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Mot Solen
2020-2020  följer utvecklingen inom 
naturismen i Sverige från millennie-
skiftet 2000 fram till och med 2020.

Mot Solen är en fristående fortsättning
av Sol, hälsa, glädje som publiceer-
sades 2005 på Författares Bokma-
skin. 

Ett nytryck av Sol, hälsa, glädje kom 
ut 2013 på Vulkanmedia, boken finns 
att köpa på Vulkanmedia, Adlibris, Bo-
kus.

Mot Solen 2020 finns som ebok 
PDF A5.

TYPOGRAFI

Föreningar och friluftsplatser:

NATURIST…

Förening som fortlever, nuvarande 
namn

NUDIST…  

– tidigare namn

SOLVÄN…*

Förening som upphört 

Holmen

Friluftsplats som består

Soläng

– tidigare namn

Solön*

Friluftsplats som avvecklats.

Mot Solen under 
tjugohundratalet
Ett nytt sekel! Organiserad naturism i 
Sverige håller ställningarna − vad an-
talet anslutna beträffar. Förnyelsen 
varierar, hög medelålder bland med-
lemmarna är ett kännetecken i de 
flesta föreningar. 

Internet-naturism och andra former av
fri naturism spirar upp som ett friskt 
alternativ till gamla och inaktiva före-
ningar. 

I Sverige finns ett 30-tal föreningar el-
ler motsvarande sammanslutningar 
som bedriver naturistverksamhet, i 
första rummet camping och inomhus-
bad. Några föreningar har även "ad-
opterat" kommunala bad och tar i oli-
ka omfattning del i driftansvaret.

Sveriges Naturistförbund, som en 
gång startades för att ge föreningarna
en gemensam röst i dialogen med 
myndigheter och allmänhet, bedriver 
ingen utåtriktad verksamhet. Tvärtom 
menar SNF:s ordförande Inge Gullan-
der att stadgarna förhindrar att styrel-
sen agerar på det lokala planet när 
kommuner och andra markägare vill 
lägga ner nakenbad och avveckla na-
turistcampingar.

Mycket lite arbete bedrivs inom orga-
niserad naturism för att vårda, värna 
och sprida naturismens ideologi. Det 
som sägs i den vägen inskränker sig 
till rena banaliteter som "naturismen 
är en rörelse i harmoni med naturen". 
I en radiointervju säger Inge Gullan-
der att det viktigaste med naturismen 
är att "göra ingenting". 
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En osund och fördomsfull terminologi 
frodas inom vissa delar av  organise-
rad naturism. Man påstår att det är 
skillnad på naturister, nudister och na-
kenbadare. Detta sker dock utan att 
någon kan förklara vad skillnaden 
skulle bestå av. − Naturister är nakna 
när det är naturligt, sägs det. Då åter-
står att klara ut vem som bestämmer 
var-när-hur det är naturligt 

Och Inge Gullander, sedan 1980 be-
trodd med att vara ordförande i Sveri-
ges Naturistförbund, fortsätter att på-
stå, att endast "hans" anslutna med-
lemmar får kalla sig naturister, alla 
andra, som är verksamma i fristående
föreningar, eller icke föreningsanslut-
na, är på sin höjd ovidkommande na-
kenbadare.

NaturistSverige 2000
I Sverige finns år 2000 27 föreningar var-
av Midnattssolen i Norrbotten är vilande. 
En intressegrupp i Svenljunga i Västergöt-
land ordnar inomhusbad under vinterhalv-
året.

21 föreningar är anslutna till Sveriges Na-
turistförbund. Dessutom finns sex friståen-
de naturistföreningar: 

Badstuga i Uppsala, 
Svenska Friluftsföreningen (Ingarö), 
Nudistentusiasterna i Stockholm, 
Sällskapet Solrosen i Östergötland, 
Göteborgs Friluftsförening (Bohus Björkö),
IMidnattssolen i Norrbotten.

Det finns femton friluftsplatser sedan 
Björsbo i Småland tillkommit under 1990-
talet. Björsbo är prtivatägt och det finns 
ingen förening som arbetar med naturist-
campingen som bas.

Inomhusbad i föreningsregi finns i Stock-
holm, Göteborg, Malmö (Burlöv), Uppsala,
Linköping, Laholm, Svenljunga, Skara, 
Västerås och Umeå. 

Naturistcampingar
Friluftsplats öppnad år

SVEALAND

Uppland

Rullsand  1978

Stockholmsområdet

Återvall på Ingarö  1933

Stora Idskär  1948

Djursnäs  1981

Västmanland

Gustavsberg  1983

Värmland

Sandviken  1973

Summa Svealand 6

GÖTALAND

Östergötland

Vikbolandet  1969 (Camp Tyrol)

Småland

Björsbo  1995

Blekinge

Paradiset  1965 (Snapphanegården)

Aplanabben  1970

Snapphanen  1973

Skåne

Solhejdan  1957

Göteborgsområdet

Bohus Björkö  1938

Västergötland

Stora Ekenäset  1995

Summa Götaland 8

NORRLAND

Västerbotten

Killingsand  1984

Summa Norrland 1

SUMMA RIKET 15
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Föreningar 2000
Förening  grundad år

SVEALAND

Uppland

Rullsand  1982

Badstugan  1997

Stockholmsområdet

Svenska Friluftsföreningen  1932

Stockholms Naturvänner  1936

Stockholm-Nynäs NF  1993

Eos  1975

Nudistentusiasterna  1986

Södermanland

Näckrosen  1977/1980/1989

Västmanland

Bergslagens Solsport  1936/1985

Mälardalen  1982

Värmland

Värmlands NF 1936/1976/1985

Summa Svealand 11

GÖTALAND

Östergötland

Östergyllen  1970

Sällskapet Solrosen  1983

Vikbolandet  1992

Småland

Kalmarsund  1983

Blekinge

In Corporo Sano  1969

Snapphanen  1971

Partisanen  1978

Skåne

Svanrevet  1957

Knähakens NF  1997

Halland

Höken  1983
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Göteborgsområdet

Göteborgs Friluftsförening  1936

Västkusten  1981

Västergötland

Västergötlands NF  1957

Skaraborg 1982

Summa Götaland 14

NORRLAND

Västerbotten

Föreningen Umenaturist  1999

Norrbotten

Midnattssolen (vilande)  1981

Summa Norrland 2

SUMMA RIKET 27

Naturiståret 2000
Sveriges Naturistförbund
I SNF finns 21 föreningar när seklet inleds
men år 2000 upphör NÄCKROSEN * i Sö-
dermanland. Antalet medlemmar i de 
SNF-anslutna föreningarna är cirka 3 200.

SNF:s riksmöte hålls på Snapphanen i 
Vilshult, västra Blekinge. Naturistförening-
en  SNAPPHANEN  är värd.

DANMARK

Danske Unge Naturister
I Danmark bildas Danske Unge Naturister 
av Kim Bindesbøll-Andersen. Målet är att 
skapa en organisation för unga och aktiva 
naturister.

2001
Nakenbadandet i Lomma 
Habo Ljung, vid Sundet i Lomma norr om 
Malmö, är ett spontant nakenbad. Lomma 
kommun, som fått klagomål över detta, 

aviserar att som första kommun i Sverige 
införa ett generellt nakenbadsförbud. Efter
en radiodebatt i riksradion, där SNF:s ord-
förande Inge Gullander medverkar, skrin-
läggs den skamliga planen.

SNF

”Svenska 
Solbadarsällskapet”
Enligt vad SNF:s medlemstidskrift Tillsam-
mans uppger ligger tonvikten inom förbun-
det numera på samkväm och socialt um-
gänge till skillnad från pionjärernas frisk-
sport och “sommarträffar i hälsans teck-
en”. 

Sällskapets sommarträff (SNF:s riksmöte) 
äger rum på Sandvikens naturistcam-
ping utanför Filipstad.  VÄRMLANDS 
NATURISTFÖRENING  är värd.

2002
Nya föreningar i 
Stockholm och på 
Gotland
Naturistföreningen  BARA VARA *  bildas 
i Stockholm för att arrangera inomhusbad i
Gubbängsbadet söndag förmiddag, den 
tid som Stockholms Naturvänner lämnat. 
Bara Vara arbetar fristående från SNF. 

I november bildas GOTLANDS 
NATURISTFÖRENING * som i januari 
2003 ansluts till SNF. 

Stockholms Naturvänner 
organiserar om
STOCKHOLMS NATURVÄNNER * genom-
går en omstrukturering med upprepade 
byten av styrelse och avtappning av med-
lemmar, bland annat på grund av över-
gång till ett insatssystem för finansiering 
av Stora Idskär *.
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NATURISTPLATSER

Djursnäs – nedläggning 
på gång
STOCKHOLM-NYNÄS NF   börjar söka ef-
ter nytt område då föreningen från 2006 
blivit uppsagd från markområdet vid 
Djursnäs *.

Naturistavdelningen på 
Rullsand stängs
På hösten 2002 beslutar Skutskärs Sport-
klubb, som på arrende driver campingplat-
sen vid Rullsand *, att avveckla naturist-
avdelningen. 

Naturistcamping på Rullsand började offi-
ciellt 1978, även dessförinnan hade natu-
ristiskt sinnade personer tältat på området
innanför nakenbadet. 

Argumentet för stängningen är att naturist-
avdelningen haft dålig beläggning, men 
det är inte korrekt. Nedläggningen, som 
saknar saklig grund, godtas av Älvkarleby 
kommun och markägaren Upplandsstiftel-
sen.

När naturistcampingen på Rullsand av-
vecklas återstår 14 friluftsplatser i Sverige.

SNF

Riksmötet 
Årsstämman äger detta år rum på Djurs-
näs Naturistcamping vid Nynäshamn. 
Campingen öppnade 1981 och tillhörde då
Stockholms Naturvänner. NSNV delades 
1993 och nybildade Stockholm-Nynäs Na-
turistförening tog över Djursnäs. 

Det är tredje gången som riksmötet äger 
rum på Djursnäs. SNF:s sommarmöte 
hölls här 1987 (värdskap NSNV) och 1994
(SNN). 

FINLAND

Naturistsamarbete
I Finland finns två föreningar, Luonnonmu-
kaiset (grundad 1987) och Suomen Natu-

ristiklubi (1999). Detta år har man ett ge-
mensamt föreningsmöte och den första 
gemensamma sommarträffen på Ytterö ut-
anför Björneborg organiseras.

2003
Midnattssolen 
återkommer
Naturistföreningen MIDNATTSSOLEN   i Norr-
botten, som varit vilande sedan 2000, tar 
på nytt upp verksamheten. Föreningen ar-
betar med Lulviksbadet i Luleå som me-
delpunkt. 

SNF:s riksmöte hålls på Gustavsberg i 
Nora,  BERGSLAGENS SOLSPORT  är 
värd.

NATURISTPLATSER

Campingplaner i 
Helsingborg
Inom KNÄHAKENS NATURISTFÖRENING
finns planer att inrätta en campingplats i 
anslutning till nakenbadet i Råå, vid Sun-
dets strand i södra delen av Helsingborg. 
Men, de kommunala myndigheterna ger 
inte de tillstånd som erfordras.

SNF

Skandinaviska 
Naturistportalen
Den skandinaviska naturistguiden på nätet
får ny utformning och benämning: Skandi-
naviska Naturistportalen. Portalen har text
på respektive språk samt engelska. 

DANMARK

Danske Naturister
I Danmark ombildas Danske Unge Natu-
rister, DUN, till Danske Naturister, DN. 
Bakgrunden är att många av de entusias-
ter som anmält sig till det nya ungdomsför-
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bundet i Danmark är av äldre årgångar. 
DUN fortsätter som avdelning inom Dans-
ke Naturister.

FINLAND

Nakenmilen I Finland
I Finland genomförs "Nakenmilen" i Pada-
sjoki för första gången. Fyra löpare deltar. 
– Det är ett privat initiativ utan koppling till 
organiserad naturism.

2004
Ny förening – Nakenkultur
Naturistföreningen  NAKENKULTUR  bil-
das 16 november i Uppsala. Namnet an-
sluter till ”Hälsa genom Nakenkultur”, den 
första naturistföreningen i Sverige, startad 
av professor Almkvist år 1932.

Stockholms Naturvänner 
lämnar SNF
I februari lämnar Stockholms Naturvänner 
Sveriges Naturistförbund. NSNV är Sveri-
ges tredje äldsta naturistförening, grundad
1936. Föreningen har tillhört naturistför-
bundet sedan detta bildades 1957. – Sam-
tidigt ansluts åter Midnattssolen i Norrbot-
ten till SNF. Midnattssolen startade 1981 
och blev utesluten ur förbundet 1995 efter 
en formell tvist. 

SNF:s riksmöte äger rum på Partisanen i
Kyrkhult i Blekinge. 

NATURISTPLATSER

Officiellt nakenbad vid 
Truve
I Lidköping vid Vänern blir det äntligen ett 
officiellt nakenbad vid Truve. Naturistföre-
ningen SKARABORG har länge arbetat för
att få kommunal sanktion av nakenbadan-
det på stranden strax norr om staden.

INOMHUSBAD

Inomhusbad i Kungsör 
och på Gotland
Vårterminen 2004 flyttar  MÄLARDALEN  
sina inomhusbad från Västerås i Västman-
land till Kungsör i västra Södermanland, 
på gränsen till Västmanland. 

Gotlands Naturistförening börjar bada i 
Roma badhus.

FINLAND

Finländskt 
naturistförbund bildas
Suomen Naturistiliito instiftas i Lahtis. För-
bundet övertar den anslutning till INF som 
innehafts av föreningen Luonnonmukaiset 
ry, vilken sedan 1987 fungerat som INF-
förbund i Finland.

2005
22 föreningar i SNF
När Nakenkultur 12 mars 2005 ansluts till 
SNF finns åter 22 föreningar i förbundet. 
Om de sju fristående föreningarna inräk-
nas arbetar nu 29 naturistföreningar i Sve-
rige.

Riksmötet hålls på Gustavsberg i Nora, 
Bergslagens Solsport är värd.

NATURISTPLATSER

Partisanens 
naturistcamping får ny 
ägare
Wilmar Rietz säljer Partisanen i Kyrkhult i 
västra Blekinge till Ove Linde, en finans-
man som icke är intresserad av naturism. 
Naturistcampingen fortsätter dock tills vi-
dare, Naturistföreningen PARTISANEN   ar-
betar med att driva platsen.
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Textil nyordning på 
Killingsand
Den enkla "naturcampingen" på Killings-
and * vid havet i Västerbotten blir textil. 
Det är fråga om kostnadsfria uppställ-
ningsplatser med enkla serviceanordning-
ar. Naturistcamping och nakenbad starta-
de 1984. 

UMEÅ FRIBADSFÖRENING * höll till här 
på 1980-talet. 

I fortsättningen finns ingen kommunalt dri-
ven naturistcamping i Sverige. I landet 
återstår 13 naturistplatser där vi kan över-
natta och leva naturistliv.

BOKUTGIVNING

Boken Sol, hälsa, glädje 
kommer ut
Nakenkultur ger ut Sol, hälsa, glädje − 
En bok om naturismen i Sverige, på 
Författares Bokmaskin. Recension i Da-
gens Nyheter över fem spalter.

Boken finns att köpa hos NF Nakenkultur, 
i bokhandeln, och hos Adlibris och Bokus. 
Ett trettiotal svenska bibliotek köper in bo-
ken, några får den som gåva av Nakenkul-
tur. 

2006
Ny förening i Sundsvall
Naturistföreningen  NAT-Y-RISTEN    blidas
den 26 september i Sundsvall. Det är den 
första naturistförening som funnits i denna
del av Sverige. När anslutningen till SNF 
är klar finns det 23 föreningar i förbundet.

Två föreningar lämnar 
SNF
Både KALMARSUND (bildad 1983) och 
RULLSAND * (bildad 1982) beslutar att 
lämna SNF från och med kommande års-
skifte. Kvar i SNF är 21 föreningar.

Höken flyttar sitt säte till Markaryd i Krono-
bergs län.

Föreningen i Luleå byter namn till Naturist-
föreningen  NORD. Föreningen startade 
1981 under namnet Midnattssolen. Under 
en kort period 2006 heter föreningen "Lu-
lenaturist".

NATURISTPLATSER

Ny naturistcamping 
öppnar
Skeppsmyra ligger vid Björköfjärden 
längst söderut på Väddö-Björkö i Norrtälje 
kommun. Stockholm-Nynäs Naturistföre-
ning driver verksamheten på arrenderad 
mark, campingen är en direkt efterföljare 
till Djursnäs * som lagts ner 2005.

Nakenbadet i Malmö får 
ny plats
Det kommunala nakenbadet på Ribers-
borgsstranden i Malmö flyttar ett litet 
stycke västerut, till brygga 10. 
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Skutberget – skylten tas 
ner
Nakenbadet vid Vänerstranden, strax väs-
ter om Karlstad, stängs, men nakenbadar-
na fortsätter att frekventera platsen. 

NATURISTVERKSAMHET

Nakenvandringar i 
Uppland
Vandringar utan klädkrav genomförs i cen-
trala Uppland vid två tillfällen. Arrangör är 
en tillfälligt organiserad grupp. Avrapporte-
ring sker i SNF:s medlemstidskrift Tillsam-
mans.

Sista tangon i Tällberg
Naturistträffen under Allhelgonahelgen, på
Green Hotel i Tällberg, arrangeras av Bar-
bro och Georg Johansson från 
ÖSTERGYLLEN *. Det är 24:e året i rad, 
men det blir också sista gången som detta
arrangemang genomförs. – Samling på 
fredag kväll med bastu och bassängbad 
samt vickning med dans i hotellets gilles-
våning. På lördagen fin middag med dans,
under textila former. Hemresa på sönda-
gen. 

Den första träffen 1983 ordnades av Mä-
lardalen och familjen Johansson tog över 
värdskapet 1994.

WEBBEN

Webbtidskriften 
Naturisten
I oktober kommer första utgåvan av webb-
tidskriften Naturisten som ges ut av Olle 
Strand, Uppsala, och Per-Åke Lidman, Lu-
leå. Upprop för mer naturism i Söderman-
land och i Dalarna publiceras i november-
utgåvan. NF Rullsand är initiativtagare till 
"Dalauppropet".

SNF

Riksmöte på Lyckebo
Det är FÖRENINGEN UMENATURIST som
ordnat ett naturistläger på Lyckebo i byn 
Haddingen vid Tavelsjön. Riksmötet beslu-
tar att förbundet ska söka anslutning till 
Frisam (senare namnbyte till Svenskt Fri-
luftsliv).

SNF:s ledning överväger 
att lämna INF
I SNF-tidskriften Tillsammans, nr 4 2006, 
läser vi en rapport från INF:s världskon-
gress i september samma år. Eirik Isene, 
SNF:s vice ordförande, skriver att alterna-
tivet är att SNF lämnar INF. Hans problem 
är att INF − enligt sina stadgar − ska verka
för "alla naturister" och för all naturism i 
hela världen. 

MEDIA

Naturister i utanförskap?
Den 11 september visar Kanal 5 doku-
mentären Det nakna folket. Programserien
kallas Outsiders vilket av många naturister
uppfattas som en provokation. Vi är inga 
”outsiders” utan bara helt vanliga sam-
hällsmedborgare som trivs utan kläder.

DANMARK

Dansk NaturistUnion 
lämnar portalen
Det gamla naturistförbundet i Danmark ad-
ministrerar en del naturistcampingar – de 
två största campingarna har dock valt att 
lämna DNU. Nu tycker DNU att det blir för 
mycket arbete att förutom sin egen webb 
delta i Skandinaviska Naturistportalen och 
avslutar detta samarbetet. Kvar i portalen 
är de svenska och norska förbunden. 
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2007
Ingarö-föreningen 75 år
SVENSKA FRILUFTSFÖRENINGEN, den 
första naturistförening som bildats i Sveri-
ge, firar 75 år. Föreningen startades 1932 
av professor Johan Almkvist. Etableringen
på området vid Återvallsträsket skedde 
1933, naturistplatsens 75-års jubel kom-
mer först nästa år.

Sveriges Naturistförbund 
50 år
SNF räknar sina år från och med det möte
på Hjälmarens Björkö där representanter 
för fem föreningar beslutade att förbundet 
skulle bildas. Ett förslag till stadgar förela-
des mötet och en interimsstyrelse tillsat-
tes. Det formella bildandet skedde 1958 
på Bohus Björkö.

SNF har 21 anslutna föreningar, Kalmar-
sund och Rullsand är inte längre med i för-
bundet.

NATURISTPLATSER

Naturist Bed & Breakfast i
Skåne
Rum och frukost i naturistmiljö! Hylteber-
ga gård * i Skurup öppnar i mindre skala.
Utbyggnaden skall vara klar 2008. 

Inräknat Hylteberga finns nu 14 platser i 
Sverige som erbjuder övernattningsmöjlig-
heter för naturister.

Partisanen – utförsäljning 
hotar
Naturistcampingen Partisanen i västra 
Blekinge hotas av nedläggning då ägaren,
Ove Linde, vill sälja anläggningen. 

Konferenshotellet Galaxen, som är granne
med campingen, ska Ove Linde förvandla 
till bostadsrätter. Han vill ge naturister fö-
reträde, här skulle Europas första anlägg-
ning med naturistboende året runt kunna 
skapas. 

Men inga hugade spekulanter är intresse-
rade, vare sig med eller utan kläder. Och 
två år senare läggs Galaxen ut till försälj-
ning.

NATURISTVERKSAMHET

Nakenvandringar vid 
Stockholm
Denna sommar arrangeras två vandringar:

– I anslutning till Sörmlandsleden i ter-
rängen vid fritidsgården Paradiset, söder 
om Stockholm.

– På Ingarö öster om Stockholm. Vand-
ringen utgår från SFF:s område på Åter-
vall.

Badfest i Lindesberg
Edit och PeO Grahn bjuder på stor Fest-i-
badet i Lindesberg. Både textilt och natu-
ristiskt sinnade är inbjudna. Banketten 
med medhavd skaffning dukas vid bas-
sängkanten, sedan äventyrsbad, rutschka-
na och relax.

Bara Bröst i simhallen!
Nätverket Bara Bröst genomför aktioner, 
bland annat i Uppsala, för att väcka opini-
on för toppfritt badande i simhallar, även 
för kvinnor.

Naturister på Elba i 
Västerås!
I Västerås hamn ligger ön Elba, grannö till 
Östra Holmen där det finns ett skyltat na-
kenbad. 

Den "magiska dagen 7 / 7 07" erbjuder 
sommarrestaurangen på Elba in till "prova 
på naturism". Detta under programmet 
Flower Power Meet, en mjuk motvikt till 
den bullrande motorfesten Power Meet 
inne i Västerås.
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Sommarrestaurangen Elba

En grupp naturister som representerade 
Naturistens redaktion, föreningarna Na-
kenkultur, Badstugan, Mälardalen och 
Bergslagens Solsport, deltar som speciellt
inbjudna gäster. 

Elbas bastuflotte lockar med vedbastu, 
panoramautsikt över Mälarhavet. Kroki-
teckning med levande modell, en käck tös 
"står" naken på klippan trots väderleken. 
Även tecknarna kan vara splitt nakna.

Alla "naturister och prova-på-isar" får fri 
middag i restaurangen! Sill och Grill, en fin
och väl sammansatt buffé. ”Vi skålar för 
Naturismen, och höjer våra glas mot solen
som denna dag bara lyser genom moln-
täcket vid några få tillfällen.”

SNF

”Vi behöver INF”
På SNF:s utvecklingskonferens i Ljungs-
bro i maj tar SNF-ledningen upp INF-frå-
gan (se 2006 ovan). Nu är inställningen en
annan. "Vi behöver INF" säger förbunds-
ledningen. Vidare beslutas att "naturistför-
eningarna är vuxenföreningar", inga sats-
ningar för att engagera ungdomar ska gö-
ras.

SNF – Ett riksförbund?
En mycket ödesdiger fråga som tas upp 
på SNF:s utvecklingskonferens är om-
vandlingen till ett "riksförbund". Varför och 
hur förklaras inte, den springande punkten
är att förbundsstyrelsen skall ha fullmakt 
att gå in och upplösa föreningar och kon-
fiskera deras tillgångar. – "Det framkom 

med stor tydlighet att det inte fanns någon
majoritet för detta bland mötesdeltagarna."

Solfritt riksmöte på 
Solhejdan 
SNF:s riksmöte hålls på Solhejdan i 
Skanör. SVANREVET är värd. Det svens-
ka sommarvädret är på sitt sämsta humör,
det regnar mycket och campingplatsen 
står under vatten.

Det meddelas att Svenskt Friluftsliv av-
slagit SNF:s ansökan om anslutning utan 
motivering.

INF

INF:s internationella 
Ungdomsträff
21 juli-11 augusti är SNF och Bergslagens
Solsport värd för INF:s ungdomsträff på 
Gustavsberg i Nora. Dåligt väder är ett 
problem, den totala frånvaron av svenska 
ungdomar på det internationella lägret ett 
annat. Två unga svenska män avvisas då 
de inte har medlemskap i någon svensk 
naturistförening. 

2008
Naturistföreningen 
Björsbo bildas
Privatägda Björsbo NaturistAnlägg-
ning * öppnade 1995 i Gnosjö kommun, 
Jönköpings län. Nu startar camparna på 
BNA en egen förening, Naturistföreningen 
BJÖRSBO *. 

Gotland och Rullsand 
lägger ner
Gotlands Naturistförening avslutar verk-
samheten. Föreningen startade 2002 och 
blev bara sju år gammal. 

Naturistföreningen Rullsand läggs ner, för-
eningen instiftades 1982 och hade sin 
verksamhet förlagd till den kommunala na-
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turistcampingen på Rullsand. Naturistav-
delningen på Rullsand avvecklades 2002, 
nedläggningen innebar att föreningens 
verksamhet tynade av. 

Sammanslagning av 
Höken och Partisanen
Våren 2008 tas beslut om sammanslag-
ning av HÖKEN   och Partisanen. I prakti-
ken är föreningen klar 1 augusti men en 
del formaliteter återstår. Först 2010 är 
sammanläggningen fullt genomförd.

Sonje Andersson i Helsingborg blir ny 
ägare till Partisanens naturistcamping i 
Kyrkhult, västra Blekinge. Anläggningen 
kallas nu Paradiset Partisanen.
I östra Blekinge finns sedan 1970 området
Aplanabben som drivs av NF IN 
CORPORO SANO, NICS. 

Skeppsmyra Norrtälje NF
Stockholm-Nynäs Naturistförening byter 
namn till SKEPPSMYRA NORRTÄLJE 
NATURISTFÖRENING. Föreningen bilda-
des 1993 genom en delning av Stock-
holms Naturvänner. Efter avvecklingen av 
Djursnäs vid Nynäshamn och etableringen
på Skeppsmyra i Roslagen 2006 är det 
aktuellt att ändra föreningens namn.

NATURISTPLATSER

Hylteberga öppnar under 
stort mediauppbåd
Den 23 maj öppnar officiellt Skandinaviens
första Bed & Breakfast för naturister, Hyl-
teberga Gård i Skurup i södra Skåne. 

INOMHUSBAD

Inomhusbad flyttar
EOS i Stockholm måste ändra badtiden i 
Gubbängsbadet till fredagar kl 18-20. 
BADSTUGAN i Uppsala flyttar till Svettis 
vid Svandammen på grund av kostnads-
ökning i Gottsundabadet.

NATURISTVERKSAMHET

Vintermöte i Uppsala
Den 9-10 februari är det vintermöte med 
inkvartering på en fritidsgård i Uppsala. 
Nakenkultur är arrangör. Naturismens 
framtid diskuteras. 

Aktiv naturism i 
Södermanland och 
Medelpad
Den 6-8 juni arrangerar Nybyggarna na-
kenvandringar vid Skottvång i Söderman-
land. Övernattning i Skumbo, en replik av 
en skogsarbetarbarack från 1930-talet.

I västra Medelpad genomför Nat-Y-risten 
naturdagar med övernattningar i en stor 
sportstuga vid Lill-Oxsjön.

SNF

SNF:s möten
SNF:s utvecklingskonferens arrangeras 
19-20 april i Ljungsbro. 10 av 22 förening-
ar deltar.

SNF:s riksmöte hålls på Galaxen, det ned-
lagda konferenshotellet som är granne 
med Paradiset Partisanen i västra Ble-
kinge. Det är åttonde gången som riksmö-
tet äger rum i Kyrkhult. 

DANMARK

World Naked Bike Ride i 
Köpenhamn
I Danmark ordnas ett WNBR-lopp i Köpen-
hamn den 7 juni, men polisen förbjuder 
nakenhet, även toppfritt för damer.

INF

World Congress
Naturistfederationens världskongress hålls
på Tambaba i Brasilien. Det är första 
gången som INF:s vartannatårs möte äger
rum i Sydamerika. Naturismen i denna 
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världsdel är inte så utvecklad, genom att 
förlägga kongressen till Brasilien vill fede-
rationen ge nya impulser för framtiden.

2009

NATURISTPLATSER

Nytt nakenbad i Sundsvall
I mars 2009 beslutar fritidsnämnden i 
Sundsvall att Väster-Lövsjön i Sättna blir 
skyltat nakenbad och att NF Nat-Y-risten 
får ansvaret för driften.

Inget nakenbad i Borlänge
Nakenkultur, Mälardalen och Nat-Y-risten 
skriver brev till Borlänge kommun om öpp-
nande av ett nakenbad. Svar från kommu-
nen: "Ingen möjlighet för närvarande".

INOMHUSBAD

Inomhusbaden i södra 
Stockholm
Gubbängsbadet, där det varit nakenbad i 
föreningsregi sedan 1970-talet, stänger för
reparation. Eos flyttar till Svedmyrabadet.

Aspuddsbadet i sydvästra Stockholm rivs. 
Stockholms Naturvänner började bada där
på 1960-talet och alltsedan dess har det 
funnits badtider för klädfritt badande. 
Många medborgare protesterar mot ned-
läggningsplanerna och badhuset ockupe-
ras. I december stormas byggnaden och 
rivningen kan verkställas.

NATURISTVERKSAMHET

Aktiv naturism
Den 30-31 maj ordnas naturdagar på Rull-
sand i norra Uppland med övernattning på
Sågarbo. 

Den 5-7 juni är det naturdagar i Söder-
manland med övernattning vid Skottvångs
gruva. 

Den 3-5 juli arrangeras informationsdagar 
på Rullsand. Stort mediaintresse. 

Under fem dagar i juli arrangeras Work-
shop med vandringar på nordöstra Got-
land och på Fårö.

Under FUN:s läger på Lyckebo utanför 
Umeå görs nakenvandringar på Tavelsjö-
leden.

Den 8 augusti är det nakenvandring på 
Ingarö.

Den 14-16 augusti inbjuder Nat-Y-risten till
naturdagar vid Skallsjön i Medelpad. 

Den 22-23 augusti har Nakenkultur som-
marmöte utanför Uppsala. 

TV4 Uppland och Svenska Dagbladet be-
söker Fjällnora nakenbad i Uppsala.

SNF

Riksmöte på Lyckebo
Naturistförbundets årsstämma hålls på 
Lyckebo utanför Umeå. Värdskap Före-
ningen Umenaturist, FUN.

Förbundsstyrelsen vill höja förbundsavgif-
ten från 170 till 200 kr men mötet besluta-
de om höjning till 180 kr, per par eller en-
skild. 

För anslutning till SNF måste en förening 
bestå av minst nio medlemmar. Förbunds-
styrelsen föreslog på riksmötet 2008 att 
antalet ska vara 25. Mötet menade då att 
15 borde vara tillräckligt, detta måste be-
kräftas 2009 för att bli giltigt. Detta sker 
inte, beslutet är att antalet medlemmar i 
en ansökande förening även fortsättnings-
vis skall vara minst nio och ingenting an-
nat.

FINLAND

Sommarmöte i 
Tavastehus
Sedan 2002 har de finländska naturister-
nas sommarmöte ägt rum på Ytterö utan-
för Björneborg. Sommaren 2009 hålls mö-
tet för första gången på en stugby utanför 
Tavastehus. 
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SCHWEIZ

Schweiziska INF-problem
I Schweiz finns två naturistförbund. ONS, 
det gamla schweiziska naturistförbundet 
med 5 000 medlemmar, lämnar SNU, det 
förbund som representerar Schweiz i INF. 
Istället söker ONS 2009 och 2010 direkt-
medlemskap i INF men detta avslås.

2010-talet
En del yttre orosmoln skymmer natu-
rismens sol. Media bevakar nakenba-
den som man påstår är otuktsnästen. 
Försöken att skapa nya skyltade na-
kenbad i Sundsvall och Sandviken 
möts av osakliga protester. Naturist-
hatande "troll" dyker upp på nätet 
med osmakliga kommentar till artiklar 
som handlar om naturism. 

Nakenskräck och nakenchock är 
nyord som pressen använder.

Några föreningar och friluftsplatser 
läggs ner. Kostymen krymper! Ute i 
Europa har "kommersiell naturism" nu
ett stort övertag. Enligt INF:s beräk-
ningar svarar de stora anläggningarna
för 95 % av naturist-turismen medan 
föreningsområdenas andel är reste-
rande 5 %.

Huvuddelen av den aktiva naturism 
som utövas ute i världen, nakenvand-
ringar, "nakna cykeldagen", fotoses-
sioner med 20 000 nakna statister, re-
kordförsök i "skinny dipping", sker 
utan föreningsanknytning. Och även 
inom rörelsen finns företrädare som 
inser att dagens naturistverklighet är 
mycket mer komplex än vad tidigare 
varit fallet.

Kim Bindesbøll Andersen, som starta-
de Danske Unge Naturister 1999-
2000, skriver 2013 ett inlägg på Dans-
ke Naturisters webb: "Naturismens tid
är förbi".

Men innebörden är ingalunda att död-
förklara naturismen, eller som Kim 
skriver, nakenkulturen; den ger oss 
även fortsättningsvis bra upplevelser 
och utgör en fin livskvalité. 

Däremot är "ismernas tid" passé. Det 
gäller inte bara naturismen utan i 
största allmänhet. Folk vill inte krypa 
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in i någon färdig "ism" där man ska 
anlägga värderingar och beteenden. 
Människor är födda fria, nakenbad 
och andra klädfria sysselsättningar är 
okej, men för detta behövs förvisso 
ingen "ism". 

Istället för att framträda som en sekt 
bör vi enkelt förklara vår kroppspolitis-
ka hållning. 

Han citerar en artikel som publicerats 
av NURBRA, en naturistorganisation i
USA:

Vi behöver inte etiketterna "nudism" 
och naturism". Ingen grupp har nå-
gonsin nått framgång genom att 
stänga ute andra. Vi har ingen nytta 
av naturistbegreppet. Alla människor 
behöver en bred syn på sina kroppar, 
alla har rätten att kunna vara tillfreds 
med sin kropp, utan att vara med i en 
eller annan särpräglad sekt. Vi bör fo-
kusera på att sprida nakenkulturens 
viktiga budskap istället för att försöka 
få in folk i någon mer eller mindre 
mystisk naturist-kult.

NaturistSverige 
2010
Naturistcampingar 2010

Friluftsplats Öppnad år

SVEALAND

Uppland

Skeppsmyra  2006

Stockholmsområdet

Återvall på Ingarö  1933

Stora Idskär  1948

Västmanland

Gustavsberg  1983

Värmland

Sandviken  1973

Summa Svealand 5

GÖTALAND

Östergötland

Vikbolandet  1969 (Camp Tyrol)

Småland

Björsbo  1995

Blekinge

Paradiset  1965 (Snapphanegården)

Aplanabben  1970

Snapphanen  1976

Skåne

Solhejdan  1957

Hylteberga gård B&B  2007

Göteborgsområdet

Bohus Björkö  1938

Västergötland

Stora Ekenäset  1957

Summa Götaland 9

SUMMA RIKET 14
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Föreningar 2010
Förening  grundad år

SVEALAND

Uppland

Skeppsmyra Norrtälje NF  1993 
(Stockholm-Nynäs NF)

Badstugan  1997

Nakenkultur  2004

Stockholmsområdet

Svenska Friluftsföreningen  1932

Stockholms Naturvänner  1936

Eos  1975

Bara Vara  2002

Västmanland

Bergslagens Solsport  1936/1985

Mälardalen  1982

Värmland

Värmlands NF  1936/1976/1985

Summa Svealand 10

GÖTALAND

Östergötland

Östergyllen  1970

Sällskapet Solrosen  1983

Vikbolandet  1992

Småland

Gränsbygden  1978/83 (Partisanen/
Höken)

Kalmarsund  1983

Björsbo  2006

Blekinge

In Corporo Sano  1969

Snapphanen  1971

Skåne

Svanrevet  1957

Knähakens NF  1997

Göteborgsområdet

Göteborgs Friluftsförening  1936

Västkusten  1981

Västergötland

Västergötlands NF  1957

Skaraborg  1982

Bara Badarna − Svenljunga

”Trestad”

Summa Götaland 16

NORRLAND

Medelpad & Ångermanland

Nat-Y-risten  2006

Västerbotten

Föreningen Umenaturist  1999

Norrbotten

Nord  1981

Summa Norrland 3

SUMMA RIKET 29
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Förändringar 2000-2009

17



2010
Gränsbygden och 
intressegrupper för 
inomhusbad
Sammanslagningen Höken och Partisa-
nen konfirmeras. Naturistföreningen  
GRÄNSBYGDEN  är formellt bildad. Före-
ningen har sitt säte i Markaryd, Krono-
bergs län. Inomhusbad i Markaryd.

Det finns nu 29 föreningar eller motsva-
rande grupper som bedriver naturistverk-
samhet, 21 i SNF och åtta fristående. 

Naturistföreningen 
NUDISTENTUSIASTERNA *. Verksamhet 
torde ha upphört under senare delen av  
det första årtiondet på 2000-talet.

Badverksamheten i Svenljunga fortsätter 
under namnet BARA BADARNA. I södra 
Västergötland  finns sedan 1950 talet 
VÄSTERGÖTLANDS NF med området 
Stora Ekenäset, söder om Borås. 

I Vänersborg ordnas naturistbad av ”Tres-
tad”, en lokal intressegrupp.

Antalet naturistplatser med övernattnings-
möjligheter är 14.

NATURISTPLATSER

Mälardalen vårdar 
Herrfallet
Herrfallets nakenbad vid Hjälmaren; cam-
ping och stugby, drivs sedan några år i pri-
vat regi. Mälardalen tar, enligt ägarens 
önskemål, ansvar för att vårda stranden.

Herrfallets nakenbad vid Hjälmaren

Väster-Lövsjön – 
ytterligare ett provår
Sundsvalls kommun beslutar att nakenba-
det vid Väster-Lövsjön skall vara kvar 
även sommaren 2010.

Nakenbad i Sandviken 
och Karlstad?
Nakenkultur och Nat-Y-risten skriver till 
Sandvikens kommun och föreslår att ett 
nakenbad ska öppnas i Årsunda, Sandvi-
kens kommun i Gästrikland.

Karlstads kommun vill ordna ett nakenbad 
som ska ersätta Skutberget, men hittar 
ingen förening eller annan part som vill 
samarbeta.

Stugor byggs på Rullsand
Upplandsstiftelsen beslutar om driften av 
Rullsand, nytt bolag ersätter Skutskärs 
Sportklubb. Vintern 2010-11 byggs nya 
stugor på Rullsand, på den plats där natu-
ristcampingen låg. Bolaget som ska ta 
över campingen tillträder dock aldrig, istäl-
let driver stiftelsen campingen i egen regi 
med anställd personal.

INOMHUSBAD

Bara Vara i Bredäng
Naturistföreningen Bara Varas inomhus-
bad flyttar temporärt till i Bredäng, på 
grund av "dåliga tider" och kostnadsök-
ningar i Gubbängsbadet.

Tyska bastukvällar i 
Västerås
Spa med "Tyska bastukvällar" öppnar i 
Västerås.
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NATURISTVERKSAMHET

Tropiska Växthuset i 
Uppsala
Nakenkultur och Badstugan gör ett upp-
skattat studiebesök i Tropiska växthuset i 
Uppsala.

Övernattning Naturist
Ett nätverk för "Naturistövernattning" orga-
niseras, Håkan Lund, Naturistföreningen 
Nord, är initiativtagare. 

The Swedish naturist
Nätbutiken The Swedish naturist. öppnar. 
Nakenkultur och Nat-Y-risten har t-tröjor, 
märken och muggar till försäljning.

Aktiv naturism
Tre nakenvandrare går vilse vid Partisa-
nen i Blekinge. Räddningstjänsten larmas,
det blir en del publicitet i lokala medier.

Den 4-6 juni genomförs naturdagar på 
Rullsand. Radio Gävleborg och Gefle 
Dagblad rapporterar. 

Den 18 juli uppmärksammas Baddräkts-
fria Baddagen på bland annat Fjällnora 
och Rullsand. Radio Uppland och Upsala 
Nya Tidning gör reportage.

SNF

Riksmöte utanför Trosa
Naturistförbundet har riksmöte på Brom-
magården utanför Trosa. Datum är 10-11 

juli, två veckor tidigare än brukligt. Eos är 
arrangör. 

SNF:s ordförande påstår på riksmötet att 
"sju föreningar" menar att Nakenkultur 
skall uteslutas ur SNF. Anledningen skulle 
vara att föreningen bildat ett "nätverk" för 
att sprida naturismen. Inga namn på an-
klagande föreningar eller namn på perso-
ner redovisas och den helt patetiska an-
klagelsen faller platt till marken. 

SNF:s ordförande påstår på riksmötet att 
"sju föreningar" menar att Nakenkultur 
skall uteslutas ur SNF. Anledningen skulle 
vara att föreningen bildat ett "nätverk" för 
att sprida naturismen. Inga namn på an-
klagande föreningar eller namn på perso-
ner redovisas och den helt patetiska an-
klagelsen faller platt till marken. 

MEDIA

Norsk filminspelning
Norska filmen Sønner av Norge spelas in i
Västsverige, nakna statister "med 70-tals 
utseende" deltar.

DANMARK

DNU stänger NU
I Danmark avvecklas NU, Dansk Naturi-
stUnions nyinrättade ungdomsorganisa-
tion. 

FINLAND

Nakenmilen – 
deltagarrekord
I Finland har Nakenmilen i Padasjoki del-
tagarrekord, 86 löpare.
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TYSKLAND

Nakenvandrarled öppnar

I Tyskland öppnas den första leden för na-
kenvandring, i sydöstra Harz.

Börje Franssons "vandrarbild", publicerad i
vår webbtidskrift Naturisten, användes i en
tysk naturisttidskrift. När den nya tyska 
vandringsleden skulle skyltas lånades 
några av Börjes figurer.

INF

Internationella 
Naturistfederationen
INF simgala genomförs i Schweiz, en 
svensk deltagare. INF har världskongress 
8-12 september på Pizza Greco i södra 
Italien. − Det amerikanska förbundet 
AANR med 40 000 medlemmar lämnar 

INF.

2011
Naturistföreningen 
Gävleborg
Nedlagda föreningen Rullsand hade 
många medlemmar i Gävleborgs län. Na-
kenkultur i Uppsala vill starta en ny före-
ning som bland annat ska arbeta för nya 
nakenbad i Gästrikland, ett landskap där 
det ännu inte finns ett enda nakenbad. 
Naturistföreningen  GÄVLEBORG  bildas i 
Lillängsbadet i Gävle.

Svanrevet prövar 
anslutningen till SNF
Naturistföreningen Svanrevet i Skåne har 
fått en motion som vill att föreningens an-
slutning till det svenska naturistförbundet 
ska utredas. Årsmötet avslår dock motio-
nen.

NATURISTPLATSER

Väster-Lövsjön i 
Sundsvall stängs
Nakenbadet i Sundsvall, Väster-Lövsjön, 
avslutas efter två säsonger.

Rullsands nakenbad 
minskar till ytan
Nakenbadet på Rullsand får drastiskt 
minskat område då en stugby byggts på 
den plats där naturistcampingen låg fram 
till och med sommaren 2002.

Inget nakenbad i 
Sandvikens kommun
Fritidsnämnden i Sandviken avslår det för-
slag om ett nakenbad i Årsunda som läm-
nats in av naturistföreningarna i Uppsala 
och Sundsvall.
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INOMHUSBAD

Nya simhallar
Badstugans inomhusbad i Uppsala flyttar 
till Delfinen, samma bad där föreningen 
började bada 1997. 

Östergyllens bad flyttar till Landeryd i söd-
ra delen av Linköping. 

Bara Vara flyttar tillbaka till Gubbängsba-
det.

SNF

Märkliga turer före SNF:s 
riksmöte
Inför SNF:s riksmötet anmäler Nat-Y-risten
och Nakenkultur behovet av redovisning 
av förbundets ekonomi som även innefat-
tar de så kallade fonderna (se not nedan), 
inklusive fondmedlens utvecklingen fram 
till dagsläget. Under en lång följd av år har
ingen redovisning förekommit. Enligt sta-
tuterna skall avkastningen tillföras fonder-
na men det finns ingen bokföring som vi-
sar att så skett.

Detta föranleder ordföranden i Svanrevet, 
Bertil Göransson, att tillställa alla förening-
ar ett handbrev (epostmeddelande), med 
Svanrevets logo, men utan undertecknan-
de på uppdrag av vare sig styrelse eller 
förening. Han skriver att någon fullständig 
redovisning av fondernas ekonomi och de-
ras avkastning inte kan krävas eftersom 
tidigare årsmöten godkänt att fonder-
nas ekonomi inte redovisas ... (vår kur-
siv). 

Även SNF:s ordföranden Inge Gullander 
skriver till föreningarna. Brevet innehåller 
inget klarläggande, istället tillkommer yt-
terligare frågetecken som rör SNF:s revi-
sorer. – Revisorerna i en allmän förening 
är tillsatta för att tjäna medlemmarnas in-
tressen och undersöka styrelsens ageran-
de. 

Men SNF:s ordförande skriver: "En revi-
sor bör heller inte yppa sådant som 
kommit honom till kännedom under re-
visionen men som kan skada verksam-
heten." 

---
Not. Edla och Vilgot Lundströms Minnes-
fonder inom Sveriges Naturistförbund in-
stiftades med början 1991 och består av 
Historiska Fonden, Områdesfonden och 
Ungdomsfonden. 

Fondmedlen är donerade av Rolf Lund-
ström.

SNF:s riksmöte på 
Strandbaden i Årsunda
SNF:s riksmöte hålls på Strandbaden i 
Årsunda, en textil anläggning. Nat-Y-risten
och Nakenkultur lämnar mötet i protest då 
mötesordföranden, Bertil Göransson från 
Svanrevet, omöjliggör votering i ansvars-
frågan genom ett förhastat klubbslag. I 
den reservation som föreningarna avger 
framgår att en skrivelse, som en av reviso-
rerna lämnat in till mötet, ej redovisats för 
mötet.

Kort tid efter riksmötet finner sig SNF:s 
vice ordförande Eirik Isene föranlåten att 
publicera ett inlägg på SNF:s nätsida. Det-
ta mötesreferat, i en ideell föreningsrörel-
se, är mycket märkligt. Isene tycks vara 
omedveten om att alla delegater vid ett 
årsmöte har rätt att framföra sin mening, 
även i frågan om ansvarsfrihet för styrel-
sen. Detta utan att få något epitet att vara 
"någon konstig falang av konspiratörer". 

MEDIA

Kortfilmer om naturister
Kortfilmen Nudisten visas på SVT2. Fil-
men handlar om "Kerstin" som blir nudist 
när pojkvännen sviker henne. Även kortfil-
men Den bästa utsikten i regi av Petra Re-
venue har premiär. Filmen handlar om 
grannarna som ser en kvinna gå naken i 
sin lägenhet. Novellen som filmen bygger 
på skrev Petra Revenue 2008. 

INF

Simgala och möten
Evenemanget äger rum i Prag; två svens-
ka deltagare.
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INF:s EuNat-möte genomförs i Sverige, på
Gustavsberg i Nora. SNF:s vice ordföran-
de, Eirik Isene, väcker ett visst uppseen-
de,  på mötet och inom naturismen i öv-
rigt, med en motion där han förespråkar 
att naturistorganisationerna skall arbeta 
för att främja utvinningen av geotermisk 
energi på stora djup.

INF flyttar sitt säte till Hörsching, en för-
stad till Linz i Österrike. 

INF utlyser Sociala Nakendagen som ska 
ersätta Baddräktsfria Baddagen.

2012

Exit Östergyllen
Naturistföreningen Östergyllen i Östergöt-
land, bildad av Bertil Sefbom 1970, läggs 
ner.

NATURISTPLATSER

Paradiset Partisanen och 
konferenshotellet Galaxen
Sonje Andersson erbjuder Gränsbygden 
att "köpa loss" Paradiset Partisanen.

Galaxen, det nedlagda konferenshotellet i 
Kyrkhult, som är närmsta granne med Pa-
radiset Partisanen, har sedan 2009 legat 
ute till försäljning. Nu beslutar ägaren Ove
Linde att istället bygga om anläggningen 
till flyktingförläggning. Det blir en lång pro-
cess och först hösten 2013 kan flyktingar 
tas emot.

Hylteberga Naturist B&B
Naturistbröllop kan ordnas på Hylteberga 
för gästande par som önskar ett sådant 
arrangemang.

Naturistplats i Sundsvall 
går i stöpet
Nat-Y-risten i Sundsvall har ett område på 
gång, men på grund av ogynnsamma tids-

förhållanden går det inte att ordna finansi-
eringen av köpet.

Naturistplats i Luleå?
Även i Luleå finns planer på en naturist-
plats. Gunnel och Håkan Lund har köpt ett
ställe på Mörön sydöst om Luleå. Där be-
hövs dock avsevärd utbyggnad för att kun-
na ta emot campare och andra övernatta-
re.

Nakenbad i Eskilstuna?
En insändare i Eskilstuna-Kuriren efterly-
ser ett skyltat nakenbad i Eskilstuna kom-
mun. Av fritidsnämndens svar i tidningen 
framgår att det finns ett avvaktande intres-
se för detta från kommunens sida.

INOMHUSBAD

Inomhusbad i Gävle och 
Stockholm
NF Gävleborg ordnar inomhusbad i Lill-
ängsbadet i Bomhus i Gävle. 

I Stockholm på Kungsholmen öppnar 
"Stockholms Nakenbad" två timmar på 
torsdagskvällar, badtiderna utökas under 
hösten till tisdagar 19.30-22 och torsdagar
20-22.

NATURISTVERKSAMHET

Vandrargrupp i 
Bergslagen
Jan Norén bildar en informell vandrar-
grupp i Bergslagen. Flera nakenvandring-
ar genomförs under sommaren.

SNF

SNF:s internationella 
arbete
Förbundet utreder − på begäran av riks-
mötet 2011 − anslutningen till INF. I de-
cember 2011 tillfrågades föreningarna 
men endast om deras egna utlandsförbin-
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delser. Av SNF:s svar som kommer 2012 
framgår att förbundet skall vara med och 
påverka INF, dock redovisas inte vare sig 
mål eller medel för detta engagemang.

Bertil Sefbom bland vänner på riksmötet 
2012

SNF:s arbete på 
hemmaplan
SNF:s utvecklingskonferens och riksmöte 
genomförs på FUN:s naturistläger på 
Lyckebo utanför Umeå. Beslut tas att ar-
beta i enlighet med § 2 i SNF:s stadgar för
att utveckla naturismen, men detta om-
sätts inte av SNF:s styrelse. Det enda som
sker är att en "epostlista" med ett fåtal an-
mälda deltagare upprättas. 

Skandinavisk Naturistportal byter skep-
nad. Inga gästböcker eller forum där läsa-
re kan skriva inlägg finns med i den nya 
portalen.

DANMARK

Danske Naturister gästar 
Idskär
En grupp från Danske Naturister besöker 
Stora Idskär. 

DN är inbjudna till EuNat-mötet i Tyskland.

I Ålborg har DN "Nøgen Picnic" i en kom-
munal park i staden.

FINLAND

Badklippor i Finland
I Finland finns inte många skyltade naken-
bad. Detta år ingår det finländska naturist-
förbundet ett avtal som innebär att ett om-
råde på Kopparnäs öppnas för naturism. 
Det är ett klipplandskap vid havet i Ingå 
kommun, väster om Helsingfors.

Nakenmilen i Finland
I Finland är det 93 löpare som springer el-
ler går Nakenmilen i Padasjoki − nytt re-
kord med andra ord.

INF

INF:s simgala
INF:s simgala äger rum i Montluçon i cen-
trala Frankrike. Även denna gång en 
svensk deltagare.

2013
Återvall 80 år
Svenska Friluftsföreningen firar "Återvall 
80 år". Det var sommaren 1933 som före-
ningen, som då hette Hälsa genom Na-
kenkultur, kom till den kuperade terrängen
vid Återvallsträsket på Ingarö, där man 
håller till än idag.

NATURISTPLATSER

NF Gränsbygden och 
Partisanens camping
Inom Naturistföreningen Gränsbygden 
övervägs inköpet av Partisanens naturist-
camping i Kyrkhult. Ägaren Sonje Anders-
son vill sälja. Kostnaden uppges till cirka 1
miljon kronor. Föreningen beslutar att inte 
köpa området.

Stora Idskär till salu
Naturistföreningen Stockholms Naturvän-
ner lägger ut naturistön Stora Idskär till 
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försäljning. Mäklarens annonser i pressen 
väcker förstämning hos många svenska 
naturister som har personliga minnen från 
den sköna naturistön i Skärgården.

Årsunda – ett nytt försök
Våren 2013 sänder NF Gävleborg in ett 
förslag om nakenbad i Årsunda. Det är en 
uppföljning till det förslag som NF Naken-
kultur sände in 2010 och som då avslogs 
av Sandvikens kommun eftersom "inga lo-
kala personer" förordade något nakenbad.

Trots att det nu är lokala föreningen Gäv-
leborg som svarar för förslaget blir det av-
slag, men två ledamöter i Fritidsnämnden 
reserverar sig mot beslutet.

INOMHUSBAD

Inomhusbaden
Bergslagens Solsport startar inomhusbad i
Nora simhall. Gävleborg badar i Delsbo 
simhall. 

Den 14 december arrangerar Gävleborg 
julbad och supé i Delsbo. 

Storsjöbadet i Östersund annonserar om 
två textilfria badkvällar på relaxavdelning-
en under hösten: Gör som i Tyskland, bas-
ta och bada spritt språngande naken.

SNF

Läger för barn och 
ungdom?
SNF undersöker möjligheterna att ordna 
ett läger för barn och ungdom, 7-13 år. Ini-
tiativet kommer från Rolf Lundström.

Utvecklingskonferens och
riksmöte med 
förvecklingar
Naturistföreningen Snapphanen har åtagit 
sig att arrangera utvecklingskonferens och
riksmöte på Snaapphanen i Vilshult.

SNF utlyser under våren en "Familjeträff" 
25-28 juli på närbelägna Partisanen. Da-
tum sammanfaller med riksmötet. Familje-

träffen finns inte i verksamhetsplanen, den
skulle vara istället för den föräldrafria 
barn- och ungdomsträff som Rolf Lund-
ström önskade. Och den nya verksamhe-
ten som styrelsen nu inbjuder till har inte 
föregåtts av någon fråga till övriga före-
ningar − SNF.s ordförande är även ordfö-
rande i Gränsbygden som driver Paradiset
Partisanen där träffen ska hållas. 

På Snapphanen, som ligger några kilome-
ter från Partisanen, pågår förberedelser 
för riksmötet. Där reagerar man direkt mot 
den "illojala konkurrens" som SNF:s styrel-
se hastigt och lustigt tillskapat. NF Snapp-
hanen avsäger sig att arrangera utveck-
lingskonferens och riksmöte.

Ny plats och ny arrangör måste nu sökas. 
NF Eos erbjuder sig att i samarbete med 
SNF:s styrelse ordna detta. Dock är Brom-
magården utanför Trosa, den plats där 
riksmötet ägde rum 2010, redan bokad 
sista helgen i juli, det får bli ett tidigare da-
tum. Utvecklingskonferensen ställer styrel-
sen in. 

Och till den beramade Familjeträffen på 
Paradiset Partisanen inkommer inte en 
enda anmälan, vad det uppges ...

Riksmöte med märklig  
fråga
På SNF:s riksmöte den 13 juli tar Naken-
kultur och Nat-Y-risten upp styrelsens 
"obetalbara" sätt att hantera ett enkelt ruti-
närende. Till följd av ett internt missför-
stånd har inte tio överblivna årsmärken 
återsänts inom stadgad tid. 

Förbundsstyrelsens främsta uppgift är att 
serva föreningarna, i det här fallet kommer
ingen påminnelse eller förfrågan. Istället 
väljer SNF att inhibera utsändningen av 
nya märken till Nat-Y-risten. Detta innebär 
att förbundet går miste om alla förbunds-
avgifter från föreningen. 

Styrelsen tycks mena att föreningen skall 
betala full förbundsavgift (180 kr per styck)
för vart och ett av de försenade märkena, 
ett orimligt krav då dessa de facto kostar 
SNF 1 EUR per styck. – Inget krav riktas 
dock till föreningen, styrelsen håller inne 
med allt agerande i detta ärende, vilket 
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bara det visar en ”märklig” inställning till 
arbetet inom förbundet.

Ersättning till förening vid
utvecklingskonferenser
En annan fråga som NF Nakenkultur tar 
vid upp riksmötet är kostnadsersättning till
föreningarna vid SNF:s utvecklingskonfe-
renser. Bidrag och andra ekonomiska åta-
ganden i en allmän förening skall beslutas
av årsmötet, inte egenmäktigt av styrelsen
som sker i SNF. På riksmötet 2013 före-
slår Eos delegat att resan skall ske på bil-
ligaste sätt, men även det förslaget röstas 
ner ...

Under en lång följd av år har förbundet, för
att underlätta föreningarnas deltagande, 
betalat reseersättning för en person per 
förening. För de flesta är bilresa det bästa 
alternativet, då kan ytterligare personer 
åka med i samma bil, det går att ordna 
samåkning med andra föreningar. Miler-
sättningen är enkel att beräkna, både för 
föreningar och förbund.

Inför riksmötet 2012 fick föreningarna ett 
meddelande att ersättning för bilresa inte 
längre skulle medges, istället skulle ersätt-
ningen beräknas enligt kostnader för resa 
med tåg/buss. Styrelsen bestod detta år 
med en lång lista över vilket resealternativ
med tåg/buss som gällde för respektive 
förening. Kostnaden för många biljetter 
varierar som bekant, beroende av när de 
beställs, men här var det av förbundet 
fastlagt vad som gällde.

Två skäl angavs för försämringen: ”svårt 
att beräkna” och ”lång resa (till Umeå)”. 
Detta är dock inga seriösa skäl för att för-
sämra för föreningarna! 

Under kommande år vidhåller SNF:s sty-
relse med ”ersättning endast för tåg/buss”.
Dock kommer fortsättningsvis ingen lista 
på vilka uträkningar som ligger till grund 
för ersättningen. Föreningarna har därmed
ingen möjlighet att kontrollera beloppet. 

BOKUTGIVNING

Sol, hälsa, glädje – 
nytryck på Vulkan
Nakenkultur ger ut Sol, Hälsa, Glädje − 
En bok om Naturismen i Sverige (2005) i 
nytryck på Vulkanmedia. 

MEDIA

Insändare om 
nakenbaden i Varberg
Kommunstyrelsen i Varberg uppmanas av 
"Störd Stockholmare" att flytta nakenba-
den; det är skilda strandbad söder om 
fästningen för damer respektive herrar. 
Kommunen svarar att någon flyttning inte 
är aktuell och att man respekterar att en 
del vill bada utan badkläder.

NORGE

NNF:s jubileum 50 år
Norsk Naturistforbund firar 50 år och ce-
lebrerar detta med en stort upplagd jubile-
umsbok, Naken − naturligvis. Och NNF 
gör också ett besök hos Danske Naturis-
ter, det nya naturistförbundet i Danmark.

FINLAND

Finlands Naturistförbunds
sommarmöte 
Finländska naturistförbundet har sitt som-
marmöte i en stugby utanför Tavastehus. 
172 deltagare vilket är ett bra utbyte då 
det bara finns två föreningar med sam-
manlagt cirka 500 medlemmar i Finland.

INF

INF firar 60 år
Internationella Naturistfederationen har 
60-års jubileum. Sverige kom med i INF-
arbetet 1956 då Karl Johan Saarväli och 
Örebro Naturistförening deltog på kon-
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gressen som då hölls i Hannover i Tysk-
land.

INF:s simgala äger rum i Frankrike, i Piri-
ac-sur-mer, en liten stad vid Atlantkusten. 
Sverige är med även denna gång.

2014
Hylteberga B&B slutar 
med naturism
Från Skurup i Skåne kommer på försom-
maren meddelandet att verksamheten 
övergår till textil. Antalet naturistbesökare 
är inte tillräckligt för att driva verksamhe-
ten.

Stora Idskär säljs till 
seglarverksamhet
Naturistön utanför Stockholm säljs till en 
seglarskola. Ön inköptes av Stockholms 
Naturvänner 1948 men nu är det slut med 
naturismen på denna plats.

Volleyboll på Idskär – en gång på tiden

”Fem aktiva naturister” 
köper Partisanen
Sonje Andersson, som äger naturistcam-
pingen Paradiset Partisanen i Blekinge, 
avlider; arvingarna är dock beredda att 
sälja anläggningen så att naturistverksam-
heten kan fortsätta. På senhösten medde-
las att "fem aktiva naturister" köpt cam-
pingen och att en ny förening, Naturistför-
eningen PARADISET, har bildats. Den nya

föreningen är dock endast en "intresse-
grupp" i SNF, utan rösträtt och utan eko-
nomiska åtaganden gentemot förbundet.

Björsbo säljs till annan 
verksamhet
Björsbo NaturistAnläggning, BNA, säljs. 
Den nye ägaren kommer att bedriva verk-
samhet med hästar och ingen naturism, 
uppges det. – Även naturistföreningen 
Björsbo läggs ner.

Förslag om nakenbad i 
Höganäs
Knähakens Naturistförening i Helsingborg 
föreslår att Höganäs kommun ordnar ett 
skyltat nakenbad. 

INOMHUSBAD

Inomhusbadet i Uppsala 
flyttar till Almunge
I Uppsala får föreningarna under våren 
veta att Delfinen i Hågaby skall rivas. Bad-
verksamheten flyttas från och med hösten 
till Almungebadet, 26 kilometer öster om 
staden. 

NATURISTVERKSAMHET

FUN:s vinterfest
Föreningen Umenaturist har sin vinterfest i
Vindelns simhall 22 februari. Vinterfesten 
är en populär institution inom norrländsk 
naturism och även långväga besökare in-
finner sig. Festen har hållits på flera olika 
ställen: IKSU-hallen, Holmsund, Hörne-
fors.

Vandring i Bergslagen – 
30 ersoner deltar
Den 11 juli, en varm sommardag, genom-
förs en nakenvandring i vacker Bergslags-
natur. Ledare är Jan Norén, 30 personer 
och två hundar deltar.
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Barbröstat i simhallen
Barbröstade badflickor dyker upp på Med-
leybadet i Umeå. Efter kampanjer och 
skriverier meddelar simhallen att "visst, 
det går an". Och även IKSU-badet i sam-
ma stad säger detsamma.

MEDIA

Dagbladet i Sundsvall 
skriver om naturismen
12 och 13 maj finns mycket att läsa om 
naturismen i Dagbladet Nya samhället 
som utkommer i Sundsvall. "Naturisterna i 
Sundsvall propagerar för att få fler att se 
nakenheten som något naturligt" och "Na-
turisterna vill ha nakencamping". Det är 
Hans och Solvey från Nat-Y-risten som 
berättar om naturistaktiviteter som stav-
gång och behovet av nakenbad och natu-
ristcamping i Medelpad.

Sol, hälsa, glädje – även 
för synskadade
Nakenkulturs bok, Sol, Hälsa, Glädje – en 
bok om naturismen i Sverige, finns nu i en
utgåva i punktskrift för synskadade. Det är
den statliga myndigheten för tillgängliga 
media som ordnat med detta. 

SNF

Upplösning av Sveriges 
Naturistförbund
SNF:s styrelse skickar under våren ett 
brev till föreningarna. Rubriken är "Upplös-
ning av Sveriges Naturistförbund". 

Ur protokollet från RM-2013

"Upplösning av förbundet: Bertil Görans-
son (Svanrevet) anser att det uppstår en 
hel del förvirring p.g.a. av allt strul. Upp-
drag till styrelsen om att komma med ett 
mail till föreningarna med frågan om fler 
vill detta."

Vi är tacksamma för ett enkel ja eller nej, 
som svar på frågan. 

Observera den uttömmande formulering-
en: Bertil Göransson anser att det uppstår
en hel del förvirring p.g.a. av allt strul. ‒ 
Detta skulle alltså vara ett motiv för att av-
veckla Sveriges Naturistförbund!

Om ett naturistförbund med 19 anslutna 
föreningar ska läggas ner behövs en ge-
nomgripande analys av för- och nackdelar.
Någon sådan utredning bestås vi inte 
med! 

Det enda som tas med i frågeställningen 
är uppdelningen av förbundets tillgångar, 
varje förening skulle få 5 000 kr ... 

Webbtidskriften Naturisten skriver:

Förbundets vara eller icke vara förtjänar 
en seriös behandling, men om man triviali-
serar frågan till "förvirring och strul" då är 
det ingen seriös undersökning. Det finns 
säkerligen INGEN enda i Sveriges Natu-
ristförbund som på så löst formulerade 
grunder vill upplösa SNF. Att överhuvudta-
get hemställa hos föreningarna om ett 
"enkelt svar" på en så komplex fråga får 
betecknas som ett ytterligare klavertramp 
av den, i så många frågor, svårt blamera-
de styrelsen. 

SNF kan INTE lösa sina 
”märkliga” problem
SNF:s styrelse fortsätter att chikanera Nat-
Y-risten för att tio överblivna årsmärken 
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skickades in för sent. Föreningen får inte 
heller 2014 några nya märken och förbun-
det inga årsavgifter från denna förening. 
Medlemmarna får dock fortsatt SNF-tid-
skriften Tillsammans och föreningen är 
INTE utesluten ur förbundet. 

SNF:s styrelse, med ordförande Inge Gul-
lander och föreningsansvarig Christer 
Nilsson, gör inget åt situationen, förbun-
dets inaktivitet fortsätter. − Om något nu 
blivit fel, om förbundet har berättigade 
krav på föreningen, måste styrelsen föra 
en dialog och klara ut eventuella fordring-
ar, hitta godtagbara kompromisser. Men 
här görs INGENTING!

Ny ordförande i SNF
På SNF:s riksmöte, som hålls på Gustavs-
berg i Nora, väljs Christer Nilsson, före-
ningsansvarig i den gamla styrelsen, till ny
förbundsordförande. Och två nya supple-
anter tillkommer, Furio Ammirabile från 
Västkusten och Göran Fredriksson från 
Knähakens Naturistförening. 

DANMARK

Exit Svømmebadet Hellas
I Danmark rivs Svømmebadet Hellas, i 
Skibby på Själland. Här har det alltid varit 
gemensamt nakenbad och det under 
många decennier. Men nu är det slut!

DN och DNU samarbetar
Danske Naturister och Dansk NaturistUni-
on undertecknar ett samarbetsavtal. 

FINLAND

Nakenmil och 
nakencykling i Finland
I Finland genomförs Nakenmilen i Pada-
sjoki 13 juni. Detta år är det, vad vi vet, 
minst två deltagare från Sverige som är 
med i loppet. 

I Helsingfors ordnas ett World Naked Bike 
Ride-arrangemang den 12 juni men vädret
är mycket dåligt. Cirka tio deltagare enligt 
rapporten.

Nytt nakenbad i Hangö
I Hangö i sydvästra Finland öppnas ett 
skyltat nakenbad vid Talludden. Det är fin-
ländska naturistförbundet och föreningar-
na i samarbete som övertygat de kommu-
nala myndigheterna i denna fråga.

2015
Umenaturisten Ulf 
Segerberg avlider 
Ulf Segerberg i Umeå avlider 27 novem-
ber, 57 år gammal. Ulf och Gabriella star-
tade Umenaturist 1999, Ulf har hela tiden 
varit föreningens ordförande och ”allt-i-al-
lo”. 

Umenaturist ordnade inomhusbad i Umeå 
och tog hand om nakenbadet Dragonud-
den vid Stöcksjön strax utanför staden. 
Många trevliga vinterfester i olika badin-
rättningar arrangerades under Ulfs led-
ning. I Haddingen, nordväst om Umeå vid 
Tavelsjön, hyrde föreningen varje sommar 
en lägergård, med det passande namnet 
Lyckebo, och hade där ett naturistläger. 
SNF:s riksmöte har tre gånger ägt rum på 
Lyckebo.

Ulf Segerberg har, med andra ord, gjort 
enastående insatser inom svensk natu-
rism. Umenaturist var utan tvekan en av 
landets mest framgångsrika föreningar 
och hade en heltäckande verksamhet; na-
kenbadet på Dragonudden i Umeå, inom-
husbaden, vinterfesterna, Lyckebo-lägret. 
Och på programmet gymnastik, yoga, me-
ditation och mycket annat. Naturens egen 
dräkt var att föredra, även inom organise-
rad naturism, tyckte Ulf. 
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25 föreningar i Sverige
I Sverige finns när året inleds 26 förening-
ar sedan Östergyllen och Björsbo har 
lagts ner. Stockholms Naturvänner är dock
under avveckling och snart kommer med-
delandet att föreningen i praktiken är ned-
lagd. 

Nat-Y-risten giver SNF på 
båten
Sundsvallsföreningen Nat-Y-risten får det-
ta år INF-märken sig tillsända, till skillnad 
från 2013 och 2014. Men nu är medlem-
marna inte längre beredda att medverka i 
SNF-sammanhangen. Ett enhälligt årsmö-
te beslutar att lämna Sveriges Naturistför-
bund. I förbundet återstår 17 föreningar, 
av totalt 25 som arbetar i Sverige. Dess-
utom finns fria intressegrupper som ordnar
inomhusbad i Svenljunga och Vänersborg.

NATURISTPLATSER

Elva naturistplatser 
Antalet naturistplatser med övernattnings-
möjligheter är elva efter det att Stora Id-
skär och Björsbo försvunnit och Hylte-
berga B&B * blivit textil anläggning.

Sveriges nyaste nakenbad
öppnar i Växjö!
Till Växjö kommun inkommer på hösten 
2014 ett medborgarförslag om att öppna 
ett nakenbad. Fritidsnämnden är positiv 
och kommunen öppnar under försomma-
ren 2015 ett skyltat nakenbad i Helgasjön 
vid Pene, 5 km norr om Växjö centrum.

Med undantag av Väster-Lövsjön i Sunds-
vall, som stängdes 2010 efter bra två sä-
songer, är Pene det enda nakenbad som 
tillkommit sedan 2004 då Truvebadet vid 
Vänern skyltades som nakenbad.

INOMIHUSBAD

Inget Bara Vara-bad i 
Gubbängen under hösten
Stockholms stad stänger flera mindre sim-
hallar för reparationer. Bara Vara får där-
med inga badtider i Gubbängsbadet och 
badverksamheten under hösten blir in-
ställd.

NATURISTVERKSAMHET

FUN:s verksamhet 

Umenaturists vinterfest i Vindeln blir in-
ställd då alltför få anmälningar inkommit.

Sommarlägret på Lyckebo vid Tavelsjön 
utanför Umeå samlar 60-talet deltagare. 
Det är tionde året i rad som detta tioda-
garsläger anordnas. Västerbottens-Kuri-
ren gör ett bildreportage från Lyckebo som
publiceras 29 juni.

SNF

SNF:s problem med INF:s 
årsmärken
Internationella naturistfederationen har un-
der flera år önskat avveckla den kostnads-
krävande hanteringen med de årsmärken 
som varje år ska klistras in i de "INF-pass"
som SNF använder som medlemskort. 
Flera av de stora förbunden − och även 
det lilla finländska förbundet − har övergått
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till plastkort. INF tillhanda håller mjukvara 
för ändamålet. 

INF aviserade 2014 att outnyttjade års-
märken INTE får returneras, förbunden får
själva stå för eventuellt överblivna mär-
ken. Först i april månad 2015 uppmärk-
sammas detta av SNF som abrupt inför 
stoppdatum för återsändning av märkena i
juni istället för i november. 

Riksmötet diskuterar 
märkesfrågan
På SNF:s riksmöte, som traditionsenligt 
hålls sista helgen i juli, diskuteras proble-
met med INF-märkena som inte längre 
kan returneras till INF. Förbundsstyrelsen 
meddelar att förbundet ska ha ett reservla-
ger och sedan stå för kostnaden för de 
outnyttjade märken som blir över. För före-
ningarna blir konsekvensen att beställa 
endast de ”säkra” märken, som man anser
sig behöva, och sedan göra efterbeställ-
ningar om nya medlemmar skulle tillstöta.

SNF:s deltagande i INF:s 
verksamhet
Det svenska naturistförbundets utbyte av 
INF-samarbetet tas upp på riksmötet. Frå-
gan är om SNF måste delta vid alla INF:s 
världskongresser och andra möten som 
INF organiserar. SNF:s ordförande Chris-
ter Nilsson säger att det är nödvändigt att 
delta i mötena för att bevaka att nya natu-
ristförbund INTE kommer in i INF.

SNF hyr stuga på 
Paradiset
Riksmötet hålls på naturistcampingen i 
Kyrkhult som nu heter Paradiset. Mötet 
beslutar att förbundet ska hyra en av stu-
gorna på Paradiset. SNF avser att flytta 
sitt arkiv, som hittills funnits i Malmö, till 
denna stuga som också skall användas 
som möteslokal för SNF:s styrelse.

Elva friluftsplatser! Plus 
minus noll!
År 1970, när naturistförbundet varit på ba-
nan lite mer än tio år, hade vi nio naturist-
platser där vi kunde övernatta och leva 
naturistliv. 

Nu, när SNF snart ska fira 60 års jubel, är 
det elva platser. Dock är det så ordnat att 
föreningarna som har Återvall på Ingarö 
och Bohus Björkö – de två äldsta naturist-
områdena i Sverige – inte är med i förbun-
det. SNF räknar därför inte dessa platser 
som ”naturistcampingar i Sverige”. För 
SNF:s del är det därför befogat att tala om
en utveckling plus minus noll under de 
femtio åren.

Särskilt olycklig är utvecklingen beträffan-
de de kommunala naturistplatserna. SNF 
arbetade under sina första två decennier 
målinriktat med att åstadkomma nakenbad
och campingar. 

Med början i Piteå 1970 öppnades också 
många kommunala nakenbad i Sverige. 
Även kommunalt drivna naturistcampingar
tillkom, i Filipstad, Borgholm, Kalix, Piteå, 
Älvkarleby, Robertsfors. 

Nu finns ingen enda kommunalt driven 
campingmöjlighet kvar i Svea Rike. – 
Campingen vid sjön Yngen, utanför Pers-
berg i Filipstads kommun, är dock fortfa-
rande naturistplats. Detta genom att Värm-
lands Naturistförening tagit över markom-
rådet.

FINLAND 

Sommarmöte i Satakunta
Sommaren 2015 hålls mötet på en stugby 
i Säkylä vid sjön Pyhäjärvi, 8 mil norr om 
Åbo.
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2016

Hans Lundström avlider
En entusiastisk naturist
Hans Lundström föddes i Stockholm 1940.
Redan i 20-års åldern valde han, naturist 
och båtägare, att bli medlem i Idskärsföre-
ningen Stockholms Naturvänner. 

I NSNV – en då mycket aktiv förening – 
blev han snart föreningsordförande.

I styrelsen för Sveriges Naturistförbund 
var han vice förbundsordförande 1969-
1970, och tillförordnad förbundsordföran-
de 1970-1971 sedan Bertil Flood lämnat 
styret. Bertil Sefbom var förbundssekrete-
rare.

Stora Idskär – en gång på tiden

Detta var under en tid då SNF var mycket 
framgångsrikt – det finns ingen jämförelse 
med någon annan period i förbundets his-
toria. 

Förbundsstyrelsen arbetade målinriktat för
att åstadkomma bättre förutsättningar för 
naturismen. Det gällde i första hand att 
etablera skyltade nakenbad, inget sådant 
fanns i Sveriges land vid denna tidpunkt. 

1970 öppnades det första nakenbadet i 
SverigeI

I Piteå stad i Norrbottens län fick man 
framgång. Här öppnade Sveriges första 
officiella nakenbad sommaren 1970. Hans
Lundström och hans förening, Stockholms
Naturvänner, var i hög grad aktivt medver-
kande i denna stora framgång för Sveri-
ges Naturistförbund.

Kemist i cellulosaindustrin
Hans Lundström blev kemiingenjör 1960, 
Fil Lic i organisk kemi 1969, Fil Dr 1972. 
Forskare vid Svenska Träforskningsinstitu-
tet 1969-1972. Sedan följde två år i USA, 
som ”Post doctorate” vid University of 
Montana, 1972-1974.

Åter i Sverige flyttade Hans till Sundsvall 
där han var anställd vid SCA 1974-2002: 
Forskningsingenjör, chef forskningslabora-
torium, specialist.

Med början 1993 fick Hans flera internatio-
nella uppdrag  inom cellulosa-industrins 
ram. Utlandsuppdragen medförde att han 
under flera år vistades i Tyskland under en
stor del av året. Där blev han medlem i 
den stora naturistföreningen Orplid Darm-
stadt och knöt många kontakter inom den 
internationella naturismen.
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Nat-Y-risten – en ny förening!
På hösten 2006 startade Hans Naturistför-
eningen Nat-Y-risten i Sundsvall. Han ord-
nade badtider i Alnöbadet. 

I grannkommunen Timrå fanns ett skyltat 
nakenbad, längst ut mot havet i Indalsäl-
vens delta. Långt från parkeringen och en 
smula kylslaget i havsvattnet. Hans ville 
ha ett lättillgängligt nakenbad vid någon 
insjö i Sundsvalls kommun. Han bearbeta-
de den kommunala förvaltningen och ar-
betet blev framgångsrikt.

I mars 2009 beslutade fritidsnämnden i 
Sundsvall att Väster-Lövsjön i Sättna blev 
skyltat nakenbad och NF Nat-Y-risten fick 
ansvaret att driva badet. 

Väster-Lövsjön – ett fint nakenbad under 
två somrar, 2009-2010

Det var en försöksverksamhet som kom 
att omfatta även säsongen 2010. Efter va-
Det var en försöksverksamhet som kom 
att omfatta även säsongen 2010. Efter va-
let på hösten 2010 blev det en ny politisk 
majoritet i kommunen som stängde na-
kenbadet i Väster-Lövsjön.

Hans kraftsamlade nu utvecklingsarbetet 
inom föreningen för att ordna ett eget om-
råde för Nat-Y-risten, det var flera platser 
som undersöktes. – 2012 hade man hittat 
ett ställe som uppfyllde kraven. Men tids-
förhållandena var knappa. Innan finansie-

ringen kunde ordnas hade ägaren sålt ob-
jektet till en annan köpare. 

Nordic Walking – Stavgång
Stavgång, eller som Hans föredrog att 
säga, Nordic Walking, var en motionsidrott
som Hans ägnade sig åt sedan han blivit 
pensionär. Han menade att naturdräkten 
var lämplig sportklädsel när det gällde 
stavgången. 2015 kom boken Nordic 
Walking – Stavgång för naturister
Författare: Johanna Lundqvist & Hans 
Lundström. Förlag: Vulkanmedia.

---

Not. Boken finns att köpa på Adlibris och 
Bokus

Nytt projekt …
På områdesfronten dök det upp ett intres-
sant projekt. På Tjuvholmen, en ö i ham-
ninloppet, inte långt från nya E4-bron, tän-
ker Sundsvalls kommun ordna ett fritids-
område. – Nat-Y-risten hade gjort flera bå-
tutflykter till ön, och där borde det gå att 
ordna ett nakenbad. Hans var drivande 
även i detta projekt.

Men, julen 2015 är Hans Lundström inta-
gen på sjukhuset i Sundsvall. Han har en 
mycket allvarlig sjukdom och avlider, 76 år
gammal, 25 februari 2016.

En entusiastisk naturist och en enga-
gerad arbetare i naturismens vingård
har lämnat oss.

Vi skall vårda hans minne och fort-
sätta hans arbete för naturismen i 
Sverige!
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SNF-tidskriften 
Tillsammans nekar 
publicering av minnes-ord
på redaktionell plats.
I en traditionell föreningsrörelse är seden 
att personer som gjort betydande insatser 
inom verksamheten hedras med minnes-
ord. Tillsammans har tidigare publicerat 
sådana artiklar. Men när Hans Lundström 
avlider införs en ny policy. Sådana artiklar 
får bara publiceras under respektive före-
ningsspalt. – Hans Lundströms egen före-
ning är ju inte längre med i SNF. Men han 
var från 2005 till sitt frånfälle 2016 även 
medlem i Nakenkultur. Hans Lundström, 
som många år varit ordförande i Stock-
holms Naturvänner, och som sedan starta-
de Sundsvallsföreningen och var dess 
ordförande 2006-2016, får följaktligen min-
nesord redovisade under uppsalaförening-
ens logga. Hans Lundströms unika insat-
ser inom SNF gjordes under 1969-1971, 
det stora genombrottet när det första skyl-
tade nakenbadet öppnade i Piteå. Hans 
var den drivande kraften i detta utveckling.

Göteborgs 
Friluftsförening firar 80 år
För 80 år sedan hände en hel del inom 
naturiströrelsen i Sverige. Nordiskt Natu-
ristförbund, NNF, bildades på Flisön i Ös-
tergötlands skärgård och samma år starta-
de tre föreningar verksamheten: Göte-
borgs Nudistförening, Stockholms Natur-
vänner, och Nordiskt Naturistförbund i 
Malmö, en lokal avdelning inom allnordis-
ka NNF.

NNF bytte 1939 namn till Nordisk Solsport
men 1945 avvecklades lokalavdelningen i 
Malmö. Stockholms Naturvänner sålde 
2014 naturistön Stora Idskär, inköpt 1948, 
och året därpå avslutade föreningen sin 
verksamhet. 

Men Göteborgsföreningen, som 1964 byt-
te namn till GÖTEBORGS FRILUFTS-
FÖRENING, lever och verkar i högönsklig 
välmåga.

Naturistparadiset i södra Bohuslän  Foto 
GFF
Området på Bohus Björkö förvärvades
1938, ”16 tunnland och 500 meter strand”.
Idag är det Sveriges näst äldsta naturist-
plats. Bara Svenska Friluftsföreningens 
område vid Återvall på Ingarö är äldre. Det
öppnades 1933.

Göteborgsföreningen började redan på 
1940-talet med att bygga stugor på områ-
det. Även förbundet Nordisk Solsport ord-
nade med en stuga på området för sina 
medlemmar. 

När Nordisk Solsport 1979 blev en lokal 
förening i Bergslagen, genom samman-
slagning med Bergslagens Fribads- och 
Naturistförening, inlöstes Solsportstugan 
av GFF. 

Stugan är nu en av två hyrstugor som 
finns på området. De övriga stugorna ägs 
av medlemmar i föreningen, stugägarna 
har lagfart på sina stugor. Därutöver finns 
campingplatser för tält och husvagnar.

NATURISTPLATSER

Björsbo Forest and Lake 
Hideaways
Den nedlagda naturistcampingen Björsbo 
(1995-2015) dyker oväntat upp på nätet. 
Stället har bytt namn och nu gäller Clot-
hing Optional-camping. 

Det är tillåtet med fribad på campingen vil-
ket betyder att du kan välja att bada, basta
och sola utan kläder, om du vill. På ge-
mensamma ytor, som i receptionsområdet,
vid grillplatsen mitt på campingen och vid 
servicebyggnader, är klädsel obligatorisk.

Om Björsbo Cloting Optional medräknas 
finns därmed 12 ”naturistcampingar” i 
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Svea Rike. Dessutom Umenaturists årliga 
läger på Lyckebo.

Nakenbadet Stenöorn – 
förändringar behövs

Stenö är en halvö vid Söderhamnsfjärden.
Stenö camping har en stor badstrand på 
södra sidan. På norra sidan, finns hyrstu-
gor och ett hundbad. Yttre delen av halvön
kallas Stenöorn och där finns ett naturre-
servat som ska skydda fågellivet. Därför 
är det tillträdesförbud under tiden 1 april-
31 augusti. 

Ett staket avgränsar naturreservatet. Och 
en liten strandremsa, som utnyttjas av na-
kenbadare, ligger inklämd mellan staketet 
och hundbadet. Det finns sandgropar för 
solbad, men för att komma ut i det lång-
grunda vattnet måste man passera en del 
vass. Badfolket har byggt enkla bryggor i 
vassen och nya sådana planeras. 

Dragningen av stängslet har genom åren 
varit ifrågasatt. Innan det fanns på plats 
badade nakisfolket längre ut på stranden. 

Den 30 juni publicerade Söderhamns-Ku-
riren en insändare, under signaturen 
”Skattebetalare”, som tog upp behovet att 
göra något åt ”det eftersatta nakenbadet” 
vid Stenö. Kommunen hade då tagit ett 
beslut att rusta upp den stora textilstran-
den vid campingen för 0,5 miljoner kronor.
”Ska inte Söderhamns kommun kunna ha 
ett välskött nakenbad, precis som de and-
ra kommunerna i länet?” frågade insända-
ren.

Den 19 juli publicerades en ny insändare, 
som påpekade att nakenbadandet på Ste-
nöorn hade gamla anor. Redan i början av
1900-talet var här en tillflykt för kvinnorna i
Sandarne med svalkande nakenbad under
varma sommardagar. På 1970-talet fanns 
skyltar om nakenbad uppsatta. Naturre-
servatet bildades 1978 och utvidgades se-
dan 1993. Stängslet kom till 1999 och det 
drogs rakt genom nakenbadet. Utanför 
stängslet återstod endast en liten strand-
remsa där nakenbadarna kunde hålla till.

Och det innebär att nakenbadet i Söder-
hamns kommun inte är mycket att skryta 
med. 

Signaturen ”Naturvän” skriver: 

Sommar och semestertid innebär att Sö-
derhamns kommun gästas av turister, 
både svenska och utländska. Ett flertal av 
turisterna som kommer till Stenö camping 
gör det av en särskild anledning; de vill 
besöka nakenbadet. Men besvikelsen 
över den trånga ytan, den ökande tillväx-
ten av vass och avsaknad av en toalett, bi-
drar till att de i vissa fall inte återvänder.

Insändaren avslutade med denna uppma-
ning:

Enligt Länsstyrelsens bevarandeplan, som
upprättades 15 december 2006, var nytt-
janderätten outredd. Därför behöver Sö-
derhamns kommun och Länsstyrelsen ge-
nast starta ett samarbete för att se till att 
snarast åtgärda det som har blivit fel och 
att badet som nyttjas även får fortsätta att 
finnas i framtiden.

NATURISTVERKSAMHET

Nordisk Träff på Paradiset
En ”Nordisk Träff” äger rum på Paradiset i 
Kyrkhult. Datum 23-26 juni, alltså midsom-
marhelgen. Men besöksantalet blev lågt.

På 1970-talet arrangerades regelbundet 
Nordiska Stämmor, där förbunden i Sveri-
ge, Danmark och Norge samarbetade. 
Norrmännen tog upp traditionen förra året 
och bjöd in till Nordisk Träff på Sjøhaug. 
Träffen ägde då rum under helgen efter 
midsommarhelgen. 
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WEBBEN

Webbtidskriften 
Naturisten får en webb-
upplaga
Webbtidskriften Naturisten har funnits på 
www.naturisten.se sedan starten 2006. 
Från och med 2016 finns Naturisten även i
en ”blogg-upplaga” 
https://naturistensite.wordpress.com/ Den 
främsta fördelen är att läsbarheten blir 
god, även på små skärmar, surfplattor och
mobiltelefoner. Artiklarna exponeras på 
bredden och det finns sökfunktioner och 
arkiv inbyggda i bloggen. 

SNF

SNF:s kommunenkät
SNF skickade under våren 2015 ut ett 
frågeformulär till Sveriges kommuner an-
gående nakenbad och campingar.

Enligt redovisningen i Tillsammans nr 4 är 
det 217 kommuner (av totalt 290) som 
svarat. I dessa kommuner finns samman-
lagt 26 skyltade nakenbad. I SNF:s dia-
gram redovisas dock bara 23 badplatser –
Enligt vår egen Naturistens Handbok finns
det totalt 33 skyltade bad, dessutom 17 
etablerade nakenbad utan officiell skylt-
ning.
Nu är det svårt att räkna badplatser efter-
som kriterierna varierar. ”Skyltat bad” där 
ska det finnas en officiell skylt, uppsatt av 
kommunen eller annan markägare.

Men ibland finns bra nakenbad utan nå-
gon skyltning. Ett exempel är Lyckesand 
vid Bödabukten på norra Öland. Här finns 
ett mycket fint nakenbad men det har till-
kommit ”spontant”, utan att Borgholms 
kommun behövt lägga två strån i kors. 

SNF:s riksmöte

Även detta år har SNF valt att förlägga för-
bundsstämman på den privatägda natu-
ristcampingen i Kyrkhult i Blekinge. Plat-
sen vid Slagesnässjön kom till redan på 
1960-talet och har haft olika namn, 

Snapphanegården, Partisanen, Paradiset 
Partisanen. 2016 var tionde gången som 
mötet hålls i Kyrkhult; en rekordnotering 
som delas med Solhejdan i Skanör. 

MEDIA

Fotograf på nakenbad 
misstänkt för misshandel
Den 25 juli rapporterar GöteborgsPosten 
om en incident på nakenbadet vid Mell-
bystrand. En man kom till nakenbadet fullt 
påklädd och började filma med sin mobil. 
Nakenbadarna gillade inte detta och det 
blev bråk i dynerna. Filmaren knuffade ner
en av badarna så våldsamt att denne blev 
skadad i handen.

Tidningen skriver: Filmaren är nu miss-
tänkt för misshandel, men att filma på 
stranden är inget brott.

– Att smygfotografera, eller smygfilma, är 
inte okej, men så länge det görs öppet så 
är det ingen olaglig handling, sade Björn 
Astell vid Laholmspolisen.

DANMARK

Danske Naturister köper 
Tysmosen
Danske Naturister har nu över 1200 med-
lemmar och sju lokala föreningar.

Totalt finns åtta naturistcampingar i Dan-
mark:

Två på Själland, två på Fyn och fyra på 
Jylland. De två största campingarna, Ky-
sing vid Aarhus och Solbakken vid Isefjor-
den, mitt på Själland, drivs av fristående 
föreningar. 

Naturistcampingen Tysmosen, 23 km väs-
ter om Köpenhamn, inköps 9 april av DN. 
Platsen har under några år varit en före-
ning inom Danske Naturister.

De fem återstående campingarna är an-
slutna till Dansk NaturistUnion. 

Albuen Strand Camping
Danske Naturister skriver ett avtal med 
denna camping som ligger på västra spet-
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sen av Lolland. DN:s medlemmar får sam-
ma rabatt som medlemmarna i Dansk 
Camping Union.

Ett litet område på campingen är skyltat 
som naturistplats, det går att vara där utan
kläder. Dock behövs beklädnad när man 
utnyttjar campingens faciliteter, ingen ser-
vice finns på naturistavdelningen. 

Campingen ligger alldeles ovanför stran-
den och det går bra att nakenbada och 
även ta en vandringstur utan klädtvång.

Okej att vara naken i 
skogen
Naturstyrelsen är en del av Miljødeparte-
mentet och administrerar skog och mark i 
Danmark. På hemsidan kan vi nu läsa, att 
nakenhet i de danska skogarna är helt 
okej. Nakenheten i sig är inget lagbrott. 
Men det krävs förstås ett anständigt upp-
trädande. 

Mette Duekilde, ordförande för Danske 
Naturister säger: ”... en en glædelig nyhed
for friheden til at opleve naturen nøgen”. 

Hon fortsätter: Danske Naturister har se-
dan 2010 tagit initiativ till en rad ”nøgen-
vandreture” och ”nøgenpicnics” i skogs-
områden och i parker. Praxis har varit att 
inhämta tillåtelse från markägare och att 
meddela polisen om verksamheten. När 
polisen prövat om nakenheten i dessa fall 
kunde anses förolämpa andra eller vara 
förargelseväckande har det varit viktigt att 
verksamheten skett med tillåtelse av mar-
kägaren. Med Naturstyrelsens nya besked
kommer det inte längre att vara nödvän-
digt att meddela polisen när vi är nakna i 
statens skogar. 

FINLAND

Vinterträff på Ytterö
Den 22-24 januari har de finländska natu-
risterna sin vinterträff på Strandhotellet i 
Yyteri utanför Björneborg på Finlands bot-
tenhavskust. Ett varierat program med in-
omhusbad, maskerad och dans.

Nakenmilen med 105 del-
tagare!
Nakenmilen i Padasjoki den 17 juni samlar
105 deltagare. Det torde vara nytt delta-
garrekord. Löptävlingen är ett privat initia-
tiv, ingen naturistförening är inblandad. 
Det finländska naturistförbundet stöder 
verksamheten och ordföranden Juha 
Jonsson har själv deltagit i loppet. 

Det är löpning eller gång circa 10 kilome-
ter. Premiäråret 2003 var det fyra deltaga-
re. 

NATURISTIPÄIVÄT 2016 
Det finländska naturistförbundets sommar-
möte äger rum 5-7 augusti. Arrangör är 
föreningen Naturistiliitto, ”Naturenligt”. 

Platsen är campingen Kristalliranta, ”Kri-
stallstranden”, i Säkylä. Det är samma an-
läggning som gästades 2015. Då var det 
180 deltagare, vilket är en mycket god 
uppslutning då det bara finns cirka 500 or-
ganiserade naturister i Finland. 

Säkylä ligger vid Pyhäjärvi i sydvästra Fin-
land, mellan Åbo och Björneborg. 

INF

Känd naturistprofil lämnar
INF-styret
Kanadensaren Stéphane Deschênes är 
en framträdande naturist och kändis i hela
naturistvärlden. Ägare av Bare Oaks Natu-
rist Park och värd för Naturist Living Show 
podcast. 
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Stéphane Deschênes vid infarten till Bare 
Oaks utanför Toronto

Stéphane avgår i januari 2016 från sin le-
dande position i den internationella Natu-
ristfederationen, INF. I ett öppet brev läg-
ger han fram sina förslag till hur organisa-
tionen behöver förändras. 

Första punkten: Naturism – en ideologi el-
ler filosofi. INF-FNI måste komma ihåg att 
naturism är en ideologi eller filosofi, inte 
en aktivitet. – INF-FNI måste vara mer in-
riktade på att främja naturismen som före-
teelse.

Ny president vald på 
Världskongressen
INF:s Världskongress hålls vart annat år. 
2016 är det den 35:e Kongressen, och na-
turistförbundet i Nya Zeeland är värd. 

Referatet från de tre dagarna, 16-20 no-
vember, är en spännande läsning. INF är 
en på pappret stor organisation som trots 
60 år på nacken fortfarande kämpar för att
hitta sin plats i världen, och som ofta be-
skylls för att ”inte göra någonting”. På den 
här kongressen var det förhållandevis få 

deltagare och flera förbund lyste med sin 
frånvaro. Dansk Naturistunion var det 
enda nordiska förbund som sänt en dele-
gat. Det var upplagt för lite nytänkande i 
flera avseenden. 

Sieglinde Ivo från Österrike har varit INF-
president sedan 2008 och INF-styrelsens 
förslag var omval. Före valet fanns ingen 
annan kandidat. Dock tycks det ha varit en
del snack i korridorerna. Vid bordet anmäl-
des Armand Jamier, 51 år, från Frankrike 
som kandidat. 

Och förnyarna lyckades. Armand valdes till
ny INF-president på två år. Röstsiffrorna 
var 104 för Armand och 99 för Sieglinde 
Ivo.

Armand är president i FFN, det stora och 
framgångsrika naturistförbundet i Frankri-
ke. Vid mötet förelåg inga protester mot 
vallängden eller mot presidentvalet. Värl-
dens naturister gladdes åt att en ny INF-
ordförande blivit vald. De franska naturist-
sidorna, och andra webbsidor världen 
över, hyllade den nye INF-presidenten.

Kongressen betraktades som en stor 
framgång för den internationella naturis-
men, flera viktiga motioner hade antagits. 
Efter åtta händelsefattiga år med  Sieglin-
de Ivo hade en ny president, från Frankri-
ke, ett av världens främsta naturistländer, 
valts. Nu fanns framtidstro och förhopp-
ningar bland de delegater som ville ha för-
ändring och framsteg.

Men, några kunde inte erkänna den nye 
presidenten ...
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Motståndarna, de som envetet önskade 
att allt skulle förbli vid det gamla, förmåd-
de inte acceptera att en ny president blivit 
vald. De visade genast dålig stil genom att
vägra vara med på det traditionella grupp-
fotot, de deltog inte i den framtidsdiskus-
sion (Workshop) som utgjorde avslutning-
en på konferensen, de uteblev från gala-
middagen.

Den 3 december 2016 skickas ett medde-
lande (daterat 25 november, mindre än en
vecka efter kongressens slut) från Jean 
Peters, INF:s vicepresident och general-
sekreterare, till alla INF-förbund. Förbun-
den i Österrike, Luxemburg, och Schweiz 
hade inkommit med överklaganden av va-
let till INF-president den 19 november.

Förbunden i Nya Zeeland, Sydafrika och 
Canada protesterar omedelbart mot tan-
ken på att ogiltigförklara valet. De påpekar
att presidentvalet genomförts i endräkt 
och att resultatet måste accepteras. INF:s 
Verkställande kommitté ska tjäna medlem-
marna (de anslutna förbunden) och inte 
agera i egen sak.

Juridiska rådet kallas in
INF:s juridiska råd har enligt stadgarna en 
rådgivande funktion och har ingen rätt att 
upphäva kongressbeslut. Den 19-20 de-
cember har rådet ett sammanträde i Stras-
bourg. Därefter meddelades helt sonika 
att presidentvalet är ogiltigt då de svenska
och norska rösterna, som hanterades av 
Danmark, utan fullmakt lämnats vidare till 
tredje part. Däremot godkändes, konstigt 
nog, de övriga val som genomfördes un-
der samma möte ...

Ett nytt presidentval utlystes att äga rum i 
Wien, Österrike, före juli månads utgång 
2017. I INF:s stadgar finns inget sådant 
”extraval” stipulerat. I det aktuella fallet 
finns inga riktlinjer för vilka förbund som 
ska delta (alla var ju inte med i Nya Zee-
land). 

Vid det juridiska rådets sammanträde till-
frågades Armand Jamier om han förstod 
vilka kostnader som Wien-mötet skulle 
medföra och om han, mot den bakgrun-
den, ville avstå från presidentskapet. Där-

emot fick inte Sieglinde Ivo, den bortrösta-
de presidenten, någon liknande fråga. 
Istället utnämndes hon att vara ”admini-
strativ president” fram till Wien-mötet.

I den så kallade världskongressen i Nya 
Zeeland deltog 28 delegater, röstsiffrorna 
104-99 förklaras att INF har ett system 
med röstning genom ombud, varje lands 
delegat disponerat ett antal röster som 
motsvarar antalet INF-anslutna personer i 
respektive landsförbund. Sverige hade 7 
röster och Norge 6, men då dessa länder 
inte hade någon delegat vid mötet hade 
DNU, det danska INF-förbundet, fått upp-
draget att förvalta dessa röster. När DNU:s
representant före omröstningen måste 
lämna mötet delegerade han de 4 danska 
rösterna till Nya Zeeland. Rösterna från 
Sverige/Norge lämnades över till Thailand.
– Så märkliga är turerna i INF:s procedu-
rer!

Enligt uppgifter på webben tror man att 
beslutet om omval bygger på antagandet 
att dessa svensk-norska röster hamnade 
hos Armand och därmed skulle ha avgjort 
valet till hans fördel. Men den thailändske 
delegaten, dansken Gregers Mᴓller, säger
på sin webbsida att dessa 13 röster i själ-
va verket lades för Sieglinde. I så fall skul-
le hon, utan dessa röster, hamnat i ett 
större underläge.

I protokollet från Strasbourg läser vi:

INF:s juridiska kommitté beslutar att valet i
Nya Zeeland av INF-president inte anses 
vara legalt då rösterna från Sverige och 
Norge först överlämnades till Danmark 
och sedan till ett tredje land. Enligt INF:s 
statuter är detta inte tillåtet och Juridiska 
kommittén beslutar att Sveriges och Nor-
ges röster inte skall räknas i valet. Därav 
följer att det är omöjligt att avgöra vem 
som fick flest röster och därmed vem som 
blev vald som president.
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2017
Bertil Sefbom avlider

Naturisten Bertil Sefbom avlider 24 febru-
ari, han skulle sommaren 2017 fyllt 96 år. 
Han var hedersmedlem i Nat-Y-risten och 
Nakenkultur.

En stor förlust för naturismen, Bertil arbe-
tade aktivt med organiserad naturism i 
Sverige, med början 1941 i tidskriften Sol-
vännen.

1970 var han sekreterare i SNF och arbe-
tade då tillsammans med Hans Lund-
ström, vice förbundsordförande, för att 
öppna skyltade nakenbad i Sveriges land. 
Detta lyckade på sommaren 1970 då det 
första officiella nakenbadet öppnades i Pi-
teå.

Hans ord på dödsbädden, som förmedlats
till oss:

Fortsätt arbetet med att skapa 
fristränder för nakenbad!

Bertil bodde i Bogården utanför Vallsta i 
Hälsingland. 95-års dagen firade han med
en kajaktur på Ljusnan

En entusiastisk naturist!
När Bertil Sefbom föddes i Gävle 10 juli 
1921 fanns ingen organiserad naturism i 
Svea Rike, den första naturistföreningen 
bildades 1932: 

– Naturismen gick i linje med mitt intresse 
för friluftsliv, frisksport och hälsa. Bada na-
ken var inget märkvärdigt. Jag hade vuxit 
upp med det i Gävle. Vi brukade ro ut till 
en holme och bada nakna.

Bertil lämnade hemstaden när han var 17 
år och gick till sjöss. Han utbildade sig till 
sjöingenjör. Aktiv inom naturismen blev 
han i början av 1940-talet som fotograf i 
naturisttidskriften Solvännen som gavs ut i
Malmö. 

Aktiva naturister i Danmark
Kontakterna med naturiströrelsen i Dan-
mark odlade Bertil flitigt genom åren. Han 
besökte Solsportön Hyldeholm där idrott 
och sunt leverne stod i centrum. Han del-
tog i de skidläger som danska Solsport 
ordnade i Norge.

Det dåvarande danska förbundet jobbade 
aktivt med nakenbad. Man bussade ut ett 
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gäng naturister till någon lämplig bad-
strand. När folk väl fått se, att det gick all-
deles utmärkt att bada näck, åkte man vi-
dare till nästa strand.

Bertil tyckte att det är hög tid, att vi i Sveri-
ge gör som danskarna gjorde, på 1960-ta-
let.  Vi naturister måste träda fram som 
goda exempel. Om vi nakenbadar på 
stränderna, så kommer textilarna bli varse
att nakenbadande är sunt och naturligt.

Friskvård och aktiv naturism
Bertil bodde under flera decennier i Motala
och hade anställning på Motala Verkstad. 
Han var säkerhetschef på på det stora fö-
retaget. 

Bertil startade föreningen ÖSTERGYLLEN*
1970. Han var då sekreterare i SNF. När 
förbundet kontaktade ALLA Sveriges kom-
muner om öppnande av skyltade naken-
bad var det han som höll i pennan. Han 
fick också ordna invigningar av de nya na-
kenbaden, på Öland och i Filipstad.

Idrotten var för honom en viktig del av na-
turismen. Han introducerade volleybollen 
inom svensk naturism. Det viktiga i natu-
rismen var frisksporten och den sunda 
livsföringen. Att vara naken var för honom 
en helt naturlig konsekvens, inte ett själv-
ändamål. 

Bertil på gång med stavgång 2014

1987 återvände Bertil till Gävleborgs län. 
Han bodde utanför Vallsta i Hälsingland, 
vid Ljusnan, någon mil nedströms Järvsö. 

Naturist under nästan 100 år
Bertil har varit med om hela utvecklingen 
inom SNF under de 60 år som gått sedan 
1957. Det naturistförbund som hade som 
MÅL att ordna skyltade nakenbad och 
skapa möjligheter för naturistliv.

För några år sedan frågade vi Bertil vad 
han ansåg om dagens svenska naturism 
och vad som kunde bli bättre:

– Framför allt är det mer aktiv naturism 
som behövs.  Nu verkar alla vara inriktade
på stillasittande. Naturismen tycks bestå 
av att "dricka kaffe utan byxor".

Den enda fysiska aktivitet som förekom-
mer är att "borsta skorpsmulorna från 
bröstet". – Denna ironiska sentens om da-
gens flegmatiska naturister, är formulerad 
av Bertil och har fått stor spridning.

Bertil Sefbom efterlyste mer fysiska aktivi-
teter inom "rörelsen". Förr spelades volley-
boll och praktiserades gymnastik. Idag är 
det på sin höjd någon enstaka förening 
som utövar god och stilenlig naturism, och
nya friska aktiviteter som stavgång, medi-
tation och yoga.

Devisen "sund själ i sund kropp" hördes 
förr i naturistleden, numera hörs inte 
mycket i den vägen.

– Aktiviteter på naturistplatserna och ut-
flykter i naturen måste vi ha, om vi ska 
kunna få med yngre personer. Om inte 
kommer rörelsen snart att vara helt och 
hållet avsomnad.

Fortsatta problem med 
minnesord i Tillsammans
Förbudet mot Minnesord i Tillsammans, 
som infördes vid Hans Lundströms frånfäl-
le, vidmakthålls fortfarande. Bertil Sefbom 
som – tillsammans med Hans Lundström 
– åstadkom SNF:s genombrott 1970, som 
startat Östergyllen 1970 och som sam-
mantaget gjort förbundet stora tjänster un-
der långliga tider, får nu sitt äreminne pu-
blicerat i uppsalaföreningens obskyra 
spalt i Tillsammans. Och nu gäller en re-
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striktion, bara 200 ord får minnesorden 
omfatta. –  Bertil Sefbom har vid ”90 år” 
och i flera andra tidigare artiklar fått sina 
insatser inom naturiströrelsen avhandlade 
på redaktionell plats, men när han nu avli-
der är det knäpptyst på Tillsammans re-
daktion. – Dock publicerar SNF på Natu-
ristportalen en text som utarbetats av Na-
turistens redaktion.

Naturismen i Sverige firar 
85 år 

2017 kan vi se tillbaka på 85 naturistår. Ti-
deräkningen börjar våren 1932 då profes-
sor Johan Almkvist startar, 

HÄLSA GENOM NAKENKULTUR  . 
Den första naturistföreningen i Sverige! 

Året efter arremderade föreningen sin fri-
luftsplats vid Återvall på Ingarö utanför 
Stockholm. 

År 1941 bytte föreningen namn till  
SVENSKA FRILUFTS-FÖRENINGEN.
Tjugofem år senare togs beslutet att bilda 
ett naturistförbund i Sverige. 

Det var sommaren 1957 och mötet hölls 
på Hjälmarens Björkö i Närke. 2017 är det
dags för SNF att begå sitt 60-års jubileum!

Mötet på Hjälmarens Björkö 1957

Än viktigare för naturismen i Sverige är 
dock att blicka framåt, mot kommande ti-
der.

Vilka mål strävar vi efter? SNF:s mål – en-
ligt stadgarna – är fler nakenbad och fler 
campingar. Beträffande campingarna har 
väl utbytet under de sextio åren inte varit 
så stort. När förbundet instiftades på Bo-
hus Björkö sommaren 1958 fanns åtta för-
eningar – varje förening hade en egen fri-

luftsplats. Idag finns elva naturistcamping-
ar. En är privatägd, Paradiset i Blekinge, 
och två föreningar, Ingarö och Bohus Björ-
kö, står utanför förbundet. 

För SNF:s vidkommande är det inte någon
utveckling att skryta med – beträffande fri-
luftsplatser där vi kan övernatta och leva 
naturistliv.

Däremot har vi en mycket bättre situation 
beträffande friluftsbaden. SNF jobbade in-
ledningsvis energiskt med detta projekt 
och det blev resultat. 1970 öppnades det 
första skyltade nakenbadet, i Piteå i Norr-
botten. Nu har vi 50-talet officiella naken-
bad, skyltade eller eljest väl etablerade. 
Men vi måste även notera att naturistbad 
har avvecklats och inga nya tycks vara på 
gång.

Vilka mål har svensk naturism för framti-
den? Nya campingar verkar avlägsna. 
Markpriset i attraktiva områden är högt, 
det är inte lätt för en förening att anlägga 
en camping på egen mark. Hälften av de 
nuvarande campingarna ligger på arren-
derad mark, där kan det bli förändringar 
som kan hota fortsatt verksamhet. 

Beträffande nakenbaden hade vi på 1980-
talet en debatt om skyltade bad för natu-
rister verkligen var den enda och rätta 
vägen. Egentligen är ju nakenbad inget 
märkvärdigt, många tycker att naturdräkt 
eller baddräkt borde vara upp till den en-
skilde att bestämma. 

Att kräva skyltade och inhägnade områ-
den för naturister, är inte det att påstå, att 
vi är konstiga eller farliga och måste hållas
avspärrade från andra? Mer integration 
istället för segregation?

Ja, det finns en del framtidsfrågor att fun-
dera över! Vilken naturism vill vi ha i fram-
tiden i Sverige?

Växjö nakenbad och     
Värends Naturistförening
Stora Pene vid Helgasjön är Sveriges se-
nast tillkomna skyltade nakenbad. Det var 
2015 som Carina Storck övertygade Växjö
kommun om nyttan och nödvändigheten 
att öppna ett bad för alla som vill bada 
klädfritt.
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Badplatsen har fin sandstrand och en bad-
brygga. Under de två åren som gått sedan

skyltarna kom på plats har det blivit en del
förbättringar. Träd som skuggade stranden
har tagits bort. Och ytterligare arbeten är 
utlovade, sly ska röjas och gräsmattor an-
läggas. Bord och bänkar samt grillstad 
planeras.

En skyltad vandringsled som nu går längs 
stranden ska få en ny sträckning utanför 
själva badplatsen.

Den viktiga nyheten är den nya naturistför-
ening som nu håller på att ta form: 

Värends Naturistförening, VÄRNA. 

Naturistföreningen Bara 
Vara läggs ner
Naturist i simhall och bastu. I några länder
i Europa finns möjligheter att nakenbada i 
simhallar och i gemensamma bastur. – 
Utan att någon naturistförening är inblan-
dad.

Även i Sverige har vi haft sådana badan-
läggningar men sedan Aspuddsbadet i 
sydvästra Stockholm revs 2009 är det 
mycket sparsamt med dessa erbjudanden.

Den som vill bada textilfritt i inomhusan-
läggningar är i praktiken hänvisad till de 
badtillfällen som föreningarna anordnar.

Stockholmsnaturisterna har under 2000-
talet kunnat nakenbada med två förening-
ar,Eos, grundad 1975, och  Bara Vara som
startade 2002 för att ”ta vara på” den bad-
tid i Gubbängsbadet som Stockholms Na-
turvänner då lämnade. 

Båda föreningarna hade tider i Gubbängs-
badet. Eos flyttade sedan till Svedmyraba-
det.

2015 fick Bara Vara inga badtider då flera 
mindre bad i Stockholm skulle renoveras. 
Problemen fortsatte och föreningsarbetet 
låg nere under två år. 

Våren 2017 ser föreningen ingen ljusning 
beträffande badtiderna och beslutet tas att
lägga ner verksamheten.

Beträffande inomhus nakenbad i ”naturist-
metropolen Stockholm” blir nu Eos ensam 
herre på täppan. Det är Svedmyrabadet 
söndagar, september till och med maj, kl 
18-20, som gäller.

I Svedmyra finns en bassäng 12 m och 
bastu. Vattengympa och gym ingår i bad-
avgiften. 
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Mittnaturist – nytt namn 
på Sundsvallsföreningen
Naturistföreningen i Sundsvall grundades 
2006 av Hans Lundström. 2017 ändrar 
föreningen i Mellannorrland namn till 
MITTNATURIST. – Sveriges geografiska 
medelpunkt ligger sydväst om Sundsvall. 
Mittuniversitetet är namnet på det regiona-
la universitetet, det finns flera ”Mitt-namn” 
i grannskapet.

Två nya 
naturistföreningar i 
Sverige
Efter Bara Varas nedläggning återstår 24 
föreningar som driver naturistverksamhet. 
Dessutom ”Naturistföreningen Paradiset” 
vid den privatägda campingen i Kyrkhult, 
en ”särskild intressegrupp” inom SNF.

Under hösten 2017 tas de första spadta-
gen för att grunda två nya naturistföre-
ningar. 

VÄRENDS NATURISTFÖRENING, 
VÄRNA, har det nya nakenbadet i Växjö,
som bas.

I Linköping bildas 
NATURISTFÖRENINGEN VITALA 
FOLKUNGALAND. 
Viggebybadet söder om staden är ett 
”träffställe” men avsikten är att finna nya 
eller nygamla platser för nakenbad i cen-
trala Östergötland. 

NF Östergyllen (1970-2012) hade samar-
bete med kommunen och värnade om na-
kenbadet Viggeby. När föreningen avveck-
lades minskade kommunens intresse att 
vidmakthålla Viggeby (norra badet) som 
nakenbad. Dessutom menade man att 
textilfolk borde få tillträde till även detta 
bad, vilket medförda att nakenbad-skyltar-
na togs bort. Viggeby (norra badet) fortsät-
ter dock i praktiken att frekventeras av 
klädfria badande. 

Hur utvecklingen blir i fortsättningen åter-
står att se. Vitala Folkungaland har även 
inriktning mot att ordna inomhusbad. – 
Östergyllen hade sådan verksamhet i 

Ljungsbro under många decennier. Under 
de sista åren var det bad i Landeryd i söd-
ra delen av Linköping.

Även Solrosen vid Motala Ström om-
nämns vid uppstarten av den nya före-
ningen som en naturistbadplats. Solrosen 
arrenderas sedan 1983 av SÄLLSKAPET 
SOLROSEN, under åren 1972-1983 var 
stranden föreningsområde för Östergyllen.

I östra Östergötland ligger sedan 1969 
Vikbolandet, f d Canp Tyrol, som ägs 
av NF VIKBOLANDET sedan 1992.

26 naturistföreningar i 
Sverige
De nya föreningarna i Småland och Öster-
götland innebär att vi har 26 naturistföre-
ningar som är verksamma i Sverige. 27 
om vi medräknar ”intressegruppen” på Pa-
radiset i Kyrkhult. 

Hösten 2017 finns inga meddelanden om 
inomhusbaden i Vänersborg (Trestad), 
verksamheten kan ha upphört eller också 
är det fråga om ett temporärt uppehåll. 

NATURISTPLATSER

Ny servicebyggnad på 
Återvall
Svenska Friluftsföreningen har sin frilufts-
plats i Återvall på Ingarö. Det är Sveriges 
äldsta naturistområde. Föreningen, som 
då hette Hälsa genom Nakenkultur, kom 
hit sommaren 1933. Sjön Återvallsträsket 
är en fin badsjö med sandstrand och klip-
por. Det finns småstugor som ägs av med-
lemmarna och fem gäststugor. En klubb-
stuga och en vedeldad bastu.

Nu har föreningen beslutat att bygga en 
ny servicebyggnad, den ska placeras vid 
infarten till området. Där blir det el-anslut-
ning, något som hittills saknats på denna 
naturistplats.

43



Björsbo blir textil 
anläggning
Den naturistanläggning, med privat ägare,
som öppnade i Gnosjö kommun 1995 sål-
des 2014. Den nye ägaren fortsatte dock 
verksamheten under nytt namn och under 
benämningen Clothing Optional. Det var 
tillåtet att nakenbada och eljest vistas na-
ken på delar av området. Men hösten 
2017 kommer meddelandet att Björsbo 
från och med 2018 övergår till att vara en 
ren textilcamping.

Dragonudden – nakenbad 
i fara?
Vid Stöcksjön strax söder om Umeå har 
det varit kommunalt nakenbad sedan 
1970-talet. Föreningen Umenaturist har 
här sitt träffställe.
Men ny bebyggelse tränger sig på. Bland 
det inflyttade villafolket finns en del som 
inte förstår fördelen med klädfritt badande.
De kommer till Dragonudden och badar 
med kläderna på. Detta är ju inte så trev-
ligt för nakenbadarna som här har sin 
enda skyltade fristad i landskapet Väster-
botten.

De kommunala myndigheterna verkar inte 
veta hur de ska hantera detta. I och för sig
gäller, även på detta bad, allemansrätten. 
Ingen – varken de kommunala myndighe-
terna eller en naturistförening – kan tvinga
någon till nakenbad på ett allmänt bad, så 
är det. Men att bada klädfritt är en mänsk-
lig rättighet. Och i Umeås vidsträckta kom-
mun måste det gå att ordna så att naken-
badarna slipper bli invarderade av textil-
folk, tycker vi naturister.

Nakenbadet Stenöorn
Nakenbadet på norra sidan av Stenö i 
Sandarne utanför Söderhamn har hävd 
sedan många decennier. Men när yttre de-
len av halvön blev naturreservat med till-
trädesförbud drogs gränsen så olyckligt, 
att den fina stranden hamnade precis på 
fel sida av staketet. Istället fick nakenba-
darna hålla till godo med en igenvuxen 
strand där det är svårt att komma ut i vatt-
net.

Tillträdesförbudet gäller 1 april till 31 au-
gusti. Övriga del av året är det fritt fram att
vandra i naturreservatet och att besöka 
den fina stranden ”alldeles intill staketet”.

Naturistföreningen Gävleborg går våren 
2017 in med en dispensansökan för att få 
tillträde till en liten bit av stranden, 40 x 10 
meter, åtminstone under en del av badsä-
songen. Länsstyrelsen avslår denna ansö-
kan men föreningen överklagade hos 
Mark- och Miljödomstolen. Den 30 augusti
kommer domstolens beslut: NF Gävle-
borgs överklagande avslås.

SNF

SNF:s riksmöte
Sommarmötet äger rum på Gustavsberg i 
Nora. Bergslagens Solsport är värd. Det 
åttonde gången som riksmötet hålls på 
NBS-område vid Norasjön.
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SNF 60 år
Vårt svenska naturistförbund firar 2017 
sextioårs jubel. Beslutet att bilda SNF togs
1957 vid ett möte på Hjälmarens Björkö. 
Förbundet bildades formellt 1958 på Bo-
hus Björkö. SNF:s mål  var att åstadkom-
ma skyltade platser för nakenbad. Detta 
lyckades 1970 då det första officiella na-
kenbadet öppnades i Piteå. 

Fler badplatser tillkom under 70- och 80- 
talet, och många nya föreningar. Men se-
dan slocknade glöden. Under de senaste 
decennierna har vi bevittnat nedläggning-
ar och endast få positiva förändringar.

Styrelsen i SNF säger sig ha endast admi-
nistrativa och representativa uppgifter. 
Och med representation menas besök hos
de danska och norska naturistförbunden 
samt flitigt deltagande vid INF:s internatio-
nella och europeiska möten.

SNF:s av styrelsen initierade verksamhet i
Sverige består i utgivningen av medlems-
tidskriften Tillsammans, fyra nummer per 
år. I övrigt är det föreningarna själva som 
högst egenhändigt ska klara av att driva 
verksamheten framåt och sköta alla kon-
takter med kommuner och andra mar-
kägare. Samt arbeta för att värna och vår-
da naturismen i Sverige. För styrelsen i 
SNF vill inte syssla med sådant …

Frågan är förstås vilken nytta vi har av ett 
förbund/en förbundsstyrelse som ”inte gör 
något” och om vi får valuta för den för-
bundsavgift, 180 kr per enskild eller per 
par, som vi betalar in. 

MEDIA

Oskyltat i Ystad
Ystads kommun får i början av sommaren 
ett brev från en kommuninnevånare som 
kräver att ”nudistbadet vid Snurrevägen i 
Sandskogen” markeras med skyltar: 

Jag hade önskat att det var skyltat var nu-
disterna ”ska” vara. Förra året var där ex-
tremt mycket nakenbadare. Tidigare har 
nudisterna mest hållit till vid fortet men nu 
finns de längs hela stranden.

Vill inte köra hit mer med mina barn då jag
finner det osmakligt men de gillar närhe-
ten till Nybroån.

Men någon kommunal skylt blir det inte, 
skriver Ystads Allehanda: ”Det är inget of-
ficiellt nudistbad. Men man kan aldrig för-
bjuda någon att bada naken, säger gatu-
chefen i Ystads kommun”.

Däremot finns en skylt vid kommunens nu-
distbad Tyge-Backåkra som ligger i Hage-
stads naturreservalt, några mil öster om 
Ystad.

Drönare över nakenbadet 
i Malmö
Den 21 augusti, vid 16-tiden ser nakenba-
darna i Kallbadhuset i Ribersborg att en 
drönare cirklar över området. Man larmar 
en anställd på badet som sprang ut på 
bryggan där drönarpiloten stod och styrde 
den kamerautrustade flygfarkosten.

Mannen är nu polisanmäld. Rubricering 
kränkande fotografering alternativt ofre-
dande.

Paradiset SPA i 
Örnsköldsvik

Ett badställe att rekommendera! Hör här:

Fråga: Varför får man inte ha badkläder
i bastun när man får ha det på andra 
ställen?

Svar: Badkläder i en bastu har aldrig varit 
hälsosamt och det doftar också väldigt illa.
Största anledningen till att man inte bör ha
sina badkläder på sig i bastun är att bak-
terier och svampar frodas extra bra i den 
fuktiga varma miljön som råder i en bastu 
och att våra badkläder är utmärkta "spri-
dare" av dessa. Det bästa är alltså att 
man duschar noga både före och efter  
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bastun, samt att man har med sig en ren 
och torr handduk att sitta på.

Fråga: Får man vara naken i Spa-avdel-
ningen?

Svar: I våra bastur är det helt ok att vara 
naken. Det är faktiskt så att vi rekommen-
derar att man bastar hela kroppen. Upple-
velsen och effekterna blir mycket starkare 
då.

DANMARK

Tysmosen FriluftsCenter
Danske Naturister, som äger Tysmosens 
naturistplats, i Ballerup utanför Köpen-
hamn, är i färd med att rusta upp och byg-
ga om den gamla campingplatsen.

Man vill göra ”den gamle mose” till ett po-
pulärt träffställe för naturister. Café Friste-
det är ett projekt, det ska bli ett självstän-
digt utflyktsmål, öppet för alla att besöka.

Naken bangolf
Den 9 augusti bjuder Danske Naturister in 
till ”Demonstration mot kroppsskräck” på 
Lyngens Café og Minigolf i Vig, en liten 
stad på norra Sjælland. DN ville skapa en 
debatt och dialog om nakenskräck och to-
lerans av naturlig nakenhet. Deltagarna 
spelade bangolf och kunde vara nakna el-
ler påklädda, helt enligt eget val. 

NORGE

UNG NNF
Norsk Naturistforbund har startat en ung-
domsgrupp, UNG NNF, och nu ska det bli 
fart och fläkt i naturismen i Norge. Den 21 
maj inbjuder man till Nakengolf i Oslo i 
samarbete med Oslo Camping.

”Ta turen innom du også. Gratis inngang. 
Håper vi ses”, skriver UNG NNF på FB.

Helgen 11-13 augusti kallar det nya ung-
domsförbundet inom Norsk Naturistfor-
bund till ett möte på Sjøhaug, naturistcam-
pingen utanför staden Moss vid Oslofjor-
den. 

FINLAND

Naturistkarnevalen
De finländska naturisterna firar även i år 
en naturistkarneval på ett strandhotell i 
Yyteri utanför Björneborg. Det är ett 
veckoslutsarrangemang, i år är datum 10-
12 februari. Årets tema är snö. Nakenhe-
ten är påbjuden klädsel under hela evene-
manget.

Finland – Nakenmilen 
med 120 deltagare
Nakenloppet Nakukymppi i Padasjoki den 
16 juni har rekorddeltagande, 120 nakna 
och glada löpare och gångare. – Man be-
höver inte springa, det går bra att gå. 
Även stavgång går an. Enda kravet är att 
man är oklädd.

En kvinnlig journalist från Schweiz fanns 
bland deltagarna, samt löpare från Estland
och Tyskland. Det ska bli ett radioreporta-
ge i Schweiz, Trip to Finland.

Världsrekord i nakenbad
Lördagen den 15 juli 2017, nakenbadarna 
i Finland firar en triumf som ger eko över 
hela världen. Det handlar om att få så 
många nakenbadare i vattnet samtidigt 
och på samma ställe. Hittills har engelsk-
språkiga länder tävlat i denna disciplin – 
Storbritannien, Nya Zeeland, Australien – 
men nu är finländarna på topp. Vi kan inte 
annat än gratulera vårt östra broderland!

Radiostationen Radio Rock 94,9 och Ilo-
saarirock, en musikfestival i Joensuu i Fin-
land som hållits andra helgen i juli varje år
sedan 1971, arrangerar nakendoppet. 
Och det var 789 nakenbadare i vattnet. 
Det tidigare rekordet sattes i Australien, 
där var det bara 786 bara badare. Tre plus
för Finland!
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ISLAND

Naturistgrupp på G
På Twitter rapporterar ”Icelandic nudist” att
det i Island finns en naturistgrupp som pla-
nerar att hyra ett inomhusbad. Trots att Is-
land ligger en bit nordvart i Nordatlanten, 
huvudstaden Reykjavik finns på samma 
breddgrad som Umeå, så är klimatet inte 
avskräckande för naturister. Och varma 
källor där det går att bada året runt hittar 
man på denna vulkanö. I städer och byar 
finns många inomhusbad, islänningarna är
mycket badglada.

INF

Tolv förbund protesterade
mot det ogiltigförklarade 
presidentvalet 2016
Om nu INF-oligarkerna, de som till snart 
sagt varje pris värnar om den bortröstade 
Sieglinde Ivos fortsatta tillvaro som INF-
president, trodde att lugnet och friden 
skulle lägra sig över INF-världen så be-
drog de sig. Den 11 januari skriver repre-
sentanter för tolv naturistförbund ett brev 
till INF och till samtliga INF-förbund, totalt 
finns 16 underskrifter. 

Här förklaras i klara verba att kongressen, 
som enligt stadgarna är INF:s beslutande 
organ, hade fattat sina beslut i god och 
under mötet oomtvistad ordning.

Brevet tar upp fem punkter:

1. Valen genomfördes helt i enlighet med 
stadgarna.

2. De anvisningar som INF har för möten 
ingår inte i stadgarna, dessa anvisningar 
följdes under kongressen.

3. Verkställande kommitténs mandat be-
gränsas av de utfästelser som under mö-
tet gjordes av mötesordföranden; kommit-
tén kan inte nu efteråt ifrågasätta ett val 
som ägde rum i god tro och under beak-
tande av de utfästelser och godkännan-
den som förelåg under mötet.

4. Juridiska rådet har inget bemyndigande
eller någon konstitutionell befogenhet att 
ogiltigförklara ett val.

5. Verkställande kommittén har inget be-
myndigande att avskeda en vald presi-
dent, inkalla en extra fullmäktigeförsamling
eller att genomföra nya val.

De tolv förbunden kräver

att Verkställande kommittén ”helt och 
omedelbart” erkänner valresultatet från 
kongressen 2016

att Verkställande kommittén, alternativt 
någon eller några medlemmar i denna, i 
fortsättningen upphör att motarbeta den 
demokratiska strävan som utgår från fede-
rationerna och som kom till uttryck under 
kongressen 2016

att Juridiska rådet återkallar sin icke kon-
stitutionella deklaration att valresultatet 
2016 är ogiltigt

att den icke konstitutionella deklarationen 
att nyval skall hållas före slutet av juli 2017
återkallas.

Detta är ord och inga visor! 

De tolv förbund som skrev under är – vad 
vi förstår – sådana som var med under 
kongressen. Dansk NaturistUnion är med 
bland undertecknarna, all heder åt detta 
förbund. Men vi undrar förstås vad det 
svenska förbundet tycker i denna sak? Vi 
har inte hört eller sett någon reaktion däri-
från. 

Nygammal president vald 
22 juli 2017
När INF-kongressen öppnas på nytt för 
val av INF-president finns bara en kan-
didat, Sieglinde Ivo från Österrike. Hon 
får dock bara 94 röster medan 103 rös-
tade blankt eller avstod.

Den ”världskongress” som INF hade på 
Nya Zeeland i november 2016 resulterade
i en katastrof. Åtminstone var det en del 
som tyckte detta. Det valdes en ny presi-
dent, Armand Jamier, från FFN, det frans-
ka naturistförbundet. Han fick 104 röster 
mot 99 för den sittande presidenten Sieg-
linde Ivo från Österrike.
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Mötet på Nya Zeeland avslutades utan 
protester och därmed borde allt varit klart 
för den nyvalde presidenten att träda till. 

Men så blev det icke.

Sieglinde Ivo, som agerat som INF-presi-
dent sedan 2008, och som flyttat INF-kon-
toret i Antwerpen hem till sig i Hörsching 
utanför Linz i Österrike, upplevde sig orätt-
vist behandlad. INF-har en juridisk konsult
som beordrades ingripa och helt sonika 
ogiltiförklarade valet av ny president. Kon-
sulenten utlyste sedan ett återöppnande 
av kongressen 22 juli 2017. I INF:s statu-
ter finns – givetvis – ingenting som ger nå-
gon konsult några sådana befogenheter.

När kongressen öppnas på nytt, vid ett 
möte på flygplatsen i Wien 22 juli 2017, för
att genomföra valet av ny president så 
borde – som alla inser – samma förutsätt-
ningar gälla som vid valet i Nya Zeeland i 
november. Det går ju inte för sig att ändra 
förutsättningarna under ett pågående (ny-
öppnat) möte. 

Men INF regeras av en maktfullkomlig och
korrupt samling skrupelfria byråkrater som
trampar alla lagar och goda seder under 
fötterna. Avsikten är att till varje pris säkra 
ett återval av Sieglinde Ivo.

Trots att det nu är fråga om ett nyöppnan-
de av kongressen har ledningen infört nya
bestämmelser för valproceduren. Kandi-
daterna måste inkomma med valprogram 
författade på de tre INF-språken. En un-
derkänns då han bara skrivit en ansökan 
på franska och engelska. Armand Jamier, 
som är president i det franska naturistför-
bundet, underkänns då hans ansökan inte
var skriven på FFN:s brevpapper.

Således finns bara en kandidat att rösta 
på. 

Mötesordförande är INF:s juridiske konsu-
lent, samma person som verkställt ogiltig-
förklarandet av valet i november 2016, 
och alla de övriga märkliga turerna som 
passerat under första halvåret 2017. Vid 
mötet tas de rättsliga frågorna och INF:s 
agerande med ogiltigförklarande av valet 
2016 och det nya mötet upp, men dessa 
invändningar får inget gehör.

Den enda kandidaten, Sieglinde Ivo, får 
94 röster, 42 avstår från att rösta och 61 
röstar blankt, summa 197.

2018
Rolf Lundström avlider

Den välkände och välfrejdade naturisten 
Rolf Lundström går bort 10 augusti 2018. 
Han blev 84 år.

Rolf föddes in i naturiströrelsen, den 15 
maj 1934. Hans föräldrar var medlemmar i
Ingarö-föreningen som då hette Hälsa ge-
nom Nakenkultur (namnbyte till Svenska 
Friluftsföreningen 1941). I den föreningen 
var Rolf sedan medlem under hela sin livs-
tid. 

Hans far Vilgot Lundström var aktiv idrotts-
man, gymnastik och idrott blev för Rolf ett 
stort intresse under hela livet. Han var ak-
tiv idrottare, tränare och idrottslärare. Som
journalist arbetade han en tid på Idrotts-
bladet.

1975 bildades en ny naturistförening i 
Stockholm. Föreningen hade gymnastik i 
en inomhuslokal. Rolf gick med i förening-
en som från och med 1985 kallade sig 
Eos, efter namnet på morgonrodnadens 
gudinna i grekisk tradition. Från 2015 var 
han ordinarie medlem i NF Nakenkultur.
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Rolf var mycket intresserad av naturis-
mens historia och han medarbetade i 
SNF:s tidskrift Tillsammans med många 
historiska artiklar.

Med början 1991 donerade han stora 
summor till SNF som sammanfördes un-
der namnet Edla och Vilgot Lundströms 
Minnesfonder. Nu är fondpengarna redovi-
sade i Historiska Fonden, Områdesfonden
och Ungdomsfonden.

Historiska Fonden skall användas till att 
säkerställa historiskt material, texter och 
fotografier, om naturismen. Därutöver in-
bjuder fonden ”veteran-naturister” och re-
presentanter för ”mindre föreningar” till 
SNF:s riksmöte. Områdesfonden ger före-
ningar lån vid inköp av nya områden, cam-
pingplatser m m. Ungdomsfonden ska ge 
ungdomar ekonomiskt stöd vid resor till 
naturistevenemang inom Sverige.

Rolf ville att ”alla naturister” skulle bidra 
med naturistminnen och upplevelser som 
naturist. Gratifikationer för inlämnade tex-
ter tilldelas ur Historiska fonden.

Rolf Lundström ivrade för en sund livsstil 
inom naturismen, han arbetade för att in-
riktningen ”Föreningen tar avstånd från 
missbruk av stimulantia” skulle ingå i stad-
garna för alla naturistföreningar inom SNF.
Och han värnade om återväxten. För någ-
ra år sedan motionerade han om att ordna
ett barn- och ungdomsläger inom SNF. 

En ärlig, generös och under hela livet en-
gagerad kämpe för naturismen och de 
sunda naturistidealen, det var Rolf Lund-
ström. Det är så vi minns honom. 

Rolf Lundström får 
minnesord i Tillsammans 
nr 3, 2018
När det gäller Rolf Lundström åstadkom-
mer Tillsammansredaktionen ett kortfattat 
minnesord – författat av SNF:s vice ordfö-
rande Bertil Pålsson.

Rolf Lundström har under sin levnad varit 
en engagerad och drivande kraft inom na-
turiströrelsen. Och han har med början 
1991 donerat stora penningsummor till för-
bundet. – Det kan vidare noteras att SNF 
på Naturistportalen tar in det mer utförliga 

minnesord som skrivits av webbtidskriften 
Naturistens redaktion.

Allt började i 
Valdemarsvik året 1928

Naturistverksamheten i Sverige firar 2018 
NITTIO ÅR. 

1928 tryckte Olle Schmeling, på sitt tryck-
eri i Valdemarsvik, en egenhändigt framta-
gen 24-sidig broschyr, Mot baddräktskul-
turen. Denna skrift är det första tryckalster 
i Sverige som förespråkar “naketkultur“. 

Broschyren förordar en återgång till gamla
badseder, då nakenbad i Sverige var all-
mänt, även om män och kvinnor ofta ba-
dade en smula åtskilda från varandra: 

Olle Schmeling uppmanar oss att av mo-
raliska, estetiska, hygieniska och ekono-
miska skäl avstå från baddräkt. Slutkapit-
lets rubrik är Låt nakenheten komma till 
sin rätt i badet! 

Guldstadens 
Naturistförening
I norra Västerbotten, geografiskt sett mitt 
mellan Umeå och Piteå, ligger staden 
Skellefteå. Norrut till nakenbadet på Pite 
Havsbad får man åka cirka 7 mil. Söderut 
till Umeå och Stöcksjöbadet är det 14 mil.
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Skellefteå är en mycket stor kommun, 
Sveriges åttonde i storleksordning. Här 
finns plats för ett välordnat nakenbad!

I Skellefteå arbetar en nystartad naturist-
förening, GULDSTADENS NATURIST-
FÖRENING, som har till sitt första mål att i 
samarbete med Skellefteå kommun ordna 
ett skyltat nakenbad. Arbetet pågår med 
att finna en lämplig plats. Kommunen före-
slår en strand söder om Byskeälvens 
mynning, utanför Byske samhälle. Före-
ningen kan få ekonomiskt bidrag för att 
ordna grillplats, toalett, soptunnor.

NATURISTPLATSER

Badande kor på Stora 
Pene
Det kommunala nakenbadet i Växjö, vid 
Helgasjön strax norr om staden, öppnades
hösten 2015. Badplatsen är nu inne på sin
fjärde säsong. Den har åstadkommit en 
del rubriker under åren, bland annat har 
det varit skadegörelse på de skyltar som 
satts upp. 

Denna sommar hamnar Stora Pene i det 
internationella nyhetsflödet. 

I anslutning till badet finns ett jordbruk 
med boskapsskötsel. I Småland, liksom i 
övriga Sverige, är sommarhettan långva-
rig. Solklart att även korna vill ut i vattnet 
och svalka sig. 

Det staket som avgränsar badplatsen har 
vissa brister, det inträffar att kossorna 
kommer klivande in på badstranden. 

SVT:s Nyheter sprider nyheten 6 augusti: 
Nakenbadare tvingas bada tillsammans 
med kor är rubriken.

The Local, som är svenska nyheter på 
engelska, för den internationella publiken, 
hakar på 8 augusti: Cows permitted to 
bathe at Swedish nudist beach.

Brittiska BBC skriver den10 augusti: Cows
allowed to visit Swedish nudist beaches in
heatwave.

Vår bild visar stranden i Pene som den 
bör vara, utan kor

INOMHUSBAD

Badslut i Råneå
Naturistföreningen Nord i Luleå meddelar 
på hösten att inomhusbaden i Råneå sim-
hall har upphört. Råneå ligger några mil 
norr om Luleå. Badandet har pågått under
många år. Men nu är intresset för att åka 
och bada för litet för att verksamheten ska 
bära sig för föreningen.

Ingen bastu ”på Råå”
Knähakens naturistförening i Helsingborg 
berättar i SNF-tidskriften Tillsammans att 
det inte blir någon bastu i Råå denna höst.
Det har varit lågt deltagande under våren. 
Istället blir det en utflykt till Höganäs med 
bastubad.

SNF

SNF:s valberedning gör 
blek blamage
En valberedning har till uppgift att till mötet
lägga fram ett förslag till nomineringar vid 
val av styrelse etc. Vanligt är att valbered-
ningen själv plockar fram kandidater. Val-
beredningen kan också efterfråga namn-
förslag från medlemmar etc. 

Vid argumentation inför ett personval är 
det en oskriven lag, inom all förenings-
verksamhet, att använda positiva ordalag. 
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Man säger alltså inte att ”A” är oprövad 
och okunnig. 

Mot bakgrund av dessa sakförhållanden 
är det befogat att granska det dokument 
som SNF:s valberedning presenterar inför 
riksmötet 2018.

Valberedningens förslag (utdrag):

Utöver de kandidater som presente-
rats ovan har det lämnats ett förslag 
att valberedning skulle kontakta Olle 
Strand, NF Nakenkultur, med fråga om
en ledamotspost i styrelsen. Valbered-
ningens uppfattning är dock att det 
inte skulle gynna samarbetsklimatet i 
förbundsstyrelsen och har följaktligen 
inte kontaktat Olle Strand

Därest nu valberedningen finner att ”Olle 
Strand” inte bör föreslås, är det bara att 
exkludera namnet. Att som valberedning-
en istället nidtala ”Olle Strand” säger 
mycket – eller precis allt – om valbered-
ningen. Förfarandet bryter mot god sed i 
föreningssammanhang och visar brist på 
allmän hyfs.

SNF:s riksmöte 2018 på 
Lyckebo
Riksmötet 2018 hålls på Lyckebo läger-
gård, i byn Haddingen vid Tavelsjön, nord-
väst om Umeå. Föreningen Umenaturist 
är värd. 

Vid mötet väljs Malin Arlinder Ekberg till ny
förbundsordförande, hon är den första 
kvinna som innehar denna post inom det 
svenska naturistförbundet, som instiftades
1958. 

En motion antogs om ”medlemsförmåner” 
genom samarbete ”med till exempel ho-
tellkedjor, sportvaruhus och dyligt”. En 
kommitté skall nu ta fram förslag på lämp-
liga företag.

Vidare beslutades att utvecklingskonferen-
sen skall vara fristående från riksmötet 
och hållas på våren, senast maj månad.

Valberedningens agerande (se föregåen-
de rubrik) uppmärksammades på riksmö-
tet men mörkades i mötets protokoll. 

Resa till SNF:s 
utvecklingskonferens
Förbundet erbjuder att betala resa och 
uppehälle för en delegat per förening. Ut-
vecklingskonferenserna har under en lång
följd av år hållits gemensamt med riksmö-
tet. Därigenom har föreningarna fått kost-
nader för åtminstone en person och en 
dag täckta. 

2012 bestämde SNF att endast tåg- och 
bussresa skulle ersättas. Och att resan 
skulle beräknas från föreningens säte. 
Skälet var ”svårt att beräkna” och att det 
var långt till Umeå. Och det är en förmån 
enligt schablon, SNF:s representanter var 
då noga med att förklara, att om någon 
kan ordna en billigare resa – exempelvis 
genom tidig bokning – är det (givetvis) helt
okej. Alternativet till schablonersättning är 
ersättning enligt reseräkning med kvitton 
för utgiftsposter, men sådana procedurer 
finns inte i SNF (när det gäller föreningar-
nas delegater).

Krav på bilersättning avvisades av SNF 
vid flera tillfällen, bland annat vid riksmötet
2013. 

Nu är det åter en utvecklingskonferens i 
nordligt belägna Umeå. SNF har återinfört 
reseersättning för bilresa, det framgår av 
inbjudan. Nakenkulturs delegat i Umeå får
också ersättning för bilresa från Uppsala. 
När han berättar att han åkt buss från 
Sandviken krävs han omedelbart på åter-
betalning av en stor del av det erhållna 
beloppet. 

Det märkligaste med dessa turer kring re-
sandet till utvecklingskonferensen är dock 
den totala frånvaron av styrelseprotokoll. 
För att ekonomiska beslut i en förenings-
rörelse ska vara giltiga fordras beslut i sty-
relsen, avgöranden utanför protokollet 
finns inte. Ändå fortsätter föreningarna i 
SNF och deras valda revisorer att stillati-
gande acceptera detta oansvariga god-
tycke år efter år.
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Naturismens mål enligt 
SNF: Sola, fika och festa
Artikeln kunde vi läsa i SNF:s tidskrift Till-
sammans nr 3 2018. I texten finns flera 
märkliga påståenden om naturister och 
naturism. 

”Naturismen i Sverige idag handlar ju inte 
längre om ‘en sund själ i en sund kropp’. 
Det handlar mera om att sola, fika och 
festa.”

Detta låter sig sägas, men om föreningar 
och förbund godtar resonemanget är det 
fara å färde! 

”Sola, fika, och festa” – där är det MÅNGA
fler verksamheter, campingar, stugbyar 
etc. som platsar in. Menar skribenten att 
alla som solar, fikar och festar är naturis-
ter?

Argumentet innehåller en mycket viktig 
följdfråga. Är detta solande att anse som 
ideell och allmän föreningsverksamhet, 
som medger skattebefrielse med mera? – 
Vid kontakt med Skattemyndigheterna 
möts vi av inställningen ”Naturism skulle 
vara ideell och allmännyttig verksamhet – 
hur då???” 

Skribentens resonemang om ”nakentu-
rism” och ”egentlig naturism” är kryptiskt 
och saknar varje spår av intellektuell sub-
stans. Om nu våra svenska (av skribenten
godkända) naturister åker till de stora an-
läggningarna i Frankrike är de då mutera-
de till ”nakenturister”? Kan man verkligen 
gå där på stranden och peka finger, där är
en nakenturist, där sitter en (äkta) natu-
rist? Nonsens! – Jämför med skribentens 
resonemang i artikeln, där det räcker att 
sola, fika och festa för att anses var riktig 
naturist!

Argumentet att vi INTE ska försöka få till 
stånd nya skyltade nakenbad (och INTE 
starta nya föreningar) är bestickande. 
Nästan alla som besöker de kommunala 
skyltade baden, eller naturbad där alla na-
kenbadar, är inte – kommer aldrig att bli – 
föreningsmedlemmar. Men de är goda na-
turister och hyllar naturistiska värderingar. 

INF:s mini-definition av naturismen talar 
om respekt för andra. Det är inte det 
minsta respektfullt att tala föraktligt om 

alla naturister som inte är med i eventuella
föreningar och förbund. Om nu dessa en-
tusiastiska badbesökare vill starta en egen
förening, eller en arbetsgrupp, för att vår-
da och värna badplatsen, är detta en viktig
framgång för naturismen i Sverige.

SNF sprider förtal av Danske
Naturister

I SNF-tidskriften Tillsammans publiceras i 
nr 3 2018 en rapport från Dansk Naturist 
Unions årsmöte, Artikeln innehåller flera 
mycket allvarliga felaktigheter.

Tillsammans skriver: Danske Naturister 
har INF:s logga på sina medlemskort (och
på sin hemsida) och skriver i medföljande 
brev att medlemskortet berättigar till INF-
rabatter. Danske naturister är dock varken
medlem i INF eller betalar kontingent till 
INF – de kan inte heller bli medlem efter-
som DNU är den nationella danska orga-
nisationen som är medlem i INF.

Påståendet att Danske Naturister, DN, inte
”betalar kontingent” till Internationella Na-
turistfederationen, INF, och att DN inte har
rätt att använda INF:s logotype eller erbju-
da INF-rabatter är lögn och förbannad 
dikt.

DN har under en lång följd av år varit Ex-
traordinär medlem i INF och haft med-
lemsbevis med INF-märkning. Att påstå att
detta inte skett med INF:s godkännande 
får ”världsorganisationen” att framstå i be-
tänklig dager. Skulle verkligen INF, under 
flertalet år, accepterat att DN utan att beta-
la någonting givit ut medlemsbevis som 
berättigar till INF-förmåner? – Skribenten 
borde här ha insett att hans påståenden är
utan substans och undersökt sakförhållan-
det. Tillsammans framträder med anspråk 
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att representera ”naturismen i Sverige” 
och då kan man kräva att fakta kontrolle-
ras och att källkritik förekommer. 

Extraordinär medlem i INF – denna anslut-
ningsform finns i INF:s regelverk och det 
borde vara känt inom SNF:s styrelse och i 
Tillsammans redaktion. EO-medlem beta-
lar fastställd årsavgift och en kontingent 
baserad på antalet medlemmar. Alltså 
mycket mer än DNU som bara betalar 1-2 
EUR för varje märke.

DN:s anslutning till INF som Extraordi-
när medlem har varit i god ordning och 
enligt INF:s regelverk – DN har erlagt 
stadgade avgifter till INF. Och haft rät-
tigheten att erbjuda INF-förmåner.

Ett tillägg: Efter det att den rubricerade ar-
tikeln skrevs och publicerades sensomma-
ren 2018 har nya fakta tillkommit. DN 
meddelar att organisationen har sagt upp 
medlemskapet i INF från och med 2019 
och att man ”kommer att spara mycket 
pengar” på detta utträde. 

”Bara en nationell organisation” 

Tillsammans skriver: ”Från varje land kan 
bara ha en nationell organisation var med-
lem i INF, undantag är länder med flera et-
niska grupper eller språkgrupper, exem-
pelvis Kanada.”

Detta är inte korrekt, något sådant undan-
tag finns INTE. I Kanada har man två för-
bund, ett ”engelskt” och ett ”franskt”; för 
anslutning till INF samverkar de två för-
bunden. Det finns med andra ord bara ett 
kanadensiskt förbund i INF. Och detta är 
enkelt att kontrollera.

Flera naturistförbund finns i en del länder, 
bland annat i Italien. I Schweiz är det 
”gamla och stora” förbundet inte med i 
INF, däremot finns ett mindre förbund som
representerar Schweiz i INF. – Historiskt 
sett har INF anslutit mer än ett förbund per
land, för några decennier sedan fanns till 
exempel två västtyska naturistförbund i 
INF.

DANMARK

Danske Naturister lämnar 
INF
Danske Naturister, det stora och fram-
gångsrika naturistförbundet i Danmark, 
har under en lång följd av år varit Extraor-
dinär medlem i INF. DN har haft medlems-
bevis med INF-märkning.

Anslutningsformen Extraordinär medlem i 
INF har ”alltid” funnits i INF:s regelverk. 
EO-medlem betalar en särskild årsavgift 
utöver avgiften för märkena. 

Danske Naturister grundades år 2000 – 
de första åren hette förbundet Danske 
Unge Naturister. DN har 1 200 medlem-
mar och åtta lokalföreningar och ungdom-
sorganisationen DNU. Dessutom friluft-
scentret Tysmosen som ligger utanför Kö-
penhamn.

Danske Naturister har som mål att sprida 
naturismen i Danmark och driver en om-
fattande verksamhet, inomhusbad, vecko-
slutsutflykter, nakenvandringar, ”Strand-
sauna” och badtunna. 

I Danmark finns också det gamla naturist-
förbundet Dansk NaturistUnion, DNU, som
administrerar fem föreningar som driver 
naturistcampingar. – De två största cam-
pingarna, Solbakken på Själland och Ky-
sing på Jylland, drivs av föreningar som är
fristående från DNU och som har samar-
bete med DN.

NORGE

Rekordförsök NAKENBAD

Norrmännen kan glädjas åt att ha ett stort 
och aktivt naturistförbund. Nu kallar NNF 
till STORT NAKENBAD, den 18 augusti, 
på Huk utanför Oslo.

Fler unga norska naturister

NRK, Norska Rikskringkastningen, berät-
tar på sin webbplats om den stora ökning-
en av organiserade unga naturister i vårt 
västra broderland:

Norges Naturistforbund opplever en 
enorm økning i antall ungdomsmed-
lemmer. 
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Ungdomsgruppen inom det norska na-
turistförbundet startade för två år se-
dan. Medlemsantalet är redan uppe i 
cirka 100 unga naturister. ”Mycket 
glädjande”, säger Arild Hauge, ordfö-
rande i Norsk Naturistforbund.

2019
Tallparken Öregrund i fara

Öregrund, staden vid havet i norra Upp-
land, har sedan många decennier ett fint 
nakenbad på klipporna i väster. Det har fö-
rekommit tidigare att textila fanatiker kom-
mit med förslag att nakenbadet borde 
stängas, men myndigheterna har inte hör-
sammat dessa avundsjuka klagomål. 

I slutet av oktober 2019 dyker det upp ett 
akut hot mot nakenbadet i Öregrund. Nu 
är det Kultur och Fritid i Östhammars kom-
mun som själva föreslår att nakenbadet 
ska tas bort.

Motivet är besynnerligt: ”På grund av ökad
aktivitet i området, främst av människor på
jakt efter frisk luft.”

Nämnden menar att allmänintresset för 
rörligt friluftsliv bör gå före särintresset 
nakenbad.

Ytterst osympatiska formuleringar! – I det 
mäktiga klipplandskapet vid havet är det 
gott om utrymme. Nu finns det skyltar ”Na-
kenbad” på en mycket kort sträcka av 
stranden, vilket på intet vis hindrar folks 
friluftsliv och behov av frisk luft. Gott om 
plats, här vid havet!

Det verkliga skälet till nämndens förslag är
förstås rent kryperi inför bigotta nakenha-
tare som inte kan tåla att människor vill 
bada i sol, vind och vatten. 

Problem i norra 
Västerbotten
2018 började ett arbete med att få till ett 
nakenbad i Skellefteå kommun. Myndig-
heterna anvisade en plats i Byske, ome-
delbart söder Byskeälvens mynning. Men 
folk i bygden menade att det var deras 
badplats. Naturisterna, som var fåtaliga, 
hade inte mycket att sätta emot. Kommu-
nen drog frågan i långbänk. Därav följde 
att det tilltänkta nakenbadet försvann från 
dagordningen.

Läget i Byske, 30 kilometer norr om Skel-
lefteå, är inte heller optimalt. Naturisterna 
får nu fortsätta att leta efter en lämplig 
badplats i Skellefteås vidsträckta kommun.

INOMHUSBAD

Spa för naturister i Motala
NF Vitala Folkungaland ordar två Spa-
kvällar, i december 2018 och januari 2019,
i Motala.

NATURISTVERKSAMHET

Vandring i Bergslagen
Den naturenliga utflykten i NATUREN ge-
nomförs i början av juli. Det var tio delta-
gare från Norge, Tyskland och Sverige 
som vandrade och badade i ”naturdräk-
ten”.

SNF

SNF:s 
utvecklingskonferens 
2019
Under tiotalet år har detta endagssam-
manträde hållits på somrarna i samband 
med SNF:s riksmöte. Men 6-7 april sker 
en återgång till den gamla ordningen. 
Konferensen hålls i Ljungsbro utanför Lin-
köping. 

11 föreningar (av 17) uppges ha haft re-
presentanter vid mötet.
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Enligt SNF:s webb behandlas följande frå-
gor:

– INF-passen, övergång till att använ-
da en app i mobilen. SNF:s styrelse 
ska titta på detta.

– Medlemsregister: ”Arbetet fortsätter, 
men det är ett stort motstånd från flera
föreningar mot detta” (direkt citat från 
SNF:s webb). 

– SNF:s tidskrift Tillsammans som 
webbtidning.

– En motion (till riksmötet) om att även
funktionärer som deltar på RM ska få 
ersättning.

– Nakenbad, förbundet ska stödja för-
eningar vid bildandet och bevarandet 
av nakenbad.

– Hur gör vi för att öka antalet med-
lemmar. Lägerverksamhet var ett av 
förslagen.

– ”Det vore bra om föreningarna kun-
de samarbete mer” (direkt citat från 
SNF:s webb).

Vidare togs åter den så kallade data-
lagstiftningen upp.

Vår kommentar till den sista punkten: Frå-
gan har varit ett stort problem för SNF un-
der många år. SNF:s styrelse frånsäger 
sig allt ansvar eftersom man har ett, som 
man säger, fristående medlemsregister 
som sköts av en enskild av förbundet ar-
voderad person.

SNF:s riksmöte 2019
Sveriges Naturistförbund dras med många
sura degar, frågor som aldrig tycks få nå-
gon bra lösning.  I likhet med andra före-
ningsrörelser har SNF en årlig förbunds-
stämma. Den kallas inom SNF, mycket 
högtidligt, riksmöte. Men det praktiska re-
sultatet blir ofta inte så lysande. Inom SNF
finns ett stort ”demokratiskt underskott”, 
medlemmarna tycks inte bry sig. Hälften 
av föreningarna uteblir regelmässigt från 
mötet. Och de föreningar som kommer ut-
nyttjar inte alla sina delegatsplatser. 

Ett antal år har SNF:s Utvecklingskonfe-
rens genomförts på samma plats som 

riksmötet, på fredagen, och sedan riksmö-
tet på lördagen.

Till konferensen betalar SNF resa och 
uppehälle för en delegat per förening. Om 
delegaten även deltar i riksmötet får före-
ningen själv betala mat och husrum för 
resterande en till tre dagar, men resan till 
och från det sammanslagna arrange-
manget betalas av SNF. Är det bilresa kan
ytterligare delegater åka med i bilen, en 
väsentlig kostnadsbesparing för förening-
arna.

Detta arrangemang med två konferensda-
gar på samma plats och med viss ersätt-
ning från förbundet, det tycker huvuddelen
av föreningarna är helt okej.

SNF:s styrelse har under lång kämpat 
med stor frenesi för att utvecklingskonfe-
rensen ska hållas på våren och vara ett 
eget arrangemang. Motiven för denna se-
paration har aldrig redovisats. 

2018 fick SNF-styret äntligen bollen i mål. 
Våren 2019 genomfördes utvecklingskon-
ferensen i Ljungsbro (utanför Linköping) 
och sedan på sommaren riksmötet på 
Lyckebo utanför Umeå.

Men, kan man tänka sig, i Umeå tas beslut
av riksmötet att hålla samman arrange-
mangen. Sommaren 2020 ska det åter 
vara ett sammanslaget möte på en plats.

För föreningarna – särskilt de mindre före-
ningarna – är detta mycket glädjande. De 
slipper sända delegater kors och tvärs i 
Sverige vid två tillfällen varje år. Resor och
uppehälle som föreningarna till stor del 
måste betala helt själva. Genom ett arran-
gemang, där förbundet betalar en dag för 
en person och resa till och från, blir det 
ekonomiskt mer bärkraftigt.

SNF:s styrelse tycks aldrig ha förstått de 
ekonomiska villkor som särskilt de mindre 
föreningarna har att hantera. Kostnaderna
för föreningarna att delta, med en eller fle-
ra delegater, vid SNF:s årliga möten står 
oftast inte i proportion till utbytet. Vid riks-
mötet betalar förbundet ingenting, varje 
förening ska själv bekosta sitt deltagande.

En årlig stämma, utvecklingsmöte och 
årsmöte – med rimliga ekonomiska villkor 
för föreningarnas deltagande – torde vara 

55



den enda rimliga lösningen när det gäller 

SNF:s ”riksmöten”. 

Bildtext: Naturiströrelsens möten hade 
ofta inslag med gymnastik och annan id-
rott – numera är det inte mycket av den 
varan. Bilden ovan är från 1936 då Nor-
diskt Naturistförbund, sedan Nordisk Sol-
sport, bildades på Flisön i Östergötlands 
skärgård.

DANMARK

DN ordnar nakenbowling 
och orientering
Premiären äger rum 17 november 2018 i 
Haslev. Deltagarantalet hade satts till max 
30 personer, och det blev så att säga ut-
sålt. 26 januari 2019 körs en repris.

Under Naturens Dag 8 september ordnas 
en orientering med 6 kontroller − och inga 
krav på klädsel.

25 oktober startar DN:s lokalavdelning ett 
nytt bassängbad i Viborg Svømmehal på 
Jylland.

FINLAND

Nakenmilen
Årets upplaga av den nakna löptävlingen i 
Finland går av stapeln 14 juni. Det är frå-
ga om att gå, lunka, löpa cirka en svensk 
mil.

INF

Personalproblem i Etiska 
kommittén

Vid Internationella Naturistfederationens 
kongress 2018 valdes tre personer att 
ingå en ny etisk kommitté (Ethics Council):
Professor Dr Volkmar Ellmauthaler från 
Österrike, Filipe Esteves från Portugal and
Arnold Groh från Tyskland.

I Naturisten Nr 6 2018 skrev vi: 

Ellmauthaler är en uppåtsträvande po-
litruk i INF, hans merit är att han är 
nära vän till Sieglinde Ivo och hennes 
man. 

Vid flera tillfällen har han gjort insatser
för att tysta kritiker som anmärkt på de
olagliga turerna inom INF. När det ogil-
tigförklarade valet av ny president 
2016 togs upp av en brittisk tidning 
skrev han patetiska skällbrev till per-
soner som han trodde låg bakom pu-
bliceringen. 

På vårkanten 2019 meddelade INF att Ell-
mauthaler avgått från sin post i Etiska 
kommittén den 17 februari. Efter bara någ-
ra månader i ämbetet.

Det var brittiska naturistförbundet som på 
kongressen 2016 föreslog att två nya pos-
ter skulle tillkomma i INF:styret. En med 
uppdrag att marknadsföra naturismen, en 
som skulle ”försvara” naturismen och dess
värderingar. 

Tillsättningen av en ny tjänsteperson inom
Etiska kommittén ser ut att bli en långdra-
gen historia. Ännu i slutet av 2019 finns 
inget nytt namn på posten. Hur det nu blir 
med nybesättningen inom Etiska kommit-
tén är i skrivet i stjärnorna. Ett tips är att vi 
lär vänta rätt länge på något konkret resul-
tat av INF:s etiska arbete. Det är minerat 
område. Många divergerande önskemål 
hörs i INF:s led och lagstiftningen i de oli-
ka länderna är högst varierande. 
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2020

Bevara Pite havsbad!
I juli 1970 invigdes ett skyltat nakenbad på
kommunens mark vid Pite havsbad. Det 
var det första officiella nakenbadet i Svea 
Rike och invigningen bevakades av ett 
stort pressuppbåd.

Sommaren 2020 blir det 50-års jubel om 
allt vill sig väl. Piteå Havsbads AB kräver 
att få utöka den stora campingplatsen och 
ta markområdet där nakenbadet nu finns i 
anspråk. Nakenbadet vill man lägga ner, 
eller möjligen flytta till annan plats.

På nätet finns information:

En strid om en strandremsa på Piteå 
havsbad har blossat upp. Pite Havs-
bad AB vill göra området intill stranden
till en husvagnsparkering. Men närbo-
ende vill behålla stranden intakt och 
öppen för naturisterna.

Konflikten handlar om ett 150 gånger 
300 meter stort område på Piteå havs-
bad. För nästan femtio år sedan blev 
den stranden officiellt ett naturistbad.

... Marken ägs av Piteå kommun och 
nu vill turistföretaget Pite Havsbad AB 
att kommunen låter företaget bygga 
en husvagnscamping vid stranden.

Havsbadets camping är redan idag jätte-
stor, men företaget vill utöka. Det är ställ-
platserna alldeles vid strandkanten som är
mest attraktiva, där kan man ta ut HÖG 
hyra …

Folk som bor i sina egna hus nära stran-
den stranden tycker att campingen är väl 
stor redan nu, och att nakenbadet passar 

mycket bättre in än en mur med camping-
vagnar. Och Piteå kommun säger att mar-
ken är grönområde som inte ska exploate-
ras.

Saken kompliceras av att Havsbadet inte 
har någon ytterligare mark att expandera 
på. Ett alternativ som undersökts kan inte 
användas då Norrbotniabanan, som ska 
gå från Umeå upp till Luleå, eventuellt 
kommer att ta den marken i anspråk. Det 
ska bli en järnvägsstation vid Pite havs-
bad. Den korridor som är reserverad för 
banan är bitvis flera kilometer bred, den 
slutliga sträckningen är inte bestämd 
ännu. Men tills vidare får man inte bygga 
där. Och fler ställplatser behövs nu, menar
havsbadsbolaget.

Virushotet träffar 
naturismen
Föreningen Mittnaturist i Sundsvall badar 
15 mars i Alnöbadet. Efter badet hålls års-
mötet för 2020. Därefter följer Corona-epi-
demin. Inomhusbaden 5 april och 3 maj 
måste ställas in.

Sammankomster, även med ett fåtal per-
soner innebär ökade risker för smittsprid-
ning, detta gäller även bassänger, omkläd-
ning, duschar, bastubadande. Våra före-
ningar kan inte göra annat än följa de ut-
färdade rekommendationerna. 

Samma sak gäller naturistverksamheten i 
andra länder. 

Naturister på bryggan håller avstånd − 
Nu är det dags igen

Vår bild är från naturistön Stora Idskär 
på 1960-talet
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CORONA Naturister
Naturismen i virustider! 

Håll avstånd!

Ute skiner solen och dagstemperaturerna 
är på plus. Men Corona-epedemin har sin 
påverkan på allt, även naturistlivet. 

Hela samhället är i karantän. Vi ska helt 
och hållet hålla oss hemmavid och bara 
umgås med våra familjer. Och de som är i 
särskild riskgrupp, ålder 70+, de som re-
dan har andra sjukdomar, är särskilt utpe-
kade att ta det försiktigt.

Friluftsliv på egen hand och med närmas-
te familjen är ett andningshål som står till 
buds. Sol och frisk luft är hälsosamt även i
pandemi-tider, lite utomhusnaturism när 
det är möjligt med hänsyn till klimat och 
omgivning är minst lika rekommendabelt 
som alltid. Men det gäller att hålla av-
stånd!

Många naturistsidor på nätet har Corona-
krisen som tema. Det berättas om stängda
naturistanläggningar och de stora bastu-
landskapen i Tyskland som också tvingats 
stänga.

Men även hemmanaturismen är ett stort 
tema i dagens läge. När folk nu tvingas di-
stansarbeta, och sitta vid datorn i hemma-
kontoret, är det förstås inte aktuellt att dra 
på sig den vanliga arbetskostymen. 
Många passar på tillfället att praktisera 
hemmanaturism. Och det är ju alldeles ut-
märkt.

Vi kommer ihåg att professor Johan Alm-
kvist, vår store naturistprofet, menade att 
hemmanaturismen var det viktiga. När väl 
naturismen i hemmet fått fäste behövdes 
inte naturistföreningarna.

Och som det nu är, är det en del av da-
gens naturistprofeter som vill mena, att 
när Coronan väl en gång tar slut, är det 
många som har upptäckt hemmanaturis-
mens fördelar. Som kommer att vilja fort-
sätta med lätt eller ingen klädsel. − Ja det 
vore väl en fin utveckling.

VÄRNA i ny skepnad
I Växjö finns Sveriges senaste nakenbad, 
Stora Pene vid Helgasjön. Badet öppnade
2015.

Det var ett medborgarförslag inlämnat av 
Carina Storck som startade det hela. Hen-
nes avsikt var att skapa en förening för att 
värna badplatsen, arbetsnamn Värends 
Naturistförening, VÄRNA. 

Namnet anknöt till Värends-bygden, det 
centrala området i östra Kronoberg, och till
föregångaren, Värends Naturistförening 
på 1960-talet som hade ett område på en 
ö i sjön Salen.

Nu är det ju inte så där alldeles enkelt att 
få till en fungerande föreningsverksamhet.
VÄRNA-gruppen har haft kontakter med 
kommunen och ordnat sammankomster 
på badet. Men någon egentlig förenings-
verksamhet har det inte blivit.

I Tillsammans nr 4 2019 läser vi om ”nfg-
Växjö”. Det är NF Gränsbygden som vill 
hjälpa till med att få fart på naturismen öst-
ra Kronoberg. Växjö-gruppen ska ordna 
den lokala verksamheten och NF Gräns-
bygden administrationen.

Gränsbygden, med säte i Markaryd, är en 
sammanslagning av Höken, i södra Hal-
land, och Partisanen i västra Blekinge. Det
finns en ny e-postadress för den som vill 
kontakta Växjö-gruppen: NFG-
vaxjo@naturistforbundet.se

Badstugan i Uppsala 
läggs ner
Badstugan grundades 1997 för att ordna 
inomhusbad i Uppsala, 2004 startade 
Nakenkultur som anslöts till SNF. Bad-
stugan och Nakenkultur har samarbetat 
beträffande inomhusbad och andra 
arrangemang. Under hösten beslutas att 
avveckla Badstugan, i praktiken är det en 
sammanslagning av de båda Uppsala-
föreningarna.
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NATURISTPLATSER

Kommunen vill stänga 
nakenbadet på Fjällnora
Fjällnora fritidsområde, 25 km öster Upp-
sala, väg 282. Här finns, sedan femtio år 
tillbaka, en liten strand för alla som vill 
bada klädfritt.

Nu meddelar Uppsala kommun att naken-
badarna ska tvingas bort från det lilla ba-
det. Skälet är lite komiskt. På grund av 
pandemin väntas många badgäster till 
Fjällnora – det finns ett mycket stort textil-
bad bara 300 m från nakenbadet. Med det
ska inte räcka, menar kommunen, klädba-
darna måste ta över även det lilla naken-
badet. 

Vart de som vill bada klädfritt ska ta 
vägen, det tycks inte intressera kommu-
nen det minsta! Om vi nu betraktar naken-
badare som en särskild grupp är också 
den gruppen badgäster, vart menar kom-
munen att de ska ta vägen? Även de be-
höver komma ut till sol och bad i virustider.

Naturister är helt vanliga människor som 
söker naturens harmoni, och vill njuta av 
sol, vind och vatten utan kläder. I ett hu-
manistiskt samhälle måste deras behov av
rekreation respekteras.

Det främsta argumentet för skyltade kom-
munala nakenbad är demokratin. Även de 
som föredrar att bada klädfritt ska ha nå-
gon stans att ta vägen.

Vi naturister i Uppsala uppmanar ansvari-
ga kommunala myndigheter att ompröva 

stängningen av nakenbadet i sjön Ram-
sen vid Fjällnora. Det handlar i grund och 
botten om att tillämpa humanismens prin-
ciper. Naturister är bara människor, de 
också.

Nakenbadet på Fjällnora 
blir kvar denna sommar
Uppsala kommuns backar från omedelbar 
stängningMen, vårt trivsamma nakenbad 
vid sjön Ramsen i Fjällnora fritidsområde, 
25 km öster om staden, är fortfarande ho-
tat. Även om kommunens myndigheter nu 
tvingats backa från uppfattningen att na-
kenbadet skulle bli textilbad redan denna 
sommar.Åtgärden att ta bort skyltarna ”Na-
turistbad” motiverades av att så många 
fler badare nu i sommar väntades söka sig
till badparadiset i Fjällnora. Detta på grund
av Corona-epidemien.

På Fjällnora finns ett mycket stort textil-
bad, men det skulle inte räcka till menade 
myndigheterna. Avsikten var att porta na-
turisterna från det lilla nakenbadet. Så att 
”alla barnfamiljerna” skulle få plats.

NATURISTVERKSAMHET

Inställt i Lyckebo och 
Sandviken
Från FUN, Föreningen Umenaturist, med-
delas att årets läger på Lyckebo ställs in 
på grund av Coronahotet.

Föreningen hänvisar istället till Dragonud-
den, det skyltade nakenbadet i Stöcksjön, 
strax söder om Umeå.

Och från Värmlands naturistförening med-
delas att campingen Sandviken i Filipstad 
kommer att vara stängd hela säsongen.

SNF

SNF på Facebook och 
Instagram
Sociala medier, där finns möjligheter att 
både informera om naturismen och att 
göra reklam för verksamheten. Sveriges 
Naturistförbund finns numera både på FB 
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och Insta. Många andra naturistorganisa-
tioner arbetar sedan länge på olika sociala
medier.

Hittills är väl innehåller på SNF-sidorna 
ganska intetsägande och handlar uteslu-
tande om lyriska naturbilder – utan 
mänskligt deltagande – men det är ju alltid
något.

SNF har ju sedan länge en egen del av 
Naturistportalen. Där har vi tidigare haft ett
debattforum för menigheten. Men det tog 
abrupt slut då hackare kunde komma in 
och påverka diskussionerna. – På FB och 
Insta har vi hittills inte sett mer än ”gillan-
de” av de fåtaliga inläggen, men det kan 
kanske bli mera fart i fortsättningen.

Ny SNF-redaktör sökes
TILLSAMMANS är SNF-tidskriften som 
startade 1974. Den redaktör som etablera-
de det nya medlemsbladet var Tom Bloch. 
De första åren var det fråga om en enkel 
stencil i A4-format som kom ut med tre 
nummer per år. Sedan blev det både bil-
der och elegant layout, fyra nummer per 
år.

Normalt i förenings- och förbundssam-
manhang är att tidningen arbetar friståen-
de från styrelsen. Så var det länge även i 
SNF. Men under flera decennier verkade 
Inge Gullander både som förbundsordfö-
rande och tidningsredaktör.

För några år sedan tillsatts en fristående 
redaktör, som dock snart fick ta plats i för-
bundsstyrelsen.

2019 avgick redaktören under löpande 
verksamhetsår och någon ny kunde inte 
uppbringas. Inge Gullander, som inte läng-
re tillhörde styrelsen, erbjöd sig att åter 
träda till. 

I protokollet från styrelsemötet 4 decem-
ber 2019 skriver SNF: ”Om ingen ny re-
daktör kan hittas kommer vi inte att kunna 
ge ut fler tidningar.” − I SNF är det brukligt 
att redaktören tillsätts av styrelsen, inte av
förbundsstämman, vilket sker i andra före-
ningsrörelser.

I Sveriges Naturistförbund har det sedan 
långliga tider varit så att endast en redak-

tör tillsätts, ingen tidningsredaktion som 
normalt brukas i föreningssammanhang.

Under våren 2020 meddelas att SNF hittat
en ny redaktör som kan ta rodret. Denne 
ska tillträda från och med nr 3 2020.

Riksmöte i Blekinge
SNF, Sveriges Naturistförbund, aviserar 
att hålla Riksmöte och Utvecklingskonfe-
rens på naturistcampingen Paradiset i Ble-
kinge, den första helgen i juli, alltså den 3-
5 juli. Utvecklingskonferensen under fre-
dagen och själva riksmötet på lördagen.Ti-
digare har det varit sista helgen i juli.

Mötet flyttas sedan till 29 augusti. Dagen 
innan genomförs SNF:s utvecklingskonfe-
rens.

DANMARK 

Ö-tur till Møn
Danske Naturisters ö-tur 2020 var plane-
rad att gå till Mön som ligger i östra Dan-
mark söder om Själland. Møns Klint, med 
branta klippor på östra sidan är en sevärd-
het i trakten.

Inkvartering på Møn Camping vid Hårbølle
Strand, som det här veckoslutet skulle bli 
en naturistcamping. − Men Corona-epide-
min medförde att evenemanget fick ställas
in.

FINLAND

Nakenmilen inställd
Löptävlingen i Padasjoki, första veckan i 
juni, fick även den ställas in Coronaåret 
2020.

INF

Nya Zeeland lämnar 
Internationella 
Naturistfederationen
The New Zealand Naturist Federation 
(NZNF), naturistförbundet i Nya Zeeland, 
lämnar  på nyåret 2020 INF-samarbetet.
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Det är ett beslut som varit på gång seden 
hösten 2016 då Nya Zeeland arrangerade 
INF:s Världskongress. Vid mötet valdes en
ny INF-ordförande från Frankrike. Men 
den gamla INF-juntan  accepterade inte 
detta nyval. Genom diverse oegentligheter
upphävdes mötesbelutet och Sieglinde Ivo
från Österrike återinsattes som INF-ordfö-
rande.

De officiella skälen för Nya Zeelands utträ-
de

− Kostnaden för INF-medlemskapet (INF:s
årsmärken)  ökar för INF-länderna utom 
Europa samtidigt som INF-arbetet i stort 
är improduktivt

− INF ordnar inga arrangemang för de uto-
meruopeiska INF-länderna

− Vid senaste Världskongressen 2018 i 
Portugal fick Nya Zeelands delegater ing-
en rösträtt, som skäl angavs någon forma-
litet.

Nya Zeeland är ett gammalt naturistland, 
de första föreningarna bildades redan på 
1930-talet. Det finns ett antal naturistcam-
pingar och många inofficiella nakenbad. 
Naturistförbundet är väl organiserat och 
har genom åren arbetat mycket aktivt 
inom INF. Men nu är det slut.

Chans till förnyelse och 
framtidstro
INF:s världskongress äger rum vartannat 
år, I september 2020 skulle mötet hållas i 
Terme Banovci som ligger i nordöstliga 
hörnet av Slovenien, mellan Österrike, 
Ungern och Koatien. Orten ligger vid flo-
den Mura (tyska Mur) som är en biflod till 
Drava, som i sin tur  mynnar i Donau vid 
Osijek i Kroatien.

På grund av Corona senarelades INF-kon-
gressen till 25-28 mars 2021.

INF bildades 1953 och sedan dess har 
mycket vatten runnit i Europas floder.

2014 blev Sieglinde Ivo vald till INF-presi-
dent och hon satte omedelbart igång med 
att möblera om INF-kartan. INF-högkvar-
teret som legat i Antwerpen i Belgien se-
dan 1950-talet flyttade hon till Linz, sin 
hemstad, vid Donau i Österrike.

Vid den kommande världskongressen av-
ser Sieglinde Ivo kandidera för en fjärde 
presidentperiod (på två år).

Vid kongressen 2016 valdes Armand Ja-
mier från Frankrike till ny INF-president. 
Men Sieglinde Ivo och hennes trogna vän-
krets kunde inte acceptera valet. Genom 
diverse intriger beordrades INF:s juridiske 
rådgivare att ogiltigförklara valet. Någon 
sådan möjlighet finns förstås inte i INF:s 
statuter.

2017 genomfördes ett nytt val där Sieglin-
de Ivo var den enda kandidaten sedan 
hennes medtävlare eliminerats på diverse 
formella grunder. Inför den nya kongres-
sen är det en smula glesare i leden. I INF-
styret är två viktiga befattningar vakanta, 
Assessor Europa, den stolen är tom sedan
december 2019. Och den nyinrättade be-
fattningen som Protector Naturism är obe-
satt sedan februari 2019. INF har annon-
serat efter efterträdare till uppdraget som 
”beskyddare” men ingen villig person har 
anmält sig.

Lite raljant brukar man karaktärisera INF-
styret som ett ”jetset” byråkrater som 
pendlar mellan styrelsemöten som hålls 
på exotiska platser men som inte får något
uträttat.

Men nu kommer glädjande rapporter att 
en förnyelse kan vara på gång.

Stéphane Deschêne från Kanada kandi-
derar vid valet av INF-president. Han är en
i hela världen välkänd och meriterad natu-
rist som bland annat driver Bare Oaks, 
Kanadas främst naturistcamping, som lig-
ger strax norr om Toronto. Han är nomine-
rad av Federation of Canadian Naturists 
och även av det brittiska naturistförbundet.
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INF:s Världskongress 
uppskjuten till oktober 
2021
Hösten 2020 skulle INF:s Världskongress 
äga rum på en naturistanläggning i Slove-
nien. På grund av Corona-hotet blev det 
inte av. Istället valdes nya datum, 25-28 
mars 2021. 

I november kommer INF-ledningen fram 
till att Coronaproblemet inte verkar ge 
med sig så snabbt. Mars 2021, är bara 
fyra månader bort, och INF fattar beslut att
flytta fram kongressen till 7-10 oktober 
2021. 

Naturistsverige 
2020

Naturistcampingar
Friluftsplats  Öppnad år

SVEALAND

Uppland

Skeppsmyra  2006

Stockholmsområdet

Återvall på Ingarö  1933

Västmanland

Gustavsberg  1983

Värmland

Sandviken  1973

Summa Svealand 4

GÖTALAND
Östergötland

Vikbolandet  1969 Camp Tyrol

Blekinge

Paradiset  1965 Snapphanegården

Aplanabben  1970

Snapphanen  1976
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Skåne

Solhejdan  1957

Göteborgsområdet

Bohus Björkö  1938

Västergötland

Stora Ekenä- set  1957

Summa Götaland 7

SUMMA RIKET 11

Naturistföreningar 

SVEALAND

Uppland

Skeppsmyra Norrtälje NF  1993

Badstugan  1997

Nakenkultur  2004

Stockholmsområdet

Svenska Friluftsföreningen  1932

Eos  1975

Västmanland

Bergslagens Solsport  1936/1985

Mälardalen  1982

Värmland

Värmlands NF  1936/1976/1985

Summa Svealand 8

GÖTALAND

Östergötland

Sällskapet Solrosen  1983

Vikbolandet  1992

Vitala Folkungaland NF  2017

Småland

Gränsbygden  1978/1983/2010

Kalmarsund  1983

Värends NF  2017

Blekinge

In Corporo Sano  1969

Snapphanen  1970

Paradiset SIG  2014

Skåne

Svanrevet  1957

Knähakens NF  1997

Göteborgsområdet

Göteborgs Friluftsförening  1936

Västkusten  1981

Västergötland

Västergötlands NF  1957

Skaraborg  1982

Bara Badarna – Svenljunga

Summa Götaland 16

NORRLAND

Gästrikland & Hälsingland

Gävleborg  2011

Medelpad & Ångermanland

Mittnaturist  2006
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Västerbotten

Föreningen Umenaturist  1999

Guldstadens NF 2018

Norbotten

Nord  1981

Summa Norrland 5

SUMMA RIKET 28  

I SNF finns 17 föreningar 
2020
Föreningar eller liknande grupper som dri-
ver naturistverksamhet − Antalet är relativt
konstant, sett över 20-års perioden. Ba-
lansen mellan SNF-anslutna verksamhe-
ter och fria verksamheter har dock förskju-
tits, idag genomförs mer än en tredjedel 
av verksamheten utanför SNF. 

Av 29 föreningar är 2020 endast 17 an-
slutna till förbundet. År 2000 hade vi 28 
föreningar, 21 i SNF och 7 fristående.

Fristående 2000
Uppland Badstugan

StockholmsomrSvenska Friluftsföre
ningen

Nudistentusiasterna

Östergötland Sällskapet Solrosen

Göteborgsomr Göteborgs Friluftsför
ening

Västergötland ”Intressegrupp 

Svenljunga”

Norrbotten Midnattssolen

Sa 7

2020
Uppland Badstugan

StockholmsomrSvenska Friluftsföre
ningen

Östergötland Sällskapet Solrosen

Vitala Folkungaland

Småland Kalmarsund

Värends NF/

NFG-Växjö 

Göteborgsomr Göteborgs Frilufts-

förening

Västergötland Bara badarna −
Svenljunga

Gästrikland & Hälsingland

Gävleborg

Medelpad & Ångermanland

Mittnaturist

Västerbotten Guldstadens NF

Sa 11

I Svealand har antalet föreningar minskat 
från 11 år 2000 till 8 år 2018. I Götaland 
finns 16 föreningar (verksamheter) 2020 
jämfört med 16 år 2000. I Norrland har an-
talet fördubblats, från 2 till 5.

Inomhusbad 2020
Inomhusbad i föreningsregi (eller motsva-
rande) finns 2020 i Stockholm, Göteborg, 
Malmöområdet (Burlöv), Kungsör, Marka-
ryd, Svenljunga, Götene, Nora, Sundsvall 
och Umeå.
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Förändringar 2010-2020
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Föreningarna 2000/2010/2020
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Naturistplatser Svealand
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Naturistplatser Götaland

69



Götaland forts ...
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Naturistplatser Norrland och RIKET
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