men det ska ändras 
inom kort. 

KAFFE OCH KAKA I PARKEN 
1 JULI 2022  

Danske naturister är en seriöst arbetande naturistorganisation. DN vill verkligen 
göra skillnad, skapa bättre förhållanden för naturismen i Danmark. 

Dialogkaffe är ett nytt initiativ för att komma till tals med textilivrarna. DN skriver: 

Er du også træt af de evindelige og ubegrundede udfald mod det danske 
frisind? 

Så inviterer jeg dig (m/k) hermed til en uskyldig nøgenkomsammen med 
kaffe og kage i én af de københavnske parker en eftermiddag i juli. 

Hensigten er at komme i dialog med krænkelsesparate og midlet er vores 
egen nøgenhed! 

Vi vil invitere de forbipasserende på kaffe og kage til en snak om fordomme 
omkring ikke-seksuel nøgenhed i det offentlige rum. 

Att vara naken i det offentliga rummet är icke olovligt! Det handlar inte om 
osedlighet vilket många tyvärr tror. Vi är varken blottare, exhibitionister eller 
pedofila galningar, bara frihetsälskande soldyrkare. 

Om du vill stödja detta projekt och delta i aktiviteten ombeds du ringa eller skicka 
sms till 51705946 eller skriva till tal@naturister.dk. Vi skall gemensamt klara ut var 
ock när aktiviteten ska genomföras i en lämplig park (Ørstedtparken undantaget!), 
datum och klockslag. 
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BARA BILAR 
1 JULI 2022 

Danske Naturister Storkøbenhavn inbjuder till ett besök på ett bilmuseum i 
samarbejde med Haaning Collection och en guidad rundvisning med frokost på 
det nyöppnade bilmuseet i Bagsværd. 

Denne nøgenaktivitet er et forsøg på at kombinere en livsstil med en interesse for 
biler. 

Torsdag, den 25. augusti 2022 kl. 16.30 till 18.30.Pris 150 DKR för medlemmer i 
Danske Naturister, 250 DKR. for icke medlemmer. Bagsværd Haaning Collection, 
Smørmosevej 16, 2880 Bagsværd. 

Anmälan (bindande) senast 18. augusti. Se DN:s webb. HUSK HÅNDKLÆDET! 

Bagsværd är en förort till Köpenhamn, cirka 10 km nordväst om centrala staden. 

https://www.haaningcollection.dk/ 

SOLBAKKEN 
1 JULI 2022 

Naturistcampingen Solbakken har ett fint läge vid Isefjorden, mitt på Själland. Men 
denna fina camping får inte vara med på Skandinavisk Naturistportal som drivs av 
förbunden i Norge och Sverige. De danska campingar som är anslutna till Dansk 
NaturistUnion får dock vara med på portalen. 

Anledningen till detta tråkiga urval är att Naturistföreningen Själland som driver 
Solbakken – och även Naturistföreningen Jylland som driver Kysing för många år 
sedan valde att lämna DNU. 

Men Solbakken är lätt att hitta på nätet: https://node73.sky.deic.dk/de/forside-de/ 
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VÅRUTFLYKT TILL VÄSTERHAVET 
1 SEPTEMNER 2022 

Danske Naturister ordnar varje år på vårkanten en ö-utflykt. Nu har man beslutat 
att målet inte alltid behöver vara en ö, och 2023 kommer DN att besöka Thy 18-21 
maj. Det kommer förstås mer info men DN ber oss att notera datum redan nu. 

Thy ligger vid havet på nordvästra Jylland, norr om Limfjorden. 

NY FOLDER MED NAKENBAD I DANMARK PLANERAS 
1 SEPTEMBER 2022 

Den gamla folderna har nu blivit 10 år gammal. DN planerar en ny utgåva. Man vill 
ha hjälp med bilder att publicera i foldern. Alternativt kan man ställa upp som 
fotomodell för DN:s fotografer. Anmäl dig och din familj på DN:s webb! 

GODMORGON TV 
1 NOVEMBER 2022 

Danske Naturisters besök på en bilutställning, som vi berättade om i föregående 
nummer av Naturisten, fick ett efterspel i dansk television. Ordförande Torben 
Larsen och en kvinnlig medlem fick berätta i morgonstudion om besöket, och om 
naturismen i Danmark. 

Ordföranden föreslog att man skulle förvarna tittarna om nakenheten, men 
programledaren valde att istället placera deltagarna bakom TV-soffan ...  

DN NORDJYLLAND ERSÄTTER DN NORD 
1 NOVEMBER 2022 

DanskeNaturister meddelar att lokalavdelningen i Aalborg, DN Nord, avbryter 
samarbetet med DN. Danske Naturister beklagar detta och påpekar att alla 
lokalavdelningar är fristående delar av DN och samarbetet i grunden är av 
administrativ natur.  
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Årsavgiften i DN betalas via nätet. Man kan kryssa för DN centralt och samtidigt 
vilken lokalavdelning man vill tillhöra. 

För de som bor i norra Jylland och som vill tillhöra DN instiftas nu DN Nordjylland, 
en ny DN förening alltså. Den ska inte förväxlas med NF Nordjylland, en gammal 
förening som driver campingen Kysing vid Aarhus. 

NORGE 
NAKEN MINIGOLF 
1 JANUARI 2022 

Norge, November och Nakengolf, det låter lite väl hurtigt. Men det handlar om 
minigolf inomhus – och då kan det ju gå an. Enligt texten skulle turneringen 
egentligen ha ägt rum förra året men blev då inställd på grund av Coronan. Nu 
inbjöds till naken minigolf första advent, 28 november. Trøndelag naturistforening 
var med som arrangör och norska naturistförbundet gjorde reklam för detta 
arrangemang.  

– Däremot har vi inte sett något reportage eller någon rapport, vi kan bara hoppas 
att det funkade den här gången. 

ROPPESTAD 

1 JANUARI 2022 

I Norge finns bara tre naturistområden Sjøhaug, Skovly och Isefjær, men det finns 
ytterligare två naturistplatser där det går att övernatta; 

– Glomstabukta, vid den stora sjön Mjøsa i östra Norge, har vi skrivit om tidigare 
här i Naturisten.  
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– Roppestad är ett stort fritidsområde som ligger vid en insjö norr om Porsgrunn, 
väster om Oslofjorden. Där finns ett offentligt nakenbad. Vestviken 
Naturistforening har ansvaret för tillsynen och medlemmarna turas om att vakta 
platsen. Vid nakenbadet finns ett campingområde, bara för naturister. 

https://www.facebook.com/VestvikenNaturistforening 

UNGDOMSTRÄFF PÅ SJØHAUG 27-31 JULI 
1 MAJ 2022 

Norge har en särskild ungdomsorganisation, 18-33 år, och varje år ordnas en 
särskild ungdomsträff. 

Sjøhaug igger vid utanför staden Moss vid Oslofjorden, inte långt från Sverige. 

Info på https://www.scandinavianaturist.org/NNF/nb/ung och på FB. 

FINLAND 
NATURISTDAGAR PÅ SÄKYLÄ KRISTALLIRANTA 
1 MAJ 2022 

Säkylä ligger i västra Finland. Datum är 5-7 augusti och det går nu att anmäla sig. 
Arrangörerna hoppas på bra väderlek. Förra sommaren deltog över 100 personer 
trots att vädret då inte spelade med. 

NAKENMILEN 2022 – MER ÄN 100 DELTAGARE 
1 JULI 2022 

Nakenmilen, Nakukympi, har en webbsida – det finns en undersida med engelsk 
text – och en FB-sida. Här en drönarvideo från årets lopp.  

https://www.youtube.com/watch?v=pU6yf2SPSrY 

NAKENBADET PÅ YTTERÖ SKA STÄNGAS  
1 SEPTEMBER 2022 
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Sandstranden på Ytterö utanför Björneborg har länge varit känt som Finlands 
främsta nakenbad. Nu ska nakenbadet stängas meddelar myndigheterna. 
Anledningen är att man fått klagomål från barnfamiljer. Det är förstås inte de 
vanliga nakenbadarna som är anledningen. En del manliga besökare tror att det är 
fritt fram för sexuella ”övningar” och det är som vi alla förstår inte alls så.  

Juha Jonsson, ordförande i naturistförbundet i Finland, säger att nakenbadarna får 
klä skott för förhållandena som de i praktiken inte kan påverka och han menar att 
det är orättvist.  

Här får vi ånyo ett bevis på hur illa det är när sexgalningarna tillåts ta över ett 
nakenbad. – Myndigheterna i Björneborg ska undersöka möjligheterna att fixa ett 
nytt nakenbad i området, men det återstår att se om detta lyckas. 

https://www.hbl.fi/artikel/be6d64c6-f14c-43e3-bd73-978423409e30 

VINTERMÖTE 3-5 MARS 2023 
1 NOVEMBER 2022 

Finlands naturistförbund flyttar vintermötet till Karelen. Naturisthelgen äger rum 
på Hotel Salpa, i Luumäki vid Kivijärvi nära Lappenranta, i sydöstra Finland, vid 
gränsen till yssland.  

”Hela hotellet är ett naturistområde.” Bastur, pool, spa och utomhuspool. Levande 
musik. Paketet kostar 142 EUR per person. Bokas före 1 november. 

TYSKLAND 
NAKEN SOLIDARITET 
1 JANUARI 2022 

Några tyska feminister har ordnat med en "solidaritetskalender" som man kunde 
beställa på nätet före 30 november, till ett pris av 15 EUR.  

Inkomsten går till Desert Flower Foundation och Wildwasser e. V som lämnar 
understöd till offer för könsstympning eller andra former av sexualiserat våld. 

69

https://www.hbl.fi/artikel/be6d64c6-f14c-43e3-bd73-978423409e30


Det handlar dessutom om en spark i magen på patriarkatet. Det är därför 
kvinnorna ställer upp helt nakna. "Det gäller att normalisera nakenheten." Det är 
absurt att nakenhet censureras på nätet, medan kvinnors kroppar samtidigt 
utnyttjas hänsynslöst för reklam, säger 24-åriga Mascha Leskien, en 
psykologistudent, som tagit initiativet till kalendern. 

Naked Solidarity har ett Instagram-konto där man kan läsa mer om detta projekt. 

Bildtext: Svart cencur – för nätet? 

NATURISMENS SOL LYSER I BERLIN-KREUZBERG 
1 MARS 2022 

Familiensportverin Adolf Koch, föreningen är gammal men besättningen är både 
ung och vital. 

Den sunda nakenheten – naturismens klara sol lyser. 

Namnet Adolf Koch förpliktar, det handlar om en mycket framstående naturist:  

Adolf Koch (1897–1970) var lärare, idrottsledare och entusiast, han startade 
skolverksamhet i Berlin i början av 1920-talet, drev även inomhusbad och 
lägerverksamhet. Under Tredje riket var alltsammans förbjudet. 1945 startade han 
upp verksamheten på nytt. 

Och föreningen lever, verksamheten blomstrar. Det som är mycket glädjande är 
att unga människor kommer till den klädfria gemenskapen. 

Det finns ett stort utbud: Badminton, fotboll, vattengymnastik, volleyboll, simning, 
workout, ”body awareness”, yoga, gymnastik, bordtennis. 

Dessutom vandringar och andra utflykter. 

Hemsidan har även text på engelska: 

TV-FILM OM NATURISM OCH NAKENHET 
1 MARS 2022 

Naturistutbudet i Tyskland är så mycket mer välsorterat än i många andra länder. 
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Här ett TV-program (ca 17 min) Naturism och FKK – Hur är det att vara naken i 
offentligheten. 

Vi ser nakenvandrare, nakenbadare och nakenyoga. En ung svenska, som bor i 
Berlin, intervjuas (min 5-8, intervjun är på engelska, programmet i övrigt på tyska).  

Hon berättar att hon på ett nakenparty fick frågan om att idrotta naken. Hon blev 
då medlem i en förening (se nästkommande notis), där man har många 
erbjudanden, gymnastik, dans, yoga etc. 

https://www.ardmediathek.de/video/
Y3JpZDovL2Z1bmsubmV0LzEwNTkvdmlkZW8vMTcwOTkxMg/ 

INOMHUSBAD ”OBEN OHNE” 
1 MAJ 2022 

I staden Göttingen händer det märkliga saker, minsann. För en tid sedan avvisades 
en person som simmade i bassängen utan överdel. Personalen menade att detta 
inte var tillåtet för kvinnor. Personen i fråga manade att barbröstat måste vara 
tillåtet för alla, kvinnor som män.. 

Många feministgrupper världen över har länge hävdat att om bar överkropp är 
okej för män, borde det vara så även för kvinnor. 

Myndigheterna i Göttingen har nu meddelat att lördagar och söndagar är 
barbröstat tillåtet för alla badgäster, övriga baddagar gäller detta endast män. 
Detta är dock en försöksverksamhet som skall utvärderas efter sommaren. 

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/goettingen-stadt-erlaubt-oben-
ohne-schwimmen-an-wochenenden-a-dc75ceb0-419e-450f-8eb1-
dda8c82e03e6?sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph 

BAR ÖVERKROPP I BADET? 
1 JULI 2022 

Efter det att ett inomhusbad i Göttingen besultat om jämnställdhet i bassängen, 
lika för kvinnor som för män, när det gällder att simma med bar överkropp, rullar 
utvecklingen framåt. Inomhusbad både i Berlin och Bremen har införst samma 
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bestämmelser. Nu rapporteras att politiker i Hamburg hakat på detta projekt. Man 
vill ha ”Oben Ohne” för både män och kvinnor i de kommunala inomhusbaden. 

I Sverige hade vi för en del år sedan ”Bara bröst”, ett kvinnligt nätverk som ivrade 
för att kvinnor och män skulle vara jämställda i bassängen. Om män fick bada med 
bar överkropp borde detta vara tillåtet även för kvinnor. 

”Bara bröst” fick en del framgångar, simhallar i Malmö och Umeå deklarerade ”fritt 
fram” även för kvinnor. Det lät ju helt okej, problemet var bara att inga kvinnor som 
ville bada barbröstat kom till simhallarna i fråga. Det tycktes vara NOLL intresse. 

I reportage från friluftsbad i Tyskland har vi läst om kvinnor som menar att de – om 
de plockar av sig överdelen (vilket inte är förbjudet på friluftsbaden) – genast 
betraktas som sexobjekt och att de känner sig uttittade och ifrågasatta. – Det är ju 
en sorglig utveckling, buset har segrat, och detta verkar inte det minsta trevligt. 

BARBRÖSTAD DEMONSTRATION I BREMEN 
1 SEPTEMBER 2022 

Hansestadt Bremen, är en tysk storstad som tillika är eget förbundsland. Där är det 
fortfarande förbud för kvinnor att bada i stadens badanläggningar med bar 
överkropp.  

Det finns dock kvinnor i Bremen som tycker att om män får visa brösten borde 
även kvinnor få detta.  

Den 16 juli ordnades en demonstration under namnet ”Feministisk strejk Bremen”. 
Kvinnorna demonstrerade i en badanläggning i staden. Även sloganen ”Free the 
Nipple”, som har sitt ursprung i USA, bars fram. 

Badledningen tillkallade polisen som dock nöjde sig med att prata med 
demonstranterna. Därefter packade kvinnorna ihop sina saker och gick därifrån.  

I Göttingen, en stad i Niedersachsen prövar man denna sommar fritt fram för bara 
bröst lördagar och söndagar; det är ju alltid något. 

https://www.stern.de/panorama/bremen--frauen-protestieren-mit-nackten-
bruesten---dann-kommt-die-polizei-32551490.html 
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I BERLIN KAN MAN BADA "OBEN OHNE" 
1 SEPTEMBER 2022 

Förra året förde polisen bort en kvinna som solade på gräsmattan med bar 
överkropp. Men i den debatt som följde vände sig den politiska församlingen mot 
de dåvarande ordningsföreskrifterna. Nu är de kvinnliga brösten bara "sekundära 
könsdelar" som inte behöver täckas när man badar.  

Bildtext: Treptow-parken ligger i sydöstra Berlin vid Spree-floden. I parken finns 
också ett stor damm med fontän. 

I det här reportaget berättar journalisten, som själv dristat att ta av sig vid 
plaskdammen, att detta inte blev säskilt uppmärksammat av övriga badgäster – 
men hon kunde inte heller upptäcka andra kvinnliga badgäster som var "toppfria". 
Men detta ordnar sig väl med tiden. 

Och för den som vill bada helt utan finns i Berlin badsjöar med FKK-områden och 
även skyltade områden i några parker där man fritt kan välja hur man klär sig i 
solen. 

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/test-in-der-plansche-treptow-
oben-ohne-ist-moeglich-aber-selten-li.255700 

För den som bangar för tyska språket finns här en engelsk översättning: 

https://www.reddit.com/r/nudism/comments/wsknl7/
translated_from_german_beautiful_statement_of_a/ 

NAKENBAD OCH NAKENVANDRING ALLT POPULÄRARE 
1 SEPTEMBER 2022 

FKK, Freikörperkultur, som man säger i Tyskland är åter populärt. Efter 
pandemiåren vill folk resa till fina stränder för nakenbad, de vill uppleva solen och 
nakenheten och den heltäckande kroppsfriheten. – Endast den nakna människan 
är fri, lyder ett tyskt ordspråk. 

Danmark är ett vanligt resmål och den tyska östersjökusten med öarna Usedom 
och Rügen.  
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Och FKK-möjligheter finns det året runt. I artikeln citeras en resenär som säger: 
"Jag ägnar mig åt nakenbadande sedan 20 år tillbaka , jag märker att man nu för 
tiden träffar allt fler nakisar på resande fot." 

 Artikeln i Berliner Morgenpost är skriven av Christine Richter. 

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article236069699/fkk-urlaub-nackt-
baden-wandern-trend-ostsee.html 

VANDRA UTAN ALLT 
1 NOVEMBER 2022 

Zeit online publicerar en text om nakenvandring. Den ingår i en serie om olika 
hobbies. 

Det är en man som får berätta. Han började med nakenbad och sedan såg han en 
notis på nätet där man sökte folk för nakenbandring.  

Träffarna görs upp på nätet. Man samlas på en parkeringsplats och därifrån startar 
nakenvandringen, i regel ca 15 kilometer och med cirka 30 deltagare i olika åldrar. 

Utan kläder men annars är det som vilken vandring som helt. Man pratar om 
vanliga ämnen, yrkesroller och dagliga händelser. Numera är sådana vandringar 
vanliga i Tyskland, man slipper olämpliga kommentarer. 
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Bildtext: 

Boken Naked Hiking finns att köpa på Bokus och Adlibris 

https://www.zeit.de/entdecken/2022-08/nacktwandern-fkk-hobby-lexikon-
leidenschaften?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.fkk-freunde.info%2F 

WATTVANDERUNG 
1 NOVEMBER 2022 

På tyska nordsjökusten skapar tidvattnets växlingar möjlighet att vid ebb utforska 
den då torrlagda havsbottnen.13-14 augusti organiserade Naturistenbund Itzehoe 
(FKK) i Schleswig-Holstein wattvandringar vid Friedrichskoogspitze som ligger på 
norra sidan av Elbemynningen, väster om Hamburg. Även naturister från 
angränsande bundesländer var inbjudna. Och DFK-presidenten Wilfried Blaschke 
var med på vandringen. 

40-talet deltagare vandrade runt på den torrlagda havsbottnar och letade i 
pölarna efter spännande havsdjur, en del maskar och musslor fick man gräva upp 
ur sanden för att kunna examinera. 

OBEN OHNE I SIEGEN 
1 NOVEMBER 2022 

I Siegen har myndigheterna från och med denna sommar haft badanläggningarna 
öppna för badande med bar överkropp, lika förmän och kvinnor.  

Då har detta inträffat: (1) Mycket få kvinnor har utnyttjat möjligheten. (2) 
Myndigheterna har fått ta emot en mängd klagomål och hatbrev. – Detta samtidigt 
med att inga incidenter rapporterats från baden. 

Vår slutsats är att det även i detta fall är fråga om troll, falska konton och 
marodörer som startat denna kamp mot lite (halv)nakenhet i baden. Att svara på 
dessa robotstyrda konton gör ingen nytta, det enda som fungerar är att fritt och 
oförväget fortsätta att bada så naturligt som det bara är möjligt, ”normalisera 
nakenheten”, som man säger i England. 
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https://www.spiegel.de/panorama/siegen-oben-ohne-regel-in-siegen-stadt-
berichtet-von-zahllosen-hassnachrichten-a-6aa7f044-8c90-4afe-
a39c-83215129cd14?
dicbo=v2-5f046005ba3d5fd5ff7256eec5b8d221&sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFj
flf0DZCxpPYDCQgO1dEMph 

LUXEMBURG 
INF:S PÅKLÄDDA KONGRESS 
1 NOVEMBER 

INF:s världskongress hölls i oktober i Luxemburg. Här visar vi en lokal 
papperstidning som skrev om evenemanget, ett intressant reportage. I 
Luxemburg bildades den första naturistföreningen 1980 och den har ett område 

om fyra hektar utanför huvudstaden. Men det exakta läget är hemligt! 

På fotot som lokaltidningen publicerar ser vi följaktligen endast påklädda 
personer. Och övervägande män. Men i själva verket finns det fler kvinnor än män 
i INF:s rullor, 54 procent kvinnor uppges det. 

Wilfried Blaschke som är ordförande i det tyska förbundet berättar i  texten om att 
det är skralt med nakenheten på INF-kongressen. – Förra gången var vi på en 
naturistanläggning i Slovenien men inledningsvis var det trots detta ingen som 
vågade klä av sig. Till slut var det en tredjedel som var naturistklädda.  

Vivianne Tar, ordförande i det franska förbundet, berättar att hon är naturist sedan 
födseln. Hon är alltid naken hemma och det är också hennes barn. Hon är helt 
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öppen med detta och säger det även till arbetskamrater och vänner, ”det är min 
livsfilosofi”. 

Vivianne berättar även att naturismen i Frankrike är på G. Det ordnas nakna 
besöksdagar på museer. Och Frankrike är ett mycket populärt resmål för 
naturister. Särskilt nu efter pandemin! – Efter att ha varit inspärrade vill 
människorna äntligen uppleva den fulla friheten, säger hon. 

ÖSTERRIKE 
NEWT 2022 – INTERNATIONELL NAKENVANDRING I 
ALPERNA 
1 MAJ 2022 

Vandrarveckan i Alperna har funnits i mer än 10 år. Förra sommaren, 2021, deltog 
personer från 11 europeiska länder.  

Richard Foley är den som ordnar detta fina arrangemang. Han har även givit ut 
flera naturistböcker, bland annat Naked Hiking som innehåller en berättelse om 
vår svenska vandring i Uppland. 

Övernattning sker i en Bergshütte, där det finns rum med plats för 2-4 personer. 
Veckan kostar 300 EUR per person, inklusive förläggning och måltider. Information 
och anmälan inac.natfree@gmail.com 

Här en video från NEWT 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=DUaOWHXqtq0&t=717s 

NEDERLÄNDERNA 
SKROTA PARAGRAF I STRAFFLAGEN SOM FÖRBJUDER 
NAKENHET! 
1 JULI 2022 

Nederländerna har 15 miljoner innevånare men naturistförbundet är världens 
största. Och naturistlandet är mycket välordnat, det finns 70 naturistbad och mer 
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än 1 000 bastur med gemensamt nakenbad. Nakenhet i konsten samt i 
demonstrationer är helt okej. 

Det finns egentligen bara en sak som inte är bra; det finns fortfarande en paragraf 
i strafflagen (§430a) som förbjuder nakenhet ”utanför markerade områden för 
nakenbad”. 

Filmskaparen Thomas Lundy har tagit initiativ till en proteströrelse ”Tillåt nakenhet 
utan restriktioner i det offentliga rummet”. Han menar att landet även på detta 
område måste visa framfötterna och fortsätta med att säkerställa humanistiska 
ideal. 

Den holländska naturistorganisation, NFN, meddelar att det årligen endast skrivs 
ut ett dussin böter för förseelser enligt §430 och det är ju försvinnande litet i 
sammanhanget. Att avskaffa paragrafen verkar helt befogat. 

Motståndarna rider på den gamla fördomen om sex och nakenhet, som de menar 
hör ihop. Om det blir fritt att vara naken var som helst blir det stora problem i 
samhället. 

Lundys uppmaning att skrota §430a ligger nu hos parlamentet i Nederländerna. Vi 
hoppas alla att aktionen får framgång! 

UNITED KINGDOM 
NAKED HEART WALK 
1 SEPTEMBER 2022 

British Heart Foundation ordnar denna sommar en rad nakenvandringar. 
Distansen är cirka 3 km. Ändamålet är att samla pengar till forskningen om 
hjärtsjukdomar. Varje deltagare förväntas donera GBP 100 men själva deltagandet 
är gratis. 

UK’S BIGGEST NATURIST FESTIVAL 
1 JULI 2022 

Nudefest startade 2007 som en enkel weekend-träff. Nu har arrangemanget vuxit 
till en festvecka som har hundratals besökare varje år. 
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Datum är 4-10 juli och platsen Thorney Lakes Caravan and Camping Park, 
Langport, Somerset. 

Aktiviteter: 

    • Massor av musik och annan underhållning 

    • Home-grown music at the Magic Teapot and karaoke 

    • A circus show 

    • Health and wellbeing including meditation, massage, yoga, fitness and 
aerobics classes, and sauna 

    • Sports, crafts, workshops, presentations, demonstrations and talks on a wide 
variety of topics 

    • A visit to the Cider Brandy Farm 

    • Body-painting 

    • Slip ’n’ slide 

    • Since its inception in 2007 as a small, weekend event, Nudefest has become 
the UK’s biggest Naturist festival, attracting hundreds of people each year for a 
week of full-on fun and excitement, among like-minded people. 

NAKNA OCH ENSAMMA I TELEVISONEN 
1 MAJ 2022 

Två par, helt okända för varandra, fråntas alla kläder och ägodelar, för att tävla på 
den engelska landsbygden. 

”Kommer de att ha styrkan, motståndskraften och påhittigheten att överleva i 
landets mest extrema miljöer, med bara sitt förstånd?” skriver TV-bolaget. 

https://www.channel4.com/press/news/e4-bares-all-full-series-naked-alone-and-
racing-get-home-wt?fbclid=IwAR13o-yTRwIRU7FUdrkuwtXsJ_Avbno3H-
Qg6u0X1ngrIkLuzHE36yOc8yc 
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LONDON WNBR 2022 
1 MARS 2022 

WNBR London riding on 11 June 2022 (subject to lockdowns, approvals, etc) with 
same starts as last year. Tell the world! Download & print posters. 

SPIELPLATZ I HERFORDSHIRE 
1 MARS 2022 

1929 öppnade naturistområdet Spielplatz i Herfordshire, landskapet norr om 
London. Charles och Dorothy Macaskie skapade platsen, varför den fick ett tyskt 
namn, lekplats, vet vi inte. I slutet av 1920-talet var Tyskland det ledande 
naturistlandet och där fanns flera naturistområden. Spielplatz var inte det första 
området i England men ett område som finns kvar än idag. 

1957 sändes i brittisk television (ITV) ett reportage från Spielplatz där ägarpartet 
Charles och Dorthy samt deras dotter Iseult intervjuades. Det var fösta gången tv-
tittarna fick se en naken kvinna i rutan. 

I det här reportaget på nätet möter vi Tom och Victoria som kom till naturismen 
genom att vara nakenmodell respektive modelltecknare. 

https://www.hertfordshiremercury.co.uk/whats-on/whats-on-news/spielplatz-
naturist-club-secrets-famous-6474904 

NAKENLOPP 22 MAJ – ÅRETS FÖRSTA 
1 MARS 2022 

Platsen är Naturist Foundation, Brocken Hurst, Orpington, sydöst om London. 
Deltagandet kostar 15 GBP men alla deltagare får en medalj! Incheckning börjar 
09.30, start 11.00. 

Gamla naturister känner platsen under namnet North Kent Sun Club, Den 
dåvarande föreningen etablerade sig där 1958. Enligt hemsidan är det idag det 
bäst utrustade naturistområdet i Storbritannien. 

80

https://www.hertfordshiremercury.co.uk/whats-on/whats-on-news/spielplatz-naturist-club-secrets-famous-6474904
https://www.hertfordshiremercury.co.uk/whats-on/whats-on-news/spielplatz-naturist-club-secrets-famous-6474904


BED & BREAKFAST RAILWAY STATION 
1 JANUARI 2022 

Rum med frukost finns över hela världen, en del välkomnar naturister som gäster.  

I byn Ripple i Worcestershhire – söder om staden Worchester i västra England – 
erbjuds ett naturist B&B som är inrymt i en gammal järnvägsstation. 

Det beskrivs som ett fridfullt ställe – järnvägstrafiken är nedlagd. Goda facilitetet, 4 
bäddplatser och kostar, 125 GBP inklusive frukost.  

Station House, Station Road, Ripple, Worcestershire, GL20  

https://www.stationhouseripple.co.uk/index.php 

”THE CAMP” 
1 JANUARI 2022 

Essex är det engelska landskapet nordöst om London. 1924 öppnades i staden 
Wickford ett nudistläger, det första i England. Medlemmarna var så hemliga, även 
inför varandra, att de använde täcknamn, där fanns Chog och Lorelli, ett gift par, 
Flang, Gart, Thwang, Tob och Zex samt Mister Monella. Efter hans klubbnamn 
kallas gruppen The Monella Group. – Lägret blev dock kvar i Wickford endast i två 
år. Därefter flyttade man 1927 till The New Camp, i St Albans, nordväst om 
London. 

Redan på 1890-talet fanns naturistorganisationer i södra England, en förening på 
1920-talet var the English Gymnosophical Society. Det var medlemmar därifrån 
som startade The Camp. 

Webbtidningen, som berättar om lägret i Wickford, gör detta på grund av ett 
inslag i TV-serien Downton Abbey. Femte säsongen utspelar sig 1924, i femte 
avsnittet är det en person som tar upp ämnet.  

https://www.essexlive.news/news/history/uks-first-nudist-colony-essex-6054652 
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SKINNY DIP 
1 NOVEMBER 

Det brittiska naturistförbundet firar 10-års jubel när det gäller att ordna 
”propaganda nakenbad” med tusentals deltagare. 25 september firas detta med 
ytterligare ett badtillfälle. Det sker på en strand i nordöstra England.  

Fira livet! Tag en chans! Omfamna tillfället! (Celebrate life! Take a risk! Embrace a 
moment!) lyder den käcka reklamen. 

http://northeastskinnydip.co.uk 

Dessa nakenbad-utmaningar finns i olika skepnad. Här en länk till ett Skinny Dip, 
endast för kvinnor, den 29 oktober. Doppet kostar 10 GBP, 5 GBP för varje vän 
som du tar med. Pengarna går till välgörenhet!. 

https://www.greatbritishskinnydip.co.uk/events-calendar?
loxi_pathname=%2Fwirral-naturist-club-women-only-clothes-optional-skinny-
dip-570Olivier 

UNGA BRITTER 16-24 – HÄLFTEN GILLAR NATURISTLIVET 
1 NOVEMBER 

Här refereras en undersökning där unga personer 16-24 år förklarat att de 
praktiserar naturism när tillfälle ges. Det är en klar ökning mot tidigare 
undersökningar. Totalt är det 7 miljoner britter som gillar naturistlivet. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11317843/HALF-British-16-24-year-olds-
identify-naturist-nudist-Poll-reveals-surge-stripping-off.html 

SKOTTLAND 
TREVLIG ARTIKEL I THE SCOTSMAN 
1 JULI 2022 

Lagstiftningen är lite olika i England och Skottland, vi minns alla att 
nakenvandraren Steve Gough gick hela vägen från södra England upp till norra 
Skottland. Problem blev det först när han korsade gränsen. Skotska polisen 
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burade in honom och när han suttit av tiden och skulle frisläppas gick det inte så 
bra. Steven var fortfarande utan kläder och poliserna haffade honnom på nytt när 
han lämnade ”kåken”. Efter en del sådana taffligheter ledsnade dock skottarna och 
sa åt Steven att ge sig i väg till engelskt område så snabbt som möjligt. Han kom 
över gränsen och kunde fortsätta till sitt hem i södra England. 

Artikeln i The Scotsman handlar dock inte om Steven Goug. Den beskriver bara 
nakislivet i lyriska ordalag. Precis som det ska vara – även i Skottland. 

https://www.scotsman.com/news/opinion/columnists/nudists-are-growing-in-
numbers-so-why-not-give-it-a-try-youve-nothing-to-lose-but-your-clothes-dugie-
eyton-hughes-3745088 

FRANKRIKE 
HYPERREALISTISK KONST – GRATIS FÖR NAKISAR 
1 MARS 2022  

I Lyon visas en konstutställning men hyperrealistiska skulpturer. 40 skulpturer som 
avbildar nakna människor, närapå lika naturtrogna som riktiga nakisar. Den 25 
mars kan man göra ett klädfritt besök, vid tre tillfällen, kl 18.30, 19.15 och 20.00. 

Naturistförbundet i Frankrike, som är med som arrangör den 25 mars, hänvisar till 
websidan där man köper biljetter och varnar för tiden kl 17.30-18.30, då är det 
öppet även för journalister med kamera. 

De nakna besöken är gratis, annars kostar det 15 EUR att se utställningen. 
Kläderna lämnar man i garderoben men man måste bära ansiktsmask (!). 

NAKENDANS 
1 NOVEMBER 2022 

Olivier Dubois är en fransk koreograf för samtida dans. 2012 gjorde han succé 
med ”Fuore”. Nu gör han en ny version med delvis ny besättning. Föreställningen 
kallas Tragédie.  
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13 december ger han en föreställning med sitt danskompani i Forbach som ligger 
i nordöstra Frankrike, nära Saarbrücken. Närheten till Tyskland gör att tyska 
naturistforum uppmärksammat denna möjlighet att ta del av modern dans.  

Här är en länk till föreställningen där det finns en video-trailer att titta på. 

https://carreau-forbach.com/de/spielplan/tragedie-new-edit/ 

https://player.vimeo.com/video/701637895 

ITALIEN 
INF:S SIMGALA – UTAN DELTAGANDE FRÅN ITALIEN 
1 JANUARI 2022 

Årets simgala, 5-7 november i Turin, var den 49:e i ordningen. 2020 var galan 
inställd på grund av Coronan. INF skriver på sin FB-sida: Även i år var det förbund 
som uteblev av detta skäl ... 

Här är INF:s information bristfällig. Den tråkiga nyheten – som INF väljer att inte 
berätta om – är att Italien inte deltog i simgalan som ordnades i Italien. 

INF hade valt att låta det lilla förbundet i Liechtenstein vara arrangör för 
tävlingarna som genomfördes i Italien. Och detta tilltag gillade inte FENAIT, det 
italienska INF-förbundet, de deltog inte trots att det var deras hemmaplan. 

Liechtenstein är ett pytteland som ligger i en alpdal mellan Österrike och 
Schwieiz. Lichtenstein-förbundet är en ren papperskonstruktion, postadressen 
finns i Schweiz. FENAIT ser med största ovilja att LNF försökt värva medlemmar i 
Italien, naturister som italienarna menar borde tillhöra det italienska förbundet. 

Det var färre deltagande nationer denna gång. Tyskland, Storbritannien och 
Nederländerna saknades, dessa lag är regelmässigt de största poängplockarna 
inom INF-simningen. Men många medaljer delades ut, som brukligt är vid  INF-
galorna. 

FFN (Frankrike): 30 G + 11 S + 8 B + 20 lag = 69 medaljer 

FEN (Spanien): 15 G + 6 S + 2 B + 9 abs = 32 medaljer 

UNI: 6 G + 10 lag = 16 medaljer 
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INOE (Esperanto): 1 G + 2 S + 1 B + 3 lag = 7 medaljer 

SNU-UNS (Schweiz): 4 S 

FPN (Portugal): 1 B 

Totalt delades 129 medaljer ut. 

FFN, det franska förbundet, har publicerat en video (med franskt tal) från 
tävlingarna: https://youtu.be/oBWNjxbz8zM 

FENAIT OCH INF 
1 MARS 2022 

INF har en bestämmelse som hindrar att mer än ett naturistförbund i varje land får 
ansluta sig till INF. I Italien är FENAIT det naturistförbund som ingår i INF, men det 
finns ytterligare några naturistorganisationer i Italien, som alltså är utestängda från 
INF. Det är mot den bakgrunden som vi har bevittnat bildandet av ett förbund i 
lilleputt-landet Liechtenstein, som ligger mellan Schweiz och Österrike. LNV har 
ingen verksamhet i ”hemlandet”, adressen är en postbox i Schweiz. 

Italienarna är med all rätt synnerligen förgrymmade över att LNV och inte FENAIT 
fått arrangera EUNAT-simgalan som hölls 2021 i Italien. 

På FB skriver FENAIT: 

FENAIT anser att anordnandet av EUNAT-INF Swimming Gala 2021 av 
Liechtensteinischer Naturisten Verband (LNV) i Italien och närmare bestämt i Turin, 
den italienska federationens säte, representerar en oacceptabel provokation för 
den legitimitet och lojalitet som utmärker naturistandan. 

Efter tilldelningen av evenemanget till LNV 2019 skulle Fenait säkerligen ha tävlat 
om tävlingarna hade ägt rum i Liechtenstein. Istället har Fenait bevittnat 
aggressiva attityder från LNV i åratal som, med godkännande av INF-FNI, säljer 
INF-stämplar i Italien till italienska naturister som ofta är omedvetna på certifierade 
naturistanläggningar i Italien. Sådana attityder som absolut saknar heder och 
respekt gentemot ett annat förbund försätter FENAIT i stora svårigheter och 
obehag vid nästa simtävlingar. Av dessa skäl tillkännager det italienska 
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naturistförbundet officiellt att de inte kommer att delta i nästa EuNat-INF simgala 
som är planerad till den 5 till 7 november 2021. 

SPANIEN 
FEN PÅ ANDRA PLATS I TURIN 
1 MARS 2022 

Spanska naturistförbundet, FEN, har deltagit i alla INF:s simgalor sedan 2005. I 
Turin, 5-7 november 2021, kom spanjorerna på andra plats i medaljstriden, med 
32 medaljer, varav 15 guld. Galavinnare var det det franska laget som tog 69 
medaljer, varav 30 guld. 

Det var flera lag som inte deltog. Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, lag 
som normalt dominerar i INF-resultatlistan, var inte på plats. Resehinder på grund 
av Corona var förstås anledning. 

Även det italienska laget uteblev, här var anledningen att man inte godtog att 
förbundet i Liechtenstein, ett ”brevlådeförbund”, fått arrangera simgalan i Turin, 
Italien (se notisen under Italien, ovan). 

På FEN:s sida finns en video från simningarna. 

https://youtu.be/oBWNjxbz8zM 

KROATIEN 
ELDORADO FÖR NAKNA PADDLARE 
1 SEPTEMBER 2022 

Längs den kroatiska kusten ligger många fina naturiststränder. Kvarnerbukten är 
den del av Adriatiska havet som skjuter in öster om halvön Istrien och den 
dalmatiska kusten. Här ligger flera bekanta öar, Cres, Krk och Rab, bland andra. 
Wiener Zeitung har en artikel om Rab som uppges vara ett eldorado för 
nakenpaddlare. 
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Och Rab har gamla anor när det gäller nakenbad, redan i början av 1800-talet 
finns noteringar om nakenbadande turister. Dalmatien lydde då under det 
österrikiska kejsardömet.  

1936, då ön tillhörde kungariket Jugoslavien, blev Rab känt i hela världen när den 
engelske konungen Edward VIII fick officiellt tillstånd att bada naken med sin 
blivande drottning, Wallis Simpson från USA. Platsen kallas sedan dess Engelska 
plaza.  

Därefter var det ingen hejd på nakenbadandet i kunglig efterföljd och så är det än 
idag. Det är ödsliga vilda klipplandskap och skimmrande havsvikar där 
kanotpaddlande turister upplever paradiset.  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/leben/2155635-Paddeln-unter-
Nackten.html 

RYSSLAND 
NAKENFOTO VID KREMELMUREN 
1 JANUARI 2022 

Även i Putins bistra ryska rike finns historiska byggnader och andra märkligheter, 
som turister och andra gärna använder som bakgrund vid fotografering.  

Nu berättas att vid Röda torget i Moskva tas ”spännande” fotografier, det rör sig 
om nakna och, som man skriver, ”sexuellt arrangerade” plåtningar. 

Ute i världen har vi läst om sådana foto-poseringar i flera länder, bland annat i 
Sydost Asien och i Peru. Men nu har fenomenet dykt upp i självaste Ryssland. – 
Ryska polisen ser mycket strängt på allt som faller utanför normerna. Vi minns 
”tjejupproret” Pussy Riot 2012. – Ett par som ordnade en sexuellt laddad posering 
vid Basilius-katedralen lär ha fått fängelse i 10 månader. 

KANADA 
BODYFEST 2022 
1 JULI 2022 
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22-24 juli 2022, Bare Oaks Naturist Park. 

Bare Oaks ligger utanför Toronto. Mind, Body and Spirit come together over 2 
days of outdoor clothes-free enjoyment while we explore, stretch, relax, learn, 
laugh, meditate, evolve… Rediscover what it means to be human! 

Join us with friends at this beautiful and serene property north of Toronto: Bare 
Oaks Family Naturist Park. Be close to nature and find your own true nature with a 
selection of outdoor workshops and activities with inspiring teachers. 

Yoga, body-movement, charge-your-aura, life-drawing, balancing, juggling, 
gynmastics, energy-awakening, comedy, body-art, improv-class, talent-show, 
drama-performance, clay-bodies, dance-party, photography-workshop… Bring an 
open mind and open heart — we are all beginners! 

The Naked Club är en USA-organisation som bl a säljer filmer från olika 
arrangemang. – När nu Naked Club är medarrangör kommer man bara att tillåta 
fotografering med restriktioner; den som inte vill bli avbildad ska kunna slippa 
detta. 

NAKENDANS 
1 SEPTEMBER 

Dansgrupper som låter alla kläderna hänga kvar i garderoben har vi sett under 
många år och de kommer från olika länder. Här ett danskompani från Kanada som 
leds av Diana Ashbee (32). Hon härstammar från ursprungsbefolkningen och bor 
på Gabriola Island, British Columbia, en ö som tillhör Snuneymuxw First Nation. 

Inga kostymer, ingen musik, ingen invecklad belysning, bara uttryckande dans. 
Föreställningen "Jag har gråtit med hundarna" kommer till festivalen i Berlin i 
augusti detta år. Dansscenen är i Elisabeth-Kirche i Berlin-Mitte. 

https://www.bz-berlin.de/unterhaltung/keine-kleidung-keine-musik-daina-ashbee-
beim-festival-tanz-im-august 

USA 
ÖKENVANDRING ENLIGT THE TIMES 
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1 MAJ 2022 

Enkla regler: Bär med dig förråd för en dagstur, smörj in dig med solskydd och se 
upp för kaktusar. 

(The rules are simple: carry enough supplies for a day trip, smear yourself in 
sunscreen and watch out for cacti.) 

På bilden som illustrerar artikeln i The Times är journalisten på väg i Massachusetts 
på Östkusten, men i texten intervjuar hon en vandrare i The Bay Area (San 
Francisco). Han berättar om sin grupp, de kan vara 4-20 deltagare, omkring 40 år, 
med jämn könsfördelning. En gång mötte de en grupp flickscouter men det 
avlöpte helt utan problem. 

Det har hänt att ”vanliga” vandrare, som de mött under vägen, ropat Okej, det vill 
jag också, tagit av sig kläderna och slagit följe med gruppen. 

https://archive.ph/MJe2L 

RIIS BEACH I BOROUGH OF QUEENS  
1 NOVEMBER 

Long Island utanför New York är känt för sina överfulla badstränder där miljontals 
newyorkbor söker rekreation sommartid. I västra delen av den långa halvön, nära 
staden, finns sedan 1960-talet ett litet strandområde där nakenbadare och LGBT-
folk samsas. Av bilderna att döma är det inget ställe som en svensk badare, van 
vid vilda klippor och gröna stränder, skulle reflektera på, men för 
världsmetropolens inbyggare är det ett litet andningshål.  

Riis-stranden ligger vid ett nedlagt och rivningsfärdigt sjukhusområde, 
byggnaderna hindrar insyn. Nu vill myndigheterna riva sjukhuset och göra 
området till en grön park. Stranden är inte berörd av rivningen, men  nakenbadare 
fruktar att bristen på insynsskydd kommar att medföra förändringar, kanske krav 
på att nakenbadet strängs. 

Riis ligger nära storstaden och det finns goda möjligheter att ta sig dit med cykel, 
bil eller buss. – Längre ut på Long Island finns ytterligare ett LGBT-område, på Fire 
Island, men det är en exklusiv plats, det kostar skjortan att ta sig dit. 
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-11306831/LGBTQ-beach-sanctum-faces-
demolition-New-York.html 

MEXICO 
ZIPOLITE 
1 JULI 2022 

På stranden firas på vårkanten en festival som har deltagare från Nord- och 
Mellanamerika. Naturistförbundet i Mexico är anslutet till INF. https://
www.youtube.com/watch?v=xgX5KA3PwqQ 

THAILAND 
NATCON 2022 
1 JANUARI 2022 

Det årliga mötet, där man kan vara naken tre dar i sträck, från morgon till kväll, 
ordnas av naturistförbundet i Thailand. Datum detta år 29 april-1 maj. 

Före Coronan var NATCON det största naturistarrangemanget i Asien. Sedan har 
det varit två års uppehåll. Nu tar man sats igen. Ännu är dock ingen plats bestämd. 
NAT-webben ger fortlöpande information.  

https://thailandnaturist.com/event/natcon-2022/?
mc_cid=4c4e9b0c28&mc_eid=025b4a52fe 

NAT har också annat på gång: Badutflykter, fisketurer och pool-partyn. 

NATURISTMÖTE PÅ FLYT 
1 MARS 2022 

Naturist Association Thailand, NAT, meddelar att årets NATCOM-möte äger rum 
ombord på flottar i sjön Srinakarin Dam, 3 à 4 timmar med bil väster om Bangkok. 
Datum 29 april till 1 maj. 

Det flytande alternativet har prövats tidigare, 2016 och 2017, och var då mycket 
populärt. NATCOM äger rum varje år och är det största naturistmötet i Asien! 
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AUSTRALIEN 
NAKEN PUB PÅ NÄTET 
1 JANUARI 2022 

Coronan har medfört att naturisterna ute i världen "kommit ut" på nätet. 
Naturistförbundet i Australien ordnade 19 november en pubafton på nätet. För 
ANF-medlemmar och medlemmar i anslutna föreningar.  

ANF har den praktiska ordningen att den som vill vara direktmedlem i ANF kan bli 
detta. Vill man sedan vara medlem i någon förening så ordnas detta i särskild 
ordning. 

NAKNA VETERINÄRER PÅ VÄGGEN 
1 SEPTEMBER 2022 

På naturistförbundets i Nya Zeeland FB sida läser vi om en ny väggkalender med 
nakna veterinärer. 

Det är vet-studenter från norra Queensland i det stora grannlandet Australien som 
fullföljer traditionen att producera och sälja denna väggprydnad. Det finns även 
spelkort och vinkylare med veterinärbilder! Överskottet går till välgörenhet. 

http://www.vetsuncovered.com 

VITA NUDA AUSTRALIA 
1 NOVEMBER 

Australien är ett stort land, och klimatet inbjuder till naturism. Down Under går 
man nu mot vår och sommar. Nakna trädgårdsdagen kommer att firas inom kort. 

Ungdomarna har bildat en egen organisation som de kallar Vita Nuda Australia 
(Naket liv Australien). Vandringar och båtutflykter står på programmet. Bilden visar 
en dagskryssning på floden Swan som mynnar i staden Perth, Western Australia. 

https://www.facebook.com/people/Vita-Nuda-Australia/100067102353323/ 

Naturistfederationen i Australien har skapat en ny logo. Vad tycks? 
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NYA ZEELAND 
NYÅRSFIRANDE OCH ”CLASSIC CAMPOUT 2022” 
1 JANUARI 2022 

På södra halvklotet firar man jul och nyår mitt i sommaren.  

På sydvästra kusten av Nordön finns Manawutu Naturist Club som 31 december 
inbjuder till nyårsfirande på sin naturistplats: ”5 PM Happy Hour Drinks & Nibbles – 
Come as you are & Ready to Party”. Nya Zeeland är 12 timmar före oss, när 
nyårsfesten slutar där har den knappast börjat hos oss. 

Långt i söder på Sydön ligger den lilla staden Geraldine, där finns South 
Canterbury Sun Club som håller till i en gammal skola. Här inbjuder man till 
”Classic Campout” 4-9 januari. På programmet även bilutflykter och vandring samt 
en guidad tur i Hakatere Conservation Park. 

WNBR NORDÖN – SKJUTS UPP TILL NOVEMBER 
1 MARS 2022 
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Nya Zeeland har haft en del nakna cykleturer förr om åren, på Sydön. Nu är det 
sommar där borta på andra sidan klotet och det planerades för en nakencykling 
på Nordön. Arrangör Hauraki Naturally, den lokala naturistföreningen, platsen 
Waihi Beach, på östra kusten vid Bay of Plenty. Distans cirka 12 kilometer. Åktid 
cirka 50 minuter. – Liksom i andra WNBR-sammanhang är det inget tvång att cykla 
sprillans. 

Datum var utsatt till 19 mars, nu läser vi att evenemanget skjuts upp till 19 
november, alltså vår på dessa breddgrader. 

https://www.haurakinaturally.nz/wnbr-waihi 

https://www.eventfinda.co.nz/2022/world-naked-bike-ride-waihi-beach/waihi-
beach?fbclid=IwAR19BdeO6o9O99pf70kWTC9ViefS1ommNFuIiEcL7R3h8jZTc-
NEehsxnvc 

TIO NAKENBAD 
1 JULI 2022 

Nya Zeeland har haft organiserad naturism sedan 1930-talet. Den första 
föreningen grundades 1938 i Dunedin (på Sydön) och i Auckland. New Zealand 
Sunbathing Association startade 1957 (samma år som Sveriges Naturistförbund), 
namnändring till New Zealand Naturist Federation 1977. 

2016 var Nya Zeeland värd för INF:s Världskongress. Sieglinde Ivo röstades bort 
som president, istället valdes Armand Jamier från Frankrike. Sieglinde Ivo kunde 
dock återkomma 2017 efter att INF på ytterst dubiösa grunder lyckats 
ogiltigförklara valet 2016. Ett flertal naturistfederationen världen över 
protesterade mot rättslösheten inom INF men det var endast Nya Zeeland som 
drog konsekvenserna och lämnade INF 2019 – med förbehåll om återanslutning 
om INF skulle återgå till att vara en rättssäker organisation. 

Nakenbad är tillåtet på stränder där detta brukar förekomma. Här en lista på en 
del av dessa bad 

Aukland-området 

           Ladies Bay Beach 
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Don’t be fooled by the name, this beach isn’t just for the ladies. This is Auckland‘s 
most popular nudist beach only moments away from the city centre! This 
sheltered cove lies just below the cliffs of the St Helier’s suburb. Location: Ladies 
Bay, St Helier’s, Auckland 

           St Leonard’s Bay 

Another Auckland option for nudist beaches is St Leonard’s Bay in Takapuna. It’s 
one of the more popular nudist beaches in New Zealand but comes with a few 
rules: when in the dune you need to stay at least 50m (164ft) from the access steps 
and you cannot walk in front of passers-by. Otherwise, enjoy! Find this beach in 
the North Shore suburb of Auckland. 

Location: St Leonard’s Bay, North Shore, Auckland 

           Little Palm Beach 

Aside from the delicious wine and island vibes, another reason to go to Waiheke 
Island is for this little nudist beach! This island off the shores of Auckland is only a 
45-minute ferry ride from downtown Auckland. Little Palm Beach is at the western 
end of Palm Beach. 

Location: Little Palm Beach, Waiheke Island, Auckland. – Ön ligger sydöst utanför 
Auckland, båt från Aukland. 

           Karekare Beach 

Yes, this popular beach in the Waitakere Ranges Regional Park in Auckland is, 
indeed, a nudist beach! This stunning black sand beach with rugged coastal cliffs 
is one of the more picturesque places to bathe in the nude. However, be aware 
that many visitors to this beach will likely be fully-clothed with the beach’s 
increased popularity. 

Location: Karekare Beach, Waitakere, Auckland. 

           Pohutukawa Beach 

Finally, another safe place to get naked in Auckland is at Pohutukawa Beach. This 
beach at the northern end of Long Bay has long been a hotspot as a “clothing 
optional” beach. However, make sure the nudity stays on the beach. Don’t go for a 
stroll on the walking trails without your gear. 
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Location: Pohutukawa Beach, Okura, Auckland 

Northland (norra delen av Nordön) 

           Uretiti Beach 

The further north you get in New Zealand the warmer it gets, which is perfect for 
this Northland beach near Whangarei. Head to the west of Uretiti Beach in Waipu 
for a worry-free nudist experience. Make sure you take your kit off well away from 
the nearby campsite. 

Location: Uretiti Beach, Waipu, Northland. 

Wellington-området 

           Breaker Bay 

You don’t have to head too far for nudists beaches in Wellington. Wellington 
might have a bit of a reputation for nippy cold winds, not ideal for taking your 
clothes off, but Breaker Bay is well sheltered from the prevailing winds. What’s 
more, you can watch the Cook Strait ferries cruise on by. Be aware that the nudist 
section of the beach is on the main stretch of the beach. 

Location: Breaker Bay, Wellington City, Wellington 

           Peka Peka Beach 

Situated along Wellington’s Kap itiCoast, Peka Peka Beach is one of many stunning 
beaches looking out to the silhouette of Kapiti Island. What’s more, it prides itself 
as being New Zealand’s first skinny-dipping friendly beach! 

Location: Peka Peka Beach, Waikanae, Wellington 

Tauranga-området (östra delen av Nordön) 

           Papamoa Beach 

The popular beach in suburban Tauranga has a small stretch where clothing is 
optional. Signs indicate where taking your clothes off is permitted, at the Maranui 
Street and Papamoa Beach Road junction. 

Location: Papamoa Beach, Tauranga, Bay of Plenty. 

Christchurch (Sydön) 

           Waikuku Beach 
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[Update: After the earthquake, Woodend Beach has replaced Waikuku Beach as 
the Christchurch nudist hotspot]. 

The only South Island nudist beach on our list, Waikuku Beach is just north of 
Christchurch city. Although it’s not a picturesque as other Christchurch beaches, 
it’s a quieter beach and a good place to brave the South Island waters in the nude. 

Location: Waikuku Beach, Christchurch, Canterbury. 

NUDE COOKING DAY 
1 SEPTEMBER 

Runt om i världen är det organisationer och enskilda som firar olika nakendagar. 
Naturistförbundet i Nya Zeeland vill nu uppmärksamma ”Nakna 
matlagningsdagen” och det ska ske 1 september, alltså samma dag som denna 
webbtidskrift kommer ut med sitt nya nummer. Dagen ska även propagera för 
sund kroppsuppfattning och hälsosam mat. – Observera att på dessa sydliga 
breddgrader går det nu mot vår och sommar. 1 september är första vårdagen i 
Aotearoa, det är Maori-folkets namn på Nya Zeeland. 

https://www.gonakednz.com/nudecooking?
fbclid=IwAR19A2q2gCcntbwNTr9NvmVe92aeuh6H6DDUYv4X-
OD9gNoEtLRSi2FGwUc 

https://www.facebook.com/GoNakedNZ 
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