
EBOK PDF 2016

1



Introduktion

“Naturiströrelsen är något mycket mer än en
organisation, den är en sund instinkt, 
förankrad i vårt allra innersta. 

Det sunda kan i längden aldrig hindras från framgång,
ty naturen är den enda vissa sundheten 
och den lever, där allt annat förgås.” 

Gösta Wijkman
Tidskriften Frisksport och Friluftsliv, oktober 1939
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Naturism – den känsla av välbehag som vi upplever när klä-
derna läggs av. En upplevelse av nakenheten som skön och na-
turlig.
Naken i harmoni med naturen, naken tillsammans med andra 
naturister, är naturismens egentliga fundament.

Boktryckare Olle Schmeling i Valdemarsvik, som 1928 gav ut 
broschyren Mot baddräktskulturen, talade om “badbyxans vid-
skepelse”. Han menade, att det är hyckleri att påstå att moralen 
skulle sitta i mer eller mindre minimala badkläder... 

Professor Johan Almkvist, som 1932 grundade den första natu-
ristföreningen i Sverige, betonade etiken inom nakenkulturen: 
“Endast en handling kan vara skamlig eller osedlig. Den som i na-
kenheten ser något osedligt är själv en osund människa.” 
Almkvist önskade ökad förståelse för naturismens vackra och 
glädjespridande sida. 
Det är denna enkla, glada och rättframma naturism vi vill vårda 
och värna. Här behöver alla hjälpas åt att sprida det viktiga bud-
skapet till dagens människor:

Nakenheten är sund och naturlig,
en källa till glädje och
naturenlig rekreation!
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UR-NATURISMEN

Ur-naturismen
Forntidens människor är naturliga naturister och nakenheten
är för dem någonting självklart.  Hedenhösarna är de första
naturisterna i Sverige. De lever enkelt och nära naturen. Och
de vet att utnyttja naturismens hälsoaspekter. “Solberg“ kallas
de högt belägna platser dit man för sjuklingar, som där får
bot och bättring genom solens läkande kraft.

Även våra vikingaförfäder är helt ogenerade med nakenhet.
Det finns berättelser om vilda vikingars badvanor under här-
nadståg i Ryssland, som chockerar den orientaliska värld de
möter.

De gamla nordborna är duktiga simmare och har stor vat-
tenvana.  I  Sverige  är  bad och  bastu  kända renlighets-  och
njutningsmedel sedan förhistorisk tid. Veckans bad är så ve-
dertaget,  att  man  har  en  särskild  veckodag  för  detta,
“Laugrdagen“, och den benämningen brukar vi än idag.

Den naturism som “de gamle“ tillämpar är en naturlig så-
dan, det är ingen ideologi – om man badar, gör man detta na-
ken, något mer är det inte. Sund och naturlig familjenaturism
är en djupt förankrad sedvänja hos oss. De naturenliga badva-
norna i Norden har aldrig dött ut, det finns en obruten tradi-
tion sedan urminnes tid!▫
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1500-1600

1500-talet
En badstuga hör till varje gård eller by. – Olaus Magnus den
förutvarande ärkebiskopen i Sverige, skriver i sin 1550 utgivna
Historia om de nordiska folken:

[I Norden är] både privata och offentliga bad --- förträffligt in-
rättade och väl försedda med alla nödiga redskap. --- enskilda
badstugor tillhörande förnäme män äro uppförda nära bäckar
och i vackra örtagårdar, de allmänna i städerna och byarna
äro inrättade efter befolkningens antal och förhållanden.

--- de badande sågos ur den kräfvande hettan vintertiden kas-
ta sig omedelbart i djupa snön eller sommartiden i kalla vatt-
net (citerat efter Carl Curman, Om bad och badning, 1892).

1600-talet
Svettbaden är mycket populära i Svea Rike. I städerna och på
landsbygden finns badstugor där folk badar och umgås. En
“badstu“ är en naturlig träffpunkt där man även bestås med
en del enklare sjukvårdsbehandling.

Manfolk skyler sig med lövruskor medan kvinnorna ofta ba-
dar i ett enkelt linne. Dessa friska badvanor med gemensam-
hetsbad chockerar resenärer från centrala delar av Europa.

▫
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1700-TALET

1700-talet

Bastukulturen avtynar
I början av sjuttonhundratalet försvinner den gamla bastukul-
turen,  mer  eller  mindre  fullständigt.  Läkarkåren uppskattar
inte konkurrensen från barberare och fältskärer som har sin
praktik i badstugorna och det förekommer att statsmakten in-
griper mot privata bastur som inte är organiserade inom “ba-
stuskrået”.

Bastubaden ersätts av karbad och bastubyggnaderna blir
torkinrättningar för lantbrukets behov.

I finnbygderna i Sverige, i övre Norrland och i Finland lever
däremot de traditionella bastubaden vidare. 

Upplysningen på väg
På badlivets område blir 1700-talet ett mörkt sekel, men på
andra områden är upplysningen på väg. Den fransk-schwei-
ziske filosofen Jean Jacques Rousseau (1712–1778) föresprå-
kar vid århundradets mitt ett återvändande till naturen.

År  1789  utbryter  den  franska  revolutionen  vars  bärande
idéer “Frihet, jämlikhet, broderskap“, får ett stort genomslag i
samhällsutvecklingen och blir vägledande, även för den orga-
niserade naturismen på 1900-talet.

 ▫
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1800-TALET

1800-talet

Svenskarna börjar bada igen
Den första havsbadanstalten i Sverige, Gustavsberg strax sö-
der om Uddevalla, öppnas 1774. Under artonhundratalet till-
kommer  ett  flertal  havsbad,  där  man nakenbadar  i  insyns-
skyddade badhus med inbyggda bassänger.

Hattmakaren C. J. Lorentz i Stockholm inrättar 1831 en bad-
anstalt vid gamla Norrbro, badet har 23 badrum med två kar i
varje, duschbad och ångbad. Bastun är öppen skilda tider för
män respektive kvinnor.

År 1869 öppnas i Stockholm, på initiativ av professor  Carl
Curman, Stora badhuset vid Malmtorgsgatan, den första mo-
derna badanstalten i Sverige.

Solbadets hälsoeffekter återupptäcks
Den  tysk-schweiziske  naturläkaren  Arnold  Rikli  (1822–1906)
öppnar 1855 en solbadanstalt i Veldes, Ober-Krain, Österrike;
nuvarande Bled i Slovenien. Anläggningen har enkla hyddor
med öppna väggar där besökarna kan övernatta naturnära.
Arnold Rikli får många efterföljare; luft- och solbad samt var-
ma och kalla vattenkurer används alltmer i medicinskt syfte.
Nakenheten blir efterhand accepterad i en del av dessa sam-
manhang.

Konungen av Danmark...
Långt  fram i  tiden är  synen på nakenhet betydligt  mer av-
spänd än idag. Från den tyska ön Sylt berättas en sedelärande
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1800-TALET

historia från en varm sommardag under mitten av 1800-talet.
Ön, där Europas första skyltade nakenbad kommer att öpp-
nas 1920, är vid denna tid en del av konungariket Danmark.

Den danske konungen med sitt följe befinner sig på ön där
höskörden pågår.  Majestätet  får  syn på  några  slåtterpigor,
som under en paus i det svettiga arbetet tagit av sig nakna
och badar i de friska böljorna. Kungen tycker det ser härligt
ut, klär snabbt av sig och kastar sig naken i Nordsjöns skum-
mande vågor! 

...och gemene man
Inte bara kungar nakenbadar på den här tiden. Även vanligt
folk  äger  kännedom  om  dessa  praktiska  badseder.  I  det
ståndssamhälle,  som i  viktoriansk anda under senare delen
1800-talet utvecklas även i Norden, konfronteras tidens pry-
deri med den sunda folkliga traditionen att bada naken.

Från Norrtälje, som då är en badort på modet, finns ett vitt-
nesbörd  om detta:  “---  badning sommartid  företages  af  en
mängd manspersoner och barn, och dervid de badandes blot-
tade kroppar utgöra ett oanständigt och blygsamheten såran-
de skådespel för ej mindre stadsbor än resande, som sjöledes
färdas från och till staden ---.”

Från Mölle i nordvästra Skåne finns en oljemålning, Kullen
1 Juli  69,  av  den  kände  målaren  Bengt  Nordenberg  (1822–
1902)  som  visar  nakenbadande  kvinnor  bekikade  av  män i
roddbåtar

.▫
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1900-TALETS FÖRSTA DECENNIUM

1900-talets första decennium

Bad och nakenhet
Samhället på denna tid är i mångt och mycket könssegrege-
rat. Sålunda används dam- och herrbadhus, plankomgärdade
byggnationer ute i  vattnet,  där kvinnor respektive män kan
bada utan insyn. Ibland inrättas till och med badhissar för de
badandes bekvämlighet. I badhusen badar man naken var för
sig.  Under 1900-talets  första decennium växer  det  fram ett
badortsliv av kontinentalt snitt även i Sverige. Man lögar sig
då utomhus, och det gemensamma badandet i Mölle, och på
en del andra orter, väcker uppståndelse. Det anstötliga är att
badkostymerade kvinnor och män badar tillsammans.

Vanligt folk fortsätter att bada som förut. I Svenska Turist-
föreningens årsskrift 1904 finns en reserapport från stranden
vid Åhus i nordöstra Skåne: “Män, kvinnor och barn bada vid
stranden under största förnöjelse och med fullständigt förakt
för  den sorts lyx  och fåfänglighet  som heter baddräkter.“  I
samma årsskrift kan man läsa ett reportage från badlivet på
Käringön i Bohuslän som då var en kurort på modet: “På de af
solen uppvärmda klipporna ligger man ofta timvis och gassar
sig i paradisdräkt.“ Det finns till och med ett foto, Vy från sol-
badet, där man ser badfolket iförda endast hattar. – I turist-
föreningens  årsskrifter  från  seklets  första  decennier  finner
man foton av vandrare, som är nakna i sitt läger vid någon
fjällsjö, och liknande bilder.

Nakenbadande är det naturliga och när bad avhandlas i id-
rotts- eller hälsosammanhang hittar man inget om baddräk-
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1900-TALETS FÖRSTA DECENNIUM

ter. I  den lilla skriften Bad är hälsa, författad av Rikard von
Post, stadsläkare i Gävle, läser man: “Före och efter sjöbaden
kan man --- taga s. k. luftbad, helt enkelt promenad, gymnas-
tik eller liggande i Adamskostym längre eller kortare tid ---.“

I Bad och simning, Idrotternas bok VII, skriver redaktören
och ordföranden i Svenska Simförbundet Erik Bergvall (1880-
1950): “Vid sjöbadet bör man hälst afstå från simdräkt. Är man
mycket blygsam af sig bör man stanna vid att använda ett par
små  simbyxor.  Tyget  i  dräkten  hindrar  nämligen  i  betydlig
grad det välgörande inflytandet på kroppen, särskildt ifråga
om vattnets spolande mot densamma, men äfven ifråga om
afdunstningen och ‘den elektriska inflytelsen’, som många hål-
la mycket styvt på.“

I kärvt manliga sammanhang är nakenhet accepterad. Den
danske konstnären Oskar Matthiesen målar  1904–06 tavlan
Rytterbillede,  där  sju  nakna  skånska  dragonofficerare  rider
sina hästar till bad på stranden vid Ystad. 

Matthiesens modell är Jörgen Peter Müller (1866–1938), en
dansk kroppsbyggare  och frisksportare.  Denne är  känd för
Mit  system,  ett  träningsschema  för  gymnastik,  luftbad  och
kalla vattenbad, som ges ut första gången 1904 och som får
internationell spridning. – J. P. Müller plägar varje vinter resa
på fjällsemester och genomför då nakna skidturer.

Den gamla bastukulturen
I övre Norrland och Värmland fortlever det hävdvunna samkö-
nade  bastubadandet  fram  till  1920-talet.  I  Ilmar  Talves  av-
handling om bastukulturen i Nordeuropa finns en berättelse
från Tärendö i Norrbotten:
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1900-TALETS FÖRSTA DECENNIUM

--- Under det forna sambadet ansågs oanständigt uppförande
i bastun som ett helgerån. Gjorde sig någon skyldig till sådant
fick han en skamfläck för hela livet genom denna handling. ---
Ännu på 1900-talets början badade folk av båda könen ofta
tillsammans, allrahelst om man tröskat i rian och längtade att
få bli ren fortast möjligt och att få njuta av den heta ångan.
Badandet var som en helig handling och varken osedligt prat
eller annat dylikt tolererades.

I den gamla svenska bastukulturen finner vi alltså de goda se-
der och den respekt för andra som idag kännetecknar den or-
ganiserade naturismen. 

Naturismens upptakt i Tyskland och Frankrike
I det kejserliga Tyskland och i tredje republikens Frankrike bil-
das nu de första sammanslutningarna för organiserad natu-
rism. Den tyska “nakenkulturen“ är primärt en hälsorörelse,
en revolt mot de osunda levnadsförhållandena för arbetarbe-
folkningen i  storstäderna. Ut till  sol  och luft  från de trånga
kyffena på bakgatorna. Gymnastik och frisksport är ett cen-
tralt inslag.

Naturheil-Verein Essen Ruhr instiftas redan 1893. Förening-
en finns kvar än idag under annat namn. År 1903 öppnas det
första  naturistområdet,  Freilichtpark  Klingberg  utanför  Lü-
beck. Området består till 1981.

Hösten 1901 startar en tysk vandrarorganisation, Wander-
vögel-rörelsen. Det är en ungdomsförening med vildmarksro-
mantik och frisksportinslag. Kroppskultur med nakenhet i na-
turen och vid sport börjar tillämpas 1906.
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1900-TALETS FÖRSTA DECENNIUM

I Frankrike öppnas den första friluftsplatsen vid Étampes i
departementet  Seine-et-Oise 1904.  Ungefär  samtidigt  intro-
ducerar diktaren Théo Varlet naturismen i sin krets.

Även fri naturism får nu anhängare. “Tillbaka till naturen“ är
en uppmaning som vinner anklang bland konstnärer och and-
ra frihetsälskande grupper. Den skånske konstnären och för-
fattaren  Ernst  Ludvig  Norlind  (1877–1952)  anses  vara  den
förste svensk som offentligt förespråkat “nakenkulturen“. Till-
sammans med tyska konstnärer och naturdyrkare prövar han
vid sekelskiftet naturistliv i naturen i Thüringerwald.

▫
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1910-TALET

1910-talet

Ett naket folk
Gustaf Fröding, den folkkäre skalden, publicerar år 1896 dik-
ten En morgondröm där han säger: “ett naket folk, för stolt
för ok, för rent för dräkternas skökodok“. I boken Efterskörd,
som kommer ut 1910, skriver han om klädedräkten:

Ja, jag har verkligen ännu en sorts esoterisk tro på nakenhe-
tens rätt och skönhet, ehuru min ariska dröm kanske kommit
väl tidigt. Rom byggdes ej på en dag och ett oskyldighetens
tillstånd icke heller. Kanske kräves det ett himmelrike för att
man och kvinna och förhållandet mellan dem kunna klädas
nakna. Men man kan möjligen närma sig himmelrikets naken-
het och oskuld genom att försöka gå i riktningen ditåt (citerat
efter Johan Almkvist, Hälsa och Nakenhet, 1932).

“Frilufts- och idrottslif för alla“
Historikern och friluftsentusiasten Gustaf Stjernström (1852-
1933)  ger  år  1910  ut  Sommarboken  och  Vinterboken,  två
handböcker under ovanstående huvudrubrik. Han ger oss föl-
jande uppmaning:

Ut i det fria, svenska folk! ---
Den  moderna  kulturen,  som  vi  strängt  taget  räkna  från

midten af  förra århundradet,  har  vändt  upp och ner  på så
många förhållanden. Samfärdselsmedlen äro nya, lefnadssät-
tet är ett annat, konst och vetenskap äro nya, allt annat är i
jäsning och ombildning. ---
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1910-TALET

[Det] ligger en fara i, att vårt nuvarande nervösa, forcerade,
jäktade lif med allt oregelbundnare lefnadssätt och fikande ef-
ter blott materiella fördelar och njutningar inom alla klasser
kunna leda hän till både kroppslig och andlig degeneration. ---

Hufvudbotemedlet,  frälsningen,  ligger  i  ett  återvändande
till naturen, till ett naturligare och enklare lefnadssätt med en
målmedveten kroppskultur ---.“Lof att vara naken“

Den danske läkaren Frode Sadolin skriver  i  Sommar-boken,
kapitlet Friluftsgymnastik: 

“Gymnastik“  kommer af  det  grekiska ordet  gymnos,  naken.
Om sommaren kunna vi taga ordet bokstafligen. Kunna och
böra. Ty när vi arbeta på att göra vår kropp rörligare, så äro
kläderna blott i vägen. Först när man får av dem, lär man kän-
na sig själf, som man är. Och därtill finns platser nog: på ba-
dets gångbrädor, på stranden, i granskogen, i det inhängnade
luftbadet eller i sofrummet för vidöppna fönster, där man kan
ha lof att vara naken, medan man öfvar sig.

Naturistpionjären Gustaf Stjernström
I Sommarboken, en svensk originalutgivning år 1910, föror-
das hälsosam nakenhet och friluftsliv, frisksport samt respekt
för hälsolära och näringslära. – Det som saknas är den ge-
mensamma nakenheten, annars finns allt med av de tankar
som decennier senare utvecklas av den organiserade naturis-
men.

Gustaf Stjernström skriver:

Med ett enklare lefnadssätt sammanhänger en enklare, natur-
ligare – icke överförfinad, öfverförkonstlad, öfverkoncentrerad
– näring. Och därpå bero åter afvänjandet och afståendet från
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1910-TALET

de för  människoorganismen onaturliga och fiendliga stimu-
lanserna, gifterna alkohol, tobak, té, kaffe m. fl. Om de nu ej
kunna helt undvaras, borde de dock njutas med yttersta måt-
ta och försiktighet och ej alls av ungdomen. I stället skola de
ersättas med de naturliga lifsstimulanserna, frisk luft, vatten,
idrott m. m. ---

Återvändom till naturen och ett enklare lefnadssätt! Frilufts-
lif – idrottslif för alla!

Även  beträffande  klädseln  har  Stjernström  ett  naturistiskt
synsätt: “Bäst vore det att gå i paradisdräkt både för hälsan
och kassan, men sådant tillåter ej vår civilisation, hvars blygs-
elkänsla finge en för stark örfil däraf.“

I Sommarboken förordas inrättande av solbads- och frilufts-
platser: “Lidingö villastad har visst äran af det första solbadet i
det fria ---.” – Det finns även ett foto från Lidingöanläggningen
med nakna män och barn. 

Naturligt badande
Att bada naken är någonting helt naturligt. År 1911 utkommer
Sigfrid Siwertz'  bok Mälarpirater och i  denna klassiska ung-
domsbok finns en tidstypisk badscen:

Då kom en båt med tre flickor roende över fjärden. Solen lyste
på ljusa bomullsklänningar och vita badlakan. Flickorna styrde
in bakom nästa talludde. --- Då Georg vågade sitt huvud utan-
för den tjocka, gröna granstammen, såg han mot fjärdens si-
denskimrande, ljusa band tre nakna, glänsande flickkroppar
med sol och spelande lövskuggor över sig.
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1910-TALET

Från  sommaren 1914  berättas  från Stockholm att  Långhol-
men mitt i staden är ett populärt ställe för nakenbadare. Mes-
tadels är det män ur arbetarbefolkningen som badar. Även
här kommer dock klagomål från fint folk som inte gillar detta. 

Naken idrott
Nakenheten är ett ideal även inom idrotten. I Idrottsboken, en
handledning  för  skolungdom,  utgiven  av  läkaren  Gunnar
Frostell, läser man:

Sålunda  kan  man  sommartiden,  då  det  är  varmt  i  luften,
mycket väl sporta naken. Ja, idrott bör bedrivas utan kläder,
då förhållandena f. ö. tillåta det. Men tyvärr är detta endast
sällan möjligt. Finnes någon härligare idrottsutövning än den,
som bedrives på badstranden? Näpperligen!

I vårt kalla klimat är emellertid tillfället att idrotta i naket
tillstånd tyvärr alltför sällsynt. Men därför bör det så mycket
mera tagas i akt. Det sagda gäller även gymnastiken.

“Fysisk Fostran“
Med  Gustaf  Stjernström  som  initiativtagare  bildas  år  1913
Svenska förbundet för Fysisk Fostran för att främja gymnastik,
idrott, bad, hygien samt vandrings- och annat friluftsliv. För-
bundet har även lokala avdelningar och ombud på olika orter
samt ger ut månadstidskriften Fysisk Fostran.

I februari 1914 publicerar tidskriften en artikel som är häm-
tad från Virteljahrschrift für körperliche Erziehung 1905, för-
fattad av Dr C. H. Stratz, Haag. Uppsatsen handlar om Barnet
som uppfostrare, och här återges några utdrag:
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1910-TALET

Redan den lilla babyn i vaggan är lycklig, då den har lyckats
avkasta sina bindlar, med ett glädjeskri sliter den strumporna
från sina små fötter och kastar dem långt ifrån sig.

Se blott på barnen vid sjöstranden. Rock och jacka, strum-
por och skor flyga av och så ut i vattnet – men då kommer den
moraliska uppfostran och säger: Nakenhet är oanständigt!

Varför? Varför skola vi skämmas för våra kroppar, som vår
skapare gjort? Varför skämmas icke våra barn, varför icke våra
okultiverade  medmänniskor  därborta  i  de  avlägsna,  soliga
länderna?

Denna fråga är enkel nog att besvara. Barnen och vilden
ser i den nakna kroppen endast det naturliga, självklara, men
de vuxna kulturmänniskorna betrakta den såsom någonting
anstötligt,  oanständigt,  osedligt,  ja,  syndigt,  och detta eme-
dan det  icke längre är  dem möjligt  att  betrakta den nakna
människokroppen utan orena och sinnliga bitankar.

---
Betecknande är i det fallet historien om den stränge skolmo-
narken, som förbjudit bybarnen att bada tillsammans. Då han
åter en gång såg den lille pilten färdig att springa i vattnet till
de badande flickorna och tilltalade honom härför, fick han till
svar: “Ja, huru kan jag veta, att de äro flickor, då de icke hava
några kläder på sig?“ 

---
Om nu alla, barn som vuxna, så långt förhållandena medgiva,
gärna äro nakna,  så  fullfölja  de därvid endast  sin naturliga
drift som höjer deras hälsa och därmed också deras levnads-
lust.

Denna naturliga och sunda drift efter att vilja vara utan de
tryckande kläderna måste från läkarsynpunkt, just därför att
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1910-TALET

den är sund, efter förhållandena understödjas och befordras
för att inte säga i möjligaste mån utnyttjas.

Beträffande utnyttjandet så äro ju de på sista tiden alltmer
omtyckta luft- och solbaden ett bevis för, att läkarna äro full-
komligt medvetna om den välgörande inverkan av ett mera
naturenligt levnadssätt.

Men vi vilja icke blott bota utan fastmer förebygga sjukdo-
mar. Icke blott den sjuka kroppen utan också den friska kan
förbättras, stärkas och förädlas.

För detta ändamål ägnar sig i hög grad en stunds daglig
längre eller kortare vistelse i fria luften utan kläder helst sam-
tidigt med kroppsövningar.

Möjligheten härför står öppen för var och en. Visserligen
förbjuder  oss  vindförhållanden  och  fördom,  åtminstone  för
närvarande, att i likhet med de gamla grekerna bygga skolor, i
vilka gossarna kunna vistas nakna hela dagen samt jämte in-
hämtande av vetenskap och konst genom kroppens alla porer
insuga frisk luft och solljus, men trots detta, skall nog mången
läkare sträva mot detta mål, så långt våra förhållanden tillåta.

---
Opassande  är  det  i  nutida  människors  ögon  att  gå  naken;
osedligt icke. Men då det passande inget annat är än en ur
självgjorda, alltid växlande lagar sammansatt uppförande-ko-
dex,  som icke  har  någonting  gemensamt  med människans
inre väsen, så kunna vi hoppas, att den tid en gång skall kom-
ma, vilken föreskriver andra och bättre lagar för det passande
och i vilken även den mänskliga kroppen åter skall komma till
sin naturliga rätt.
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“Naturistgymnastik“ i Frankrike
Ordet naturism finns vid den här tiden i svenska språket, men
det har en annan betydelse. I Nordisk Familjebok, Andra upp-
lagan, band 19, utgivet 1913, läses:

Naturi'sm (fr. naturisme), den i primitiva religioner förekom-
mande dyrkan av naturföremål, naturdyrkan. Adj. naturi'stisk.

I tidskriften Fysisk Fostran, nr 5, 1914, kan man läsa ett referat
från den internationella kongressen för fysisk fostran i Paris
1913.

I  Frankrike  finns  två  gymnastikskolor,  den  svenska  som
bygger på Lings principer och den franska som har huvudsak-
ligen tysk förebild. Nu lanseras ett nytt gymnastiksystem, vil-
ket är utarbetat av löjtnanten i franska marinen, Georges Hé-
bert, och som bygger på naturfolkens sätt att springa, hoppa
och  klättra.  Systemet  benämns  den“naturistiska“  metoden
och förespråkarna kallas “naturister“.

Dessutom ingår i metoden härdning mot köld och värme, sol
och dåligt väder genom övningarnas utförande i friska luften
utan kroppsbetäckning, genom luft- och solbad, kalla bad och
avrivningar.  Därtill  kommer fordran på enkelhet,  nykterhet,
måttlighet, med ett ord ett hygieniskt levnadssätt. --- De upp-
trädande voro alla nakna med blott en gördel omkring mid-
jan.

––-
Not.  Marinlöjtnant Héberts naturenliga gymnastikprogram är ur-
sprunget  till  ordet  “naturism“  i  dess  nuvarande  betydelse.  –  På
1920-talet startar flera organisationer för nakenkultur i Frankrike,
en av föreningarna är “naturisterna“ och verksamheten består av
härdande friluftsliv i naturen, i minimal beklädnad.
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Kriget drabbar Europa
Sensommaren 1914 börjar Första världskriget och även Sveri-
ge drabbas av ransoneringar, brist på livsmedel samt farso-
ter. Gustaf Stjernström fortsätter att förespråka “naturism“:

Det av mig benämnda friluftsbadet är kombinerat,  en sam-
mansättning av bad i luft, i sol och vatten. Luftbadet kan man
begynna t. o. m. under vintern eller våren, och det består däri,
att man utsätter den nakna kroppen för luften, till en början
inomhus, hälst för öppet fönster, sedan, då man vant sig där-
vid, i det fria. När sommaren kommer gassar man sig i solen,
med småningom skeende tillvänjande,  slutligen så  att  man
blir brunstekt. Luft- och solbadet bidrar mycket till hudens och
kroppens härdning. --- Solen är något av ett universialmedel.
Hon uppehåller och underhåller oss och alla varelser på vår
jord. ---

För min del kan jag blott med gott samvete mana en var,
ung och gammal:  bada i  luft och sol! (Fysisk Fostran,  nr 3
1917).

I krigets spår följer stora politiska förändringar. Med början i
Ryssland 1917 störtas de gamla kejsarrikena. I dessa omväl-
vande tider blir de mål som Förbundet för Fysisk Fostran ver-
kar för än viktigare: 

Med samfundslivets  komplicering och storstadslivets  tillväxt
följer nödvändigt även krav på den allmänna hygienens områ-
de. Frisk luft, bad, sol, ljus, sunda bostäder, tjänlig föda, kam-
pen mot rusdryckerna och de sjukdomsalstrande bacillerna,
allt måste träda fram i striden gentemot släktets fysiska dege-
neration (Fysisk Fostran, nr 2 1919).▫
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1920-talet

Naturligt badande fortsätter
Runt om i de svenska bygderna finns ställen där man inte an-
vänder baddräkt när man badar. Skånska sydkusten, Halland
och  Bohuslän  samt  Stockholms  skärgård  är  områden  som
ofta förekommer när nakenbadande förs på tal. Men egentli-
gen är hela Sverige ett enda stort naturistområde.

Trots modeindustrins ansträngningar att sprida baddräkts-
kulturen är det många som tycker att detta plagg kan undva-
ras, åtminstone när man badar i  avskildhet och inom famil-
jens eller vänkretsens ram.

En berättelse handlar om Pingstkyrkans ledare, Lewi Peth-
rus,  som trots sitt  kraftiga engagemang för  “den offentliga
moralen“, icke aktade för rov att med sin familj nakenbada vid
sommarstället på Ljusterö.

Andra  historier  handlar  om  arbetsfolk  inom  lantbruket,
som i kvällningen åker ner med häst och vagn till stranden;
män och kvinnor klär av sig på var sin sida av flaket, sedan
går man ner i vattnet och badar. 

I årsboken Kulturen 1981 berättar Bengt Bengtsson om en
baddag i augusti 1927 på Skrea strand söder om Falkenberg.
Ett stort sällskap i hästanspända vagnar kommer till stranden.
Männen sätter sig i sanden utan att klä av sig. De badar inte
utan ägnar sig åt angenämt pokulerande: 
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Under tiden hade en mängd nakna barn rusat ut i vattnet, där
de fröjdade sig och plaskade vatten på varandra, såsom barn
brukar och skall göra. 

Så hände något oväntat. Från klitterna bakom vagnar och
karlar vandrade något, som på avstånd såg ut som en stor
larv eller kålmask. Den var helt vit och tycktes ha tusen ben.
Den skred långsamt över klitterna och sedan ner mot vattnet.
Först när den nådde vattenbrynet kunde man se, att “kålmas-
ken“ bestod av individer.

Det var de vuxna kvinnorna i sällskapet, som hade bildat en
cirkel, med armarna runt varandras skuldror och tätt tryckta
mot  varandra.  På  så  sätt  var  alla  framsidor  skyddade  mot
ovälkommen insyn, och man kunde på ett anständigt sätt ta
sig ut i vattnet. Det var en fascinerande syn, även för en 17-
åring.

När vattnet nått upp till skuldrorna, upplöstes cirkeln och så
vidtog ett glatt och högljutt plaskande och enstaka simövning-
ar. Detta pågick en god stund och när man fått nog av badan-
de, samlades man och bildade återigen en cirkel av huvuden
och skuldror, som drog sig inemot stranden. Och samma vita
kålmask steg upp från vattenbrynet och vandrade, tätt sluten,
tvärs över stranden och in bland dynerna.

Den vackra nakenheten
Bland bildade och besuttna finns stor förståelse för nakenhe-
tens vackra sida. Ernst Norlind, den fattige prästsonen från
Vellinge,  som nu blivit  slottsherre på Borgeby,  i  nuvarande
Lomma  kommun,  berättar  om  en  stor  tredagars  slottsfest
med femtiotalet gäster ur det dåtida svenska kulturlivet. Fes-
ten slutar med en utflykt till slottsparken vid Barsebäck:
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Nere vid ån gick en av de vackraste bland de unga kvinnorna.
Hon tog av sig strumpor och skor och doppade sina fötter i
vattnet,  som  speglade  hennes  vackra  gestalt.  Kvällen  var
varm, doften av näckrosorna steg söt och sövande upp i luf-
ten. Var och en satt i sina tankar, somliga plockade blommor
från gräsbrinkarna. Då blev man plötsligt åter varse den unga
kvinnan,  nu icke längre höljd i  kläder,  rank och vacker mot
den gulnade aftonhimlen, som en vit grekisk staty. Alla var vi
vana vid nakenheten i  konsten. Vi  smålog åt varandra. Hon
tog sitt bad, steg upp som Afrodite ur böljans skum och kläd-
de sig --- (Ernst Norlind, Borgebyminnen).

Typografen Olle Schmeling
En av medlemmarna i Gustaf Stjernströms skapelse, Förbun-
det för Fysisk Fostran, är typografen Olov Karsten Schmeling
(1889–1953).  Han är  född i  Ramfall,  Torpa socken vid  Som-
mens norra strand i södra Östergötland. I Gränna har han ut-
bildat sig till typograf och som sådan arbetat i Hudiksvall. Vå-
ren 1921 vistas  han i  Lund och gör  utflykter  i  det  skånska
landskapet:

Många gånger kom jag också ner till Sundets strand, ty vägen
dit betydde föga för en ung typograf. Jag minnes grant, hur
det vimlade av badande på stranden vid Lomma denna förun-
derliga vår, fast det ännu bara var i maj. Och man kunde bada
naket: dock såg jag till min ledsnad, att nakenbadningen tyd-
ligt trängdes tillbaka. Vid Öresund var för flickor de nakna ba-
dens tid redan förbi, under det att man något längre in i lan-
det  vid  Lödde  å  ännu  kunde  se  sådana  öppet  i  aningslös
oskuld bada nakna (Dagbräckning, november 1932).
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Efter vistelsen i Skåne bosätter sig Schmeling i Valdemarsvik i
sydligaste Östergötland. Året 1922 startar han ett  accidens-
tryckeri, det första och enda i köpingen. Han är intresserad av
naturligt levnadssätt och gillar friska nakenbad i havet.

Mot baddräktskulturen!
År 1928 trycker Olle Schmeling en egenhändigt framtagen 24-
sidig broschyr, Mot baddräktskulturen. Denna skrift, som tor-
de vara det första tryckalster i Sverige som förespråkar “na-
ketkultur“, är illustrerad med sju fotografier, de flesta av tyskt
ursprung och avbildande badande barn. Ett foto visar en na-
kenbadande kvinna.

Broschyren förordar  en återgång till  gamla badseder,  då
nakenbad i  Sverige var  allmänt,  även om män och kvinnor
ofta badade en smula åtskilda från varandra: 

I Tyskland finnas förbund med medlemmar i 100,000-tal, vilka
agitera för och praktisera icke endast nakna bad, utan även
naken gymnastik (gymnos = naken) och, där så är lämpligt, ar-
bete, lek och idrott i naket tillstånd. 

Omsvängningen  i  uppfattningen  visar  sig  dock  starkast
däri, att propagandan från denna “Nacktkulturbewegung“ nu-
mera tolereras av myndigheterna, vilket ingalunda varit fallet
förr, då tvärtom tryck- och yttrandefrihet på detta område för-
ut ej existerat. --- 

Målsmännen  för  Tysklands  “Nacktkulturbewegung“  påstå
sig hava statistiska (!?) bevis för, att sedligheten hos deras an-
hängare står högre än hos andra (könen skiljas ej, då de anse
det verka uppfostrande, att  män och kvinnor vänjas se var-
andras nakenhet). Vilket väl kan vara sant utan att man därför
behöver  tillskriva  detta  deras  nakenhet  vid  bad,  gymnastik
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m. m.,  utan  fastmer  ambitionen  att  visa,  att  nakenhet  och
stränga seder kan förenas.

Schmeling uppmanar oss därför, att av moraliska, estetiska,
hygieniska och ekonomiska skäl avstå från baddräkt. Slutka-
pitlets rubrik är Låt nakenheten komma till sin rätt i badet!

Fastän ohygienisk och oekonomisk äro baddräktens olägen-
heter dock ej så stora, att den i jämförelse med en del andra
dåligheter framstår som en verklig riksolycka. Mera förargel-
seväckande än  något  annat  hos  baddräkten är  det  andliga
kvalm och den tankelättja, som visar sig däri, att folket kunnat
acceptera något sådant, då i badet nakenheten självklart sy-
nes vara det enda riktiga.

I Europa organiseras naturismen
I Tyskland öppnas på Nordsjöön Sylt den första badstranden
för gemensamt nakenbad 1920 och ett naturistförbund bildas
1923.  Benämningen  Freikörperkultur,  FKK,  börjar  användas
från mitten av 1920-talet. Antalet medlemmar i föreningarna
räknas vid decenniets slut i hundratusental. 

Wandervogel-rörelsen blir efter Första världskriget en verk-
lig massrörelse som bedriver frisksport i form av gymnastik,
simning och allmän idrott  samt ett  uppfrisk-ande friluftsliv.
Vandrarföreningar av motsvarande typ finns även i Österrike
och Schweiz, samt i viss mån i Tjeckoslovakien.

Utmärkande för medlemmarna [i de tyska vandrarföreningar-
na] är även den stora vikt som de fästa vid ett enkelt levnads-
sätt. Flertalet avstå sålunda från bruket av tobak och alkohol,
dräkten utgöres under vandringarna endast av ett par grova
skor, knäbyxor och vid, öppen skjorta med nedvikt krage. Hu-
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vudbonad  och  strumpor  begagnas  icke.  Många  föreningar
hava tagit steget fullt ut och företaga s k.“nacktwanderungen“
d. v. s. promenader utan någon som helst klädedräkt, detta
för att sol och luft skola alldeles fritt få utöva sin välsignelse-
bringande  verkan  å  kroppen  och  härda  den.  Solbad  är  ett
evangelium, som verkligen uppskattas av de tyska “Wandervö-
gel“.  Baddräkt avskys med rätta,  dels emedan den icke kan
låta solen, luften och vattnet få obehindrat tillträde till männi-
skans mest vitala delar, dels och framför allt på grund av den
skadliga inverkan som en våt baddräkt utövar på magen ge-
nom  att  densamma  utsättes  för  förkylningar  (Tidskriften
Swing, 1931).

Även  den  egentliga  naturiströrelsen,  Freikörperkulturbe-
wegung, utvecklas. Den delas nu upp i två riktningar, en poli-
tiskt neutral och en socialistisk. Den senare grundades 1920
av Adolf Koch och har även badverksamhet i Stadtbad Berlin-
Mitte, Europas största inomhusbad.

[Den tyska nakenkulturens] program skulle med ett par ord
kunna  sammanfattas  sålunda:  “Gå  naken  så  ofta  du  kan“.
Medlemmarne skola gå nakna för att låta sol och luft inverka
på  huden.  För  detta  ändamål  bedriva  många  föreningars
medlemmar gymnastik i gymnastiksalarne alldeles nakna, vil-
ket ju endast är i full överensstämmelse med det grekiska ord-
et “gymnos“, som ju betyder träning av nakna kroppar. Många
av rörelsens föreningar hava egna läger i städernas utkanter,
där  medlemmarne,  fredade  från  den  stora  allmänhetens
blickar, kunna bedriva kroppsövningar och lekar och sålunda
härda  sina  kroppar.  Med  tyskarnas  kända  benägenhet  för
grundlighet ha de gått så långt, att de icke skilja de båda kö-
nen åt  vid dessa gymnastik-  och simövningar.  Detta för  att
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höja den moraliska standarden bland medlemmarna genom
att lära dem självtukt, moraliskt som kroppsligt. Idén är nog
god men heta strider pågå för och emot (Tidskriften Swing,
1931).

Även i  Frankrike och i  Storbritannien utvecklas  naturismen.
Det första föreningsområdet i England öppnas 1921 och fler
föreningar bildas under de följande åren.

I Frankrike grundas vid mitten av 1920-talet en idealistisk
koloni vid Grasse nära Nice. I Paris-området verkar flera före-
ningar och en av dessa är la Société naturiste. Fransmännen
använder olika benämningar: “nudistes“, “naturistes“ och “lib-
re-culturistes“.  Ett  franskt  naturistförbund organiseras  1926
och tre år senare finns mer än tre tusen naturister i Frankrike.

Frisksporten gör entré
Under 1920-talet startar frisksportrörelsen i Sverige. Tidskrif-
ten Swing, som skriver om boxning, simning och annan atle-
tisk idrott, står fadder för utvecklingen. Det första numret ut-
kommer 1920 och redan från början finns det enstaka bilder
av nakna atleter. År 1921 skriver “Charles Henry“ under rubri-
ken Tiderna, Kläderna och moralen: “Det nakna är för en sund
människa  aldrig  mer  eggande  än  det  klädda.“  –  Charles
Henry, Karl Henrik Karlsson (senare Henrüd), skriver även vis-
texter, bland annat till filmmelodin “Jag har bott vid en lands-
väg i hela mitt liv”(1939).

Amerikanska kroppsbyggarideal och den anglosaxiska phy-
sical culture-rörelsen är viktiga inspiratörer för frisksportarna.
Fysisk träning och nyttjande av naturens gåvor, frisk luft och
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solljus, är väsentliga delar av denna “kroppskultur“. Även den
tyska Wandervogel-rörelsen, nämns i detta sammanhang. 

Benämningen “frisksport“ används för första gången 1924,
samtidigt som en bild av nakna solbadande män publiceras.
Några år senare kan man läsa uppmaningen: “Det är framför
allt av vikt att solbada naken, så att solstrålarna kan nå hela
kroppen.“

Det första frisksportförbundet,  bildat  1928,  har inriktning
mot frigymnastik. Förbundet blir dock kortvarigt.

---
När frisksporttidskriften Swing i november 1929 berättar om
naturismen i  Frankrike är det  troligen första gången orden
“naturism“  och “naturist“  –  i  sin  nuvarande betydelse  –  an-
vänds i svenskt språkbruk:

Parisiskt paradis

Naturismen, den nya nakenhetskulturen, vinner ter-
räng i Frankrike.
Paris den 7 november.

För något år sedan läste vi i Paristidningarna om hur polisen
överraskat ett sällskap av nakna män och kvinnor, vilka i en
skogsdunge utanför staden bedrevo sportsliga övningar. Poli-
sen,  som  funno  de  friluftsälskande  paradismänniskorna  en
smula misstänkta – och i varje fall väl inkonventionella – an-
skaffade i all hast en rymlig transportbil och förde hela säll-
skapet till polisstationen i och för korsförhör. Här konstatera-
de man att de infångade naturbarnen tillhörde en särskild rö-
relse,  vilken  av  anhängarna  döpts  till  “naturismen“.  Lagens
väktare, som först trodde sig ha lagt vantarna på ett av dessa
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obskyra och dionysiska följen, vilka allt som oftast härja i Pa-
ris' utkanter, gåvo “naturisterna“ en skarp varning och släppte
dem sedan.

Det har nu gått många månader utan att de originella na-
turbarnen från Seinemetropolen låtit höra av sig. Men, därför
är det ej sagt att de övergivit sina ideal och återgått till mera
borgerliga och konventionella idrottsutövningar. Nej “naturis-
men“ fortlever alltjämt och den visar starka tendenser att ut-
veckla sig till en veritabel paradiskult.

I Villennes, ej långt från Paris, ha naturisterna grundat en
stad, som de kalla Physiopolis. Det är ingen stor och bullrande
stad i vanlig bemärkelse utan en samling tält och skjul, som
man låtit uppföra på en ensligt belägen ö i Seinefloden.

Här  bedriva paradismänniskorna sina övningar  i  det  fria.
För två år sedan voro de till  antalet sextio. Nu äro medlem-
marna över tre tusen. Och varje dag rekryteras nya lärjungar.

De första svenska naturisterna
I  Swing  läser  man,  under  senare  delen  av  1920-talet,  om
grupper av frisksportare som lever lägerliv i naturen, idkar fri-
gymnastik och nakenbadar. – Dessa friluftsentusiaster är de
första organiserade naturisterna i Sverige. De gillar nakenhet,
ägnar sig åt rekreation i naturen, fysiska aktiviteter och frisk-
sport, samt respekterar hälsolära och näringslära; alla de dyg-
der som internationella naturistfederationen kommer att fö-
reskriva långt senare.
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Professor Almkvist blir intresserad
Medicine doktor Johan Reinhold Almkvist (1869–1945) i Stock-
holm är överläkare vid Sankt Görans sjukhus och professor
vid Karolinska Institutet.  Han är född i Ystad men tillhör en
gammal  Stockholmssläkt,  hans far Per  Vilhelm Almqvist  var
professor vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Johan Almkvist blir  med. lic. 1898 och disputerar för dok-
torsgraden 1903. Under de första decennierna på 1900-talet
studerar  han,  vid  ett  stort  antal  tillfällen,  läkarvetenskap  i
Tyskland,  Österrike,  Frankrike  med flera  europeiska  länder.
Han är en internationellt erkänd auktoritet inom sina medi-
cinska fackområden, ledamot i  åtta utländska vetenskapliga
samfund och hedersledamot i 16 sådana. Vid sidan av sitt ar-
bete som vetenskapsman och akademisk lärare har Almkvist
en privatpraktik som, på grund av hans sociala framtoning
och yrkesskicklighet, är mycket populär. Han är även en fram-
stående person inom den svenska scoutrörelsen. 

I slutet av 1920-talet blir Johan Almkvist intresserad av na-
turismens idéer i samband med sin läkarverksamhet. Somma-
ren 1929 gör han en resa i Frankrike och Tyskland och besö-
ker friluftsplatser i dessa länder. I Frankrike gästar han natu-
ristorganisationen Le Sparta-Club i Paris och blir hedersleda-
mot i detta sällskap.

▫
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1930

1930-talet
Vi är nu framme vid det decennium då organiserad naturism vin-
ner insteg i  Sverige. Det är en snabb och dynamisk utveckling
och vi följer skeendet år från år.

1930

Värmebölja i Berlin
Sommaren 1930 rapporterar frisksporttidskriften Swing från
den tyska huvudstaden, där det nu finns mer än 20.000 orga-
niserade naturister: 
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1930
Värmeböljan har plötsligt givit Berlins många nakenkulturför-
eningar vind i  seglen.  Människorna löpa allmänt omkring i
paradisdräkt och ordningspolisen står maktlös. --- Från läkar-
håll påpekas ju också att det i hygieniskt hänseende är rikti-
gare att utsätta inte blott en del utan hela kroppen för solens
inverkan. Inom föreningarna betraktas dessutom nakenkultu-
ren som medel till en friare ställning gentemot medlemmar-
na,  om  inte  rent  av  som  medel  till  en  helt  ny  och  bättre
världsordning.

Bilder i Swing
Detta år möter vi nakenbilder även av kvinnor i Swings spal-
ter. Det finns också foton av nakna frisksportare, som badar
vid Älvkarleö i norra Uppland, och en soldyrkande kvinna på
Ängelholms havsbad.▫
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Järnringen
På nyåret 1931 bildas frisksportförbundet Järnringen efter ett
upprop i Swing. Det är ett löst organiserat förbund som sak-
nar vald styrelse och med fri anslutning. Endast män kan bli
medlemmar och kvinnor är portförbjudna på de träffställen
som föreningarna har. 

Nakenkultur i Berlin
I Tyskland är naturismen under Weimar-republikens sista år,
innan Tredje Riket tar vid 1933, i stark utveckling. I Berlin ge-
nomför Adolf Koch-skolan den 29 mars 1931 en stor föreställ-
ning i  Grosses Schauspielhaus,  Tysklands största  teater.  På
scenen 200 unga män och kvinnor inför 4.000 åskådare. Och i
den tyska rikshuvudstaden finns till och med några sällskaps-
loger, där medlemmarna umgås nakna i inomhuslokaler. 

Insändardebatt i Stockholms Dagblad
Boktryckaren Olle Schmeling i  Valdemarsvik har fortfarande
ett lager kvar av broschyren Mot baddräktskulturen som han
gav ut 1928. I Stockholms Dagblad ser han 7 juli 1931 en mo-
debild, där en modern tvådelad dambaddräkt förevisas. Olle
Schmeling fattar pennan och den 11 juli publicerar den popu-
lära dagstidningen hans insändare:
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Bort med baddräkterna! 

Nakna friluftsbad i stället för modegalenskap!
I Stockholms Dagblad för i måndags observerar undertecknad
å 6:te sidan en bild av två damer i baddräkter, som enligt un-
derskriften förvandlats till  badbyxor.  Dessutom påpekas,  att
“för den solbadande är idén inte så dum!“.

Men vågar Stockholms Dagblad införa ett inlägg, som fram-
häver den enkla sanningen, att för att man skall helt kunna
njuta av såväl sol- som vattenbadet, bör baddräkten alls ej be-
gagnas,  utan vinden bör smeka,  solen bestråla  och vattnet
spola den helt nakna kroppen!

Det är  verkligen på många håll  i  vår  vidsträckta landsort
möjligt att helt och fullt låta den nakna kroppen komma till sin
rätt i luft, sol och vatten. Detta i större utsträckning än en för-
domsfull mänsklighet inbillar sig. Lätt kan inses, att dylikt till
följd av medmänniskors intolerans dock är omöjligt på många
håll kring våra städer. Men man skall också något litet skåda
framåt och motverka alla fördomar, som nu hindra de nakna
friluftsbad, som för 20 år sedan voro de enda som överhuvud
taget kommo ifråga sommartid.

En tidningspress, som verkligen vill verka i folkupplysning-
ens tjänst skulle också oupphörligt peka på de nakna badens
förtjänster istället för att år efter år meddela alla nyheter om
den modegalenskap, som baddräkten i själva verket är.

Naketbadare.

Detta inlägg blir  inledningen till  en intensiv  insändardebatt
som pågår fram till den 9 augusti då signaturen Naketbadare
själv  får  sista  ordet.  Huvuddelen  av  deltagarna  i  debatten
tycker, precis som Schmeling, att nakenbad är att föredraga –
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av varierande skäl. Men de gemensamma baden får relativt li-
tet stöd. Några insändare förordar bildande av särskilda före-
ningar för detta ändamål – enligt tyskt mönster.  Schmeling
skriver den 4 augusti ett inlägg under eget namn och uppma-
nar intresserade att tillskriva honom under adress Valdemars-
vik. Han sätter även in en annons i Stockholms Dagblad om
broschyren Mot baddräktskulturen.

Sensationellt reportage
Stockholms Dagblad publicerar 25 juli – under pågående bad-
dräktsdebatt – en stort uppslagen artikel om nakenhetskultu-
ren i Tyskland: Som Adam och Eva i paradiset, sensationella
upplevelser bland den inhägnade nakenheten vid Motzensee.

Den politiska splittringen inom den tyska naturismen har
ökat än mer. Vid sjön söder om Berlin finns nu tre naturist-
platser sida vid sida, en opolitisk förening, en kommunistisk,
en nazistisk.

Professor Almkvist reser i Europa
I juni besöker Johan Almkvist Frankrike och Sparta-klubbens
“Centre gymnique“ i Normandie. 

I slutet av augusti går färden till Tyskland, där Almkvist gäs-
tar flera naturistplatser och gör ett studiebesök i Adolf Kochs
skola i Berlin. 

Sällskapet för Fri Kroppskultur
Insändardebatten i Stockholms Dagblad slutar med flera upp-
maningar att bilda en organisation för nakenkultur. I tidskrif-
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ten Dagbräckning finner vi en redogörelse för det fortsatta ar-
betet under hösten 1931:

Genom nämnda uppmaningar kommo intressenterna först i
skriftlig kontakt.  Det visade sig,  att  de flesta bodde i  Stock-
holm, vilket snart ledde till personlig beröring. I början samla-
de man sig kring ingenjören Erik Salander, på vilkens initiativ
10 herrar och 2 damer den 2 sept. träffades å Ehrnfelts gym-
nastikinstitut,  Stockholm.  Under  ordförandeskap  av  tjänste-
mannen Alcor Bauer tillsattes här en kommitté i ändamål att
föra saken framåt.

Saken var dock ny, vadan arbetet i början utmärktes av ta-
fatthet och rädsla för opinionen. Ingen kände sig kallad till le-
dare. Snart erhöll saken emellertid en energisk tillskyndare i
gymnastikdirektören Erik Schlyter, vilken gjorde professor Jo-
han Almkvist uppmärksam på idén.

Den 8 okt. bildades sålunda preliminärt “Sällskapet för fri
kroppskultur“, vars ordf. blev prof. Almkvist. Sällskapet beslöt
att verka i det tysta till dess den bok var utkommen som prof.
Almkvist redan påbörjat (Dagbräckning, nr 4 1932).

Den verklige entusiasten
Nå, gudskelov, att 
det äntligen blir kallt, 
så alla förbaskade 
dilettanter sluta upp 
med nakenkulturen.

Från Stockholms Dagblad,
25 september 1931
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Professor Almkvist i Valdemarsvik
Den 24 september 1931 håller Johan Almkvist ett föredrag i
Valdemarsvik, under rubriken Sexuell kultur, där även gemen-
sam nakenhet omnämns. Boktryckare Schmeling är en intres-
serad åhörare:

Påtagandet av baddräkt vid gemensamhetsbad mellan män
och kvinnor är icke något bevis för sedlighet. Mången gång
användes baddräkten egentligen till koketteri, och den hind-
rar ingalunda en person att genom förföriska miner, blickar
och rörelser söka sexuellt uppreta det andra könet. Lika väl
utan  som  med  baddräkt  kunna  badande  män  och  kvinnor
uppföra sig antingen fint och juste eller ogrannlaga och sinn-
ligt mot varandra. Och det är uppförandets art, icke baddräk-
ten, som bestämmer graden av sedlighet. Den som i en naken
kropp ser något orent och osedligt, har själv ett orent sinne-
lag (Dagbräckning, nr 4 1932).

I december 1931 trycker Schmeling ett provnummer av  Dag-
bräckning,  en  liten  tidskrift  där  den nya  tidens  tankar  skall
speglas. I den första utgåvan kan man läsa följande:

I Sverige har man under inflytande från utlandet i det närmas-
te övergivit de förr brukliga nakna friluftsbaden sommartiden.
Men det ligger ej längre tillbaka än att många ännu minnas
den tiden. Därför har fördomen mot den nakna kroppen ald-
rig hunnit bli lika stark som i utlandet. Sålunda kan man hop-
pas  att  den  svenska  nakenkulturen  sakta  men  säkert  skall
växa sig stark.

▫
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Tidskriften Dagbräckning

I köpingen i södra Östergötland utkommer Dagbräckning från
januari  1932 –  med vissa  undantag –  som månadstidskrift.
Olle Schmeling är ansvarig utgivare, redaktör, sättare, trycka-
re, distributör och marknadsförare – i en person. Almkvists fö-
redrag om Sexuell kultur ingår som följetong i de första num-
ren.

Även utvecklingen i Stockholm ägnas stort intresse: “Perso-
ner  som  äro  intresserade  för  medlemskap  i  det  tilltänkta
svenska sällskapet kunna anmäla sig hos Olov Schmeling, Val-
demarsvik, men endast på personer som kunna och vilja avstå
från sprit och tobak reflekteras.”

Boktryckaren i Valdemarsvik har förbindelser med den tys-
ke naturistförläggaren Robert Laurer. Alla bilder i de första år-
gångarna av Dagbräckning är tryckta med tyska klichéer som
Schmeling fått låna. Hans egna resurser att publicera bilder är
mycket begränsade. Så småningom dyker dock en del svens-
ka fotografier upp i Dagbräckning, men tidskriften har över-
huvudtaget inte mycket bilder.

Boken Hälsa och Nakenhet 

I huvudstaden färdigställer Johan Almkvist i januari 1932 bo-
ken Hälsa och Nakenhet, som kommer ut i april. Undertiteln ly-
der: En socialmedicinsk studie över klädedräktens inverkan på
kropp och själ. Mottot är ett citat av Platon: Det goda är ont
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för den onde. Framställningen är författarens bidrag “till  en
hygienisk och etisk utveckling av folklivet“.

De inledande kapitlen behandlar klädedräktens utveckling
och dess inverkan på människans kropp och själ. Beträffande
nödvändigheten att bära kläder ger Almkvist följande hälsore-
gel: “Man bör vara naken så mycket som möjligt och icke an-
vända  kläder  annat  än  då  dessa  äro  nödvändiga  såsom
skyddsmedel.”

Författaren övergår sedan till att behandla “rörelser som vil-
ja upphäva klädedräktstvånget“. Motståndarna delar han in i
sju grupper.

[1] En mycket viktig sådan fiende utgöra alla de människor,
som ha ekonomisk fördel av klädedräkten i nuvarande skick.

Almkvist tänker här i första hand på de som drar fördel av na-
kenheten som “sexuellt  retningsmedel“,  alltså nöjesarrangö-
rer av olika slag. Det är endast att hoppas, skriver Almkvist,
att etablissementens ägare skola finna ädlare medel än sexu-
ell retning för att draga publik till sig.

[2] En andra fiende till nakenheten består av den stora mängd
människor, vilka tro nakenheten leder till förkylning. Men den-
na ängslan är fullkomligt obefogad. --- Ju mer man pälsar på
sig desto ömtåligare för förkylning blir man ---.

[3] En mycket viktigare invändning emot nakenheten gör ett
tredje  slag  av  fiender,  nämligen  de  vilka  anse  nakenheten
oskön.
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Författaren, vilken kan se tillbaka på en 34-årig verksamhet
som hudläkare och som sett det mesta i kroppsväg, finner an-
ledning att utveckla kroppens skönhetsvärden på två hela si-
dor. Oskönhetsargumentet faller på sin egen orimlighet; i så
fall borde det ju vara tillåtet för vackra kvinnor och män att gå
nakna, men inte för andra…

[4] Ett fjärde slag av fiender representeras av dem, som äro
mycket måna om den sexuella njutningen och i känslan av att
denna är det förnämsta på jorden ej vilja vara med om någon-
ting, som kan förringa densamma.

Almkvist refererar här till  personer som berättat för honom
om de älskandes nöja att klä av varandra, och som även fram-
fört att vardaglig nakenhet skulle avtrubba den sexuella at-
traktionen.  Det  senare  argumentet  avfärdar  Almkvist  och
framhåller att därest “retningen“ skulle avta så ökar sedlighe-
ten, vilket är ett mål så gott som något i detta sammanhang.

[5] Påståendet att vanan vid nakenheten borttager dess sexu-
ella retning håller dock inte riktigt streck. Det finns utan tvivel
vissa människor, som först med stor svårighet, och även såda-
na, som antagligen aldrig kunna lära sig ett verkligt lugn inför
nakenheten. Det är sådana som aldrig kunna upphöra att tän-
ka på det sexuella,  som aldrig kunna höja sig över en rent
sinnlig drift. Dessa äro de verkligt farliga fienderna, det femte
slaget, till en strävan för nakenhetens popularisering, fastän
de nog inte uppträda fientligt mot nakenheten, utan tvärt om
skulle komma att njuta av en utbredd nakenhet.
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[6] Ett  sjätte  slag  av  fiender  äro  de  som  anse  nakenheten
osedlig,  en tyvärr  mycket  vanlig  åsikt,  som dock alltid  varit
mig och troligen många andra både främmande och obegrip-
lig. Jag kan inte anse åsikten om nakenhetens osedlighet vara
annat än en begreppsförväxling, uppkommen under barndo-
men genom förvänd uppfostran.

[7] I  nära anslutning till  åsikten om nakenhetens osedlighet
stå såsom en sjunde fiende de vilka påstå nakenheten vara
stridande mot religionen.

Boken avslutas med en beskrivning av nakenkulturen i Frank-
rike och Tyskland, och de besök som Almkvist gjort på natu-
ristplatser i dessa båda länder. Han redovisar utförligt de tys-
ka naturistorganisationerna och berättar att man bedömer att
det finnas mellan 200.000 och 300.000 anhängare till naken-
hetskulturen i Tyskland, men att endast en tredjedel av dessa
är organiserade i föreningar. 

I det sista kapitlet redovisar Almkvist “riktlinjer för ett hygie-
niskt-etiskt användande av kläder“ och ger oss följande upp-
maning: “På grund av mitt studium av den tyska och franska
nakenhetskulturen vill jag livligt tillråda, att personer som ha
sinne för denna kulturs betydelse, i olika delar av Sverige sät-
ta sig i  spetsen för bildande av dylika föreningar.  – Sådana
föreningar komma att göra nytta ej blott åt sina egna med-
lemmar.” 
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Från Dagbräckning, nr 4 1932:

“Föreningen Hälsa genom Nakenhetskultur“

Sedan prof Almkvists bok kommit ut upptogs åter sällskapets
verksamhet.  På sekreterarens,  dir.  Erik  Schlyter,  initiativ  an-
ordnades ett möte å Martas Hushållsskola i  Stockholm Eng-
elbrektsdagen 27 april  kl.  8 e. m.,  varvid på kommittéstyrel-
sens förslag en interimstyrelse för föreningen utsågs att över-
vaka  de  förberedande  arbetena,  inkomma  med  förslag  till
stadgar, till föreningsnamn, ev. badstrand m. m.

Denna preliminära styrelse  bestod av  prof.  Almkvist  som
ordf. och arkitekt Ture Sellman som v. d:o, Salander som sekr.
Till kassör utsågs en dam och som ytterligare ledamöter har
uppgivits  tjänstemannen  i  Socialdepartementet  Carl  Söder-
lund, Mälarhöjden, samt Alcor Bauer.

Dessutom  utsågs  en  stadgekommitté  bestående  av  hrr
Almkvist och Salander samt två damer. Ävenså en badkommit-
té med följande ledamöter: Sellman, Söderlund och Alcor Bau-
er.

––
Den 20 maj 1932 berättar Stockholms-Tidningen – Stockholms
Dagblad på bästa nyhetsplats, överst på förstasidan, om den
första naturistföreningen i Sverige:

Nakenkulturen startar

Förening bildad – många stränder att välja på.

Ej skoj eller kurtis, men gärna poliskontroll
Den svenska föreningen för nakenhetskultur är redan konsti-
tuerad – till att börja med preliminärt – och har samtidigt er-
hållit både namn och adress, varigenom intresserade kunna
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komma i kontakt med rörelsens målsmän. Efter vad St. T. D.
inhämtat skedde bildandet vid ett sammanträde denna vecka,
och det beslöts, att föreningen skall kallas “Hälsa genom na-
kenhetskultur“.

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

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

– Och platsen...?
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– En del ägare till badstränder ha anmält sig, så vi ha redan
att välja på. Och antagligen kommer det flera anbud; här blir
det ju tillfälle till förtjänst, genom att man kan ordna servering
av mat och dryck i närheten. Bland det vi ha under övervägan-
de märkas platser vid Hårsfjärden och Grisslingefjärden. Men
någon ö bry vi oss inte om, oaktat det finns många förslag. Vi
vilja visst inte sky folk eller flytta till undandolda ställen – nej,
vi äro inte rädda för andra människor. Tvärtom, vi ställa oss
gärna under polisens kontroll.

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

––
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Från Dagbräckning, nr 5 1932:

Föreningen Hälsa genom Nakenhetskultur

Anvisningar för medlemmar och inträdessökande

Anv. 1.
Människan är en del av den natur, i vilken hon lever, och bör
på grund härav bringa sin kultur i överensstämmelse med na-
turens  lagar.  Föreningen H.g.N:s  ändamål  är  att  arbeta  för
åstadkommande av en sådan överensstämmelse.

Anv. 2.
Forskning har visat att människokroppens ständiga höljande
med kläder gör huden sjuk och att därav följer nedsatt hälsa.
Föreningen vill påvisa nyttan av att använda minimum av klä-
der.

Anv.3.
Föreningen uppställer följande levnadsregler.

1. Härda din kropp med bad, luft och sol.

2. Var naken så mycket som möjligt och bär icke kläder annat
än då dessa äro nödvändiga såsom skyddsmedel mot köld,
värme, insekter o. d. Tag dock härvid alltid hänsyn till andra
människor.

3. Gör aldrig nakenheten till ett självändamål.

4. Sköt din kropp så väl att du behöver icke blygas för att visa
den för motsatta könet. Glöm ej, att din kropp är ett skapel-
sens mästerverk. Väl skött bör den vara din stolthet. Ingen del
av kroppen är skamlig.

5. Använd sund och enkel kost, ty födo- och njutningsmedlens
beskaffenhet äro mycket viktiga för hälsan.
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6. Iakttag måttlighet i mat och dryck.

Anv. 4.
För stärkandet av den psykiska hälsan vill föreningen utöver
den ovan nämnda kroppsvården verka för spridandet av in-
tresse för nyttiga aktiva nöjen av olika slag såsom sport, na-
turliv, amatörstudier m m.

Anv. 5
Den som önskar inträde i föreningen H.g.N. skall vända sig till
någon medlem av densamma, helst en personlig bekant, och
ifylla ett av styrelsen upprättat frågeformulär med inträdesan-
sökan, varefter den sökande erhåller ett  exemplar av anvis-
ningar för medlemmar och inträdesansökande.

Den medlem, som mottagit inträdesansökan, skall på den-
samma skriva sitt omdöme om den inträdesansökande, huru-
vida han kan rekommenderas till medlem eller icke, samt se-
dan överlämna den till styrelsen. På frågeformuläret skall den
inträdessökande  ha  angivit  någon  person  som  kan  rekom-
mendera honom. Har styrelsen genom denne, eller på annat
sätt,  erhållit  betryggande  rekommendationer  och  kan  den
medlem, som inlämnat  inträdesansökan,  ikläda sig ett  visst
ansvar för den inträdesansökandes karaktär, tillsändes inträ-
desansökanden ett brev med förfrågan om han efter tagen
kännedom om anvisningarna vidhåller sin ansökan, samt med
underrättelse om att han i så fall mot erläggande av årsavgif-
ten kan hämta sitt  medlemskort.  Befinnes han icke lämplig
som medlem, erhåller han utan motivering meddelande om
att han icke blivit antagen.

Anv. 6.
För medlemmarnas fysiska och psykiska utbildning upprättar
föreningen på lämpliga ställen bad- och sportplatser. Likaså
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vill  föreningen  för  samma  utbildning  under  vintern  söka
åstadkomma lämpligt föreningsliv i  gymnastiksalar och bad-
anstalter.

Anv. 7.
Angående livet på bad- och sportplatser meddelas:

1. Sällskapslivet inom föreningen är fritt men intet groft eller
plumpt tal får förekomma. Berusande medel få ej användas,
tobaksrökning är förbjudet inom områdena. Fotografering är
icke tillåten utan medgivande av styrelsen och den avbildade.
Överträdelse av dessa regler medför uteslutande ur förening-
en.

2. Ingen medlem må förhäva sig över den andra utan fullstän-
dig jämlikhet  råda.  Därför  bör  tilltalsordet vara “du“  mellan
män och kvinnor, mellan hög och låg.

3. På grund av anv. 2. och 3. böra både män och kvinnor av-
lägga alla kläder och vara fullständigt nakna. Endast i den om-
fattning  kläder  äro  nödvändiga  såsom  skyddsmedel  (se
anv. 3.) må de bäras. Smink och puder får icke användas. Sty-
relsen äger dock rättighet att för vissa delar av föreningslivet
utfärda särskilda bestämmelser gällande klädseln.

4. Av  varje  medlem  fordras  självbehärskning  och  aktning
gentemot det motsatta könet.

–––
Not 1.  Anvisning 8,  9 och 10,  som ej är medtagna här, be-
handlar formella saker, som styrelsens sammansättning och
mötesverksamheten.  –  Anvisning 5,  den krångliga medlem-
santagningen,  ifrågasätts  redan från början och reviderade
stadgar antas 1933.
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Not 2. Enligt Dagbräckning, nr 10 1932, dryftas vid årssam-
manträdet 23 november två förslag till  nytt  föreningsnamn
för Hälsa genom Nakenhetskultur,  det  ena är “naturistföre-
ning“ vilket kan vara första gången detta ord används med
hänsyftning  på  svenska  förhållanden.  –  Inget  av  förslagen
kommer dock till  användning,  istället  stryker föreningen en
stavelse i namnet och kallar sig Hälsa genom Nakenkultur.

––
Från Stockholms-Tidningen – Stockholms Dagblad, den 17 juni
1932:

Lidingö blir centrum för nakenkultur

Föreningen anser sig nu ha medvind.

Egen tidning: Dagbräckning i Valdemarsvik.
Föreningen H. g. N., det är uttytt Hälsa genom nakenhetskul-
tur, har tagit ett jättekliv framåt. Opinionen bland allmänhe-
ten synes ha svängt,  säger man,  dagligen strömma anmäl-
ningar om medlemskap in pr post, så att man för närvarande
räknar  över  250  aspiranter  till  förmånen att  på  denna väg
komma i kontakt med sol och luft och vatten. För varje dag
kännas kläderna mer och mer besvärande,  men bristen på
lämplig mark har hittills hindrat medlemmarna att slänga klä-
derna av kroppen och bli som människor. Man har visst icke
saknat erbjudanden och uppslag, men ännu söker man med
ljus och lykta efter den idealiska samlingsplatsen.

Skynda sakta är emellertid parollen för naketbadarnas led-
ning.  Man funderar mycket starkt  på att  t.  v.  endast  företa
vandringar  under  vederhäftig  ledning  och  i  samband  med
dessa  utflykter  ägna  sig  åt  ett  sunt  naturliv.  Denna  första
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tillämpning  av  föreningens  program  skall  också  kunna  ske
kotterivis. Det torde nämligen bli svårt att i händelse av stor
tillslutning – man är icke främmande för tusentalet – samla
hela föreningen på en gång i ett sammanhang. Det finns vissa
planer på att söka sig ut till Norra Lidingön, där vissa områden
möjligen skulle kunna disponeras. Därigenom finns det tydli-
gen mindre resonans för ett projekt att arrendera och efter
hand förvärva en tomt i själva Sandhamn, vilken ligger intill
klubbhuset därute och som en smal strimla sträcker sig tvär-
söver  ön.  Lika  kraftig  är  oppositionen  mot  andra  områden
som ligga avsides från Stockholm.

Så nära huvudstaden som möjligt med utmärkta kommuni-
kationer är huvudspåret på jakten efter mark. Bäst skulle det
vara, förklara initiativtagarna, om man kunde finna en plats i
närheten av ett strandbad, där man kunde skilja av den del
man anser sig i behov av för att icke känna sig alltför inne-
stängd. Det har varit tal om Grisslinge, men den chansen står
möjligen icke öppen för något längre fram i tiden, i varje fall
kan man icke tänka på den i år.

Hos stadens myndigheter tror man icke på något tillmötes-
gående.  Hos dem ämnar man i  stället  måhända protestera
mot det sätt, på vilket man hittills löst tillgången på sol och
vatten för den halva miljon, som bor inom dess hank och stör.

Som en framtidsuppgift ställs kravet på plana hustak, där
man i sommarvärmen kan lapa lite stärkande solsken i famil-
jens sköte.

Man tycker på den sidan: bad i Guds fria natur utan skrym-
mande kläder. Däremot är man på ansvarigt håll emot varje
utveckling mot en rörelse med pensionat och rum till uthyr-
ning, tillbehör som skulle kunna kasta en skugga över H. g. N.
Övernattaren kan förresten utnyttja campingen.
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Det finns  också  de  anhängare,  som mena att  det  räcker

med en plats i skogen, där man kan leka och gymnastisera.
Att arbeta naken är en tanke, som icke är främmande för en
och annan i denna krets. Men då replikera andra återigen, att
man,  om  det  också  bara  skulle  vara  för  de  utomståendes
skull, icke kan släppa badet som en viktig punkt i stadgarna.

Vem vet f. ö., att naketkulturen här i landet redan har sin
egen tidning – Dagbräckning, utgiven från Valdemarsvik. Det
är dock ännu icke avgjort, att den blir organ för riksförbundet,
men den har alla utsikter att förvärva denna plats i solen.

Att “du“ är tilltalsordet i kamratorganisationerna utomlands
vet man. Det är icke säkert, att det blir så här. Många anse, att
man bör börja med “Ni“. Men det står i stadgarna, att man bör
säga du. Och när man kastar skjortan, varför skulle man då
icke samtidigt kunna enas om en sådan liten bagatell som att
duas – för att citera en röst i kören.

Start i sommar, om än aldrig så blygsamt är emellertid pa-
rollen. Och skall man döma rörelsens framtid här i landet efter
ledarnas uppsåt och allvar i förarbetet, så kommer den nog
omsider att bestå provet och visa sig värdig att inrangeras i
den övriga floran på den svenska organisationens mera tukta-
de marker.

Frisksport i Göteborg
Frisksport – en tidning för män – startas 1932 och blir nytt or-
gan för  Järnringen.  I  Frisksports  första nummer läser  man:
“Prof.  Almkvists nakenexperiment har ‘sedligt indignerat’  en
massa folk med särskilt vitt skinn. För svenska folket har det
annars i alla tider varit självklart att bada naken.“

Året efter skriver Johan Almkvist i Frisksport under rubriken
Nakenkulturens betydelse för Hälsa, Moral och Idrott.
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Professor Almkvist gör ett flygande besök
På våren 1932 reser  Johan Almkvist  i  Europa.  Han besöker
bland annat en känd naturistfamilj i Frankfurt am Main. Resan
företas per flygmaskin, ett nytt sätt att färdas. – I en artikel i
Dagbräckning, nr 7 1932, berättar Therese Mülhause-Vogeler
om besöket:

Middagen – enkel, vegetarisk – intages i den grönskande och
blommande  trädgården.  ---  Vid  bordet  förekommer  ett  lätt
prat om luftresans fördelar och nackdelarna av det vid festlig-
heterna vanliga kalasandet. Efter maten kommer frikroppskul-
turen på tal. Vi kasta en blick i Johan Almkvists bok “Hälsa och
Nakenhet“ --- Vi höra, att Almkvist i Sverige vill uppbygga en
organisation för frikroppskultur. ”Det blir inte lätt”, säger han.
“Där håller man ännu gemensam nakenbadning för osedlig”.
Min man och jag se förvånade på honom. “Jag tror”, säger min
man slutligen, “att där badar man allmänt nakna?” – “Åja, det
gör man också, men män och kvinnor skilda”. – Jag fastslår,
att  då kan steget till  gemensam nakenbadning inte vara så
svårt. Nej det vore det ej, det rör sig blott om övervinnandet
av en gammal fördom. 

[Samvaron fortsätter på solterassen under gemensam na-
kenhet] Almkvist berättar om sitt besök i Paris och Berlin, be-
rättar att han känner Erich Nietschke och de Mongeot. Vi tala
om det i  Spartaklubben övliga beklädnadstvånget vid målti-
derna, under det man på tyska “Gelände” lika gärna äter na-
ken som man eljest rör sig naken, vilket Almkvist håller riktigt
och naturligt. ---

Det blir sent. Vår gäst måste bort, enär han under natten
vill resa vidare till Berlin. Innan han går förelägga vi honom
vår gästbok med bön, att skriva något där. Han skriver: “Fri-
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kroppskulturen är det bästa medel mot högmod, människans
svåraste synd.”

––
Från Stockholms-Tidningen – Stockholms Dagblad, den 25 juli
1932:

Paradisisk förbrödring i sval våg

Naken Almkvist tatueras under jubel av naken dam.

“H. g. N.“ har haft sin första lyckade utfärd
Med ångaren Viking som på söndagsmorgonen [den 24 juli]
avgick  från  Munkbrohamnen följde  ett  trettiotal  herrar  och
damer vilka kanske skulle blivit föremål för större uppmärk-
samhet än de blevo, om man anat syftet med deras resa. Som
det nu var,  förblevo de totalt  obemärkta bland den väldiga
massan övriga passagerare. Med båten följde nämligen bl. a.
alla de som ämnade sig till dagens gudstjänst vid Ansgarska-
pellet på Björkö.

De trettio hade nog också på sitt sätt till  syfte att fira en
gudstjänst, ehuru densamma i vissa kretsar nog kommer att
betecknas som en gudlöshetstjänst. Om vi nämna, att i spet-
sen för den lilla skaran stod professor Johan Almkvist, så inser
läsaren, att det var hans mycket omtalade förening, “Hälsa ge-
nom nakenhetskultur”,  “H. g. N.”,  som dess signatur kommer
att bli i framtiden, som nu var ute på sin första tur för att för-
verkliga  sina  idéer.  På  ledande  håll  inom  föreningen  hade
man motsett experimentet – ty det var ett experiment – med
tillförsikt, och den blev ej sviken, ty försöket utföll till alla delar
lyckligt, det må sägas först som sist.

Vi reste alltså med Viking, nära trettio man, därav tio da-
mer, två småflickor inberäknade. Vi stego av vid Bockholms-
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Sätra och tillbragte cirka en halv timme med att genomströva
terrängen, innan vi funno en badstrand med en intilliggande
liten gräsäng, vilken befanns lämplig. Så snart vi samlats där
togo vi av oss kläderna och klevo ned i vattnet. Så enkelt gick
det till. Vädret var icke soligt, men varmt, och vi trivdes väl i
sjön, smärre anmärkningar mot badbottnen och den oerhör-
da långgrundheten frånsedda. Vi samspråkades vid som gam-
la bekanta, trots det flera av oss nu sågo varandra för första
gången. Sedan lägrade vi oss på ängen kring vår givna medel-
punkt professor Almkvist, och avnjöto medhavda smörgåsar,
kaffe i thermosflaskor och dylikt efter råd och lägenhet, varef-
ter Almkvist hälsade oss välkomna i ett tal, där han kort och
koncist  klargjorde  det  allvarliga  syftet  med nakenhetskultu-
ren, både ur fysiologisk och moralisk synpunkt, och meddela-
de intressanta erfarenheter från utländska sammanslutningar
i samma syfte. Till slut föreslog han, att vi skulle tillämpa det
tyska systemet och i vår samvaro slunga alla titlar och kalla
varandra du. Det är obehövligt att nämna, att förslaget antogs
med allmän tillslutning och omedelbart trädde i tillämpning,
liksom jag är övertygad om att alla de närvarande noga togo
ad notam de allvarliga ord professorn yttrat, ett allvar, som
ingalunda stördes av att samtliga uppträdde i en dress, som
på sin höjd bestod av glasögon.

Därpå var det en gymnastikförfaren yngling som tog befä-
let och obarmhärtigt underkastade oss en del kroppsrörelser,
vilka en del av de närvarande bekände att de ej haft en tanke
på att utföra under de senaste tio åren. Resultatet blev emel-
lertid  så  uppfriskande,  att  en  ny  vistelse  i  det  våta  ansågs
ofrånkomlig, och nu inträffade det,  att  en del  av oss funno
den blålera, som förefanns här och där på sjöbottnen, synner-
ligen lämplig att bemåla sig med, så att vederbörande kom att
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se ut som ett mellanting mellan melanesier och orangutang.
Till allmänt jubel lät professorn själv bemåla och tatuera sig av
en av damerna, varefter han hade en del besvär innan han
åter lyckades bli erkänd som medlem av den kaukasiska ra-
sen.

Samvaron avslutades med en del gamla lekar. Sista paret
ut. Två slå den tredje o. s. v. – bara detta bevisar att vi voro
glada som barn på skollov. Och det var verkligen med en suck
vi åter iförde oss s. k. civiliserade kostymer för hemresan.

Men hur togo de sig ut utan kläder, frågar naturligtvis den
efter pikanterier trånande. Jag svarar: damerna togo sig bra
ut allihop, vad herrarna beträffar finns det ju alltid vissa diffe-
renser i fråga om skönhetstyp. Min egen lilla kulmage skulle
jag t. ex. inte gärna vilja se offentligen avbildad, men i sönda-
gens societet  väckte den gudskelov intet uppseende.  Vi  be-
traktade oss helt enkelt som en visserligen för tillfället sam-
manbragt  familj  och  betraktade  varandras  både  företräden
och brister som naturliga och kända saker.

Föreningen  Hälsa  genom  nakenhetskultur  har  för  övrigt
hälsats med allvarligt intresse inom vida kretsar. Redan nu fö-
religga cirka 250 inträdesansökningar.  Givetvis måste dessa
ansökningar behandlas efter ganska stränga principer, för att
ej syftet med det hela skall förfelas. För dem, som av verkligt
ideella  skäl  och  av  verklig  övertygelse  vilja  ansluta  sig,  må
meddelas, att föreningens adress är postfack 1223, Stockholm
16. 

I sitt ovannämnda hälsningstal meddelade hr Almkvist bl.
a.,  att intresset för nakenhetskulturen nu slagit så igenom i
Europa, att man redan är mogen för en europeisk kongress i
frågan. Denna sammanträder i Berlin den 6 augusti,  och hr
Almkvist har kallats dit för att lämna redogörelse för rörelsen i
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Sverige.  För  övrigt  deltaga,  utom  Tyskland,  även  England,
Frankrike,  Holland,  Belgien,  Schweiz,  Österrike och Spanien.
“När saken gått så långt, att man kan hålla en europeisk kon-
gress, då är nog framtiden tryggad”, säger professor Almkvist,
som fast tror på sin sak, även om han klart inser att den kom-
mer att möta många svårigheter, ej minst av den art, som ta-
git  sig  uttryck  i  ett  anonymt  brev  till  honom  av  följande
okonstlade lydelse: “Är ni idiot eller är ni en snuskpelle?”

––
Från Dagbräckning, nr 6, juli 1932:

Föreningen “Hälsa genom Nakenhetskultur”

har  nu  äntligen  hållit  sin  första  utfärd,  vilken  refererats  i
“Stockholms-Tidningen” och “Nya Dagligt Allehanda“.

Avundsjuka belackare ha redan talat om “omedveten sexu-
ell nyfikenhet”. Men det bry vi oss inte det ringaste om! 

Allt prat, som beledsagat den svenska nakenkulturens upp-
marsch,  torde förklaras av befintligheten av badbyxans vid-
skepelse. Ty aldrig ens vid den farligare halvnakenheten har
något sports om könslig irritation vid badstranden.

––
Från Stockholms-Tidningen – Stockholms Dagblad, den 1 au-
gusti 1932:

Nakisterna ämnar visa framfötterna

De värsta vedersakarna skola inbjudas.
Nio tappra stockholmskor vågade igår resolut slänga kläder
och titlar inför 21 av skapelsens herrar för att sedan samfällt
kasta sig i en fjärd övernakist Almkvist till ära och sig själva till
hugsvalelse på julivärmens sista dag.
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Innan ovanstående ägde rum hade de 30 natur- och naken-

dyrkarna – deltagarna i föreningen H. g. N:s söndagsutflykt –
med buss från Ringvägen tagit sig ut till Tyresö där man titta-
de på slottet och lustvandrade sig i parken, varefter man em-
barkerade en motorbåt och satte kurs på Kalvfjärden. I en för
de närvarandes avsikter tillräckligt avskild och idyllisk vik gick
man iland, övergick till att kalla varandra “du” och beseglade
broderskapet  med  ett  dopp  i  drickat.  Se'n  gymnastiserade
man  under  ledning  av  en  medföljande  musiker  och  lekte
“tuschboll” och var som barn, så gott det nu gick.

Medan herrarna snickrade ihop ett telegram till  rörelsens
stiftare, kokade damerna kaffe till den medhavda matsäcken.
Det hölls föredrag och man hurrade för hur bra man va' i da'.
Och beslöt att så smått diskutera ett förslag att inbjuda alla
nakismens värsta vedersakare att  delta i  en kommande ut-
flykt, dymedelst övertygande dem om att professor Almkvist
är en man som vet vad han gör.

Då lägereldarna under kaffekokarna slocknat drog man på
sig paltorna igen och beslöt träffas nästa söndag enligt an-
nons i St. T. D:s fredagsnummer.

––
Not. De annonser som följande fredagar står att läsa i Stock-
holms-Tidningen – Stockholms Dagblad är relativt fåordiga:

H. g. N.
Söndag 9 f. m. Munkbrohamnen (ångf Viking).

[införd den 5 augusti 1932]

H. g. N.
Utfärd sönd. 14. Samling 9 f. m. ångf. Lärkans

tilläggsplats Ropsten. Båtresa tur o. retur kr 2.20
[införd den 12 augusti 1932].
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Från Stockholms-Tidningen – Stockholms Dagblad, den 13 au-
gusti 1932:

J. Almkvist tenterad i nakenkultur

Rapporterar från skolbänk och kongressfåtölj i Berlin.
–  Gott humör, naturlig enkelhet och uppriktighet, hjärtegod-
het och vänlighet präglade här liksom alltid inom nakenkultu-
ren samvaron mellan deltagarna. Så karaktäriseras den nu av-
slutade tredje kongressen med “Europeiska unionen för na-
kenhetskultur”  i  Berlin  av  den  svenske  nakenhetsaposteln,
professor  Johan  Almkvist,  vilken  vid  ett  samtal  med  en  av
St. T. D:s medarbetare berättat en del om kongressen.

Medan den förra kongressen hölls i Paris, var Berlin denna
gång utsett till samlingsplats, berättar professorn. Jag var in-
bjuden att deltaga i densamma både som medlem av den tys-
ka “Reichverband für Freikörperkultur” och såsom represen-
tant för strävandena att införa rörelsen i Sverige.

Professorn på nakenkulturens skolbänk.

Före kongressen, som var utsatt till 6 och 7 augusti, hade an-
ordnats en 5 dagars kurs för utbildande av ledare inom na-
kenhetskulturrörelsen (“Führerschulungs-woche”). Denna kurs
började den 1 augusti och var förlagd till den största “Gelän-
de” (bad- och sportplats) i Berlins omgivning, Märchenwiese,
belägen vid den vackra Motzener-sjön, 45 km. söder om Ber-
lin,  27½ tunnland stor  och bestående huvudsakligast  av en
med  tämligen  låga,  lummiga  och  tjocka  tallar  bevuxen
sandslätt, men längs hela den långa stranden med ett bälte av
vacker ängsvegetation med otaliga blommor. På sandslätten
är uppförd en barack och glest spridda ligga en mängd tält el-
ler små trävillor, som medlemmarna låtit uppföra åt sig.
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Hit hade nu samlats omkring 40 – 50 personer för ifrågava-

rande utbildning.  Livet  var  det  vanliga i  nakenhetskulturen.
Fullständig nakenhet för män och kvinnor, så snart vädret var
lämpligt, eljest mer eller mindre primitiv klädnad efter behag.
Flertalet sovo i baracken, andra i tält. Detta senare var förhål-
landet med mig.

Vi  gingo för  övrigt  formligen i  skola.  Kl.  7  på morgonen
gymnastik under ledning av H. Wernieke på sandslätten fram-
för baracken. Det var ansträngande. Efter gymnastiken gingo
alla ned till  den vackra stranden och allmän badning vidtog
med simturer ut i det klara, vanligen spegelblanka vattnet. En
trampolin var uppbyggd för dem som önskade hoppa, och un-
dervisning i  simning gavs åt dem som icke voro utbildade i
denna konst. Sedan voro dagarna mest upptagna av föredrag,
avbrutna av pauser för bollspel, vila och måltider. Dessa sena-
re voro strängt vegetariska. Kvantiteten var riklig. Jag mådde
utmärkt av den för mig ganska ovanliga dieten. All törst var
försvunnen. Jag hade under dessa dagar icke behov att dricka
ett enda glas vatten eller annan läskedryck. Av kaffe, alkohol
och tobak syntes icke ett enda spår. Det föreföll, som om ing-
en saknade dem.

Föreläsningarna  behandlade  bl.  a.:  Ledarens  egenskaper
och uppgift, gymnastik och sport, samarittjänst, praktisk köks-
undervisning, kroppsvård, etiska frågor och socialpedagogik,
sexualfrågor,  fysiologiska  och  näringsproblem  o. s. v.  Bland
föreläsarna och lärarna märktes författarinnan fru Mülhause-
Vogeler,  sanitetsrådet  Heinevetter,  landsrättsrådet  dr  Bra-
man, med. dr Hans Graaz, dr Erich Mehne m. fl. Själv föreläste
jag  om nakenhetens  inflytande  på  hudens  funktioner  samt
den sexuella och sedliga uppfattningen.

Tentamen – blev professorn godkänd?
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Kursen avslutades med en sammanfattande redogörelse av
dess ledare, Carl Rist, vilken därefter anställde en formlig ten-
tamen med kursdeltagarna, vilka fingo besvara frågor angå-
ende sin ställning och sina åsikter om de under kursen be-
handlade ämnena. Professor Almkvist meddelade dock ingen-
ting om hur det gått för honom i tentamen.

I stället framhöll han med stöd av det digra kursprogram-
met,  vilken  allvarlig  och etisk  rörelse  nakenhetskulturen är.
Det var intet latmansliv vi förde under dessa dagar, berättar
han, utan kroppsligt och själsligt utvecklande arbete. Naken-
hetskulturen syftar till härdning av kroppen och härdning av
själen mot det sexuella snusk, som frodas under klädernas,
formaliteternas och etikettens skumrask. Nakenhetskulturen
är allvar, intet skämt. Den är den bästa, den mest själslyftande
rörelsen i vår tid, förklarade professorn med oförfalskad entu-
siasm.

Nakenhetskulturens framsteg i olika länder.

Lördag morgon lämnade man allmänt Märchenwiese med tåg
till Berlin. Kongressen öppnades där kl. 3 e. m. med hälsnings-
tal av presidenten dr Hans Fuchs från Darmstadt. Generalsek-
reterare var fru Mülhause-Vogeler och till ordförande valdes
Carl Rist. Lokalen var belägen i utställningen “Sonne, Luft und
Haus für alle” vid Königin-Elisabeth-Strasse, och dess ingång
pryddes av de deltagande nationernas, även Sveriges, flaggor.
Tio frågor stod på dagordningen. Av dessa torde framför allt
de delegerades berättelser från sina olika länder intressera,
enär de överallt meddela ett betydande framåtskridande av
nakenhetskulturen.

Det mest överraskande var i England. Där framträda stän-
digt nya nakenhetsgrupper av något växlande natur. Ensamt i
Londons närhet funnos 8 sådana grupper.
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Även  i  Österrike  ha  nakenhetskulturen  gjort  betydande

framsteg. Nyligen har det lyckats att få regeringens tillåtelse
till bildandet av ett samlingsförbund av nakenhetskulturföre-
ningarna. Förbundet består dock icke av mer än 2,000 med-
lemmar.  Oorganiserade  nakenhetskulturgrupper  anses  där-
emot äga omkring 10,000 medlemmar. Tillväxten sker lång-
samt, hindrad av katolicismen.

I  Schweiz  finns  6  nakenhetskulturföreningar  var  och  en
med sin “Gelände” samt några mindre solbadsällskap. De äro
förenade i  ett  förbund,  som utgiver  en vacker  tidskrift  “Die
neue Zeit”.

I Belgien, där nakenhetskulturen sedan 1919 fört en mera
blygsam  tillvaro,  har  den  under  de  sista  åren  brett  ut  sig
mycket.  Där  finnas 3  stora förbund,  vilka  tillsammans bilda
“Fédération de Belgique”.

Också i Holland har rörelsen sedan 1926 småningom ökat.
Nu finns 2 förbund.

Spanien  har  i  Barcelona  en  stor  nakenhetsförening  med
namnet “Sociedad naturo-nudista” med professor Capo som
ledare. Dessutom finns en mindre grupp “Marysol” samt en
kommunistisk grupp “Iniciales” med endast få medlemmar. I
Madrid finnes ett nakenhetskultursällskap och i Valencia ett.

Även till  Portugal har ifrågavarande rörelse spritt sig, och
man har där bildat nakenhetsföreningen “Sociedade Gymnica
Portuguesa”. Den delegerade för Spanien och Portugal, A. M.
Cavaco, meddelade dessutom att nakenhetskulturen sprider
sig något i Argentina.

Italien hade icke skickat någon representant, men jag hör-
de, att nakenhetsföreningar finnas i flera städer. De hålla dock
icke på den fullständiga nakenheten.
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I Frankrike hade på sista tiden icke blivit någon starkare ut-

bredning.  Rörelsen där är ungefär lika gammal som i Tysk-
land, men har icke fått samma fart. Frankrike är dock det land
som i avseende på nakenhetskulturens utbredning kommer
näst efter Tyskland.

Det framgick tydligt av de delegerades redogörelser, att na-
kenhetskulturen är en rörelse som långsamt men säkert bre-
der ut sig alltmer över Europa.

Nakenheten i Sverige på tio minuter.

På lördagskvällen hade kongressen för allmänheten ordnat en
“Film-  und  Vortragsabend“  i  en  större  sal  på  utställningen.
Utom  presidentens  hälsningstal  och  en  del  musiknummer
framförde de olika delegerade några ord om rörelsen i deras
land, och i samband härmed gav man även mig tillfälle till ett
10 minuters anförande om förhållandena i Sverige.

Av det som i övrigt förekom vid kongressen vill jag endast
framhålla,  att  det  förelåg en mängd ansökningar från olika
nakenhetsföreningar om inträde i unionen. Dessa gåvo anled-
ning till flera debatter. Många avslogos och en del antogos.

– Allmän var den åsikten, att kongressen spelat en stor roll
för  utvecklingen av nakenhetskulturen,  en åsikt  som jag till
fullo delar, slöt professor Almkvist.

Bannstrålen drabbar naturismen i Tyskland
Den 12 augusti 1932, fem dagar efter den internationella na-
turistkongressen i Berlin, inträffar ett avgörande bakslag för
nakenkulturen i Tyskland. Det är Rikskommissarien dr Bracht i
Preussen, den största delrepubliken i Tyska Riket, som utfär-
dar en ukas om “kulturella upplösningsfenomen“.
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Dokumentet riktar sig mot förevisande av nakna personer i

burleska revyer,  på teatrar  och vid  skönhetstävlingar.  Även
lättkläddhet i serveringslokaler – både vad avser personal och
publik – blir otillåten. Och rikskommissarien förbjuder naken-
badandet i  floder och sjöar,  vilket  han hävdar skadar Tysk-
lands anseende.

––
Från Dagbräckning, nr 8, september 1932:

Föreningen “Hälsa genom Nakenhetskultur“

har allt sedan 24 juli varje söndag anordnat utflykter. 28 aug.
var det dock dåligt väder och endast några herrar och en dam
hade infunnit sig vid mötesplatsen vid korsningen av Götga-
tan och Ringvägen långt nere på Söder i Stockholm.

Fotografering vid badplatser är  ej  tillåten utan styrelsens
medgivande.

Enl. 2 sept. erhållet cirkulärbrev planerades till 4 sept. ut-
flykt till  Tyresö. Till  följd av den framskridna årstiden lägger
man dock numera större vikt på vandringar än badning.

Sönd.  11  sept.  upptog  programmet  järnvägsresa  till  Tul-
linge. Därifrån landsvägsvandring till Ricksta herrgård 4,7 km.;
därefter skogsväg 2,5 km. till badplats vid Stora Skogssjön.
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Professor Almkvist talar i Malmö
Skånemetropolen ligger nära kontinenten och här, om någon-
stans i Sverige, borde finnas jordmån för naturismen. Anton
Bernhard Svensson (1897-1956), som är frisörmästare i Mal-
mö och medlem i den tyska naturistorganisationen  Liga für
Freie Lebensgestaltung, skriver ett upprop om att bilda ett säll-
skap även i Malmö, vilket publiceras i novembernumret 1932
av Dagbräckning. 

Den 4 december talar Johan Almkvist vid ett möte i Malmö
med 225 deltagare.  Ämnet är Nakenkulturens betydelse för
hälsa och moral. Mötet hålls i arbetareföreningens stora sal
och är organiserat av Carl G. Schröder, en gammal simhoppa-
re som nu driver affärsverksamhet i Malmö och som tidigare
varit politiskt aktiv på yttersta vänsterkanten. – Samtidigt med
Hinke Bergegren blev han 1908 utesluten ur det socialdemo-
kratiska partiet. Av trycket utgav han 1898 skriften Jesu öfver-
naturliga avelse på Fritänkareförbundets förlag.
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Tidningen Arbetet i Malmö skriver om föredraget under ru-

briken Baddräkten ett brott mot folkhälsan:

Man  bör,  sade  talaren,  vara  naken så  mycket  som  möjligt,
helst i sällskap med det andra könet och använda kläder en-
dast dels såsom skydd när detta är nödvändigt och dels så-
som prydnad då sådant är lämpligt. Baddräkten bör utrotas
snarast möjligt om man är angelägen om folkets hälsa. De an-
befallningar av baddräkt som man ofta ser äro brott mot folk-
hälsan. I slutet av föredraget uttalade professor Almkvist en
förhoppning att nakenkulturen skulle vinna allt flera anhänga-
re även i vårt land. Efter föredraget yttrade författaren Ernst
Norlind några ord av sympati för den rörelse som föredrags-
hållaren ställt sig i spetsen för.

Professor Almkvist talar i Lund

Samma söndag, den 4 december 1932, senare på kvällen, hål-
ler professor Almkvist ett föredrag i Lund. Här står Clarté som
mötesarrangör och ämnet är Sexuell kultur, det vill säga sam-
ma föredrag som Almkvist hållit på flera orter i Sverige. Syd-
svenska Dagbladet Snällposten refererar mötet i Lund under
rubriken Sedligheten kan ej sitta i kläderna:
Mot slutet av sitt föredrag kom talaren in på frågan om naket-
kulturen. Endast en handling kan vara skamlig eller osedlig.
Den som i nakenheten ser något osedligt är själv en osund
människa. --- En kvinna i en modern baddräkt kan ofta utöva
mycket större retning på en man än en naken kvinna. Sedlig-
heten, slutade talaren, kan omöjligt sitta i kläderna, den mås-
te sitta i sinnet. Därpå följde en kortare redogörelse i deklara-
tionens form för vad nakenhetskulturen vill. Den vill ej hyckla
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en sedlighet som ej  finns,  den vill  i  stället  av det befintliga
folkmaterialet  under  hänsynstagande  till  föreliggande  om-
ständigheter skapa ärligare, sundare och friskare människor. 

––
Arbetet i Malmö publicerar 6 december, två dagar efter Johan
Almkvists föredrag, en dagsvers illustrerad med en tecknad
bild av fyra nakenbadande nymfer…

Dagens drill
Med anledning av att Malmö skall få sin egen naken-
kulturförening

I Malmö har nakenkulturen
fått fäste, så påstås det.
Vi skola nu prisa naturen
som Eva i paradiset
helt utan fikonblana,
fast jag tror ändå till sist:
vill man riktigt noga glana
skall man finna av alm en kvist.
▫
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Föreningen Nakenhetskultur i Malmö
I Dagbräckning, nr 11 1932, berättas om utvecklingen i Mal-
mö efter Johan Almkvists föredrag den 4 december:

Efter ovannämnda möte, varest även “Dagbräckning“ utdela-
des, antecknade sig sex personer för bildande av en nakenkul-
turförening. Detta antal har sedermera stigit till 19, varav fyra
är damer. Dessa kallades 12 dec. till sammanträde hos frisö-
ren A. Svensson, Altonagatan 4, Malmö. 

10 personer hörsammade kallelsen, vilka samtliga föreföllo
mycket intresserade. Det beslöts, att föreningen skulle anses
bildad. Dock uppsköt man namngivning, styrelseval m. m. till
omkr. 20 jan., då nytt sammanträde skall hållas. Samtliga skul-
le till dess försöka värva fler kvinnliga deltagare. Stämningen
var den allra bästa.

Den 30 januari 1933 konstitueras Föreningen Nakenhetskul-
tur i  Malmö. Det är den andra naturistföreningen i Sverige.
Några av medlemmarna är anslutna i  det tyska naturistför-
bundet  Liga für freie Lebensgestaltung. Makarna Paula och Vi-
tus Petersson, som har bokförlag i Malmö, blir medlemmar i
Nakenhetskultur. 

Den 1 mars är avsikten att hyra ett varmbadhus för gemen-
samt bad, men uppslutningen uteblir – av kvinnliga medlem-
mar – och arrangemanget ställs in. 

I januari 1934 uppges att Tage Börjesson är ordförande och
Carl G. Schröder sekreterare i föreningen. 
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Bokförläggarparet Petersson
Vitus Petersson (1898–1969) är född i Södra Sandsjö socken i
Kronobergs län. I  Malmö driver han en omfattande förlags-
verksamhet.  Bokutgivningen har ett  brett  spektrum; psalm-
böcker, bildalbum och nyutgivning av klassiker. 

Vitus Peterssons hustru Paula är född 1891 i Schweiz, utbil-
dad  sjuksköterska  och  intresserad  av  naturligt  leverne  och
sunda kostvanor. År 1929 startas Hemmets Veckotidning där
Paula Petersson blir huvudredaktör. 

Peterssons bokförlag Adlon ger 1932 ut ett bildband med
titeln Nakenkulturen. Boken innehåller aktbilder av tyskt ur-
sprung, dock endast kvinnliga sådana.

Den 12  mars  1932  inträffar  finansmannen  Ivar  Kreugers
plötsliga död i  Paris och de ekonomiska följdverkningarna i
Sverige blir svåra. Även Vitus Petersson kommer på obestånd;
lågkonjunktur, överutgivning och ändring i förlagsrätten un-
derminerar den yviga verksamheten. Stockholms-Tidningen –
Stockholms Dagblad publicerar 5 juni 1932 ett TT-telegram:

Malmö den 4 juni.

(TT.) Dir Vitus Petersson har på lördagen på egen begäran för-
satts  i  konkurs.  De  av  dir.  Petersson  utgivna  tidskrifterna
“Hemmets Veckotidning“ och “Allas veckotidning“ komma tills
vidare att utgivas,  och det finns anledning förvänta,  att  tid-
ningarnas utgivande skall säkerställas.

Och “direktör Petersson“ är snart tillbaka! – I Dagbräckning,
nr 1 1933, berättar Olle Schmeling om ett reklamerbjudande
som inkommit från Malmö:
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“Natur och Hälsa“ heter en tidskrift som enligt erhållet pro-
spekt utgives från bokförlaget Adlon i Malmö. Tidskriften ut-
ger sig för att vara “illustrerad tidskrift för kroppskultur och
nakenkultur“ samt “officiellt organ för nakenkulturföreningar i
alla länder“. 22 universitetsprofessorer uppgivas vara knutna
till tidskriften som medarbetare och skall den även i bild visa
alla länders nakenkultur.

Natur och Hälsa
Den 15 mars 1933 utkommer första numret av veckotidskrif-
ten Natur och Hälsa, tryckt på Malmö Konsttryckanstalt. Tid-
skriften uppges vara officiellt organ för Nakenkulturrörelsen.
Paula Petersson är ansvarig utgivare och redaktör. 

Johan Almkvist medarbetar i tidskriften och hans namn och
titel finns med stora bokstäver på omslaget. Det en påkostad
bildtidskrift i stort format, med eleganta foton av nakna män-
niskor, kvinnor övervägande. 

Varför utkommer nu en nakenkulturtidskrift i Sverige, där
det vid den här tiden finns knappt en handfull organiserade
nudister? Ja, det har åtminstone till del att göra med vad som
skett i Tyskland. I augusti 1932 inträffade en vändpunkt be-
träffande  naturismens  utveckling  i  Tyska  Riket.  Genom  en
plötslig lagskärpning i Preussen – större delen av Nordtysk-
land –  begränsas  möjligheterna  för  föreningar  och förlags-
verksamhet med naturistinriktning. Och nazi-regimen i Tysk-
land, som tillträder i januari 1933, förbjuder naturistförening-
arnas verksamhet. – Att då sprida bildtidningar via Sverige blir
ett alternativ. Huvuddelen av bildmaterialet i Natur och Hälsa
är alltså av tyskt ursprung. 
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Natur och Hälsas första nummer 15 mars 1933 

Natur och Hälsa förespråkar sunda kostvanor och enkelt le-
verne, friluftsliv samt inomhusnaturism. 

Tidskriften blir  en kommersiell  framgång men ifrågasätts
av många på grund av bildmaterialet. Och även en sentida be-
traktare undrar över vissa bilder. Är det verkligen äkta hem-
mafruar  som  dammsuger  lägenheten  med  högklackade
pumps som enda beklädnad? Eller klättrar på målarstegar i
samma dekorativa utstyrsel? 

Tidskriften Natur och Hälsa är bara några månader gammal
när den invecklas i en rättsprocess på grund av bildmaterialet.
Paula Petersson blir dock frikänd och utgivningen kan fortsät-
ta. Ett påkostat nummer utkommer varje vecka under de förs-
ta åren!
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Också bokutgivningen fortsätter.  År 1933 ger bokförlaget

Adlon ut Vad är nakenkultur? Texten är författad av Professor
Dr  von  Hauff.  Huvudinnehållet  är  dock  “naturistbilder“  och
aktstudier.

––
Föreningen Hälsa genom Nakenkulturs stadgar vållade redan
från begynnelsen debatt, särskilt den invecklade proceduren
för medlemsintagning. Nyåret 1933 stryker föreningen en sta-
velse i namnet och förenklar sina stadgar. Från Dagbräckning,
nr 3 1933:

Föreningen Hälsa genom Nakenkultur

Anvisningar för medlemmar och inträdesansökande
[De första stadgarna finns på sida 43f ovan]

[Anv. 1, 2 och 3 är i princip oförändrade. Anv. 6 har utgått och
tidigare skrivning är inarbetad i Anv. 4. Rutinen för antagning
av medlemmar är förenklad (Anv. 5). Bestämmelser angående
livet på friluftsplatserna är delvis omarbetade (Anv. 6, ny littre-
ring)]

Anv. 4.
För stärkandet av den själsliga och kroppsliga hälsan vill före-
ningen utom den ovan nämnda kroppsvården skapa möjlig-
het  för  utövande av idrott  och friluftsliv  i  nakenhet dels på
bad-  och idrottsplatser,  dels  i  gymnastiksalar  och inomhus-
bad.

Anv. 5.
Nya medlemmar antagas av styrelsen. Sekreteraren tillhanda-
håller föreningens “Anvisningar för medlemmar och inträdes-
sökande“ samt de av styrelsen fastställda formulären, vilka av
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den inträdessökande på heder och samvete skola ifyllas och
undertecknas.

Befinnes inträdessökande icke lämplig, giver styrelsen honom
utan motivering meddelande att han icke bliver antagen.

Anv. 6.
Angående föreningslivet meddelas:

1. Sällskapslivet  inom  föreningen  är  otvunget.  I  samvaron
böra  medlemmarna  bemöta  varandra  kamratligt  och  akt-
ningsfullt. Berusande medel få ej användas vid friluftsliv eller
inomhusövningar. Fotografering är icke tillåten. Överträdelse
av dessa regler liksom varje opassande uppförande kan med-
föra uteslutning ur föreningen.

2. Inom föreningen må fullständig jämlikhet råda och därför
bör tilltalsordet vara “du“.

3. På grund av anv. 2. och 3. böra både män och kvinnor av-
lägga alla kläder och vara fullständigt nakna. Endast i den om-
fattning kläder äro nödvändiga såsom skyddsmedel (se anv.
3.) må de bäras. Smink och puder må icke användas. Styrelsen
äger dock rättighet att för vissa delar av föreningslivet utfärda
särskilda bestämmelser gällande klädseln.

4. Av  varje  medlem  fordras  självbehärskning  och  aktning
gentemot det motsatta könet.

––
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Konstnären och författaren Ernst  Norlind talar den 21 april
1933 i Malmö. Mötet är organiserat av Föreningen Nakenhets-
kultur. Från Sydsvenska Dagbladet Snällposten, den 22 april
1933:

Hr Norlind som profet för naket

Kåseri om Nacktkultur i går i Folkets hus

En idealists program för paradissamvaro
Ernst  Norlind  uppträdde  i  går  afton  på  Malmö Folkets  hus
som profet för nakenkulturen. D. v. s. av vad han sade fram-
gick, att han inte var någon organiserad anhängare av den rö-
relse, som utgör professor Almkvists stora hobby, och det är
kanske korrektare att säga att hr Norlind mera tjänstgjorde
som en utläggare av texten än som en direkt värvare av pro-
selyter. Nakenkulturen har redan en liten skara trogna i Mal-
mö, och det var på inbjudan av den sammanslutning, vilken
de bildat, Föreningen Nakenhetskultur, som Ernst Norlind in-
bjudits att för intresserade men ännu icke omvända klarlägga
vad som enligt hans uppfattning är meningen med det speci-
ella slags återgång till naturen, som det här är fråga om.

Det  var  de  lundensiska  studentkårsaftnarnas  okonstlade
och hjärtevinnande Ernst Norlind, som här hade en liten prat-
stund som människa till människa med de närvarande, vilka
också snart till fullo voro med på noterna. Och det blev inte
bara en utläggning av nakenkulturens evangelium utan lika
mycket en skildring av tranornas dans och brushanarnas par-
ningskamp kring Borgeby. När Ernst Norlind är i de tagen, är
han oemotståndlig.

Påpekas bör kanske, att samtliga närvarande voro väl på-
pälsade,  även  hr  Norlind  själv,  fast  hans  vackert  böljande
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skägg nästan kunde räckt. Han hade redan på förhand lugnat
eventuella  farhågor  på  den  punkten  och  som  orsak  bl.  a.
skämtsamt angivit den reumatism, som alltmer besvärar ho-
nom! Och det måste ju också sägas, att det skämtet rymmer
något väsentligt av denna naturliga rörelses naturliga hinder.
Tyvärr. Kanske.

Nå, vad hade då hr Norlind att säga om Adamskostymen?
Ja, först och främst påpekade han, att nazisternas skräck för
alltför djupt urringade baddräkter och klädlös blandad vand-
ring över daggstänkta berg knappast betytt något dråpslag
för den tyska nakenkulturen, som man skulle kunna tro av de
drakoniska åtgärder,  som för någon tid sedan utgingo från
Hitlers högkvarter. Rörelsen har, sade han, i Tyskland tillvun-
nit sig en så allmän aktning, att den säkert inte låter kväsa sig
så lätt.

Därefter  gav  hr  Norlind tidningarna en liten gliring,  som
nog emellertid med samma rätt kunde adresserats till audito-
riet. Då man tror sig rikta en avväpnande kritik mot hela rörel-
sen genom att säga att det hela går ut på sexuell nyfikenhet,
så visar det bara hur kapitalt man fått saken om bakfoten och
hur berättigad nakenkulturen just därför är, sade han. Vad det
gäller är kanske innerst inne tillfredsställandet av den sexuella
nyfikenheten, vilken genom kläderna drivits till omåttliga pro-
portioner och som i denna form är ett avgjort ont. När man
genom ett klädlöst, icke erotiskt, umgänge mellan könen vant
sig vid att betrakta den nakna kroppen som ur könssynpunkt
indifferent vid sexuellt ofärgade funktioner som t. ex. arbete,
sport och lek, då först har man fått en sund inställning till och
reaktion inför det nakna.

Vilka människor kunde främst tänkas ha gott av en naken-
kulturrörelse  i  Sverige,  undrade  hr  Norlind  och  besvarade
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själv den frågan genom att påpeka hur många människor det
i själva verket finns som genom isolering och ensamhet bli of-
fer för erotiska hämningar. Dessa människor var det främst
som enligt hans mening skulle fara oändligt väl av ett naket
umgänge i Guds fria natur.

Så bad hr Norlind publiken göra ett litet tankeexperiment.
– Själv tänker jag inte sätta mig i spetsen för någon organi-

serad naketrörelse, sade han. Därtill har jag alldeles för myck-
et att syssla med. Men försök att bortse från den Sokratesfi-
gur eller tomtegubbe, ni kanske i andanom ana i min person
utan kläder, och ponera att jag skulle taga er med på en förs-
ta paradisisk vandring i naturen. Vi skulle begiva oss ut till de
platser, där fåglarna just nu i denna den första vårens ljuvliga
tid erfara sitt livs fullhet. Vi skulle se tranorna dansa på ängar-
na och vi skulle vara tysta vittnen till brushanarnas kamp, vil-
ken egentligen inte är någon kamp utan en den mest vidun-
derliga och graciösa teaterföreställning, som man kan tänka
sig. Allt detta skulle vi se och mycket till, och hela tiden skulle
vi, det är jag övertygad om, inte ha en tanke på vår egen na-
kenhet.

Jag vet nog att många, om inte annat så dagen efter, skulle
finna det hela meningslöst. Men det är den sortens folk utan
fantasi och naturkänsla, som i detta hänseende är ovidkom-
mande. Låt dem alltså falla ifrån! Efter åtskilliga sådana såll-
ningar skulle återstå en liten klick av människor med det rätta
behovet och den rätta förståelsen för saken, och dessa skulle
utgöra stommen i en organiserad rörelse. De nödvändiga reg-
lerna skulle komma av sig själva. Kanske vore det inte värt att
släppa med vem som helst  innan dessa första hade skapat
den rätta atmosfären. Men när det väl hade skett, är jag över-
tygad om att de sanna naketentusiasterna skulle så påverka
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all eventuell lust till okynne, att ingen skulle kunna finna nå-
got stötande i detta fria och obundna umgänge.

En sak förbisåg kanske hr Norlind, att det program för det-
ta umgänge, som han skisserade, måhända skulle kräva en
skara  idel  naturdyrkare  och  konstnärsnaturer  av  mer  eller
mindre samma kaliber som han själv, och att hr Andersson
och fröken Pettersson, när det kommer till  kritan, nog före-
draga den tillåtna och nästan lika avklädda men mindre ideel-
la samvaro, som redan i stor utsträckning praktiseras på bad-
stränderna kring grammofoner, pilsnerhalvor och matsäcks-
knyten. Det sken av påklädd anständighet som en aldrig så ur-
ringad baddräkt ger, gör det liksom lite mera konventionellt
obesvärat för hr Andersson och fröken Pettersson. Samtidigt
som det faktiskt är mera pikant! Men där äro vi ju vid roten av
det onda igen. Så naturligtvis ha både hr Almkvist och hr Nor-
lind rätt!

––
Även tidningen Arbetet recenserar Norlinds föredrag. Från Ar-
betet, den 22 april 1933:

Nakenkultur i all enkelhet

Roligt och förnuftigt tal av Ernst Norlind
Huruvida alla,  som på fredagskvällen åhörde Ernst Norlinds
föredrag  i  Malmö  Folkets  hus  om “Nakenkulturen  som  fol-
kuppfostrande rörelse“, huruvida alla och envar av dem helt
och fullt förstodo Norlinds egentliga intentioner och hans per-
sonliga uppfattning om denna nakenkultur, är nog inte allde-
les säker. Man måste allt “kunna“ Ernst Norlind lite för att fat-
ta, när han menar allvar bakom skämt och skämt bakom all-
var. Och det kan vara om inte precis farligt så dock ganska
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onödigt att överhuvudtaget råka ut för missuppfattningar vid
funderingar på ett sådant ämne som exempelvis nakenkultur.

Emellertid och emedan – Ernst Norlind berättade först om
nakenhet från anno dazumal, då några tyska konstnärer och
naturdyrkare, med vilka han var tillsammans vid sekelskiftet,
började idka nakenkultur. Det var vackra och sköna och enkla
idyller  från  Thüringerwalds  skogar  och  kristallklara  bäckar
som skildrades. På den ljuva tiden existerade ännu ingen “na-
kenrörelse“, då var hela företeelsen spontan och enkel. Därpå
berättade  han  om utvecklingen i  Tyskland  fram till  hitleris-
men.

Så var Ernst Norlind färdig att tala om nakenkulturens goda
och sunda positiva fördelar, av vilka de största torde vara en
välgörande befrielse från pinsamma erotiska hämningar. Han
betonade också, att  naketliv  måste utvecklas till  en naturlig
vana hos dem, som önska föra en dylik tillvaro.

Till sist tjusade Ernst Norlind auditoriet med en skildring av,
hur han ville se en grupp utvalda människor praktisera naken-
kultur. Bilda en vandrarförening, vandra ut en dag i vårens tid
och ta del av naturens ljuvliga under, följ trandansen på mos-
sen, brushaneleken, alla de tjusande festliga skådespel, som
uppföras under moder naturs underbara regi! Efter en sådan
vårdagsvandring blir det många som falla ifrån, folk som blivit
våta om fötterna och fått skoskav eller annars råkat i förargel-
se.  Nästa vandring företages alltså  redan i  urvalets  tecken.
Ställ den till Borgeby exempelvis, så skall jag visa den gamla
borgen och följa er ned till  den härliga plagen vid Öresund.
Där blir det solbad och bollspel och andra och flärdfria nöjen.
Början till osökt och förnuftig nakenkultur är gjord.

Man hade hela tiden, medan Ernst Norlind talade, en känsla
av att han tyckte: så mycket väsen för ingenting! Vad skall det
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tjäna till med “föreningar“ och “rörelse“ och stadgar och para-
grafer. Ta det enkelt och okonstlat och bråka inte med allmän
opinion och sådant. Inga möten med talare och publik, ingen
agitation. Och följa de nakenkulturella just den vägen, komma
de säkerligen att finna varandra i all stillhet och få tillfällen att
leva ifred för både dumma belackare och trånga sedlighetsiv-
rare.

––
Från Stockholms-Tidningen – Stockholms Dagblad, den 9 juni
1933:

Nakenbadet får fristad på Ingarön

“Nakisterna“ ha anledning att fröjda sig åt den sköna värmen.
Den propagerar på sitt sätt för nakenbadandet och har drivit
på frågan om anskaffande av en egen sport- och badplats, där
medlemmarna kunna känna sig ostörda. Efter underhandling-
ar på flera olika fronter har man således, enligt vad St. T. D. er-
farit, förhyrt en plats ute på Ingarön och där komma medlem-
marna av rörelsen att samlas framför allt på sommarsönda-
garna, men även eljest, då tillfälle yppar sig.

Professor Johan Almkvist, som varit rörelsens svenske pion-
jär, är fortfarande entusiast för nakenkulturen, men får enligt
vad han själv förklarar föga tid att vara med.

– Mitt arbete hindrar mig att taga mera verksam del i arbe-
tet, förklarar han för St. T. D:s intervjuare. Nu har jag hjälpt
nakenrörelsen på traven och nu får andra överta ledningen. 

––
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“Zorro“ skriver en krönika inför badsäsongen. Från Frisksport,
nr 21 1933:

Hur ser du ut i baddräkt?

En släkting till mig vistades ett tag vid ett semesterhem, som
ett stort företag uppfört vid en sjö, åt sin kvinnliga personal.
Det var en rätt blandad samling från olika delar av landet, be-
rättade hon. Men en klämmig frisksportarflicka var med och
hon satte snart fart på dem.

Varje dag gick hon i Evaskostym igenom ett allsidigt gym-
nastikprogram ute på badbryggan, hurudant vädret  än var.
Hon tog kamraterna med sig på långvandringar och roddtu-
rer. Hon lärde dem olika gymnastiska övningar. Hon fick dem
att  strunta  i  de  moderna baddräkter  de  tagit  med sig  och
bada nakna i stället, vilket ju är så ofantligt mycket nyttigare.
Det blev en härlig semester för det gänget, något helt annat
än det annars så vanliga och värdelösa semesterfirandet med
minimal kroppsrörelse --- .

––

Det första naturistområdet
I Dagbräckning, nr 3 1934, redovisas Hälsa genom Nakenkul-
turs årsberättelse för verksamhetsåret 1933:

Under senvintern och hela våren [1933] hade några styrelse-
medlemmar företagit utfärder för att söka finna något lämp-
ligt sommarområde. Bland de mer tilltalande områdena kun-
na nämnas Fantholmen, Blötholmen, Munkholmen samt Åter-
vallsträsk, vilket sistnämnda visade sig vara lämpligast ur flera
synpunkter. Förhandlingar inleddes om förhyrande på ett år
av 6 hektar. I hyra betalades 300 kr., med rätt för föreningen
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att inköpa området för 10,000 kr. Då vi bestämt oss för områ-
det  vid  Återvallsträsk,  inlämnade  styrelsen  till  Stock-
holmstidningarna en kortare notis jämte bilder från området.
Notisen intogs i samtliga tidningar med undantag av Svenska
Dagbladet, [Nya Dagligt] Allehanda och Svenska Morgonbla-
det. Textade affischer med samma bilder uppsattes i Strömba-
dets båda avdelningar. Det visade sig snart att valet av områ-
de  var  lyckligt,  ty  allt  flera  medlemmar  sökte  sig  ditut  och
samtliga uttryckte sin glädje över områdets idealiska skapnad
och trivdes gott därute.  Besökarnas antal  varierade från 20
och uppåt och var vid två tillfällen över 50.

Medlemsantalet var vid årets utgång 141. ---
Söndagen den 13 augusti företogs filmning på området av

Fribergs Filmbyrå. Den därvid upptagna filmen visades först å
SF-biografen  Arcadia  i  Stockholm  och  hade  till  föreningens
förfogande ställts 120 fribiljetter. Filmen mot togs med välvilja
och det samstämmiga omdömet var att den utgjorde ett friskt
inslag efter allt poserande i den importerade filmen benämnd
“Tillbaka till naturen“.

Samtidigt som filmen visades i Stockholm erbjöd sig Vecko-
Journalen att skriva en artikel om HGN:s sommarområde, och
den 10/9 infann sig en journalist i sällskap med VJ:s fotograf
på området. De kände sig genast hemmastadda och deltogo i
vårt  friluftsliv.  Artikeln  med många  vackra  bilder  infördes  i
Vecko-Journalen n:r 37 den 17/9 och utgör en alltigenom sym-
patisk reklam för vår förening.

Området vid Återvall anses dock ligga långt från staden och
under vintern och våren 1933–1934 övervägs andra möjlighe-
ter för etablering av föreningens friluftsplats. Men Återvall blir
det alternativ som väljs, ett nytt hyresavtal träffas med de två
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markägare  som  är  berörda.  Marken  inköps  senare  och  fri-
luftsplatsen vid Återvall har nu ägt bestånd som naturistom-
råde i över 70 år. – Sommaren 1934 byggs granrishyddor för
övernattning, sedan kommer masonithus och riktiga stugor. 
––
Not. Filmbilderna från Återvall visas tillsammans med en tysk
naturistfilm under hösten 1933 på biograferna i Sverige. Fil-
mens svenska namn är Tillbaka till Naturen. Det svenska av-
snittet inleds med ett anförande av Johan Almkvist.

––
Johan Almkvist ger 1933 ut en 40-sidig skrift med titeln Våra
kläder från hygienisk och sedlig synpunkt. På omslagssidorna
får vi kunskaper om nakenkulturen:

NAKENKULTUR består ej i ständig nakenhet, utan i sådant an-
vändande av kläder att kroppslig och själslig skada undvikes.

NAKENKULTUR befordrar därför folkets kroppsliga och själsli-
ga hälsa.

NAKENKULTUR gör kroppen motståndskraftig mot sjukdomar
och själens motståndskraftig mot osedlighetens lockelser.

NAKENKULTURFÖRENINGAR

1) böra vara fullkomligt opolitiska,

2) böra bedöma personligheten endast efter dess sedliga kär-
na,

3) böra sträva efter harmoni mellan kropp och själ,

4) böra icke anse människokroppen eller någon av dess delar
skamlig, ty skamlig kan endast en handling vara.
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5) Deras medlemmar kunna därför ej finna någon anledning
att blygas för sin nakna kropp, utan hålla i stället sin kropp i
vördnad och sköta den med luft, sol, bad, naturliv, gymnastik,
idrott,  vegetabilisk kost samt avhållsamhet från alkohol och
nikotin.

6) Deras medlemmar anse sedligheten vara en karaktärsegen-
skap, icke ett beklädnadssätt och en etikettfråga. De anse sed-
lighet i handlingar bestå i hänsynstagande till det andra könet
och vid en sexuell förbindelse i ansvarskänsla för plikter såväl
mot det andra könet som mot den blivande avkomman.

––
Frisksportaren Dan Åberg gör i juli  1933 ett besök på Hälsa
genom Nakenkulturs förhyrda område vid Återvall på Ingarö;
det är “lägrets“ första sommar. Från Frisksport, nr 29 1933:

Hos våra svenska nakenkultare

Det är ju nu en gång för alla så, att tycke och smak är olika
hos olika personer – och väl är det. Det skulle till ex. inte vara
vidare trevligt, om alla stockholmare finge för sig att de skulle
till  samma ställe på en given söndag. Det skulle i  stället bli
som en god vän till mig alltid tycker om att uttrycka sig, kata-
strofalt!  Men det kommer ibland tillfällen, när man efter en
trevlig upptäckt funderar hur det kan komma sig att inte flera
personer kommit till samma resultat.

*

Själv kunde jag inte låta bli att göra dessa reflektioner, när jag
i  söndags strosade dagen i  ända utan  en tråd på kroppen
bland ett femtiotal andra nakna stockholmare vid Återvall på
Ingarö.
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Föreningens vice ordf., ing. Liljewall, hade varit god nog att

inbjuda mig, och jag skall  aldrig ångra att jag hörsammade
den kallelsen.  Dagen blev  en  verklig  upplevelse.  Enligt  min
mening. Tusentals andra stockholmare skulle förmodligen an-
sett dagen totalt förstörd. En plats, där spritdrycker och tobak
är portförbjudna, skulle nog vara tillräckligt för att få de flesta
att rynka på näsan.

Men som sagt för den enkla nedskrivaren av dessa rader
var den gudomligt vackra dagen på tok för kort. Det kändes
så underbart skönt att få hänga civilisationen på en trädgren
och hela dagen inte behöva tänka på annat än att just vara sig
själv. Det kändes så skönt att slippa se de struttande damerna
i pråliga baddräkter med ty åtföljande badstrandskurtis och
vad som för mig kanske var skönast av allt – att slippa känna
doften av cigarettrök. Jag kan tolerera den inne i staden, men
på badstranden vill jag helst andas luften sådan som den är.
---

Att sedan få tumla om bland böljorna så som jag gjort för
tjugu år  sedan i  de  kanadensiska  älvarna utan  besvärande
baddräkt, var en njutning, som inte kan beskrivas. Och sedan
dyrkade vi solen tillsammans, män och kvinnor, som våra för-
fäder säkerligen en gång gjorde i begynnelsen. Det fanns ing-
en falsk blyghet, inga trevande blickar. Allt var öppet och är-
ligt, så som det skall vara bland människor. Det var ingen sen-
sation, utan man kände sig i stället som om man var vän med
hela världen. Det går nämligen inte att lägga sig till med någ-
ra later, när man står naken inför sina medmänniskor.

Överallt var det glada och trevliga ansikten. Blickarna sade
mig, att jag var bland ett folk, som funnit sig själva och att jag
bland dem var en välkommen gäst.
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Vad som kanske framträdde mest var lugnet över platsen.

lbland skulle man kunnat tro, att det inte fanns en själ där. Så
bör det verkligen också vara, när man är ute i Guds härliga na-
tur. Stoj och stim tillhör storstaden.

Efter en enkel måltid slogo vi oss ned i en vacker skogsglän-
ta, och en av medlemmarna höll ett instruktivt föredrag om
livräddning. Det senterades livligt av alla de närvarande.

Området, som hyrts av föreningen, är icke mindre än tolv
tunnland och innefattar troligen mellan fyra och fem hundra
meter badstrand. Platsen är inhägnad, och så långt som ögat
kunde se, spejade jag förgäves efter några andra människor.
En roddbåt syntes till men den höll sig på diskret avstånd. Det
var ingen som störde vårt lugn. Platsen skulle gott kunna dö-
pas till “Tystnadens vik“. --- 

De som inbilla sig att det är något omoraliskt i nakenbadan-
det, veta inte vad de tala om. Det höjer i stället moralen, och
det är min fasta övertygelse att fullkomlig sexuell upplysning
är omöjlig utan nakenkultur. Det är enda sättet att få bort den
galna idén att någon del av människokroppen är skamlig.

Nakenkulturen och frisksporten löpa nu i två parallella ba-
nor, som en dag kommer att draga sig närmare varandra för
att slutligen förenas. Den dagen hoppas jag få vara med om. 

Frisksport och nakenkultur
Alla frisksportare är inte lika entusiastiska som Dan Åberg när
det gäller nakenkulturen. Föreningar för enbart nakenbad är
en väl inskränkt målsättning, tycker en del förespråkare för
kroppskultur. Swing publicerar våren 1933 ett angrepp på na-
turismen: “Den svenska frisksporten är närmare naturen än
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någon nakenkult i hela världen – just för sin okonstlade fri-
hets skull.“

Det finns också en annan väsentlig skillnad; vid denna tid är
frisksporten en manlig företeelse. Och i uteslutande manliga
sammanhang är inte nakenbadande något kontroversiellt.  I
frisksportförbundet  Järnringen finns endast  män som med-
lemmar. Men nu dyker det upp insändare i frisksporttidning-
arna, där kvinnor anmäler sitt intresse…

---
Annons i Frisksport hösten 1933:

Föreningen Hälsa genom Nakenkultur

H. G. N., stiftad den 27 april 1932, har till ändamål att verka
för människans själsliga och kroppsliga fostran genom naken-
kultur  och att  vara ett  samband mellan alla  dem, som vilja
tillämpa denna tanke i sitt liv.

Föreningen skall bereda möjlighet att under nakenhet idka
bad,  gymnastik  och  idrottslekar  utom-  och  inomhus  samt
främja  rörelsens  utveckling  i  ideell  anda för  uppnående  av
målet: EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP.

Politiskt och religiöst står föreningen fullkomligt neutral.
POSTFACK 1223, STOCKHOLM 16.
Skriv och begär upplysningar angående medlemskap! Före-

ningens anvisningar erhållas mot 30 öre i porto.

81



1933
I Dagens Nyheter, den 30 juli 1933, refereras “Naturismen och
livet“ en fransk bok om naturismens teori och praktik:

Är Ni naturist?

Numera lär man väl inte få höra talas mycket mer om naken-
kulturen i Tyskland. Den varken gillas av Hitler, som bekant,
eller  passar  tillsammans  med  den  nya  tyska  andan.  Men  i
Frankrike existerar i stället något som heter naturism och som
är nära släkt med nakenkulturen, fast inte precis densamma.
Man kan nämligen vara naturist utan att vara nudist, fast man
knappast kan vara nudist utan att vara naturist. Härav förstås
möjligen att  naturismens anhängare  inte  gå  fullt  lika  långt
som nudismens. De äro inte avgjorda motståndare till ett par
simbyxor eller andra lätta plagg, avsedda att dölja de partier
av människokroppen som det av gammalt anses att man inte
bör visa. Men de hålla på ett naturenligt levnadssätt och på
att naketgåendet med modifikation bör praktiseras så mycket
som möjligt, och en julidag när termometern visar 30 grader i
skuggan känner man sig ganska böjd för att omfatta deras lä-
ror. Hälst sådana de framläggas av naturismens vapendraga-
re i Frankrike, kirurgen d:r J. Poucel i Marseille, som skrivit en
bok om “Naturismen och livet“, där han utreder naturismens
teori och praktik med en grundlighet och ordning som verkar
mera tysk professor än sydfransk läkare.

Vad är naturismen? Det är alltså den första frågan han upp-
ställer. Och svaret blir: Det är konsten att vinna hälsa genom
ett sunt liv. Som man ser är detta begrepp något vittfamnan-
de. Det finns vissa företeelser, scoutrörelsen, alpinismen, sim-
ning,  rodd,  fotboll,  som  inte  precis  kunna  kallas  naturism,
men så att säga utgör företalet. En person som idkar camping
eller är ivrig utövare av skidsport står betydligt närmare natu-
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rismen än en som hällre tillbringar sin lediga tid med restau-
rangbesök eller tidningsläsning.

Naturismen är att likna vid ett träd som har flera grenar. En
av  dem rör  näringsfrågan,  särskilt  vegetarismen,  en annan
sömnen, vidare finns en gren som behandlar motionen, luft-
bad och vattenbad. Slutligen är nudismen den kraftigaste och
den viktigaste grenen. Men naturismen är inte någon sträng
sekt. Den har plats för många skiftningar och kan lämpas ef-
ter olika individers krav.

En naturist behöver inte en gång vara sträng vegetarian.
D:r J. Poucel citerar mahatma Gandhi, som sagt: “Under alla
mina resor genom världen kan jag inte säga att jag kunnat se
att vegetarianerna åtnjuta en mycket bättre hälsa än köttätar-
na. Jag tillhör ett folk av vilket det stora flertalet äro vegetaria-
ner av vana och nödvändighet. Det är mig omöjligt att påstå
att de ge prov på uthållighet, mod eller motståndskraft mot
sjukdom som är köttätarnas avsevärt överlägsna“. Men natu-
risten bör inse att kulturmänniskan i regel äter för mycket och
framför allt att hon äter för mycket kött. Och naturligtvis för-
tär  den rätte  naturisten icke någon alkohol.  Han älskar  det
friska vattnet och den färska druv- och bärsaften.

Vad sömnen beträffar så går den trogne naturisten natur-
ligtvis tidigt till sängs, ty han vet hur mycket mer välgörande
för organismen solljuset är än det elektriska ljuset.

Det faller av sig självt att naturisten sörjer för att han får till-
räcklig motion och är en ivrig utövare av olika sorters sport.
Men framför allt älskar han bad och simning. Med avundsamt
vemod tänker han på de primitiva folkslag som leva som ett
slags amfibier och hur t. ex. de unga flickorna på vissa Söder-
havsöar äro verkliga vattennymfer, för vilka simningen är ett
lika naturligt sätt att förflytta sig som gåendet. Vad luftbadan-
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det beträffar ser han i  den österrikiske naturläkaren Arnold
Rikli en beundransvärd föregångsman. Denne började i mit-
ten av 1800-talet predika ljusbadets evangelium och klättrade
mellan 42 och 62 års ålder oförtrutet omkring halvnaken i ber-
gen, propagerande för solljusets välsignelse.

Härmed är man inne på nudismen, som onekligen är det in-
tressantaste kapitlet i naturistens katekes. Ty att det är förnuf-
tigt och hälsosamt att bada mycket, äta måttligt, lägga sig ti-
digt och sova för öppet fönster, det kan man väl knappast dis-
putera om. Men huruvida det är lämpligt att i  sällskap med
medlemmar av motsatta könet promenera omkring spritt na-
ken, det torde i mångas ögon vara tvivel underkastat. Nu vilja
emellertid  inte  ens  de  mest  radikala  nudisterna  att  männi-
skorna alltid skola vara utan kläder. Frågan är om man skall
vandra  naken  på  sina  lediga  stunder  i  naturens  sköte,  när
man badar och promenerar eller om det då skall anses nöd-
vändigt med klädesplagg. När man vistats i staden och över
huvud taget ägnar sig åt någon av kulturmänniskans arbets-
uppgifter faller det av sig självt att man gör detta med kläder
på.

D:r Poucel ger en överblick över nakenkultens ståndpunkt i
olika länder. Betecknande för sydeuropeisk uppfattning är att
han sammanslår de skandinaviska länderna och Ryssland och
förklarar att saken här är gammal och vanlig, emedan sedan
urminnes tid invånarna i dessa länder haft för vana att bada
och idka kroppsövningar tillsammans nakna. I Frankrike, som
författaren har bättre reda på, räkna nudisterna själva sitt an-
tal till omkring 50.000, av vilka emellertid blott hälften prakti-
sera sina teorier. Det finns sammanslutningar av “Livets vän-
ner“, så kallas den franska rörelsen, i Paris, i Strasbourg, Niz-
za, Alger, Marseille, Toulouse och flera andra större städer.
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En stor del av nudisterna ha inte intagit sin ståndpunkt på

grund av några teoretiska resonemang,  utan helt  enkelt  av
hälsoskäl drivits till  en allt större nakenhet. Det är ofta f.  d.
krigsinvalider eller tuberkulösa som botas med ljusterapi. De
ha vant sig vid att sitta länge nakna i solskenet, och när de
märkt  hur välgörande detta var för deras hälsa ha de upp-
muntrat sina närmaste att göra sammaledes. Man går sålun-
da först naken ensam, sedan tillsammans med sin familj och
sina närmaste vänner och efter hand tillsammans med stora
grupper likasinnade. D. v. s. likasinnade endast i fråga om na-
kenheten. Medan i Tyskland förkämparna för nakenkulturen
som regel voro radikala även i politiskt avseende omfattar na-
kenhetsrörelsen i Frankrike personer av de mest olika åskåd-
ningar. Man finner bland dem rojalister och kommunister, so-
cialdemokrater och bonapartister, men all politik är bannlyst
från lägerlivet, där man odelat skall ägna sig åt att njuta av so-
lens och luftens härlighet.

Nudismen och lagen heter ett ingalunda ointressant kapitel
i boken om naturismen, där man får veta hur frågan om att
gå naken legalt sett ligger till i olika länder och där det dess-
utom refereras en del domslut med ofta ganska intressanta
motiveringar. Särskilt det domstolsutslag i Schweiz då en bok-
förläggare Frankhauser, som i bild gjort propaganda för na-
kenkultur, frikändes från ansvar kan vara värt att delvis cite-
ras. “Att framställa människokroppen är icke omoraliskt – het-
te det här. För ett tjugutal år sedan kunde dylika fotografier
möjligen ha skandaliserat  flertalet  människor,  men numera
har uppfattningen utvecklats genom sportens inflytande... Det
är ett faktum att i de nordiska länderna (där ha vi det igen!),
där de båda könen bada nakna tillsammans, är icke moralen
sämre  än  annorstädes.  Nakenheten  har  ingenting  att  göra
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med moral eller omoral. Man kan låta bli att dela nudisternas
åsikter, men man kan icke underlåta att ta deras rörelse på
allvar. Därför bör man också tillerkänna dem rätten att verka
för spridningen av sina idéer.“

Naturismen är emellertid – det framhåller d:r Poucel kraf-
tigt  –  inte  någon  religion,  av  vilken  man  kan  hoppas  på
mänsklighetens pånyttfödelse. Den vill skapa en friskare och
sundare mänsklighet, och den vill vara en säkerhetsventil för
de  av  stadsarbetets  jäkt  pressade  människorna.  Men  man
skall inte begära att den på något mystiskt sätt skall förinta
ondskan och göra sina anhängare ädla och goda.

––
Vecko-Journalen är den ledande veckotidningen under denna
tid. I nr 37, den 17 september 1933, finns ett stort uppslaget
bildreportage:

Hos almkvistianerna på Ingarö

Vi kom på yrkets vägnar till H. G. N:s badstrand vid Återvalls-
sjön på Ingarö. H. G. N. – det är professor Almkvists “Förening
för hälsa genom nakenkultur“. Det var första gången några
pressmän beviljats tillträde till området, så vi hade all anled-
ning att vara nyfikna. Det var rent ut sagt spännande.

Vi passera på vägen från busshållplatsen en liten blygsam
skylt  på  en trädstam.  “H. G. N.“  upplyste  den lakoniskt.  Lite
längre fram kom den igen, nu tillökad med en pil. Ett stängsel
av enkel galvaniserad tråd – inte någon taggtråd, inte – mar-
kerar gränsen till solfolkets “reservation“. Och så var vi fram-
me. Stod i en solfläckig tallbacke och tittade mellan stammar-
na ned på en vitskimrande remsa av finaste skursand med
glesa vassruggar och små silande, kluckande vågor. En sol-
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glittrande vik mot söder, inramad av bergknallar med lysande
ljungblom.

Därnere på stranden rörde sig nakna figurer. Män och kvin-
nor. En stor boll for av och an emellan dem. Man tog bollen el-
ler missade den – och i båda fallen hade man lika roligt. När
man tröttnade, gick man bara sin väg och sträckte ut sig i san-
den. Eller rusade ut i det långgrunda vattnet tills det bar en
och man simmade.

Stranden var lång, ett par hundra meter. Där var gott om
utrymme för halvtannat tjog människor, som höll till där. En
höll sig för sig själv och gymnastiserade. En kvartett hade för-
sjunkit i tidningsläsning. Där kom en med en sotig panna på
en stör.  Han var  på  väg  till  en  kraterliknande  sandhög vid
strandkanten. En svag rök ur kratermynningen förrådde, att
här var eldstaden.

Vice ordföranden och sekreteraren, som mötte oss vid bus-
sen, klä genast av sig – utan att bekymra sig om oss. Och då
följer vi exemplet. Det känns lite tomt kring höfterna, där man
är van att känna baddräkten strama.

En av föreningens pampar skyndar till. Han måtte vara tan-
keläsare, ty han säger: “Det enda sensationella med nakenkul-
turen är, att den inte är det minsta sensationell – när man väl
gjort bekantskap med den!“

“Vad är det för slags folk, som samlas kring er idé?“ frågar
jag.

“Alla möjliga! I alla åldrar, av båda könen – och ur olika sam-
hällslager.  Till  övervägande  del  av  hjärnans  arbetare.  För
ögonblicket  har  föreningen  etthundrafyrtiotre  medlemmar.
Men vi  väntar just  på tre inträdessökande med nästa buss.
Om de trivs med oss – och vi med dem – är de medlemmar in-
nan vi åker härifrån i kväll.“
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“Gallras de inträdessökande på något sätt?“
“Naturligtvis. Det är nödvändigt för en rörelse så ny och i så

ömtålig ställning som vår. Framför allt strävar vi efter att få
med ungt, entusiastiskt folk. Naturligtvis är också de äldre väl-
komna – när de visa den rätta förståelsen för idén – “

“Kan den missförstås?“
“Som allt annat, ja. Det har hänt i ett par fall, att inträdessö-

kande, som bjudits hit som gäster, visat någon av våra kvinnli-
ga medlemmar en påfallande uppmärksamhet. De ha inte bli-
vit medlemmar...“

Det har sina sidor att vara almkvistare. Försöker man dölja
sin nakenhet – den nakenhet som man anser vara A och O för
kroppslig hälsa och själslig sundhet – för utomstående, mot-
ståndare och arga belackare, då beskylls man för hemlighets-
makeri.  Men  skulle  ett  spejande  öga  –  och  sådana  saknas
gunås inte – uppfånga en skymt av samma nakenhet, då får
nakenkulturisterna heta oblyga. Det har H. G. N. fått  erfara
under sina försök att skaffa sig en tillflyktsort. Ty det är först i
år, som solfolket blivit bofast på Ingarö. I fjol fick de finna sig i
att vara nomader.

“Det var rent otroligt vilken uppståndelse vår lilla flock kun-
de komma åstad“, berättar föreningens sekreterare, en hurtig
solbronserad dam.

“Efter mycket om och men träffade vi på en vänlig bonde i
Enträsk, som godtog oss som hyresgäster. Och här trivas vi,
och vi fundera på att köpa området – om vi få råd.“

Timmarna fly, solstrålarna bli långa och sneda och vi måste
maka ihop oss i östra spetsen av sandhalvmånen för att fånga
den sista solglöden. De flesta ska hem med eftermiddagsbus-
sen. Men vill någon stanna kvar så går det också för sig – om
man inte har för stora anspråk på komfort. Uppe på ängsval-
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len står ett par tält, och det finns en gammal stuga i närheten,
där medlemmar kan få tak över huvudet och en säck halm att
vila på.

Inne i staden skingras solfolket med ett: “Tack för idag, du!
Vi ses igen!“ Var och en går hem till sitt för att drömma om sol,
luft och lekande vågor.

På hemvägen passerar jag en cigarrbod. Några dammiga
exemplar av “Lachendes Leben“ och dess kollegor viftar slappt
i fönsterhållarna. Det är som om de skulle inse sin egen van-
makt.  Kontrasten  mellan  deras  grådaskiga  trycksvärtegro-
tesker  och den solmättade tavla som ännu häftar  vid mina
näthinnor är slående.

––

Professor A. lämnar Hälsa genom Nakenkultur
Utgivningen av tidskriften Natur och Hälsa blir redan från be-
gynnelsen ett problem för naturisterna i Sverige. Många miss-
tror förslagskonsortiet i Malmö och de affärsmetoder som an-
vänds. Vitus Peterssons konkurs våren 1932 är i färskt minne.

Även bildmaterialet i tidskriften Natur och Hälsa är kontro-
versiellt för många. Detta synsätt ändras inte när den rättsliga
processen resulterar i att den ansvarige utgivaren blir frikänd.
Dessutom gillar man inte, att tidskriften självsvåldigt kallar sig
“organ för nakenkulturrörelsen“.

I Hälsa genom Nakenkultur i Stockholm är man inte nöjd
med att föreningens ordförande, Johan Almkvist, medarbetar
i  Natur och Hälsa.  I  november 1933 avsäger sig professorn
därför ordförandeskapet och utträder ur föreningen.

I Dagbräckning, nr 12, december 1933, skriver HGN:s styrel-
se angående “naturistbilder”:
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Beträffande friheten att i bild framställa nakna människor ha
vi i  somras med tillfredsställelse sett polismyndighetens de-
klaration här om, som syntes gå ut på en begränsning till fri-
stående individer samt till sådana bilder, där man tydligt såg
att beröringen berodde på samverkan under arbete, lek eller
idrott, allt under villkor, att ansiktsuttryck eller åtbörder icke
ingåve tanke på något anstötligt. Vi uppskatta som något sunt
att manliga och kvinnliga kroppar få framställas i full naken-
het, där densamma osökt, utan att vara självändamål, bjuder
sig som motiv för bilden.

Nakenkultur och pornografi ha intet samband. Nakenkultu-
ren är endast ett uttryck för nutidsmänniskans strävan att nå
harmoni med naturen.▫
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1934

Dagbräckning i Valdemarsvik
Tidskriften, som nu går in på sin tredje årgång, kallar sig “Må-
nadstidskrift för livsbejakande, frigjord och fördomsfri åskåd-
ning”. Tidskriften är fristående från de två föreningarna men
publicerar  regelbundna  rapporter  under  rubriken  “Från  ar-
betsfältet”.  Föreningen Hälsa genom Nakenkultur överväger
nu att  göra Dagbräckning till  föreningsorgan.  Men i  så  fall
“anses att politiska inlägg böra slopas och tidningen innehålla
huvudsakligen nakenkulturella artiklar och rikligare bildmate-
riel”. – Beträffande politiken har Olle Schmeling i sina spalter
hävdat, att tiden kräver mer socialism och försvarat sovjetsys-
temet, och sådana åsikter har väl inte väckt alltför stor entusi-
asm i Stockholmsföreningen. 

Nu  blir  det  inget  formellt  beslut  om  Dagbräckning  på
HGN:s årsmöte 1934, men styrelsen uppmanar medlemmar-
na att stödja Dagbräckning och Frisksport genom prenumera-
tion.

Ytterligare en förening i Malmö
Redan i slutet av år 1933 kommer Anton B. Svensson till insikt
om att herrskapet Petersson tagit över Nakenhetskultur och
gjort föreningen till en stödorganisation för tidskriften Natur
och Hälsa. Han lämnar Nakenhetskultur och bildar 29 januari
1934 en ny förening, Solvännerna i Malmö, den tredje natu-
ristföreningen i Sverige. 
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I Dagbräckning, nr 2 1934, meddelas:

Avsägelse och Upprop.
Enär “Föreningen Nakenhetskultur i Malmö” råkat i händerna
på ett privatkapitalistiskt företag av tvivelaktig karaktär, har
undertecknad avsagt sig ordförandeskapet för sagda förening
och är således inte på minsta vis ansvarig för denna samman-
slutnings framtida öde.

Samtidigt offentliggörs att en ny förening av helt och hållet
ideell struktur är konstituerad. Denna förening tager absolut
avstånd från tidskriften “Natur och Hälsa”. Inte för tidskriftens
egen skull utan därför, att medlemmarna i den nya förening-
en anser ledningen för tidskriften ifråga olämpliga att föra na-
kenkulturens  talan.  Den  nya  föreningen  har  givits  namnet
“Solvännerna” och adressen är Anton B. Svensson, Altonaga-
tan 4, Malmö.

Föreningen  består  av  lika  många  kvinnor  som  män  och
kommer även i framtiden, särskilt så länge föreningen är nu-
merärt obetydlig, proportionen könen emellan att hållas lika.
Detta  för  att  i  någon mån underlätta  inträdet  för  kvinnliga
medlemmar. Av den anledningen har 2 kvinnliga medlemmar
invalts i styrelsen.

Enstaka män antagas endast i  den mån de anses särskilt
värdefulla för rörelsen och först efter noggrann prövning av
styrelsen.

Föreningens syften äro att  bereda tillfällen till  bad, sport
och lekar i fria naturen under fullständig nakenhet samt på
vintern bereda tillfällen till bad och gymnastik inomhus. I syn-
nerhet vill föreningen motarbeta användandet av baddräkt.

[Föreningen har] en årsavgift av 5 kr. per kalenderår och
par samt 4 kr. per manlig ensam medlem. --- I avgiften är in-
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räknad prenumeration å tidskriften “Dagbräckning”, som allt-
så varje medlem erhåller gratis.

För “Solvännerna”: Anton B. Svensson.
––

Annons i Dagbräckning, 1934:

SOLVÄNNERNA, Malmö

Ordförande Anton B. Svensson, Altonagatan 4. Korresp. sekr
T. Börjesson, S:t Knuts väg 15a. 

Föreningen stiftades den 29 januari  1934. Föreningen vill
vara en fast punkt för personer som sympatiserar med naken-
kulturens idéer. Den vill bereda tillfälle till bad, sport och lekar
i fria naturen på sommaren samt bad och gymnastik inomhus
på vintern. Allt avsett att bedrivas under fullständig nakenhet.
Särskilt  gärna  vill  föreningen  motarbeta  baddräktstvånget.
Föreningen vill  verka  för  sundare  inställning  till  den  nakna
kroppen. Närmare upplysning mot dubbelt porto. 

––

Frisksportens organisering fortsätter
Silverringen, ett särskilt frisksportförbund för kvinnor, bildas
på nyåret 1934. 

Under  våren skriver  Dan Åberg,  frisksportaren som före-
språkar nakenkultur, i tidskriften Frisksport och framför tvivel
angående nakenkulturisterna och deras kroppskultur. Anled-
ningen är några fotografier av tyska naturister som gymnasti-
serar på stranden, en del av de avbildade uppvisar kroppsfysi-
onomier som är allt annat än atletiska ...

Sommaren 1934 genomförs frisksportrörelsens första riks-
läger vid Flaten utanför Stockholm. Initiativtagare och ansva-
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rig för lägret är Dan Åberg. Deltagarna gör en “propaganda-
marsch”  genom staden.  Avsikten är  att  frisksportgrabbarna
skall gå med bar överkropp, men polisen föreskriver tröjor. 

Hemmanaturism
Den sunda och hälsobringande nakenheten är viktig för “pro-
fessor Almkvist”, den store auktoriteten inom svensk naturism
på trettiotalet. Nakenhet i hemmet bör regelmässigt utnyttjas,
minst ett par timmar dagligen. 

Beträffande naturismens framtid skriver Almkvist: “Naken-
hetsföreningarna hava däremot knappast någon speciell be-
tydelse och torde,  så snart  nakenkulturen inkommit  i  hem-
men, kunna upphöra. Det är på utvecklingen av nakenkultu-
ren inom hemmen som vi framför allt bör arbeta.” 

År 1934 uppnår Johan Almkvist 65 års ålder och blir profes-
sor emeritus, men han fortsätter att vara den framväxande
nakenkulturens  främsta  personlighet.  Hans  inflytande  är
mycket  stort  och  verbet  “almkvista”,  som  synonym  för  att
bada naken, vinner insteg i språket.

Den moderna nakenkulturen...
Nakenkulturens åsikter får under dessa tidiga år ett visst ge-
nomslag ute i samhället. Alla är naturligtvis inte odelat sym-
patiskt inställda. År 1934 ger Svenska Röda Korset ut Hälsa
och friluftsliv, en diger volym på 900 sidor. Boken är en ge-
nomgång av alla tänkbara aspekter på idrott och hälsolära. I
kapitlet  Grundsyn på friskvården rekommenderar  professor
Hugo Toll “--- luftbad vid öppet fönster, vid morgongymnasti-
ken etc”.  Att  den gode professorn äger kännedom om den
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nya tidens strömningar framgår av hans fortsättning: “Därvid
torde det dock inte vara nödvändigt att man bekikas av kända
eller okända av det motsatta könet, som den moderna ‘naken-
kulturen’ tycks fordra.”

På ett annat ställe i boken skriver Erik Bergvall, nu chef för
Stadion i Stockholm, om Simning och simidrott: “Även i det av-
seendet är simningen en utmärkt idrott, att den inte kräver
någon större utrustning för individen. En simdräkt – på sin
höjd – och ett rent och öppet vatten, det är allt.”

––
Vintern 1934 publicerar frisksporttidskriften Swing en insän-
dare som får uppmärksamhet inom naturiströrelsen i Sverige:

Kära Siggan

Jag liksom många andra frisksportarflickor, har läst ditt brev
till oss alla, där du ber om hjälp att lösa flickornas baddräkts-
fråga. Jag ger dig fullkomligt rätt i att det för närvarande ej är
bra.

Enligt min mening löses frågan enklast och billigast genom
baddräktens slopande.

Detta kanske ej precis var det svar du ville ha, men genom
ditt uttryck “ännu har ju ej nakenkulturen blivit riktigt popu-
lär”, tror jag nästan att du tänker tyvärr.

Vad beror det då på, att nakenkulturen ej är populär? Ja, lil-
la Siggan, det beror på dig och en del andra frisksportarflickor
och -pojkar. Det är rädslan för – icke att vara naken och ej hel-
ler för att visa sig naken – utan för vad folk skall säga, som gör
att ni ännu finna er i att “hiva och hånka var eviga minut”. 

En frisksportarflicka eller -pojke behöver och får ej rädas för
att andra skola få se, vilka praktmänniskor frisksporten ska-
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par. Kroppslig skönhet är målet för vår strävan, varför skulle vi
då ej visa andra, att vi i det avseendet nått längre än de. Det
är vårt sätt att reklamera för frisksporten.

För många år sedan, innan nakenkulturen hade sina egna
sammanslutningar, åtminstone här i landet, lämnade jag själv
baddräkten åt sitt öde, och jag tänker ej återgå till  den. För
mig gällde frågan ej nakenkultur, det var en strävan efter na-
tur, som var drivfjädern.

Fullt naken bedriver jag nu bad och gymnastik på badstran-
den. Jag börjar tidigare på våren och håller på längre på hös-
ten än någon annan. Då övriga badare börja, är jag redan sol-
bränd, och genom min frisksportarträning är jag – om ej nå-
gon fullständig Venus – dock så välväxt, att inga allvarligare
anmärkningar kunna riktas.

Därigenom har folket här i trakten fått den respekt för na-
kenheten, som är ett grundvillkor för att den skall slå helt ige-
nom. De anse mig för en mycket anständig flicka, och se i mig
en tös, som genom en målmedveten kroppsvård kommit dit,
de alla längta.

Siggan du, och ni andra frisksportarflickor, försök ett par
gånger, och baddräktsfrågan är löst.

Din nakna Britta.
––

En tysk naturist i Norge
I Dagbräckning berättas i april 1934 om läget i Norge:

Även i Norge utvecklar sig alltjämt vår rörelse fordrande fasta-
re organisation och samarbete.  Vem vill  hjälpa till?  Skriv till
“A. j. o.”, Oslo p. r.

Enligt “Licht-Land” skall redan för flera år sedan inom konst-
närskretsar i Oslo ha gjorts dylika försök. Men det har förstås
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misslyckats. Tiden var ännu inte mogen. Föreningen “Nake-
hetskultur” i Malmö räknar dock ett par medlemmar i Oslo.

I juni-utgåvan av Dagbräckning omtalas “en tydligen för Hit-
lerregimen landsflyktig tysk esperantolärare” som rapporterar
att i Oslo finns flera olika naturistgrupper. I tidskriften publi-
ceras även ett stort uppslaget upprop “Mot solen, mot lyset!”
riktat till  naturistintresserade i  Norge, undertecknat av “Sol-
venner, poste restante, Oslo-Torshaf”. 

Signaturen “A. j. o.” och den tyske esperantoläraren är en
och samma person, Ajo Allinger.

Josef Alois “Ajo” Allinger (under 30-talet skriver han aling ajo
och Ajo Alinger, ibland Alinger-Ajo) är född 1904 i den tyska
staden Karlsruhe i övre Rhendalen. Han har naturistiska ideal
och är gripen av den nya tidens strömningar. Det uppges att
han en tid suttit i koncentrationsläger och att han sedan blivit
utvisad från Tyskland, men det är oklart av vilket skäl. Enligt
en del uppgifter skulle han politiskt varit mycket vänsterinrik-
tad, men i de artiklar han publicerar i Dagbräckning kan man
endast utläsa naturism, frisksport och idealistisk antikrigspro-
paganda. 

Ajo  Allinger  har  arbetat  som esperantolärare  i  Danmark,
Spanien och Norge. På våren 1935 flyttar han till Sverige och
blir även där naturist-pionjär.

––
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Från Dagbräckning, nr 5, juni 1934:

Solvännernas första utflykt

Anton  B.  Svensson,  “Solvännernas”  ordförande,  berättar  ---
hur man i Malmö äntligen efter det därstädes i åratal funnits
både tidning och förening för ändamålet börjat praktisera den
gemensamma nakenbadningen:

Söndagen den 17 juni hade “Solvännerna” sin första utflykt i
samlad trupp.  ---  Emellertid ställde ett  dussin “Solvänner”  –
smått inberäknat – färden till Öppna Östersjön och en bit ut-
anför Trälleborg funno vi en ödslig och av människor i stort
sett oberörd natur. Ingen människa syntes till  så långt ögat
kunde nå. Inom en kort stund voro vi all  iförda endast den
dräkt, som naturen givit oss.

Ett stycke fram på eftermiddagen blevo vi vittne till, att det
finnes sådana, som oberoende av all nakenkultur bada nakna,
i det att två unga män och en flicka på omkring 12 år obekym-
rade om såväl vår närvaro som vårt beteende badade på det
enda rätta sättet.

Natur och Hälsas Friluftsplats
Före midsommar 1934 öppnar Natur och Hälsas Friluftsplats.
Det är Paula Petersson som inköpt en pampig villa med stor
trädgård  i  sommarorten  Bjärred  norr  om  Malmö.  Tomten,
som ligger nära Bjärreds Saltsjöbad, är inhägnad med säckväv
och genom en lucka i grinden inspekteras besökare innan de
släpps in. För att gå till stranden måste man ta på sig en bad-
kappa, men 200 meter ut i det grunda vattnet finns en avskär-
mad träplattform där nakenbad bedrivs. Det finns en roddbåt
för transport ut till plattformen. 
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Friluftsplatsen  är  endast  öppen  söndagar  under  badsä-

songen. Ett besök är kostnadsfritt, men man behöver ett in-
trädesbevis som utdelas efter ansökan brevledes. Endast par
och familjer släpps innanför grindarna; kommer en herre en-
sam medges bad från plattformen, men ej tillträde till parken.

Fotografering är förbjuden, utom vid de tillfällen då Före-
ningen Nakenhetskultur tar bilder som publiceras i Natur och
Hälsa. 

Paula Petersson har en gymnastikdirektör anställd som le-
der gymnastikpass enligt särskilt schema. – Sommaren 1934
är  det  en dansk  kvinna,  Eila  Pfeiffer,  som åtagit  sig  denna
uppgift. Många av besökarna är danskar och Eila Pfeiffer är
för övrigt i färd med att bilda en naturistgrupp i Danmark. I
maj 1935 hyr hon och Søren Sørensen ön Hyldeholm i Roskil-
defjorden.

Johan Almkvist är ofta gäst hos makarna Petersson i Bjär-
red. Här lever man naturistliv! I Natur och Hälsa får vi se bil-
der av bokförläggarparet nakna vid frukostbordet. Det berät-
tas att de enkla vanorna chockerat en del besökare. 

Vitus Petersson har vid sidan av det stilla livet i “Villan” ex-
travaganta böjelser. Eleganta bilar är ett intresse och affärsre-
sorna företas i bil med livréklädd chaufför. Även sällskapslivet
är omtalat, varje ny bokutgivning firas med fester på Vitus-
borg, som den pampiga bostaden egentligen kallas. Och Pe-
terssons åstadkommer många böcker, så det torde ha blivit
en del festande. Snett emot “Villan” låg “Fyllan” där makarnas
gäster inkvarterades. 

––
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Frisksporttidskriften Swing gör i juli 1934 ett besök på Hälsa
genom Nakenkulturs område vid Återvall. Det är naturistom-
rådets andra sommar:

Naken bland nakna på Ingarö

Värmebölja och julisöndag.
Över Mälardrottningen brassar solen på för fulla muggar.

Stadens väldiga stenkropp flämtar av hetta. Asfalten beckar
sig under våra fotsulor. Det är rent jädrigt mellan husväggar-
na. När vi forcera Katarinavägen träda hudens säkerhetsventi-
ler i funktion, klara vattenpärlor droppa från våra tinningar.

Men friheten vinkar. Vid Stigbergsparken äntra vi ombord
på ett gult bussvidunder, som bär oss bort från sten och hetta
till  naturens stora,  andehämtande lungor bortanför Danviks
tull. Över Skurubron rullar vår gula tank, förbi horder av cykel-
trampande friluftslevare,  ut på Ingarö-landet,  rakt in i  som-
marsöndagens klockklingande frihet. I dag skall badas, solas,
mås. Vi äro på väg till nakenbadarnas vildmarkskoloni. Vid en
hållplats, cirka 3 mil från staden, stiga vi av. Här tömmer bus-
sen nästan hela sitt innehåll ut på landsvägen. Det är tydligen
idel nakenbadare.

Nakenkoloniens vice sekreterare och ledande kraft tar emot
oss. Han lägger på en gång av allt vad högtidlighet och titlar
heter och dyker in på en liten slingerbuktande skogsstig. Vi
trava efter. Om en stund bär det utför. En vattenspegel skym-
tar  mellan trädstammarna.  Vi  äro framme i  nakenbadarnas
paradis.

Vi kasta av oss kläderna och tåga i bara mässingen ned till
stranden.  Det  känns  varken  besvärande,  egendomligt  eller
sensationellt.  Några hämningar från eventuella pryderikom-
plex kunna ej förmärkas. Plums! Vi kasta oss i vattnet. Här få vi
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nu den första anledningen att  gratulera våra värdar.  Deras
vatten är bra att simma i,  visserligen något varmare, men i
stället  betydligt  renare  än  vårt  vardagsplurr  Mälaren.  Det
gnistrade till, när vi plöjde ner i det.

Ännu mera “kalas” var badstranden. Tio meter bred och ett
par hundra meter lång sträckte den ut sin vitglimmande san-
darm mot vattnet. Skyddad från insyn av högvuxen, doftande
blandskog. Sluttande svagt mot lekfullt rasslande böljeslag. En
riktig strand: att tumla om på, att sträcka ut sig i, att rusa fram
över...

Vi blanda oss i strandlivet. En handfull nakna män och kvin-
nor röra sig om varandra. Det hela är inte stort annorlunda än
vid vilken badstrand som helst. Någon speciell kult för naken-
samvaron existerar  ej.  Man solar  och gonar sig precis  som
vanligt folk. Själva nakenheten göres ingen affär av. Naturlig-
heten är natur, det ohöljda en självklar sak, en ren, blank var-
dagsverklighet. Ingenting att resonera om.

Endast på en punkt kunna vi förmärka en viss skillnad mot
livet på en vanlig badstrand. Det brusande, myllrande liv som
brukar möta en i och omkring ett friluftsbad ser man inte här.
Här leves stillsamt, nästan beskedligt. Vi se inga spänsttrim-
made gymnaster, inga frustande, friska vågplöjare i rörelse.
Fenomenet har sin förklaring. Skaran på stranden är fåtalig –
vid pass fyrtio mannar med barn och kvinnor. Vidare består
den till 50 proc. av medelålders herrar, rätt krya gubbar vis-
serligen, men i enlighet med sin natur mera lagda för att ta
det lugnt än att rasa och flyga omkring.

Ungdomen  är  sparsamt  representerad.  En  handfull  män
och kvinnor  i  20-30-årsåldern hålla  på att  kasta  pil  mot  en
uppsatt måltavla. Några småpysar på tre eller fyra år leka för-
strött i sanden. Det är allt. Gossar och flickor i tonåren se vi ej.
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Däremot är inslaget av stadgad ålderdom påtagligt. Förening-
ens äldste medlem är en skäggprydd yngling på 70 vårar. Han
står och myser i solen och på vår anhållan demonstrerar han
sin vitalitet genom att gladeligen stå på huvudet i strandgrä-
set. Det är endast skägget och det gråsprängda håret som av-
slöja den höga åldern. Själen och fysiken kunde vara en fem-
tioårings. Ett stycke bort promenerar en långsmal, filosofiskt
tillbakadragen gentleman på cirka 60 omkring, iförd hatt och
med en spatserkäpp i handen. Han bryter av mot sällskapet
genom sin egendomliga “klädsel“. Det finns olika funtade ska-
pelser  på Guds gröna ängar.  Även här  i  Edens lustgård  av
anno 1934.

En boll kastas ut på stranden. Det blir genast lite livligare.
Kulan studsar från den ene till den andre. Leken börjar. Om
en stund har hela sällskapet, manliga och kvinnliga om var-
ann, bildat ring nere i vattnet. Vi kasta oss i leken och pressa
upp takten. Det blir riktigt roligt. Man hystar inte längre. Man
stormar omkring i  halvt  slagsmål om läderkulan,  kastar  sig
handlöst i vattnet, som stänker upp i kaskader, dribblar förbi
varandra, åker ihop i forsande, skrattande klungor. Det är livat
kul.

När bollandet mattas av ge vi oss ut på rekognosceringstur.
De 12 tunnland mark, som föreningen har till sitt förfogande,
är ett stycke vildmark, bevuxen med hög, kraftig skog. Hundra
meter upp i skogen finns en uthuggen glänta av en normal
handbollsplans storlek. Det är solfolkets lek- och idrottsplats.
Ett par tält skymta inne bland träden. Under ett par stora gra-
nar har man byggt två väldiga riskojor. De rymma ledigt ett
par tjog övernattande under sitt skyddande tak. Vid stranden
ligger en roddbåt uppdragen. En flotte av barkat, grovt tim-
mer ligger och flyter ute på vattnet. ---
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Vi äta smörgås och dricka mjölk och bjudas på läckra röda

tomater (nakenbadarna äro i  regel  vegetarianer – mer eller
mindre),  slå  oss  ned  i  familjeidyllerna  (överhuvudtaget  har
hela kolonin mera karaktären av familj än sekt och svärmiskt
hopkittat brödraskap). Och under diskussionernas och samta-
lens gång få vi veta

att föreningens medlemsantal f. n. är omkring 160,
att huvudparten härav utgöres av medelålders folk av man-

ligt kön,
att föreningen speciellt arbetar för att få ungdomen med

sig,
att man trivs inom sin fristad och får vara i fred för nyfikna

(den  enda  ansatsen  till  närgångenhet  vi  bevittnade  var  en
roddbåt med kvinnfolk (!) som strök onödigt nära förbi stran-
den vid ett tillfälle),

att man tillsvidare upphört med de gemensamma gymnas-
tiklektionerna för kvinnor och män under vintern, på grund av
att man insett att det var omöjligt att få fram goda gymnastik-
program, som passade båda könen lika bra,

att nakenhetsprofeten professor Almkvist ej längre är före-
ningsmedlem på grund av hans och föreningens skilda åsikter
om  lämpligheten  att  använda  tidningen  “Natur  och  Hälsa”
som nakenkulturens språkrör,

att “Natur och Hälsa” ingalunda är föreningens officiella or-
gan (fast tidningen ifråga kallar sig “officiellt organ för naken-
kulturrörelsen”) utan ett privat affärsföretag av ett konsortium
i Malmö,

att den lilla försynta, men kanske något ensidigt redigerade
månadstidskriften “Dagbräckning”, som med personliga upp-
offringar utgives av en naturdyrkare i  Valdemarsvik snarare
kan anses som rörelsens språkrör,  och att man förstod oss
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“tvivlare” då vi påstodo att det var viktigare att det badades
och levdes friluftsliv än att det badades naket.
---

Föreningen Hälsa genom Nakenkultur.

H. G. N. verkar för människans själsliga och kroppsliga fostran
genom nakenkultur.
Adress: Fack 1223, Stockholm --- Föreningens anvisningar er-
hållas mot 30 öre i porto.
12 tdl mark på Ingarö.

––
Från Skrifter av Albert Engström:

Naket o. s. v.

Jag bekänner mig icke till den nudistiska sekten, vars medlem-
mar träffas då och då i den s. k. naturen för att kläda av sig
och gno omkring bland enbuskarna i  bara mässingen.  För-
modligen äro de i allmänhet småfnoskiga med ett och annat
inslag av libertinage. Här i Sverige är det märkvärdigt tyst om-
kring dem på vintern – av helt naturliga skäl – men de ha väl
sammankomster  i  hemmen  med  oskuldsfulla  ringlekar  och
ömsesidig beundran som mål och medel och de få gärna min
välsignelse, om de kunna vara betjänta med så litet. Jag har
sett  sådana  tokstollar  litet  varstans  i  världen,  en  gång  en
smällkall februaridag i Bayern. De gingo på skidor och deras
anförare var en allvarlig gymnasialprofessor, svartskäggig och
glasögonprydd. Några barn voro med, som gräto och ville gå
hem och kvinnorna skakade av köld. Plötsligt utbröt gräl i säll-
skapet och det ringlade sig hastigt in i ett värdshus, som tydli-
gen var dess Stammkneipe. Så småningom gick även jag dit
för att äta en korv och dricka en sejdel. I stora salen satt hela
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bandet påklätt och hostade framför en väldig brasa, medan
värden serverade Glühwein över lag. Jag stannade icke i trak-
ten länge nog för att kunna konstatera, hur många som över-
levde experimentet.

I Moskva såg jag en vacker septemberdag ett underligt föl-
je komma larvande på Tverskaja,  5 herrar och 4 damer. De
hade icke mera på sig än ett smalt band över axeln med in-
skriptionen: Bort med all falsk blygsamhet! Detta var ju i fullt
överensstämmelse med den bolsjevikiska etiken och de fingo
hålla på några dagar, innan de styrande funno anledning att
förbjuda tilltaget.

––
Not.  Albert  Engström  levde  1869–1940.  Berättelsen  “Naket
o. s. v.” – där detta stycke är hämtat – gavs ut 1934. De möten
i Bayern och i Moskva som Engström refererar torde dock ha
ägt  rum  tidigare,  troligen  på  1920-talet.  1924  gjorde  Eng-
ström en resa i Sovjetunionen och man kan våga en gissning,
att iakttagelserna på Tverskaja gjordes under detta besök. 

––
Från Dagbräckning, nr 10, november 1934:

“Solvännerna”, Malmö

Från att i januari detta år har bildats av 6 personer: 3 damer
och 3 herrar, har föreningen “Solvännerna” i Malmö numera
vuxit till 17 personer: 9 herrar och 8 damer.

Dessutom finns jämt ett dussin barn i åldern från ½ till 13
år: 8 flickor och 4 pojkar. ---

Vi  ha  numera  gymnastik  regelbundet  2  gånger  i  veckan
mestadels mellan 8 och 10 på kvällen. ---
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Vi  lägga  mest  an  på  äkta  makar,  men äro  givetvis  även

udda män och kvinnor välkomna. Men enär det visat sig att
udda män äro betydligt lättare att få än udda kvinnor, komma
vi till en tid att låta de sistnämnda bestämma takten. Det vill
säga: vi taga endast in män i rimlig proportion till antalet kvin-
nor.▫
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1935

Solhagen i Bunkeflo
Även Solvännerna, Anton B. Svenssons nya förening, behöver
en friluftsplats och våren 1935 hyrs ett  stycke hagmark vid
kalkberget i Bunkeflo vid Limhamn utanför Malmö. Området
kallas Solhagen och är “en långsmal träddunge mitt på öppna
slätten”. Sundets strand ligger nära men det är mycket lång-
grunt, kilometervis ut i vattnet, vilket försvårar bad. 

Till  skillnad från herrskapet Peterssons friluftsplats är Sol-
hagen tillgängligt dygnet runt under säsongen. Det är även
tillåtet att tälta på området, något som inte går för sig i Bjär-
red. Av hänsyn till utländska besökare finns inget uttryckligt
förbud mot bruk av tobak, men spritförbud råder.

Solhagen är  Sveriges tredje  naturistområde efter  Återvall
på Ingarö och den privatägda villaträdgården i Bjärred.

Ajo Allinger kommer till Sverige
Våren 1935 rapporterar Dagbräckning att Ajo Allinger med en
kvinnlig bekant under påskhelgen naturistat i den norska na-
turen. Ortsbefolkningen tillkallade polis, men det blir inga yt-
terligare påföljder. 

Senare detta år flyttar Ajo Allinger till Sverige. Här fortsätter
han sin verksamhet som lärare i  esperanto med flera språk
och  arbetar  även  som  trädgårdsmästare.  Hans  naturistiska
ideal är gränsöverskridande och han ivrar för en ny värld med
förbrödning i  hälsans och frisksportens tecken.  I  Dagbräck-
ning, nr 6, oktober 1935, finns en artikel av “aling ajo” under
rubriken “världen utan våld”. Artikeln är satt utan versaler, ett
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“modernt” skrivsätt som Ajo Allinger använde vid detta tillfäl-
le:

vår nuvarande världsordning grundar sig på våldet. detta be-
sannar  sig  på  det  mest  fruktansvärda  sätt  genom  krigen.
massutrotningen av värdefulla människoliv är i grunden intet
annat än kroppsförnekelsen i dess högsta potens. --- “världen
utan våld” – det klingar som ett hån i en tid, då man i alla län-
der gör så kraftiga förberedelser till ett nytt krig. och dock få
vi ej uppgiva tron på en bättre framtid. en gång skall kriget
dock komma att  saknas i  människans historia.  ett  högt,  ett
ädelt mål! för att uppnå detta tarvas en stark sammanhållning
av dem, vilka äga den goda viljan. vägen därtill heter: förtro-
ende och kärlek.

Frisksportläger i Göteborg
Veckan före midsommar 1935 arrangeras frisksportrörelsens
andra riksläger. Platsen är Lindalen vid Fiskebäck utanför Gö-
teborg. Nu deltar även ett 50-tal kvinnliga frisksportare i läg-
ret. 

Vid  gatuparaden  bär  grabbarna  endast  vita  idrottsbyxor
och flickorna  har  vita  gymnastikdräkter.  “Halvnaket  tåg  ge-
nom Göteborg”,  skriver Göteborgs-Posten den 26 juni.  “Ska
det kallas nakenkultur?” frågar en kvinnlig åskådare enligt tid-
ningen. “Dom har ju lika mycket på sig som jag!”

Einar Blomberg den sjungande gymnastikläraren, håller ett
uppmärksammat föredrag för lägerdeltagarna om Sexuallivet
och sedlig fostran. Tidskriften Frisksport skriver: “Det föll sig
efter detta HELT NATURLIGT för flickor och pojkar att  bada
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nakna gemensamt.” – Frisksport publicerar till och med två fo-
tografier av nakenbadande ungdomar. 

Frisksportledaren Einar Blomberg, även verksam inom nyk-
terhetsrörelsen,  har sedan 1932 varit  ett  namn i  Dagbräck-
nings spalter. Han blir även medlem i det nordiska naturist-
förbundet som bildas 1936.

Tidskriften Solvännen
Hösten 1935 startar Anton B. Svensson Solvännen, en tidskrift
för nakenkultur och sport, som avses utkomma en gång i må-
naden. Från och med 1936 kommer tolv nummer per år, ett
antal  specialutgåvor  ej  inräknade.  Också  denna  publikation
blir en kommersiell framgång, men även här blir bildmateria-
let mycket ifrågasatt.

Frisksportförbundet bildas
Tidskriften Swing flyttade 1933 från Göteborg till  Stockholm
och det resulterar i  att  Förbundet för Fysisk Fostran, en ny
rikstäckande organisation inom frisksporten, formeras på ny-
året 1935.

Under sommaren diskuteras samarbete mellan Järnringen,
Silverringen och Fysisk  Fostran.  Sammanslagning av  de tre
förbunden genomförs på ett extrating i  Örebro i  november
1935. Även tidskrifterna Frisksport  och Swing slås ihop och
den nya publikationen kallas Frisksport med Swing.
––
Not.  Frisksportförbundet för  Fysisk  Fostran har namnet  ge-
mensamt med Gustaf Stjernströms Förbundet för Fysisk Fost-
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ran från 1913; målbilden har stora likheter, men i övrigt finns
inget samband. 

Malmö Nudistförening
Den 14 november 1935 byter Föreningen Solvännerna namn
till  Nakenkulturföreningen  Kamraterna  för  att  undgå  för-
blandning med tidskriften Solvännen.

Den 4 december 1935 anges att Malmö Nudistförening har
bildats och att föreningen Solvännerna är upplöst. Turbulen-
sen är en följd av de fraktionsstrider som nu pågår inom natu-
rismen i Malmö.

Korrespondent för Malmö Nudistförening är Tage Börjes-
son, som tidigare haft samma befattning i Solvännerna. – Av
fyra naturistföreningar i Sverige finns nu tre i Malmö. Tidskrif-
ten Dagbräckning uppges vara den nya föreningens organ.▫
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Göteborgs Nudistförening
Den 7 februari 1936 bildas Göteborgs Nudistförening. Det är
den  femte  nakenkulturföreningen  i  Sverige  och  den  andra
som använder benämningen “nudist”. Karl Högwall är det le-
dande  namnet.  Utflykter  i  skärgården  är  den  huvudsakliga
verksamheten under de första åren och föreningen kan ut-
nyttja ett ställe som några medlemmar hyr i Göteborgs södra
skärgård. 

––
Från Solvännen, 1936:

Förening bildad i Göteborg

Göteborg den 13 april 1936

Till Solvännens redaktion i Malmö
Får vi meddela Eder att äntligen en nudistförening blivit bil-

dad i Göteborg.
Föreningen bildades den 7 februari av ett tiotal intressera-

de, som tillsatte en interimsstyrelse på 3 personer. Dessa fin-
go i uppdrag att uppgöra förslag till stadgar och sammankalla
ett  nytt  möte  så  fort  omständigheterna medgivo  detta.  Ett
nytt möte har sedan dess hållits och styrelsen fått i uppdrag
att anskaffa lokal för gymnastik och samvaro. Föreningen ar-
betar alltså, och göteborgare och omnejdare, som önska bli
medlemmar, ha att insända namn och adress till  Göteborgs
Nudistförening, Göteborg 8. 

––
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Från Stockholms Naturvänners Jubileums-Aktuellt, utgiven vid
NSNV:s 50-årsjubileum 1986:

Stockholms Naturvänner

Stockholms Naturvänner bildades den 2 juli 1936 på Lidingö-
bro Värdshus. Protokoll från föreningens första sammanträde
finns bevarat. Avsikten med mötet den 2 juli var att dryfta frå-
gan om sundare levnadssätt, friluftsliv och frisksport och ev.
bildande av en förening. Enhälligt beslöts att bilda Stockholms
Nudistförening.  Redan mötet  därpå,  den 16 juli,  beslöts att
ändra namnet till Stockholms Naturvänner.

Alltifrån starten var föreningen mycket aktiv. Första året an-
slöts 22 medlemmar och man avhöll tio protokollförda möten,
som var öppna för medlemmarna. Första sommaren ordna-
des utflykter till olika platser bland annat Ormgårdssjön och
Albysjön. Vid sammanträde den 3 september 1936 beslöts att
tilltalsordet inom föreningen skulle vara Du. Den 13 oktober
startades gymnastik i lokal hos Weimarks institut.

Föreningens första årsmöte avhölls den 18 februari 1937 på
restaurang Reform. Vid årsmötet  blev professor  Johan Alm-
kvist vald till föreningens hedersordförande.

1937  erhöll  föreningen  ett  eget  område,  Näsby  Holme  i
sjön Aspen i Botkyrka församling. 

Den 13 april  1937 meddelades på sammanträde att före-
ningen lyckats förvärva ett läger, Näsby Holme i Botkyrka för-
samling. Området arrenderades för 100 kronor per år av Do-
mäntyrelsen. Avgiften för besök på området fastställdes till 50
öre per gång eller 2:50 för hela säsongen. Gäster betalade 1
krona per gång. Som ordningsman för området utsågs herr
Salomonsson  som  vid  sammanträde  den  26  augusti  1937
meddelade  att  uppförandet  bland  medlemmarna  varit  gott
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men för platsens trevnad framfördes önskemål om att kvar-
glömda  papper  eller  annat  avfall  skulle  läggas  på  anvisad
plats. 10 maj 1938 beslöts inköp av 2 fat, 2 st 9-tums plankor
och en stålwire till brygga. Diverse sportredskap skulle även
inköpas. 23 september 1938 meddelades att två spett, spade
och slunga anskaffats för brunnsgrävning. Endast arbetsvilli-
ga saknas. 

Sommaren  1938  hade  Nordiska  Naturistförbundet  kon-
gress på Näsby Holme. På grund av dåligt väder blev kongres-
sen något misslyckad.

Ett flertal tidningar med viss anknytning till naturiströrelsen
fanns  på  30-talet.  Det  var  Dagbräckning,  Solvännen,  Natur
och  Hälsa,  Frisksport  och  Swing.  Stockholms  Naturvänner
hade ett visst samarbete med Solvännen och Natur och Hälsa.
Samarbetet med Solvännen upphörde under en kortare peri-
od, bland annat framhölls som olämpligt en uppsats om “Äk-
tenskapet, en föråldrad institution”. Detta var 1938. 

1939 började föreningen med propagandaannonser i dags-
pressen. Åtskilliga skriftliga svar erhölls. I samarbete med för-
eningen “Hälsa genom Nakenkultur” (ändrade senare namn
till  Svenska Friluftsföreningen)  togs 1939 fram propaganda-
bladet “Vad är och vad vill Nudismen?”

––
Från Dagbräckning, juni 1936:

Inbjudan till sommarlägret på Flisön

Tiden är utsatt till söndag 5 juli – söndag 12 juli. Flisön är belä-
gen helt nära fastlandet i Gryts skärgård ca 15 km i ostlig rikt-
ning från Valdemarsvik. Gryts kyrkby har daglig omnibusför-
bindelse i anslutning till järnväg i Valdemarsvik. Järnvägen ut-
går från Norrköping, en stad till vilken även danska och nors-
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ka vänner böra ha lätt att hitta. Gryt har dessutom ångbåts-
förbindelse med Stockholm medelst S/S Tjust och S/S Gamle-
by, som avgå från Stockholm onsdagar och lördagar kl. 18 och
17 för  att  tidigt  följande  morgon vara  framme i  Gryt.  Från
Gryts kyrkby är det ca 45 min gångväg till Flisösundet, dit man
även kan cykla. Sedan återstår ett smalt vatten, som man med
lätthet kan simma över, men givetvis måste även båtkommu-
nikation anordnas.

Deltagarna måste själva medtaga tält,  enär de intressera-
des antal inte medgiver gemensamhetstält. Måhända är det ej
omöjligt, att traktens befolkning i viss utsträckning kan motta-
ga betalande gäster. Enligt vad ägaren till Flisön meddelat oss
kan ägg,  smör och mjölk  köpas hos arrendatorn på Kettilö
nordost om den obebodda Flisön. I Gryts kyrkby finnes träd-
gårdsmästare och vanlig diverseaffär, där praktiskt taget allt
tillhandahålls. 

Deltagande tillstädjes alla, som vilja tillbringa en semester-
vecka under enkla former i fullständig nakenhet tillsammans
med likasinnade. Nakenhet är en självklar förutsättning. An-
mälan bör ske snarast och gärna före midsommar. Till täckan-
de av hyresavgift för marken och andra omkostnader bör med
anmälan insändas 1 krona i frimärken eller kan detta belopp
insättas å postgirokonto 28265 (O. Schmelings Accidens-Tryck-
eri, Valdemarsvik). 

Deltagarna uppmanas att i  mån av tillgång medtaga alle-
handa lek- och idrottsredskap: ringtennis,  badminton, spjut,
gymnastikredskap o. s. v. Alinger-Ajo ber deltagarna att inte
glömma sångböcker heller.

Men det viktigaste är naturligtvis gott humör.
Såväl  manlig som kvinnlig gymnastik- och simlärare hava

anmält  sig  till  deltagande,  vadan utsikt  finnes  till  idrottsut-
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övande under rationell och sakkunnig ledning. Platsen passar
bäst för någorlunda simkunnigt folk och på södra sidan ligger
hela Östersjön på från sydost, vadan där kan gå riktiga böljor.
Naturligtvis ligger alltid någon sida av ön i lä, om vinden blir
för stark. Välkomna till den fria, okonventionella samvaron, till
sol, vind och salta böljor i svensk skärgård!

Omslagsbild  i  Dagbräckning,  använd  första  gången  juni
1934 och därefter i flera utgåvor 1935 – 1937

Ett nordiskt naturistförbund!
Naturismens idéer  är  inte  bara något  för  Stockholm,  Göte-
borg och Malmö. I Valdemarsvik finns boktryckaren Olle Sch-
meling och den alls icke kommersiella tidskriften Dagbräck-
ning. Där i  köpingen har sommaren 1935 en ny portalfigur
inom svensk naturism gjort entré, tyske medborgaren och es-
perantoläraren Ajo Allinger.
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Det något  omaka paret,  Ajo Allinger  och Olle Schmeling,

kallar nu till sommarläger 1936 på Flisön i Gryts skärgård. Och
det ska bli ett “nordiskt läger”, med deltagare från flera grann-
länder! 

Flisölägret är upptakten till ett viktigt skede i den skandina-
viska  naturismens historia.  För  deltagarna  blir  veckan med
fullständig nakenhet på klippön i havet en euforisk upplevel-
se, som för flera av dem får livsavgörande betydelse. Den 12
juli bildas Nordiskt Naturistförbund, med svenska och danska
medlemmar.  Dansken  Søren Sørensen (1901–1990)  väljs  till
ordförande. Eila Pfeiffer (1910–1996) leder gymnastiken under
lägret. Søren och Eila är medlemmar i fredsrörelsen och “na-
turismen“ i det Nordiska Naturistförbundet är idealistisk: Må-
let är att upprätta ett verkligt människorike där frid, frihet och
kärlek råder. Esperanto, frisksport och folkdans står på pro-
grammet. Tidskriften Dagbräckning blir NNF:s officiella organ.
––
Not. Orden “naturism” och “naturist” är vid denna tid i bruk i
Frankrike och de används av föreningar där medlemmar i mi-
nimal beklädnad härdar sig utomhus i ur och skur.

Enligt vad Ajo Allinger senare skrev om namnet, valdes ord-
et “naturist” i brist på något bättre. “Naturism” fick betyda en
förening av nudism och frisksport. Det Nordiska Naturistför-
bundet  var  dock  inte  tillfreds med benämningen och bytte
1939 till “Solsport”, en beteckning som man var mycket belå-
ten med.

––
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Från Solvännen, nr 9 1936:

Sommarlägret på Flisön 1936

Eila Pfeiffer
Urskog och blåbär och gröna gräsfläckar, klippor och mossa
och kring hela denna härlighet klaraste vatten. – Ja, så var det
på Flisön. 

Stora stenar att sola sig på, jämn strand att springa på och
klippor från vilka man kunde hoppa direkt ut i djupet. Ja, det
kunde nog väcka livsglädje i var och en som kommit dit.

På en god plats fanns uppslaget en hel liten tältby. Denna
var vår vanliga uppehållsort. De som först vaknade på morgo-
nen, fick som belöning en härlig roddtur över till det vackra
Kettilö att hämta vatten och mjölk. Det skulle vara gjort innan
den egentliga reveljen ljöd. Men då den ljöd sprungo alla raskt
upp och direkt ut till de breda klipporna vid havet. Här sträck-
er man på lemmarna och rör på armar och ben efter bästa
förmåga tills var och en är väl genomgymnastiserad. Så varm
man blir, därför språng på huvudet i vattnet. Plask!Plask! Det
var härligt! Det ger god aptit till frukosten.

Vi äro här olika nationer representerade, svenskar, tyskar
och danskar.

Nudismens idé är internationell och därför ta vi alla flitigt
del i den anordnade esperantokursen och gör verkligen goda
framsteg. När vi så kommer hem vill vi fortsätta, för vi förstår
att det kan vara betydelsefullt att kunna detta språk, då vi ofta
komma i förbindelse med meningsfränder även utanför vårt
eget land. Särskilt som många nudister äro esperantister. Vi
skola nämligen inte vara blott nudister och bara gå omkring
och sola vår kropp utan även öppna våra ögon för den nya ti-
dens alla tankar, inte blott för en av dem. De föra alla den rät-
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ta vägen att leda människorna fram mot ett verkligt männi-
skorike där frid, frihet och kärlek råder. Därför vill vi lära kän-
na våra bröder och stärka vänskapsbanden nationerna emel-
lan. Vi vilja även sluta fred med djuren och icke jaga och mör-
da dem, ty vi vilja vara rena av hjärtat. Detta må vi sträva att
nå fram till. 

Men tillbaka till programmet. Nästa punkt på dagordningen
är simning. Att kunna simma riktigt och simma fort, det är vik-
tigt vilket vi nog förstår alla. Det kan ha sin nytta vid olycksfall.
Därför är det även viktigt att kunna lära andra simma på rätta
sättet och efter den principen blev kursen lagd.

Tyvärr var tiden så knapp att utbytet inte kunde bli stort,
särskilt som vi mot slutet fick lite vått från molnen därovan,
och därför inte hade så stor lust för simning. Jag hade därför
tänkt att det kunde vara till nytta med simlektioner i “Solvän-
nen” så att även de som ej togo del i sommarlägret kunde få
nytta därav. 

På eftermiddagen samlades vi alla på någon lämplig plats
för diskussion, eller lek. En eftermiddag togo vi iväg med en
motorbåt för att se på skärgårdsfyren. På kvällen hade vi så
lektion i esperanto igen, därefter gymnastik eller också togo vi
oss en svängom i någon folkdans. Ja, nog förstodo vi att ut-
nyttja tiden.

Så vackert där var då solen gått ned. Då satt vi kring läger-
elden och hörde någon sjunga medan gnistorna flögo upp
emot himlens blå. Blev man för varm så hördes plötsligt ett
plask, plask. Först en hoppade i, sedan följde alla de andra ef-
ter. Då vi kommit upp ställde vi oss i ring för att torka kring lä-
gerelden.

Ja, så svunno dagarna. Men meningen med lägret var inte
blott att roa oss. Vi hade samlats för att sluta oss samman och
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arbeta för våra tankars vidare utbredning. Vi avslutade därför
lägret  med att  bilda “Nordiskt  naturistförbund”.  I  detta  för-
bund vilja vi  samla alla de som äro intresserade i  frisksport
och gymnastik samt alla som vilja arbeta för sin hälsa, träna
och härda sin kropp i stället för att förstöra den med skadliga
ämnen.

Härav följer att vi också badar nakna samt utnyttjar solens
hälsobringande strålar. Detta är för oss en naturlig sak. Det är
intet mål, endast ett medel.

Vi vill ha ungdomen, unga tänkande människor, med oss.
På våra sommarläger skulle alla deltaga i gymnastik och frisk-
sport.

Och hur kommer nu förbundet att arbeta? Jo, fem personer
blevo  utsedda  och  var  villiga  att  påtaga  sig  arbetet.  Dessa
kommer att stå i inbördes brevväxling. Dessa fem är: Alinger
Ajo, Dagmar Kallén, Heins Leopold, Eila Pfeiffer och Sören Sö-
renssen. Dessutom komma vi att utse förtroendemän på olika
platser där intresserade kan hänvända sig.

Meddelanden  kommer  att  synas  i  Dagbräckningen.  Me-
ningen är att vi framledes skall ha läger på olika platser, små
läger här och var, samt ett större någonstans. Lägret för nästa
år har vi redan planerat. 

Adressen till Nordiskt Naturistförbund är: Alinger Ajo, Åter-
vall, Ingarö.

Ja så tog då lägret slut och sällskapet försvann, men lägret
skall resas igen och om igen, och vi hoppas vinna många för
våra tankar.

––

119



1936

Resan till Flisön
Eila Pfeiffer och Søren Sørensen, som båda var med vid bil-
dandet av Nordiskt Naturistförbund, berättar om resan till Fli-
sölägret sommaren 1936. Utdrag ur en intervju gjord av Rolf
Lundström, i Tillsammans, nr 2 1991: 

En sak som jag fick svar på var hur de reste till Östergötland
och Flisön 1936.

Jo, de vandrade, några gånger fick de lift. Men det var inte
många bilar som körde då. Hästkärror fanns det dock. På vä-
gen dit träffade de Ajo Alinger med flickvännen Leontine “Lon-
jo” Spedicati, som kom cyklande från Stockholm. För att hinna
fram till den 5 juli hade Ajo och Lonjo börjat resan den 2 juli.
Det var en varm dag i Stockholm, när de med fullastade cyklar
knegade uppför Västerbron mot Södertäljevägen.

Naturistförbundet expanderar
Tillkomsten av Nordiskt Naturistförbund sommaren 1936 blir
betydelsefull för naturismens vidare utveckling, både i Sverige
och i våra grannländer. – Vid den här tiden är Sverige, Lett-
land och Estland de länder i det nordiska området som har or-
ganiserad naturism. 

I Danmark har Eila Pfeiffer och Søren Sørensen redan an-
skaffat ett naturistområde. De öppnar sommaren 1936 Hylde-
holm, en liten ö i Roskildefjorden, som blir centralpunkten i
den första danska naturistorganisation som blir bestående.

Danska Nordisk Solsport lever än idag, och Hyldeholm är
fortfarande naturistområde, men ön är numera naturskyddat
område, med restriktioner för besök. Och förbud mot tobak
och alkohol är ännu rådande. 
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Det  nytillkomna naturistförbundet  antar  en imponerande

målsättning:

Nordiskt Naturistförbund är en för norra Europa omfattande
sammanslutning av frisksportande solvänner som i  ord och
gärning vilja driva propaganda för nakensport och naturligt
levnadssätt.

Nordiskt Naturistförbund söker förverkliga sitt mål genom
att främja förbindelsen mellan naturister i  hela världen och
genom anordnande av så talrika nakensportläger som möjligt
i alla natursköna trakter av Skandinavien.

Nordiskt  Naturistförbund strävar  efter  bildande av  lokala
föreningar med egen förvaltning, med friluftsplatser för som-
maren och gymnastiksalar för vintern (Arne Rignes, Nordisk
Solsport, 1943).

I Malmö publicerar Axel Nilsson ett upprop om att bilda en lo-
kalavdelning i  det nya naturistförbundet.  Den 29 november
1936 formeras Nordiskt Naturistförbund i Malmö.

Nakenkulturens Program
Sommaren 1936 utlyser tidskriften Natur och Hälsa en pris-
tävlan som avser författandet av ett program för nakenkultu-
ren i Sverige. I nr 19, 1936, återfinns såväl ett “förslag“ till så-
dant program, samt ett mer omfattande “förslag utom tävlan“
som uppgjorts av Johan Almkvist:

Nakenkulturens strävanden, dess mål och viktigaste
medel.
Det väsentligaste i nakenkulturens strävanden är: 
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Genom ett härdande friluftsliv skola vi söka nå full harmoni till
kropp  och  själ,  en  “järnhälsa”,  spänst  åt  musklerna  genom
gymnastik samt att umgås som människor som intet hava att
skämmas över utan blott se kroppens skönhet, harmoni och
fulländning.

Först när vi leva naturligt, bli vi friska till kropp och själ.

Detta är nakenkulturens mål.

Dess viktigaste medel är:

att genom gymnastik, bad och ett naturligt levnadssätt över-
vinna  sjukdom,  och  vinna  hälsa  och  kroppens  fulla  styrka,
skönhet och harmoni med naturen, samt att genom upplys-
ning sprida kunskap om nakenkulturens program och därige-
nom samla all käck ungdom att umgås med varandra under
solenna former men utan skam eller blygsel.

Nakenkulturens Program av Professor Johan Almkvist
Nakenkulturens mål består av tvenne delar:

1 Kroppslig utveckling för att uppnå så friska och vackra krop-
par som möjligt eller med andra ord utveckling till hälsa och
skönhet, samt

2 Själslig utveckling för motverkan av kulturella onaturligheter
och uppnåendet av sedlig naturenlighet.

Nakenkulturens medel för uppnåendet av detta mål äro i hu-
vudsak följande fyra:

1 upprättandet av isolerade friluftsplatser, där män och kvin-
nor tillsammans under fullständig nakenhet få sol,  luft-  och
sjöbad samt utföra olika slag av idrotter och lekar.
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2 utgivandet av olika slag av litteratur (artiklar i tidskrifter och
tidningar samt böcker) och anordnandet av föredrag, diskus-
sioner samt samtal för att klarlägga

a) för  familjerna  betydelsen  av  gemensam  nakenhet  inom
hemmet och framför allt av barnens uppfostrande under ge-
mensam nakenhet och friluftsliv.

b) det nuvarande klädedräktstvångets framkallande av hem-
lighetsmakeri  ifråga om nakenheten och det sexuella,  vilket
åstadkommer ett onaturligt och spänt förhållande mellan de
båda könen med uppjagat sexuellt begär, under det att ge-
mensam nakenhet mellan män och kvinnor medför ett sexu-
ellt lugn, som i hög grad befordrar sedligheten.

c) nakenhetens stora nytta för människans hälsa, därigenom
att sol och luft få inverka på huden, vilket, enligt vad erfaren-
heten från nakenkulturen i överensstämmelse med vetenska-
pens rön hittills visat, medför mindre benägenhet för förkyl-
ning och ökad kraft samt

d) felaktigheten av påståendet att nakenheten är osedlig. Den
är tvärtom sedlig och hälsosam, och det är därför oklokt av
myndigheter och allmänhet att fordra baddräkt och inte tillåta
gemensam nakenhet mellan män och kvinnor, åtminstone vid
bad, vid gymnastik och vid idrott,  då dessa ske på enskilda
platser.

3 utgivandet  av  speciella  tidskrifter,  i  vilka  man  –  förutom
framhållandet av de i mom. 2 avhandlade synpunkterna – ge-
nom bildmaterial från nakenkulturen söker vänja allmänheten
vid åsynen av nakenheten samt visa, att nakenheten inte är
oförenlig med skönhet och glädje.
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4 uppfostrandet av nakenkulturisterna till att kraftigt bidraga
till nakenkulturens spridande genom ett själsfint uppförande
samt ett ordentligt arbetet på sin kroppsliga och själsliga ut-
veckling, vilket ju ovan framhållits som nakenkulturens mål.

Nakenkulturisternas uppförande bör till  stor del bestämmas
av uttrycket: Nakenkulturisten bör vara naken både till kropp
och själ, d. v. s. nakenkulturisten bör i själsligt avseende vara
ärlig. Vidare bör han vara hänsynsfull mot andra i sitt uppfö-
rande, först och främst mot dem, som tänka annorlunda om
nakenheten, och inte genom ett bryskt uppträdande såra de-
ras känslor och sedlighetsuppfattning samt inte mindre mot
det andra könet, så att han inte på något sätt framkallar sexu-
ell  uppretning,  utan i  stället  bidrager  till  det  sexuella  lugn,
som är  så utmärkande för nakenkulturen.  Slutligen bör na-
kenkulturisten  inte  uppfatta  meningen  med  nakenkulturen
såsom ett overksamt solbadande, utan han bör ständigt vara
mån om att arbeta såväl på sin kroppsliga som på sin själsliga
utveckling.

Därför bör nakenkulturisten minnas tre ting:

1. Varen ärlige!

2. Varen hänsynsfulle!

3. Varen verksamme!

Nakenkulturens program, kort sammanfattat:

Vi vilja: 

1. isolerade friluftsplatser,

2. nakenhet i hemmet,

3. inskränkningar i det allmänna klädedräktstvånget,

4. ökad utbredning av sol- och luftbad,
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5. uppfattning att nakenheten är sedlig,

6. förståelse för nakenhetens vackra och glädjespridande sida,

7. kroppslig och själslig aktivitet.▫
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Naturistisk mångfald i Malmö
I Skånemetropolen fortsätter den naturistiska organisations-
förmågan att fira triumfer. I januari 1937 meddelas att Malmö
Nudistförening gått upp i Nordiskt Naturistförbund i Malmö
och att Föreningen Solvännerna återigen blivit upplöst.

Tage Börjesson blir “sekreterare och referent“ i NNF:s Mal-
möavdelning och han har därmed haft ledande befattningar i
fyra olika naturistföreningar i Malmö.

Johan Almkvists tankar om hemmanaturism tas upp av Nor-
diska Naturistförbundets Malmöavdelning och Solvännerna i
Malmö.  Båda dessa föreningar har sammankomster i  hem-
men med bland annat nakengymnastik på programmet. Cy-
kelutflykter på landsbygden runt Malmö är också ett inslag i
föreningsverksamheten.

Under somrarna 1937 – 1939 får Nordiska Naturistförbun-
dets Malmöavdelning disponera en del av Solhagen, Anton B.
Svenssons förhyrda område i Bunkeflo. 

Enligt en uppgift i Solvännen bildas i december 1937 före-
ningen Gymnos i  Malmö med inriktning mot  inomhusgym-
nastik. Gymnos är 1938 medtagen i Natur och Hälsas förteck-
ning, men fortsättningsvis finns inga referenser till någon na-
turistförening med detta namn. Däremot hittar man notiser i
frisksporttidningar om föreningar med denna benämning.
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Naturistförbundet fortsätter att expandera
I Sörmland bildas 1937 Eskilstuna Naturvänner, en ytterligare
lokalavdelning av det nordiska naturistförbundet. Under som-
maren genomförs ett läger på “Solön“ i Mälaren vid Sundby-
holm. Ajo Allinger bor nu i Eskilstuna och torde haft sitt finger
med i spelet, när stålstaden i västra Sörmland blir den första
ort i  den svenska provinsen där organiserad naturism före-
kommer.

År 1937 får det skandinaviska förbundet även fotfäste i Nor-
ge; Oslo Naturvenner, den norska delen av NNF, bildas. Nu är
Nordiskt Naturistförbund etablerat i de tre skandinaviska län-
derna och i Sverige finns två lokalavdelningar.

Ytterligare en friluftsplats i Stockholm
Stockholms Naturvänner  arrenderar  1937 Näsby Holme,  en
halvö i sjön Aspen i Botkyrka sydväst om Stockholm. Det är
den  fjärde  friluftsplatsen  i  Sverige  och  den  andra  i  Stock-
holmstrakten. Paula Petersson och tidskriften Natur och Hälsa
uppvaktar Stockholms Naturvänner med en penninggåva, för
att bekosta byggande av ett vindskydd på “holmen“. 

Natur och Hälsas Friluftsplats i Bjärred är ett privatägt om-
råde och där gäller speciella regler för tillträde. Men i övrigt
finns möjligheter för medlemmar i de olika föreningarna att
besöka varandras friluftsplatser.

Sommaren  1938  förlägger  Nordiskt  Naturistförbund  sitt
sommarläger med årsmöte till  Stockholms Naturvänners fri-
luftsplats Näsby holme.
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Paula Petersson hedrar professor Almkvist
Johan Almkvist är en välsedd och mycket viktig medarbetare i
Natur och Hälsa. Paula Petersson visar sin tacksamhet genom
att bekosta en byst av professorn, som ställs upp på Frilufts-
platsen sommaren 1937.

Konstverket är skulpterat av Vitalis Gustafsson. Avtäckning-
en den 22 augusti sker i form av en festlig tilldragelse och re-
fereras i  tidskriften. – Enligt uppgifter i  ett reportage i Syd-
svenska Dagbladet år 2001 finns monumentet fortfarande på
plats i villaträdgården i Bjärred.▫
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Bohus-Björkö
Göteborgs Nudistförening har alltsedan starten 1936 letat ef-
ter ett eget område. 

År 1938 hittar man sitt skärgårdsparadis. Tre familjer i före-
ningen inköper det område vid Timmerviken på nordöstra de-
len av ön Bohus-Björkö i Öckerö kommun som föreningen se-
dan dess disponerar, 16 tunnland och 500 meter strand med
sand  och klippor.  De  juridiska  problemen med  föreningars
ägande av fastigheter gör att enskilda personer måste skriva
på vid denna markaffär.

Redan i slutet av 1930-talet får enskilda medlemmar tillåtel-
se att uppföra egna stugor på föreningens område. År 1940
är de första privata stugorna färdigbyggda.

Friluftsplatsen vid Timmrviken är, när den tillkommer 1938,
Sveriges femte naturistområde. – Svenska Friluftsföreningens
område vid Återvall på Ingarö och Bohus-Björkö är de två om-
råden från 1930-talet  som ännu består.  Göteborgsförening-
ens mark är idag Sveriges näst äldsta naturistområde.

Ajo Allinger i Bohuslän
År 1938 har Ajo Allinger flyttat till Uddevalla och arbetar som
trädgårdsmästare. Han startar Bohusläns Nakensportare med
en naturistplats vid Sunds Gartneri, Uddevalla-Grohed. Som-
maren 1939 används benämningen “Uddevalla Solsportläger“.
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Professor Almkvist om naturismen
I juli 1938 hålls World Vegetarian Congress i Norge. Hälsopro-
feten Are Waerland är en inbjuden föreläsare, så även Johan
Almkvist. I sina två anföranden inför kongressen säger Alm-
kvist,  att  naturismens  mål  är  kroppslig  hälsa  och  skönhet
samt en sedlig naturlighet. Vi bör skapa en “naturlig kultur“,
närma oss naturen och motarbeta vår tids kulturella onatur-
ligheter.  I  denna  strävan  spelar  nakenheten  en  stor  roll,
kanske den största.

Medlen för att nå dessa mål är
– gymnastik och kroppsövningar
– liv i naturen, i frisk luft, sol och bad
– förbud, eller åtminstone inskränkningar, vad avser alko-

hol och tobak
– en sund och – föredragsvis – vegetarisk kost.
Två viktiga levnadsregler:
hänsyn till oliktänkande
handla genomgående som ädel människa.
Viktigt är också att alltid ha någon förnuftig sysselsättning

under nakenheten.
Almkvist anger fyra olika sätt att utöva naturism:
– hemmanaturism
– naturism i mindre grupper
– naturism vid utövande av idrott
– föreningsnaturism.

Almkvists anförande inför vegetarianerna torde ha hållits på
tyska språket. Föredraget ges ut i tryck 1939, av ett schwei-
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ziskt naturistförlag, Die Neue Zeit. Skriften kommer sedan ut i
flera upplagor.

Den  femte  upplagan,  1959,  har  titeln  Durchsonnte  Men-
schen.  Bedeutung  der  FKK  för  Gesundheit  und  Moral  von
Prof.  Dr. med Johan Almkvist,  Stockholm. Den lilla boken är
rikt illustrerad med naturistbilder och tjänar enligt utgivaren
som en propagandaskrift för naturismen. Och texten upplevs
än i  dag som helt  aktuell.  Almkvists  framställning överens-
stämmer i mångt och mycket med den målsättning som natu-
ristfederationen kommer att anta flera decennier senare:

Rekreation i naturen, fysiska aktiviteter och frisksport samt
respekt för hälsolära och näringslära.

Fjärde naturistkongressen.
I juli 1938 hålls i Frankrike den fjärde naturistiska världskon-
gressen,  Le IV:e  Congrès mondial  de la nudité et  de la  santé.
Platsen är naturistområdet Manoir-Jan. Johan Almkvist är en
av deltagarna.

Frisksporten utvecklas
Frisksportrörelsen blir under slutet av 1930-talet en bred folk-
rörelse med starkt ungdomligt inslag. “Naturismen“ tonas ner
och i frisksportpressen lämnas inte längre några direkta an-
visningar angående fördelar med nakna bad och solbad. Men
än i dag händer det väl, att deltagare i frisksportläger badar
naturenligt...

Våren 1938 börjar utgivningen av Sport och Kultur, som är
Frisksportförbundets egen tidskrift. Frisksport fortsätter dock
att utkomma och konkurrensen mellan tidskrifterna blir hård.
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Friluftsliv,  frisksport,  hälsolära  är  de  bärande  tankarna

inom den svenska frisksportrörelsen, alltså samma inriktning
som naturistfederationen senare antar.

Vegetariskt kosthåll är en viktig fråga och under trettiotalet
är finländaren Are Waerland en portalfigur inom frisksportrö-
relsen. År 1938 bildar han Allnordisk folkhälsa, som samarbe-
tar med frisksportförbundet. År 1941 genomförs en samman-
slagning av de två förbunden och det nya organisationen kal-
las Svenska Frisksportförbundet.  Waerland godtar dock inte
sammanläggningen utan bildar en ny hälsorganisation, som
fortlever än i dag under namnet Hälsofrämjandet.

En annan känd frisksportare är Arne Tammer, som redan
1936 utsågs till rikstränare i Frisksportförbundet.

▫
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Nordisk Solsport
Våren 1939 byter Nordiskt Naturistförbund namn till Nordisk
Solsport. Årsmötet genomförs i Danmark på “Solsportøen Hyl-
deholm“.  De  tre  föreningarna  i  förbundet  är  Solsport  Dan-
mark, Malmöavdelningen och Oslo Naturvänner. Medlemmar
är även anslutna direkt i Nordisk Solsport. – Eskilstuna Natur-
vänner har upphört; detta första försök med en förening ut-
anför storstäderna blev kortvarigt. 

Sommarlägret 1939 hålls i Dalarna, vid Siljans strand mellan
Tällberg och Leksand. 

Mot Solen
I april 1939 kommer första numret av Mot Solen, “förbundsor-
gan för  Nordisk  Solsport”.  Utgivare  är  Anton B.  Svensson i
Malmö. Ajo Allinger är redaktör. Frisksport, naturenlig livsfö-
ring och nakenliv är tidskriftens inriktning. 

I första numret skriver Dan Åberg om frisksport och naken-
het:

“Säkerligen skulle det vara till bägges båtnad, om frisksporta-
ren och nudisten en gång kunde mötas i ett stort gemensamt
förbund – vi ha ju dock så mycket gemensamt.”

Sjätte utgåvan av Mot Solen utkommer i oktober, och då är
Anton B. Svensson själv redaktör. Ajo Allinger finns kvar som
medarbetare.  Novemberutgåvan blir  dock  tidskriftens  sista.
Anton B. meddelar att förlusterna uppgår till 75 procent och
att tidskriftens sol gått ner…
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Nordisk Solsport – en programförklaring

Nordisk Solsport  utgör en skandinavisk sammanslutning av
människor, som i ord och gärning vilja driva propaganda för
allsidigt friluftsliv och levnadsreform. Detta förbund har öpp-
nat sina led för ung och gammal, för alla som vilja stödja dess
strävanden:  folkhälsans höjande genom härdig och naturlig
livsföring.

Nordisk Solsport 
vill återskänka människan naturen och leda henne på hälsans
stigar till de djupa skogarna och vida fälten, de höga bergen
och branta fjällen, till  sjöarnas stränder och svala böljor, till
färder längs älvar och strömmar, och till lek med vindar och
vågor på öppna havet.

vill kämpa mot den heta och krävande, ofta rökfyllda inomhu-
sluften i arbetslokaler och dagligstugor, samt öppna sovrum-
mens fönster på vid gavel för rika flöden av naturens största
gåva till människan: den rena luftens livgivande syre.

vill avskaffa tjocka och täta kläder, som hindra luftväxlingen
mellan  kroppen och den omgivande atmosfären,  samt ute-
stänga solens och temperaturens härdande och välgörande
inflytanden på huden.

vill grundlägga nya sunda levnadsvanor i övertygelse om, att
det är den naturliga livsföringen som skänker den enda san-
na, varaktiga livsnjutningen. Vitt socker och vitt bröd, salt och
ättika, kaffe och snask samt piller och annan medicin äro lik-
som alkohol och nikotin mycket hälsoskadliga.

vill gå in för en rationell näringsreform med måttliga mängder
födoämnen ur djurriket,  samt anbefaller  en ren och fullgod
solmättad hälsokost  i  lämplig sammansättning,  hämtad hu-
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vudsakligast av allt det påvisbart skadliga i form av för mycket
eld- och fabriksbehandlade födoämnen. [Tryckfel i originaltex-
ten? Red. anm.]

vill bibringa människorna en förnuftig syn på släktlivet. Kam-
pen mot okunnigheten och fördomarna härvidlag underlättas
genom nakenhetens praktiserande, emedan detta borttager
det pryderi som är sexualundervisningens stora stötesten.

vill de förut brukliga nakna friluftsbaden må åter bliva en nor-
disk sed. Båda könens gemensamma nakenvistelse vid idrott
och lek i  fri  natur främjar sinnets renhet och skapar denna
anda av ridderlighet och finkänslighet, kamratligt förtroende
och ömsesidigt hänsynstagande, som är oskiljaktiga förbun-
den med nakensportens väsen.

vill som en ovillkorlig följd härav höja den kroppsliga standar-
den genom frisksport och daglig träning, samt genom frivilligt
avståndstagande från alla giftiga njutningsmedel. Tobak och
sprit  inverka menligt  på den kroppsliga och andliga hälsan
och bannlysas därför liksom baddräkter ur föreningslivet.

vill förverkliga sitt höga mål genom att underhålla trägna för-
bindelser med befryndade rörelser och likasinnade all världen
över  meddelst  hjälpspråket  Esperanto,  genom  bildande  av
föreningar för  frisksport,  friluftsliv  och levnadsreform,  samt
genom anordnande av nakensportläger på så många natur-
sköna platser som möjligt i hela Norden.

Om du vill vara med i detta stora arbete för de nordiska fol-
kens pånyttfödelse, skriv då in dig i Nordisk Solsport. Vi behö-
va tusen och sinom tusen hängivna anhängare i varje land för
att kunna föra kampen mot kropp och själ klavbindande för-
domar  med  största  möjliga  framgång  och  slagkraft.  Värva
därför ständigt nya medlemmar! Sprid våra idéer! Bygg upp
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dig själv andligt och lekamligt! Visa andra vägen till sol, berg-
hälsa och livsglädje genom ditt  eget föredöme! (Mot Solen,
nr 2 1939).

––

Vi vandra mot solen

Ajo Allinger
Om också veckans arbete binder oss inom stadens tullar – vår
week-end helga vi såväl sommar som vinter åt friluftslivet. Det
förtroliga umgänget med naturen har för länge sedan blivit
en nödvändighet för oss. Redan innan fjällens paradis av snö
och sol blivit slut för året, har vandrarlivet börjat för alla äkta
naturvänner – detta långt innan den tidiga vårens allra första
grönska blivit en ytterigare lockelse för oss. Ett gäng ungdo-
mar under munter sång på färd i skog och mark – säg, vet du
något  vackrare  än  det?  Sol,  vind  och  moln  bli  deras  följe-
slagare och sällar sig ruskigt väder till, så tas det med på kö-
pet!

Då sedan sommaren och därmed även solen med förnyad
kraft och värme kommer, ha vi aldrig ro att sitta hemma om
söndagarna. Till  fots, per cykel eller ock i en smäcker kanot
söka vi komma till någon badstrand. Ett avlägset ställe måste
det nog vara – vi skola ju  s o l s p o r t a  där. Och så länge det
finnes sådana, som se synd och skam i vårt leverne, är det
bäst för oss att hålla oss fjärran från den stora allmänhetens
tummelplatser. Ty det faller oss ingalunda in, att dagen lång
gå omkring med löjliga trasor kring höfter och bröst. Sådant
skall en gång tillhöra det förflutna, skall ni få se...

Visst, nudismen är icke så populär ännu. Men det är ej mera
än 7 – 8 år sedan de första nudisttidningarna utkommo här i
Norden. En sådan sak som att revolutionera den traditionella
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vanföreställningen att klädseln är nödvändig för anständighe-
ten, tar tid – lång tid! – innan man kan påvisa påtagliga resul-
tat. Men ändå – vilken betydelse har inte nudismen haft i bad-
dräktens tidevarv såsom i det närmaste den enda rörelse som
vågat ideligen peka på, att man kan och bör gå i badet i härlig
och oskyldig nakenhet och därmed fått äldre och yngre i tu-
sental att minnas, att även denna möjlighet existerar. Kanske
kunna vi även tillgodoräkna oss en del av äran att man nume-
ra inte försöker påtvinga “herrarna” något som man kallar “hel
baddräkt”.

Låt oss se tiden an 7 – 8 år till – utvecklingen går mot den
totala nakenheten! Måhända skall baddräkten ännu länge hål-
la sig kvar på den mondäna badorten, men den skall på mer
ensliga platser – i skärgårdar och havsvikar, vid insjöar och äl-
var – småningom läggas av bland oräkneliga skaror av frisk-
sportare och annat friluftsfolk och av många familjer utan att
man därför tänker på att organisera sig i någon förening.

Det är också endast bland friluftsfolket och idrottsungdo-
men, som vi kunna påräkna förståelse och efterföljd. De som
aldrig kunna frigöra sig från stadens strunt och som endast av
hettan drives till badstranden några få gånger under somma-
rens lopp, kunna näpperligen bliva våra vänner. Tradition och
konvenans klavbinder dem alltför  mycket.  De komma ännu
länge att betrakta vårt leverne som en beklaglig extremism,
och samkönt nakenhet är för dem lika med sedlig urartning.
Långt om länge skall det även i fortsättningen finnas sådana,
som i oss se en intressant samling narcissister och exhibitio-
nister,  som  under  kollektiva  former  skaffa  sig  utlösning  av
sina sexualkomplex enligt Almkvists recept. Hur lätt tror man
sig ej kunna bedöma en sak som man aldrig gjort sig besvär
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att  närmare  undersöka!  Vi  som  varit  med  i  många  år,  dra
medlidsamt på smilbandet.

Men vi fästa oss ej vid dessa ytliga iakttagare och teoretiker
och ännu mindre om dessa, som endast ha flabbigt grinande
och snuskigt prat att komma med, när det blir tal om naken
bad och dito sport. Kommande tiders ungdom skall förstå oss,
särskilt då den själv fått pröva och erfara sanningen av naken-
livets välgörande inverkan på kropp och själ. Framtidens ung-
dom  skall  vara  mindre  fördomsfull  än  ungdomen  av  idag.
Denna skall i kroppen se något helt naturlig och därför även
få en annan och förnuftigare inställning till könslivet – redan
nu redan nu har man lärt sig att tala mera öppet och ärligt om
ting, som ju angå var och en.

Den nu uppväxande generationen är icke så alldeles utblot-
tad av moral, som många äldre vilja tro. Men den har en an-
nan uppfattning därom och har uppställt sina egna ideal. Ota-
ligt många pojkar och flickor ha samlats kring de fanor, som
föras i kampen mot folkhälsans fiender: tobak och sprit och
storstadens  hektiska  nöjesliv.  Goodtemplar-,  frisksport-  och
idrottsrörelserna äro  några av  de  företeelser  i  vår  tid,  som
trots allt berättiga oss till förhoppningar om en bättre framtid.
Det är bland dessa rörelsers medlemmar, som nakenhetstan-
ken kan väntas finna sina största sympatier, även om vi aldrig
någonsin kunna vänta oss vinna något av respektiva förbund
såsom sådana förrän den dag, nudismens idéer definitivt sla-
git igenom och äro erkända.

Mod och företagsamhet fattas till nakenhetens praktiseran-
de ens där, varest den är det enda logiskt riktiga – i badet! När
skall steget tagas fullt ut och front göras mot baddräktstvång-
et? När allt kommer omkring gäller det att spjärna emot mo-
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dets tyranni och frimodigt sätta sig över våra tanters i byx och
kjol “moraliska” beskärmelser.

Men låt oss  h a n d l a  i stället för att prata, vänner! Låtom
oss  använda  denna  vackra  tid  på  ur  solsportsynpunkt  sett
bästa sätt! Låtom oss känna oss fria och starka i sommarens
slösande  kraft  och  låtom  oss  helt  och  fullt  uppleva  denna
glädjens tid! (Mot Solen, juli 1939).

––

Solsport – medlemsblad för Nordisk Solsport
Tidskriften  Dagbräckning  ändrar  från  augustinumret  1939
skepnad  till  “Solsport,  medlemsblad  för  Nordisk  Solsport“.
Den kongeniala namnändringen uppmärksammas i rikspres-
sen där Alf Henrikson i en dagsvers hälsar övergången från
Dagbräckning till Solsport med “ett glatt kuckeliku“.

Vecko-Journalen rapporterar från Ingarö
Den stora veckotidningen besökte Hälsa genom Nakenkultur
redan  1933,  när  friluftsplatsen  på  Ingarö  var  nyetablerad.
Sommaren 1939 är det dags för ett nytt besök. 

Klä av sig på morgonen, klä på sig på kvällen.
Det är ett underligt ställe det här. Man klär av sig på morron
innan man går ut och klär på sig på kvällen innan man går in,
reflekterar den lilla flickan i nakenkulturfamiljen.

Det är en vacker plats, där H. G. N. genom denna lilla avvi-
kelse från de vanliga levnadsformerna främjar ett “naturenligt
liv” i solskenet. H. G. N. är föreningen “Hälsa genom nakenkul-
tur”. Med rätta kan sällskapet anse sig som pionjär för naken-
kulturrörelsen i Sverige. Visserligen växer det upp nakenkul-
turföreningar här och var med sina tidningar och sin reklam.
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Men H. G. N. avstår gärna från all reklam, tar inte i nakenkul-
turtidningarna ens med tång, missionerar för sina idéer bara
bland förstående vänner och bekanta. Föreningen äger sina 8
tunnland skogspark och strand, ett härligt område, där gräset
står högt i gläntorna och ormbunkarna breder ut sig som i en
mellansvensk hästhage. Här vid Återvalls sjöstrand på Ingarö
levs ett idylliskt familjeliv vid den långgrunda badstranden, på
lekplaner och vid lägereldar, i stugor och tält – men där bara i
regn eller då dagen svalkas och man behöver klä på sig för att
gå till vila. De friskaste nakenkulturisterna tål också att vara
ute och låta regnet svalka kropparna. Ibland kan det hända,
att de börjar weekenda med barn och blomma redan i snö-
smältningstiden, då solen tar riktigt, eller slutar sista sönda-
gen i oktober. Några familjer lär resa ut även mitt i  vintern
och ta sig ett dopp i snön eller vid iskanten i sjön.

“Fast det är nog, som min lilla flicka säger, att man ibland
även mitt i sommaren får bylta på sig riktigt ordentligt, innan
man går och lägger sig på kvällen”, intygar flickans mamma.
“Nätterna inne i stugan kan kännas väldigt kalla.”

Vecko-Journalens medarbetare  har  fått  tillåtelse  att  hälsa
på ute vid Återvall. Alla samhällsklasser tycks vara represente-
rade inom föreningen. De flesta kanske har intellektuella yr-
ken, så gott som alla är stadsbor. Förresten råder en anonym
och kamratlig anda mellan människor, som går omkring nak-
na i solskenet. Man frågar inte efter yrken och titlar.

En diskuskastare på stranden påminner ett enda ögonblick
om en grekisk staty som fått liv. Det är också skönhet över de
bruna kroppar som rör sig uppe på badmintonplanen. Bar-
nen, som plaskar i vattnet och leker sjörövare, är de mest söta
och lyckliga varelser man gärna kan se. Färgspelet över män-
niskokroppar mot vita segel eller kanoter och blått vatten är
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också utomordentligt vackert. Men nakenkulturisterna själva
betonar att rörelsen inte får vara någon exposé över kroppslig
fulländning och skönhet. Så här uttrycker de saken:

“Nakenheten som sådan är  inte  ful.  Man kan helt  säkert
inte  se  något  vackrare  än  nakna  människor  ute  i  naturen.
Människokroppens proportioner, linjer och form smälter bra
ihop med såväl skog som mark. Att sedan många människors
kroppar ha blivit fula till följd av vanvård är en helt annan sak.
Detta åter är en följd av att kroppen hittills inte behövt visas,
och det som inte synes för andra anses kunna se ut hur som
helst. I övrigt är det ett felaktigt påstående att de flesta krop-
par skulle vara fula. Det är lyckligtvis vanligare med fula ansik-
ten än med fula kroppar. ---

Nu har H. G. N. 160 betalande medlemmar, vilket betyder
att det är ungefär 200 [300? Red. anm.], då bara en i varje fa-
milj betalar medlemsavgift.

Ingen får bli medlem i föreningen, som inte först varit här
som gäst några gånger. Somliga har varit här ute som gäster
under ett helt år, innan de blivit medlemmar. De måste känna
att de passar i sällskapet och de måste känna, att de trivs här
med oss. Ingenting får förekomma här, som kan störa allmän-
na trevnaden. Och på hyfsning ställer vi stränga krav. Ifråga
om livsåskådning och principer i övrigt är vi fullt självständi-
ga.”

Besökarens ögon faller på en liten middagsmåltid beståen-
de av tomater och lök, framdukad på ett bord.

“Somliga är fanatiska vegetarianer och frisksportare. Andra
tycker om kött och älskar att hugga ved istället för att sporta.
Var och en får följa sin smak.”

“Politik och religion skall inte heller diskuteras härute, fast
vid religion beträffar så har vi nog talat om sådana ting. Vi har
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också en del präster, som känner till och gillar nakenkulturrö-
relsen. De anse den varken omoralisk eller skamlig utan er-
känner tvärtom att nakenkulturen befrämjar själslig hälsa och
har en välgörande psykisk inverkan.

Utan överdrift  kan vi  också påstå,  att  moralen inom vårt
sällskap varit mycket god. Den som uppfört sig på något sätt
anstötligt  har  fått  försvinna.  Riktigt  gamla  människor,  som
gästat oss, har uttalat sin häpnad över den goda, rena kamra-
tandan. De har funnit det bra mycket trevligare här än på de
vanliga badstränderna med all den kurtis man där ser. Sådant
får inte förekomma här. Men det finns förstås en hel del män-
niskor som säger: ‘Jag skulle inte vilja vara med om nakenkul-
tur. Det skulle avtrubba min känsla för det andra könet.’ 

Visserligen kan det vara sant, att den där mystiska eggelsen
och dragningen till det motsatta könet som sådant, inte till in-
dividen, avtrubbas och försvinner, om man börjar umgås med
nakna människor. Men det blinda begäret och den sunda kär-
leken till en enda individ är ju inte samma sak. Den verkliga
och monogama kärleken tar ingen skada av nakenkultur. En
renare syn på förhållandet mellan könen tillhör ju för övrigt
våra ideal. Somliga nakenkulturister berättar att de härute på
campingplatsen fått goda vänner, kanske vänner för livet, de
har mött glada, präktiga, vänliga och rejäla kamrater. Idéerna
har spritt sig i vida kretsar särskilt inom familjer, där medlem-
marna vågar gå nakna i hemmen och innanför sina egna träd-
gårdsmurar. Så Albert Engströms historia om då han sökte ef-
ter  en  naken  modell  bland  skärgårdens  Höstermannar  och
möttes av en indignerad och sårad anständighet är snart ett
dokument från en mörk och onaturlig epok i mänsklighetens
tillvaro.”
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Över  dussinet  stugor  finns  nu  på  nakenkulturområdet.

Dessutom bor många i tält. Familjerna tillbringar sin semester
härute.

“Det är en lycklig och billig tillvaro”, säger en ung fru med
värme. “Barnen har det fullkomliga paradiset. Många av dem
få vistas här med sina mammor så gott som hela sommaren.”

Gång på gång betonar nakenkulturisterna sin rörelses etis-
ka ideal. Den som vill vara ärlig skall finna, att huvudorsaken
till folks nuvarande syn på nakenheten nästan endast är va-
nans och uppfostrans makt... Hur kan det vara mera moraliskt
att ha en så minimal baddräkt, som modet nu föreskriver och
moralen tillåter, än att bada naken?

“Nakenheten är nyttig, ja, nödvändig för vår hälsa. Den gi-
ver verkligen en sund själ i en sund kropp. 

Börja  genast  hemma!  Morgongymnastiken  och  de  första
sysslorna på dagen kan man vanligen klara utan kläder på
kroppen. Även på kvällen kan det bli en stund ledig, då man
kan lufta  kroppen,  vare  sig det  är  sommar eller  vinter,  var
man än befinner sig.”

Då vi taga avsked av de entusiastiska och renhjärtade na-
kenkulturisterna,  som leker  i  solglittret  vid  Återvalls  strand,
ringer vi till professor Johan Almkvist på Öland, för att få höra
lite  om nakenkulturismens internationella läge under dessa
åskfyllda tider.

“Joo, nakenkulturrörelsen går framåt, oerhört”,  säger pro-
fessorn.  “I  England är  anslutningen mycket  stor.  Det  är  en
slags reaktion mot hyckleriet. Schweiz är emellertid det land
som för närvarande har de flesta nakenkulturisterna. Där har
rörelsen en kolossal blomstring.”
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Javisst, det var sant, i nakenkulturtidskrifterna ha vi sett bil-

der av käcka, spritt nakna fjällvandrare, som har hela alpvid-
den att röra sig på, då de marschera upp mot is och snö.

Femte kongressen
I månadsskiftet juli – augusti 1939 genomförs i Schweiz den
femte naturistkongressen, på området Die Neue Zeit i Thielle.
I  samband  med  mötet  arrangeras  nakenkulturens  första
“Weltsporttreffen“, även kallad den första naturistolympiaden,
med idrottstävlingar enligt antikens sed med nakna sports-
män. – Johan Almkvist är även vid denna kongress svensk de-
legat. En annan naturist som övervarar evenemanget är Sol-
vännens redaktör, Anton B. Svensson från Malmö.

––
Sensommaren 1939 utkommer en broschyr där fyra naturist-
föreningar samarbetat:

Vad är och vad vill Nudismen?

En apell till det sunda förnuftet
Nudismen är en etiskt betonad rörelse, som vill främja ett na-
turenligt liv, lära oss ett friare, vackrare och gladare levnads-
sätt, utan tvång av kortsynta, oförnuftiga och skadliga konve-
nanslagar,  uppställda  under  sken av  moral.  Den vill  främja
sport,  gymnastik  och  friluftsliv  i  sol  och  glädje  samt  ett
otvunget umgänge mellan människor oavsett kön, ålder eller
samhällsställning.

Nudismen kallas också nakenkultur, naturism, nakensport
eller  solsport.  De  olika  benämningarna  avse  i  viss  mån att
framhålla  olika  sidor  av  rörelsen.  Ordet  nakenkultur  är  väl
mest gängse och angiver även vad som skiljer denna rörelse
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från andra med liknande program, såsom frisksporten, vand-
rarlivet och scoutrörelsen, med vilka nudismen är besläktad.

Nudismen borde väl därför ha en given framgång i vår tid
med sin mera vidsynta och frigjorda syn på tillvaron och sin
vaknande uppfattning om kroppskultur.

Man säger att moralen ställer hinder i vägen!
De flesta människor med våra dagars uppfostran bakom sig
haja förmodligen till, när de ställas inför påståendet att män-
niskor av olika kön böra vistas nakna tillsammans. De finna ett
dylikt förhållande orimligt och mena att det är skamligt och
omoraliskt. Men är detta riktigt? Den som vill vara ärlig skall
finna, att  huvudorsaken till folks nuvarande syn på nakenheten
nästan endast är vanans och uppfostrans makt – människans
stora benägenhet att  göra och tycka som flertalet  i  hennes
omgivning. Den moral man åberopar är ett högst relativt be-
grepp. Människorna uppleva och brottas med samma moralis-
ka problem nu som för 1000 och 2000 år sedan, men de lagar
och normer efter vilka de bedöma dessa problem växla stän-
digt. Moralen är stadd i oavbruten utveckling. 

Låt oss taga några exempel!
--- De mera extrema moralisterna ville i slutet av förra århun-
dradet möjligen medgiva kvinnorna kallbad på villkor att det
skedde i slutna bassänger, och hade man sällskap av medsyst-
rar – det enda som kunde komma ifråga – ville moralisterna
påtvinga dem baddräkter  med snitt  och utseende  som det
gängse klädningsmodet.  Men detta lyckades aldrig hos oss.
Decennierna kring sekelskiftet stå för mångas minne som de
nakna badens tid, och en del av oss minnas sina föräldrar helt
nakna badande och tvättande sig vid sjöastrand. Sedan kom-
mo  trikåbaddräkterna  och,  ve  och  fasa,  Möllebaden gjorde
entré. Man började bada tillsammans i stora sällskap. Något
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som numera ingen anser vara annat än en självklar sak. Bad-
dräkterna äro dock fortfarande obligatoriska. Tror någon att
moralen blivit sämre för att dessa förändringar i levnadssättet
skett?

Nej, moralen sitter icke i de yttre sedvänjorna; den kan ej åbe-
ropas mot nakenheten.  Man förväxlar  helt  enkelt  moral  med
sedvänja eller konvenans. Hur kan det vara mera moraliskt att
ha en så minimal baddräkt på sig, som modet nu föreskriver
och moralen tillåter, än att bada helt naken?

Man talar om blygselkänsla.
--- Särskilt utpräglad är känslan av blygsel när det gäller na-
kenheten.  Detta därför att den är något av det mest avvikande
från  allmän sed. Man har  blivit  totalt  ovan vid  nakenheten,
emedan den långa tider varit förbjuden. 

Blygseln inför nakenheten är dock knappast något annat än
en del av den allmänna rädslan för att avvika från god ton.
Men om det nu går för sig att utan blygsel bära en modern
baddräkt i “utmanande” färger och snitt, som snarare framhä-
ver de delar av kroppen, vilka utmärka könet, så bör man väl
också utan blygsel kunna gå helt naken, om man har tillräck-
ligt rent sinne att frimodigt kunna umgås med människor utan
skylande kläder.

Många hänvisa till vår religion.
De förklara nakenheten syndig, men våra religiösa ledare med
sin Mästare i spetsen, hava alla framhållit att synden ej sitter i
kroppen utan i sinnelaget. Menar man kanske, att Gud skulle
skapat något som vi måste skämmas för? Menar man verkli-
gen att vissa kroppsdelar äro skamliga eller orena, så att man
måste dölja dem och icke tala öppet om dem? Detta skulle
icke blott innebära, att vi lägga ett orenhetens och skammens
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bann över våra liv och de nya liv, som vi uppfostra i dessa fö-
reställningar. Nej, det innebär också en anklagelse mot Gud
att han skapat något, som vi måste skämmas för. Sådant vore
icke blott dårskap, det vore en hädelse. Bibeln kallar ju männi-
skokroppen för “Skapelsens krona”. --- 

Är nakenheten ful?
Nakenheten som sådan är icke ful. Man kan helt säker ej se
något vackrare än nakna människor ute i naturen. Att sedan
många människors kroppar ha blivit fula till följd av vanvård
är en helt annan sak. Detta åter är en följd av att kroppen hit-
tills ej behövt visas, och att det som ej synes för andra anses
kunna se ut hur som helst. I övrigt är det ett felaktigt påståen-
de att de flesta kroppar skulle vara fula. Det är troligtvis vanli-
gare med fula ansikten än med fula kroppar. Även om varje
kropp ej i alla hänseenden till sina detaljer kan anses vacker,
så är i  alla fall  människokroppen naken mycket vackrare än
när den är klädd. ---

Hur får man en vacker och sund kropp?
Att  sport,  friluftsliv  och måttligt  levnadssätt  i  fråga om mat
och dryck samt sol, luft och vatten äro viktiga hörnstenar för
hälsan, förnekar väl ingen människa numera. Att detta även
är en källa till glädje och tillfredsställelse veta de, som prövat
på. Men att för mycket kläder äro mera till skada än för litet, att
s. k. förkylningar knappast ha något med kyla att göra, att ett
sunt liv kan föras utan att begagna så mycket kläder som “civi-
liserade” människor nu göra, det veta ej lika många. Det bor-
de dock vara självklart att sol, luft och vatten endast göra full
nytta om kroppen är naken. Och vidare borde man väl kunna
inse,  att  dessa livselixir  skall  begagnas i  största möjliga ut-
sträckning.
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Av ovanstående framgår att nakenheten är nyttig, ja nöd-

vändig för vår hälsa.  Den giver verkligen “en sund själ  i  en
sund kropp”. Den är ej omoralisk, ej skamlig, ej ful, ej stridan-
de mot religionen; och man behöver därför ej heller blygas för
att visa sig naken.

Endast  hemlighetsmakeriet  alstrar  smutsiga  tankar  och
ord. Det är detta som gjort nakenheten otänkbar för ett flertal
människor hittills.  Man pratar om nakenhet i samband med
sexualitet, och så födes denna mystik för barnet som för den
vuxne övergår till plump råhet i tankar och ord. Om nakenhe-
ten finge vara vad den är, naturlig och självklar, skulle vi gå
mot ljusare tider.

Huru skall jag då kunna tillämpa denna nakenkulturens
nyttiga levnadslära?
Börja genast hemma! Morgongymnastiken och de första syss-
lorna på dagen kan man vanligen klara utan kläder på krop-
pen. Även på kvällen kan det bli en stund, antingen det är vin-
ter eller sommar och var man än befinner sig, då man kan luf-
ta kroppen. Under den varma årstiden, sök sådana platser att
Ni kan bada naken och gå över huvud taget naken så mycket
som klimatet medgiver. Härdningen kan drivas långt och häl-
sa  och  välbefinnande vara  i  proportion  därmed.  Ängslas  ej
heller för att visa er naken, då Ni därmed ej stör någon! Uträt-
ta så många sysslor som möjligt utan att bära kläder, i synner-
het utomhussysslor! Gå in i en nakenkulturförening så att Ni
får tillfälle till sport och sunt friluftsliv samt möjlighet att utby-
ta tankar med andra, som ha samma sympatier.

Broschyren är  utgiven av Hälsa genom Nakenkultur,  Stock-
holms  Naturvänner,  Göteborgs  Nudistförening  och  Nordisk
Solsport.  Olle Schmeling i Valdemarsvik svarar för trycket.  –
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Tyvärr visar det sig att tidpunkten är illa vald för utgivningen
av denna appell. Den 1 september 1939 får världen annat att
tänka på – Andra världskriget bryter ut. 

––
I oktober 1939, när kriget redan pågår, publicerar Gösta Wijk-
man, chefredaktör för Frisksport och Friluftsliv, en ledare där
han räcker naturiströrelsen handen inför den fortsatta mar-
schen mot det gemensamma målet:

Naken sanning

Förståndet säjer:
–  Hela din hudyta behöver sol och luft, inte bara den lilla

stund på morgon och afton då du ömsar halvdygnsdräkt. Och
ingen del av din kropp är syndlg eller skamlig. Ta av dej klä-
derna så mycket som möjligt.

Personligen  vet  jag  att  naturiströrelsen  är  något  mycket
mer än en organisation. Den är en sund instinkt, förankrad i
vårt allra innersta. Det sunda kan i längden aldrig hindras från
framgång, ty naturen är den enda vissa sundheten och den le-
ver, där allt annat förgås. 

Nakenkulturismen är förstås den fula ankungen bland våra
ideella rörelser. Den är så lätt att missförstå och det är inte tal
om annat än att kufiska figurer dväljs i dess gränsmarker – jag
menar nu halvperversa smygtittare och annan “svans“. Sådant
finns lite varstans, inte bara hos naturisterna, och måste ren-
sas bort med upplysning och gott föredöme.

Våra frisksportares och friluftares ställning till nakenhetssa-
ken är lätt deklarerad:

– Vi tränger på våra vägar fram mot det gemensamma må-
let. En gång ska Den Goda Viljans Förenade Härar mötas till
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en sista förintande stormning av det själsliga och kroppsliga
förfallets dödsdömda fäste.

Tio år till  dess? En million? Åh – vi  räknar inte stegen på
Evighetens väg, vi vet bara att segern blir en seger för blod av
vårt blod, för anda av vår anda.

En nåd att stilla bedja om i den marschen:
Må vi kämpa  f ö r e n a d e  fast kring olika banér, må vi

föra våra färger framåt  u t a n  inbördes splittring, må vi  ä l s
k a  varandra och inte hata ens de slemma skuggor som dri-
vas i sin mörka grav av idealismens morgonsol!

Enade vi stå. Söndrade vi falla. –-
Till er, kroppens oxfordister, sänder vi FoF:are en hälsning,

ett:
– Väl möt!

––
Not  1.  Med  “kroppens  oxfordister“  torde  Wijkman  avse  en
symbolisk  liknelse  med  Oxfordgrupprörelsen,  en  idealistisk
kristen rörelse, mera känd under namnet Moralisk Upprust-
ning, MRA.

Not 2. Det gemensamma målet är ännu inte uppnått, trots att
mer  än  60  år  gått  sedan  Wijkmans  uppmaning  sattes  på
pränt. Frisksportrörelsen utvecklades starkt under de följande
decennierna, nykterhetslöfte infördes, man engagerade sig i
samhällets  friskvård,  tog  ställning  i  viktiga  samhällsfrågor,
som miljövård och kärnkraft. Den del av naturiströrelsen som
sedermera organiserade sig i  Sveriges Naturistförbund gick
motsatt väg, släppte kravet på återhållsamhet beträffande to-
bak och alkohol samt avstod från allt samhällsengagemang.
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“Trettiotalsnaturismen“
Betraktad i perspektiv är naturismen under de nio åren mel-
lan  somrarna  1931  och  1939,  mycket  modern.  Nästan  allt
finns med redan från början:

– friluftsnaturister som badar i sjöar och hav
– hemmanaturister i den egna trädgården
– föreningsnaturister  som  skaffar  sig  friluftsplatser  samt

hyr inomhuslokaler för bad och gymnastik.
Alla upplever de naturismens eufori och kamratskap!
Naturismens träd har alla tre grenar väl utvecklade: Rekrea-

tion i  naturen,  frisksport  och fysiska aktiviteter,  respekt  för
hälsolära och näringslära. Naturisterna avhåller sig från tobak
och alkohol, en del är vegetarianer. 

Även problemen känns helt aktuella: Avoghet mot ensam-
ma män, som möter diskriminering och kvotering, misstänk-
samhet  mot  “naturistbilder“  och  den  yviga  spridningen  av
dessa. 

Alla  föreningar  under  trettiotalet  är  inriktade  mot  frisk-
sport- och hälsonaturism. Numera är vare sig hälsoinriktning-
en eller idrotten särskilt framträdande, även om det finns na-
turister,  som tycker att dessa aspekter är väsentliga. Utom-
lands finns även idag föreningar som har vegetarisk mathåll-
ning samt avstående från alkohol och tobak som villkor. 

En skillnad är också synen på gemensam nakenhet som nå-
gonting problemfritt. Det finns inga exempel att man diskute-
rat nakenhet eller inte på ett naturistområde. En sådan fråge-
ställning skulle nakenkulturisterna ha skrattat åt! 
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Även synen på bilder från naturistplatserna var mer öppen.

Filmen från Återvall  1933 visades på biografer i  flera länder
och inga negativa reaktioner finns noterade.

Sammantaget är trettiotalsnaturismen frimodig och framåt-
strävande.  Orosmolnet  är  “nudist-tidningarna“ och albumen
med aktbilder. Uppfattningen att naturism är liktydigt med att
titta  på poseringsbilder  och att  naturister  är  exhibitionister
spreds över landet. Naturisterna tyckte självfallet inte om det
här, men deras röster drunknade i floden av nakenbilder som
Malmöförlagen producerade. 

Den här “pressen“ var inte bra för naturismen, och till detta
kom nu Andra  världskriget,  avspärrning  och ett  samhälle  i
hög militär beredskap mot yttre och inre fiender.
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1940-TALET

1940-talet

Naturist-Sverige 1940
Svealand
Stockholmsområdet

Svenska Friluftsföreningen 1932
Återvall på Ingarö 1933 F
Stockholms Naturvänner 1936
Näsby holme 1937 F

Götaland
Skåne

Nakenhetskultur i Malmö 1933
Natur och Hälsas friluftsplats 1934 F
Solvännerna 1934
Solhagen 1935
Nordisk Solsport i Malmö 1936

Göteborgsområdet
Göteborgs Nudistförening 1936
Bohus Björkö 1938 F

Bohuslän
Bohusläns Nakensportare 1938

Riksförening
Nordisk Solsport 1936

F – Föreningsområde
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Krigsår!
Den 9 april 1940 ockuperas Danmark och Norge vilket medför
en del problem, främst för Nordisk Solsport. Den militära be-
redskapen i Sverige innebär svårigheter att resa och ett stort
manfall  när  det  gäller  deltagande  i  allt  föreningsarbete.
Svenska försvaret grupperas om i västlig riktning och utlän-
ningen Ajo Allinger utvisas från Bohuslän, som nu blir gräns-
zon mot det av tyskarna ockuperade Norge. Föreningen Bo-
husläns Nakensportare,  som redan sommaren 1939 blev av
med sin friluftsplats, upphör nu med verksamheten.

Till Solsports sommarläger 1940 infinner sig endast två del-
tagare,  sekreteraren  och  kassören  i  förbundet.  Det  är  Olle
Schmeling från Valdemarsvik  och Lisa  Karlsson från Nynäs-
hamn som träffas. Lisa Karlsson är inflyttad tyska från Berlin
och känd för sin sarkastiska sentens: “Om man inte är mer
noga med hälsan, än att man röker och använder sprit, kan
man också tåla att använda badkläder.“ – Genom omröstning
bland medlemmarna utses nu en särskild ordförande för Nor-
disk Solsport i Sverige, det blir Axel Nilsson från Malmöavdel-
ningen. 

År 1941 upphör Oslo Naturvenner, den norska grenen av
Nordisk  Solsport,  men i  likaledes  tyskockuperade  Danmark
startar en ny Solsportavdelning i Köpenhamn. Dansken Oskar
Gustafson blir  ny  förbundsordförande för  Nordisk Solsport.
Elmer  Turlock,  Njurunda,  som  varit  förbundsordförande  i
Svenska Frisksportförbundet 1940–41 föreslås till svensk Sol-
sport-ordförande,  men avsäger  sig.  I  stället  väljs  Nils  Lind-
gren, Uppsala.
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Sommaren 1942 har Nordisk Solsport årsmöte på Visingsö
och  Søren  Sørensen  blir  åter  förbundsordförande.  Fredrik
Nord, Vännäs, väljs till svensk ordförande.

Flera solsportplatser
Det finns under krigsåren flera små naturistplatser som med-
lemmar ställer till Solsports förfogande: 

– Gården Vilan i Långebro, nära havet vid Yngsjö
– Forshälla vid Gyllebo i östra Skåne
– En plats i Borås 
– En plats vid Skoghall utanför Karlstad.

Bohus-Björkö i beredskap
Göteborgsföreningens område i skärgården får restriktioner
med anledning av den militära beredskapen. Bland annat in-
förs fotoförbud och tältförbud. Föreningsmedlemmarna odlar
potatis i stor omfattning. 

Solkamraterna
Föreningen Solkamraterna i Stockholm finns omnämnd 1941
och 1942, men denna sammanslutning torde därefter ha upp-
hört.

Nya föreningsnamn
Föreningen  Hälsa  genom  Nakenkultur  i  Stockholm  ändrar
1941  namn  till  Svenska  Friluftsföreningen,  den  benämning
som fortfarande används.

Den 26 april 1942 ombildas Solvännerna i Malmö till Riks-
föreningen  Solvännerna.  Anton  B.  Svensson  vill  starta  ett
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svenskt naturistförbund, där Solvännerna och Stockholms Na-
turvänner ska bli de ledande föreningarna. 

---
År 1941 utkommer Badalbum N:r 1, ett litet bildhäfte, tryckt
av Malmö Konsttryckanstalt, samma företag som framställer
Natur och Hälsa. Innehållet är badbilder från olika länder och
alla fotografier visar textilbadare. Häftet har en inledande text
där vi hämtat följande utdrag:

Badet genom tiderna

--- Först i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började
kallbaden i det fria bli populära. I början badade damer och
herrar var för sig, men småningom blev man allt djärvare och
anordnade  gemensamhetsbad,  dock  noga  iakttagande  alla
anständighetens fordringar på väl skylande baddräkter.

Dessa blevo emellertid efter hand alltmera diminutiva, men
helt kastades de dock inte undan, förrän nakenkulturisterna
för  ett  tjugotal  år  sedan började lancera helnakenheten på
sina friluftsområden. Man torde kunna säga, att nakenkultu-
ren utgör kulminationspunkten i  den moderna badkulturen,
ty blott i  naket tillstånd kan människan helt tillgodogöra sig
de kalla, salta badens välsignelsebringande verkningar. Man
har också tack vare de sista vetenskapliga rönen kommit att
inse, att luftens och solens välgörande inverkan på huden en-
dast kan komma helt till sin rätt, om kroppen icke skyles av
hämmande plagg. Slutligen har man även börjat inse, att för
könen  gemensamma  bad  under  sport  och  idrott  och  glad
samvaro är ett av de allra bästa medlen mot de faror som en
sexuell  överretning  innebär.  Då  halvnakenheten  blott  ökar
denna retning, verkar den kyska helnakenheten avkylande på
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sinnena och reducerar det överdrivna intresset för könsskill-
naderna till en sund och normal nivå.

Å  andra  sidan bör  man vid  de  vanliga  renlighetsbaden i
hemmet akta sig för att inför de uppväxande barnen iakttaga
en överdriven ängslan för nakenheten. Om barnen få för sig,
att nakenheten är något att skämmas för, komma de att un-
der hela sitt liv dragas med hämningar och komplex, som inte
kan annat än verka skadligt på hela psyket.

––
År 1942 utkommer en ny bok av Johan Almkvist, Sexuallivet i
våra samhällen och möjligheten av dess förbättrande. Boken
innehåller även ett avsnitt om nakenkulturen. Här två korta
utdrag:

Nakenhetskultur och sexualupplysning

Jag vill  då först nämna något om nakenhetskulturens väsen
och organisation. Många människor ha fäst sig vid ordet na-
kenhetskultur  och  tro  den  bestå  däri,  att  dess  anhängare
ständigt eller åtminstone nästan ständigt vilja gå nakna. Men
detta är ett misstag. Nakenhetskulturen uppträder mot tvång-
et att dölja kroppen. Den vill i första hand lära människorna,
att nakenheten är naturlig och inte alls skamlig. Till följd härav
kunna de båda könen ogenerat visa sig nakna för varandra
vid sådana tillfällen, då kläderna avtagas, såsom vid sjöbad,
sol- och luftbad, gymnastik och andra tillfällen. Men anhäng-
arna av nakenhetskulturen ha kläder på sig,  så snart dessa
äro lämpliga såsom skyddsmedel av olika slag mot köld, mot
värme, mot ljus, mot insekter och mot yttre skador eller då de
av någon anledning önska kläda sig, t. ex. för prydnads skull.
Ordet nakenhetskultur förkortas ofta till nakenkultur.

158



1940-TALET

Men enbart att vara naken tillsammans med likasinnade av
det andra könet berättigar ingalunda att kalla rörelsen för en
kultur. En kultur måste alltid ha ett mål att sträva mot. Så har
också nakenhetskulturen, och detta mål är kroppslig och själs-
lig hälsa.

Den kroppsliga hälsan söker man nå genom idrott,  gym-
nastik, bad och lekar, alla utförda under nakenhet samt när så
kan ske, ute i det fria. Genom att dessa utföras utan kläder bli
de nämligen så mycket nyttigare för hälsan. Det goda lufttill-
trädet  till  huden  vid  nakenhet  åstadkommer,  såsom veten-
skapligt visat är, en utmärkt blodcirkulation i huden. ---

[Här följer en medicinsk utläggning på en boksida]

---  Den själsliga hälsans förbättrande gäller framför allt  vad
som  inbegripes  under  motarbetandet  av  samhällsskadligt
sexualliv. Detta åstadkommes i synnerhet genom uppnåendet
av  det  [tidigare i  boken]  omnämnda sexuella  lugnet [vilket,
enligt Almkvist, kännetecknar nakenkulturens friluftsplatser].
Men dessutom är det, som om med klädernas borttagande en
viss grad av förställning och oärlighet skulle falla bort samt är-
ligheten framträda kraftigare. Samtidigt med kroppen synes
även själen bli naken. Ofta har jag vid yttranden på frilufts-
platser och i mina föredrag framhållit, att ärligheten är själens
nakenhet och nakenheten är kroppens ärlighet. Faktiskt är, att
livet på nakenkulturens friluftsplatser i alla länder visar en öp-
pen, ärlig och fin karaktär, som i hög grad talar för en god
själslig inverkan genom den gemensamma nakenheten. Det
är till följd av dessa vackra strävanden, i vilka nakenheten har
den största betydelsen, som man har rätt att tala om naken-
hetskultur.
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Olika former av nakenkultur
Vi ha olika former av nakenkultur. En av dem, som jag kallar
“hemmanakenkultur”, består däruti, att familjemedlemmarna
av båda könen i sina hem under lämpliga tider tillsammans
bada nakna,  gå nakna omkring och förrätta  sysslor  nakna.
Härigenom vänjas barnen från spädaste ålder att se båda kö-
nens olika kroppsbyggnad och finna efter uppväxten denna
kroppsliga olikhet fullt naturlig och inte alls retande. Detta är
en stor fördel, genom vilken mången ung person kan hindras
från att falla i en sexuell fallgrop. Under nakenheten i hemmet
bör gärna någon gymnastik utföras och ljusbad tagas. En an-
nan  form  av  nakenkultur  kallar  jag  ”sällskapsnakenkultur”.
Den består däruti, att goda vänner av båda könen äro nakna
vid gemensamma möten för gymnastik,  lekar och bad eller
dessutom för sällskapsliv antingen i någon av vännernas hem
eller i en gymnastiksal eller om sommaren ute i naturen på en
avskild plats.

En tredje form vore ”nakenheten inom idrotten” men tyvärr
kan man inte organisera denna på grund av lagliga förbud
mot nakenhet inom densamma. Eljest borde efter mönster i
det gamla Grekland nakenhet införas såväl bland de tränande
som  bland  de  tävlande  idrottsmännen  och  såsom  i  Sparta
även bland idrottskvinnorna.

En fjärde form är “nakenhetsföreningar” med sina frilufts-
platser, --- på vilka nakna män och kvinnor sysselsätta sig med
idrott, gymnastik, bad och lekar, allt i olika former m. m.

En femte form är “nakenhetsklubbar”, vilkas klubbmedlem-
mar av båda könen samlas nakna i sin klubblokal, där de sys-
selsätta sig med en mängd olika slag av spel, lekar, gymnas-
tik, läsning, samspråk och annat. Denna form av nakenkultur
har jag påträffat endast i England.
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Natur och Hälsa upphör
År 1940 övergår Paula Peterssons eleganta bildtidskrift, som
sedan 1936 utkommit varannan vecka, till månadsutgivning.

Under 1942 råkar Natur och Hälsa i allvarliga svårigheter.
Kanske är det brist på konsttryckpapper som får tidskriften på
fallrepet? Eller är det bilderna från Tyskland som sinar? Andra
halvåret 1942 blir det bara två tunna utgåvor, tryckta på säm-
re papper. Det sista numret kommer ut i oktober 1942, samti-
digt som Sjätte tyska armén når Volga vid Stalingrad.

Friluftsplatsen i Bjärred kan dock ha ägt bestånd ytterligare
några år. Ett foto från år 1945 visar makarna Petersson fram-
för entrén till “Villan”. Det finns även en lokal tradition, att lo-
kalbefolkningens försök  att  bli  av  med naturisterna till  slut
fick framgång hos myndigheterna, då man lyckades engagera
en person som var över två meter lång och som kunde kika
över säckväven…

Solvännen får problem
I april 1943 är det Solvännens tur. Pressbyrån drar in distribu-
tionstillståndet, vilket innebär att tidskriften inte får säljas i all-
männa handeln. Allvarstiderna kräver en skärpning av den of-
fentliga moralen, och Solvännens nakenbilder kan inte längre
accepteras. Endast prenumeranter kan nu få tidningen. Det
här är ett allvarligt slag för Anton B. Svenssons förlagsverk-
samhet och den uppsjö av “fotoserier” som saluförs genom
Solvännen. 
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Solsport utvecklar och avvecklar
Nordisk Solsports sommarläger 1943 genomförs i Hjortnäs i
Dalarna, nära den plats som användes 1939. Året därpå gäs-
tar man en solsportplats i östra Skåne, Forsemölla vid Gyllebo.

Ajo Allinger, som via Malmö nu är åter i Stockholmsområ-
det, startar 1944 Stockholms Solsportklubb. Verksamheten är,
att döma av de program som redovisas i tidskriften Solsport,
mycket livaktig: Vandringar i stadens omgivningar, föredrags-
aftnar och deltagande i den gymnastik- och badverksamhet
som Stockholms Naturvänner bedriver i Sturebadet. 

Solsports Malmöavdelning för däremot en tynande tillvaro.
I december 1945 tas det formella beslutet att upplösa före-
ningen.

Riksförbundsfrågan och annat samarbete
Nordisk Solsport  genomför  1944 ett  “gemensamt läger”  på
Återvall, där Stockholms Naturvänner och Svenska Friluftsför-
eningen deltar. Frågan om ett riksförbund dryftas. Även Riks-
föreningen Solvännerna i Malmö uppges vara intresserade av
att vara med i ett sådant förbund. Ett problem är tobaksfrå-
gan, Solsport och SFF har här en restriktivare hållning än övri-
ga parter. 

Vad  avser  inomhusverksamheten  i  Stockholm  fungerar
samarbetet dock väl mellan föreningarna, både SFF och Sol-
sport deltar i Sturebadsbaden. Även beträffande medlemstid-
ningen  etableras  nu  en  samverkan.  Solsport,  som  alltjämt
trycks i Valdemarsvik av Olle Schmeling, blir nu medlemsblad
också för Stockholms Naturvänner och Svenska Friluftsföre-
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ningen; 1945 ansluter även Göteborgs Nudistförening till den-
na gemenskap. 

––
Från “Jubileums-Aktuellt”,  utgiven vid  Stockholms Naturvän-
ners 50-årsjubileum 1986:

Stockholms Naturvänner under 40-talet

[Föreningen  arrenderar  sedan  1937  Näsby  Holme,  en  liten
udde i sjön Aspen i Botkyrka] 

Den 10 september 1941 inköptes en roddbåt för 165:- + frakt
och dricks till chauffören 13:-.

1942 uppfördes en klubbstuga på 24 kvm på Näsby Holme.
Kostnad 1.500:- + grund och målning som utfördes av med-
lemmarna. I strålande väder invigdes stugan den 6 september
med tal och kaffebord. Stort arbete för stugans tillkomst hade
utförs  av  sekreteraren  Victor  Grevfors  och  kassören  Märta
Carlsson. Tyvärr så blev uppförandet av klubbstugan orsak till
att föreningen blev uppsagd från området. Föreningen hade
tillstånd att uppföra ett regnskydd på 30 kvm och med moti-
veringen att holmen skulle skyddas såsom naturreservat er-
höll  föreningen ej  förlängt  kontrakt  på  området.  Senast  till
den 14 mars 1946 skulle föreningen vara borta och området
återställt. Möjligheten att få ta vara på resultatet av hårt ide-
ellt arbete stoppades av en petig byråkrati.

Intensivt jagade nu föreningen ett nytt område. 1946 och
1947 fick föreningen disponera Sandholmen vid Tyresö-Brevik
av medlemmen ingenjör Sager. 1948 lossnade det i områdes-
frågan. Flera områden som föreningen fått tips på bl a genom
annonsering besöktes. Genom en förmedlingsbyrå fick före-
ningen i juni tips om ön Stora ldskär. Den 20 juni besökte ett
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20-tal medlemmar Stora Idskär och det blev ett direkt beslut
om att köpa ön. Köpet av Stora Idskär möjliggjordes dels ge-
nom tecknande av andelar och dels genom lån. Priset för Sto-
ra ldskär var 35 000 kronor. Föreningen tillträdde ön den 1
juli.  Besöksantalet  var  första  sommaren  268  vuxna  och  43
barn.

Gymnastikverksamheten  flyttades  efter  några  år  över  till
Sturebadet.  1942 samlades gymnastikverksamheten i  en fri-
stående förening, gymnastikföreningen TRIM. Denna förening
blev dock mycket kortlivad. 1948 måste verksamheten vid Stu-
rebadet läggas ner och 1949 hade föreningen i stället badtid
måndagskvällar  i  Liljeholmsbadet.  1950 och 1951 blev  före-
ningen utan inomhusbad då Liljeholmsbadet var stängt för re-
paration.  Första gången luciafirande omnämns är 1945. Vid
ett kvartalsmöte 16 december anordnades ett mycket stäm-
ningsfullt och uppskattat luciafirande.

18 november 1944 beslöt ett kvartalsmöte att tillsammans
med  Nordisk  Solsport  och  Svenska  Friluftsföreningen  utge
medlemsbladet “Solsport”.

1950  drog  sig  föreningen  ur  detta  samarbete.  Från  och
med 1951 gav nu föreningen ut ett eget medlemsblad “Natur-
vännernas Medlemsblad”.

Frågan om bildande av ett nudistföreningarnas riksförbund
togs upp vid årsmötet 1942. Ärendet hänsköts till  styrelsen.
Aktuella  nudistföreningar  vid  denna  tidpunkt  var  utöver
Stockholms Naturvänner föreningarna Göteborgs Nudistföre-
ning,  Riksföreningen  Solvännerna,  Nordisk  Solsport  och
Svenska Friluftsföreningen. Vid förfrågan erhölls positiva svar
från Göteborgs Nudistförening och Riksföreningen Solvänner-
na. Något riksförbund blev det dock ej denna gång. 1958 gjor-
des ett nytt försök med bättre framgång. I den interimsstyrel-
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se som utsågs för Sveriges Naturistförbund ingick förening-
ens ordförande Edvin Björklund och vice ordförande Robert
Lundström.

Intressanta fotos av nakenkulturen
Vackra  kvinnor  heter  ett  litet  bildhäfte  med aktstudier  och
“naturistbilder”  som  Specialförlaget  i  Stockholm  ger  ut  i
många upplagor under fyrtiotalet. Elfte upplagan utkommer
1946 och i företalet läser man nedanstående betraktelse:

Den stora nakenkulturrörelse, som nu går genom världen, har
verksamt bidragit till bevarandet av vad denna mångbesjung-
na kvinnokropp äger av skönhet och sundhet. Genom naken-
kulturen ha människorna tvingats till att nedlägga mera arbe-
te på att hålla sina kroppar vackra och friska. Kroppsövningar
och solbad ha kommit i ropet och man kan inte längre genom
klädesplagg  dölja  en  vanvårdad  och  ful  kropp.  Alla  männi-
skors kroppar ha varit vackra en gång, då de föddes hit  till
världen. Äro de det icke längre, så är det människans eget fel.

Den största av all konst har genom tidernas lopp varit na-
kenkonsten och de flesta förstå att uppskatta de nakenavbil-
dande  konstverkens  skönhet.  Konventionella  fördomar  ha
hindrat många att uppskatta denna skönhet i verkligheten. En
gång skall  dock mänskligheten stå så högt,  att  den lärt sig
inse, att nakenhet och sexualitet icke behöva förblandas med
varandra.

Aftonbladet hemsöker Näsby Holme
Söndagen den 22 juli  1945 har  AB:s  förstasida rubriken Av
med baddräkterna! och en bild som visar fyra splitt nakna ba-
dare på väg mot sjön:
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Almkvistarna vid Aspen i Botkyrka har varit avundsvärda un-
der  värmeböljan,  då  baddräkterna  varit  ett  allmänt  hatat
plagg, som vanligt folk, var för sig och på ytterst ensliga plat-
ser, gärna tagit av sig. AB “rundfrågade” i söndags på Flaten
100 kvinnor och män sålunda: ville Ni inte hellre bada nakna?
Jojomensan, sa' 48 tappra gossar och 18 hurtiga flickor. Usch
nej, fnös 2 översköterskor så att vattnet slog upp i kaskader
runt dem. Men med viss lätt uträknad reservation ville natur-
ligtvis alla bada nakna. 

Inne i  tidningen återfinns ett  stort  uppslaget  bildreportage
från Stockholms Naturvänners friluftsplats. 

Tidningsfolkets  besök på “holmen”  var  maskerat  som ett
förstagångsbesök av två unga par. Kontakt hade tagits med
föreningen, men inget hade sagts om avsikten att göra ett re-
portage i Aftonbladet. Reportern berättar om uppsökandets
vedermödor:

Soldyrkarna har aldrig haft någon lust att basunera ut det ex-
akta läget för sina “övningar”. Men är man tränad att fråga sig
fram genom allehanda svårigheter så finner man snart den
första skylten med privat-anslag och marscherar tappert rakt
in i lejonkulan. En liten tältstad ligger i en idyllisk dunge. Nak-
na kroppar rullar runt i gräset och frågande ögonpar spörjer
varför man kommer i full mundering.

Väl på plats blir besökarna hjärtligt mottagna och det blir en
del diskuterande om naturism och naturistliv. En av männen
är fotointresserad och det tas ett antal bilder.

Men man har inte ett dugg emot sina nya vänner, som ärligt
talat är alldeles riktiga människor, som hatar all  “falsk blyg-
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samhet könen emellan” och som t. o. m. anser oss stackare i
badbyxor och baddräkt för “sjukliga på något sätt”.

– Det skulle naturligtvis inte gå att genomföra nakenbaderi-
et på de allmänna badplatserna, där det alltid finns element
med en snuskig syn på saker och ting och element, som inte
kan låta andra människor vara i  fred. Vi  måste väl veta det
bäst, som i alla år fått välja och gallra och sovra bland våra till-
tänkta medlemmar. Vi fordrar hänsyn och takt och anser de
sakerna vara av avgörande betydelse för nakenkulturens vara.

Läsaren av reportaget får veta en del om de bestämmelser
som gäller: “Vi släpper in högst 10 procent av dem som söker.
--- Numera kommer ingen man in i den lilla föreningen som
inte kan uppvisa en dam vid sin sida – han må ha aldrig så väl-
lovliga avsikter. --- Skötsamma damer däremot är fortfarande
välkomna utan partner.  ---  Och så är spriten bannlyst inom
området.” 

Besöket  på friluftsplatsen äger rum “en vanlig vardag då
endast 20 – 30 solvänner stryker omkring i det sörmländskt
sköna landskapet på en udde inom Näsbyområdet, 2 mil från
Södermalms centrum.”

Det är en lantlig idyll: 

“--- ingen i Botkyrka socken har ett uns emot deras existens
där – ‘bara dom lär sig stänga grindarna efter sig, så man slip-
per leta efter korna inom deras område’, tillade en ladugårds-
förman.” 

Naturismen i Stockholmsområdet
Aftonbladets reportage ger även en bild av läget inom de två
naturistföreningar som arbetar i huvudstaden:
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Helt approximativt vill man uppskatta Stockholms organisera-
de nakenbadarkår till drygt 300 kvinnor och män. Och efter-
som man icke gärna ruckar på regeln om jämna par är det lätt
att räkna ut proportionerna mellan kvinna och man. Moder-
föreningen  “Hälsa  genom  bad”  [Hälsa  genom  nakenkultur]
har bytt namn – för att underlätta bankaffärerna, var det nå-
gon som sa! – och kallar sig nu Svenska friluftsföreningen.

Om  denna  berättade  amanuensen  och  riksdags-
stenografen Gustaf Titz, att den har omkring 200 medlemmar,
ett stort läger vid Ingarö med prima badvatten och absolut
förbud för medlemmarna att vare sig sprita eller röka. Frisk-
sporten spelar där en dominerande roll. ---

Sedan  utbrytningen  för  tio  år  sedan  har  grevforsarna
[Stockholms Naturvänner]  bott på samma udde. Den tillhör
kronan och nu vill kronan ha den tillbaks, ledningen har haft
10 platser i skärgården på förslag, men så fort tomtägarna får
veta vilken organisation som spekulerar, drar dom på målet. 

Familjeliv och kläder
Redan på den här tiden fanns många föreställning angående
naturisternas  liv  och  levene.  Aftonbladets  reportage  om
Stockholms Naturvänner tar även upp detta. “Blir inte sexual-
livet avtrubbat?”, frågar reportern.

Vad säger  nativitetsprofeterna om detta  sätt  att  öppna kö-
nens ögon på varandra?

Det är inte utan, att man över lag medgav, att detta slag av
konfrontation kan hämma lusten att  sätta barn till  världen.
Men man var samtidigt färdig med att ge exempel på hur na-
kenfamiljerna sätter  barn till  världen lika  rikligt  som andra.
Själv tror jag att den saken blir aktuell först då nästa genera-
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tion – den som badat naken med mamma och pappa och tant
och farbror – är färdiga för äktenskap. Hur kommer de ungdo-
marna att reagera inför varandra?

Även i bokstavlig mening var klädseln på den här tiden gans-
ka tillknäppt. Aftonbladets reportage slutar med denna berät-
telse:

Skulle Naturvännerna vilja värva medlemmar och slå ett slag
för sin sak, så bör dom emellertid göra det just nu under vär-
meböljan, då alla går omkring och svettas i sina badbyxor och
då de helst söker sig till ensamheten för att få bada utan en
trasa på kroppen. En av dem jag träffade på 10 tunnlands-
tomten i Botkyrka hade inte ord nog över för gräsligheterna
med varma kläder.

Han hade döpt sitt barn härom söndagen och varit tvungen
att en stekande solig dag gå omkring i en mörk kostym en hel
dag.

Naturistföreningarna åren efter kriget
Sommaren 1945 har solsportarna årsmöte på Bohus-Björkö.
Kriget i Europa är slut, Norge och Danmark är fria, men det är
fortfarande svårt att resa och på skärgårdsön utanför Göte-
borg råder tillträdesförbud för utlänningar, vilket innebär att
de danska representanterna inte kan delta.

Solsport i Sverige har alltsedan starten 1936 sökt efter ett
eget område och det finns pengar insamlade för ändamålet.
Nu diskuteras ett förslag att istället bygga en “solsportstuga”
på Bohus-Björkö.

Göteborgs Nudistförening har  inget  emot  att  ha Nordisk
Solsport boende på området och Karl Högwall bistår med råd
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och dåd vid byggnationen som pågår under några år. Som-
maren 1947 är Solsportstugan färdigbyggd.

År 1946 är Alf Hedmar ordförande i Riksföreningen Solvän-
nerna i Malmö, men detta år upphör föreningen med all verk-
samhet.  Bakgrunden är  att  Anton B.  Svensson  i  november
1946 blir föremål för rättsliga åtgärder och sedermera dömd
till fängelse. Anledningen har inget med naturismen eller för-
lagsverksamheten att skaffa. Processen blir trots detta en ka-
tastrof för all naturism i Sverige. 

Amy Svensson, som är dotter till Anton B, fortsätter att ge
ut Solvännen under ytterligare halvtannat år,  men 1948 ut-
kommer sista numret av tidskriften. 

Sommaren 1945 blir Stockholms Naturvänners sista säsong
på  Näsby  Holme,  eftersom  myndigheterna  vill  ha  området
som naturreservat. Sommaren 1948 kan dock föreningen eta-
blera sig som ägare av Stora Idskär, en “paradisö” som blir en
stor tillgång för hela Naturist-Sverige. 

––

Från “Jubileums-Aktuellt”,  utgiven vid  Stockholms Naturvän-
ners 50-årsjubileum 1986:

Intervju med Märta Carlsson, NSNV

En  av  våra  äldsta  och  mest  hängivna  medlemmar,  Märta
Carlsson (82) berättar om sitt  44-åriga medlemskap i  NSNV.
Märta har även varit kassör i 29 år och var med och köpte Sto-
ra ldskär år 1948.

(Intervjuare: Alf Hedmar)

Alf: När och varför blev du naturist?
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Märta: Jag älskade sol och grep alla tillfällen att sola hela
kroppen. Under 1942 brukade en kund komma in i den foto-
butik där jag arbetade och tala om hur trevligt man hade haft
tillsammans under den gångna helgen vid en liten sjö. Han
undrade om inte Fröken skulle kunna tänka sig att vara med.
Något sådant kunde jag naturligtvis inte tänka mig.

Men kunden, han hette Viktor Grevfors, var angelägen och
upprepade sitt förslag. Jag blev hembjuden till honom och när
jag träffade hans förtjusande fru,  så tänkte jag, att  vill  hon
vara naken tillsammans med en mängd karlar, så ska väl även
jag våga.

A: Du följde alltså med till Stockholms Naturvänners dåva-
rande område?

M: Ja, det hette Näsby udde och låg vid sjön Aspen i Botkyr-
ka. Området hade 1937 arrenderats av Domänstyrelsen på 10
år. Det var väldigt besvärligt att komma fram till platsen. Man
fick gå på smala stigar över sädesfält och genom skog, men
när man väl kom fram hade man en härlig gräsmatta att ligga
på.

Men jag var  så blyg,  så första  dagen satt  jag ensam vid
stranden. Men nästa dag, när jag såg hur trevligt man hade
tillsammans, så förenade jag mig med dem och sedan var det
inga problem.

A: När blev du kassör i föreningen?
M: Jag hade inte hunnit bli medlem i föreningen, förrän jag

vid ett  föreningsmöte blev utsedd till  kassör.  Jag var sedan
kassör i 29 år.

A: 1946 blev ni tvungna att flytta från Näsby udde. Tack vare
en medlem, John-Henry Sager, fick föreningen hålla till på en
av hans öar vid Tyresö-Brevik. Hur gick det till när ni köpte ld-
skär?
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M: Genom en fastighetsbyrå fick vi erbjudande om ldskär.
Ägaren hette Magnusson och hade en elektrisk firma på Ös-
termalm. Hans fru ville inte bo på ön av rädsla för att de små
barnen skulle gå och ramla i vattnet.

Magnusson hämtade oss själv i sin stora motorbåt. Besöket
på ön gjorde oss alla väldigt entusiastiska. “Den här ön måste
vi få”. 35.000 skulle Magnusson ha för ldskär, 5.000 i handpen-
ning, 15.000 inom två månader och resten 15.000 inom två år.

John-Henry Sager lånade oss de 5.000 i handpenning, 9.000
fick vi in genom att sälja andelar à 50 kr till medlemmarna och
resten, 6.000, la jag till av egna sparmedel.

Vi försökte låna de återstående 15.000 kronorna i olika ban-
ker, men det var nej överallt. Efter ett tips gick jag till Stock-
holms Stads Sparbank och där sa kamrern till mig: “Var så god
och sitt!” Det gjorde mig så överväldigad. Banken var tillmö-
tesgående och ordnade ett lån på 13.000.

A: Vilka byggnader fanns på ön vid köpet?
M: Storstugan, båthuset, 9:an och köket som dock var ma-

terialbod, fullt av verktyg. Storstugan hade stått tom i två år
och var i dåligt skick.

Det fanns en dansbana också, men den rev några ljushuvu-
den.

A: Fanns det några odlingar?
M: Ja,  Magnusson hade kört dit två pråmar med matjord

och planterat plommon- och körsbärsträd och satt krusbärs-
buskar. Träden och buskarna röjdes dock bort av medlemmar
som ansåg att det inte skulle gå att fördela all frukt och alla
bär rättvist mellan idskärsbesökarna.

A: Överfarten till ön skedde ju från Anneberg med roddbåt,
där man måste ha en på släp.
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M: Ja, det var en fru i Anneberg som gav oss tillstånd att gå
över hennes tomt genom skogen ned till  stranden. Så små-
ningom fick vi råd att skaffa en liten motor, som dock använ-
des endast för båtsläpet.

A: Fick man ha egna stugor på Idskär?
M:  Ja,  tre  medlemmar  hade  byggt  egna  stugor.  Men en

energisk  medlem,  Enar,  lyckades  genomdriva,  att  det  inte
skulle få finnas några privata stugor. Två av stugorna överläts
till föreningen, den tredje ägaren rev sin.

Till slut vill jag säga, att jag är glad över att man har vårdat
byggnaderna så väl under senare år och att man genom idogt
arbete har ökat komforten och därmed trevnaden på ön.

Jag vill också passa på tillfället att önska min 50-årsjubile-
rande förening lycka till i fortsättningen!

Renhet, sundhet, skönhet
Frisksporttidningen Swing upphörde 1935 men under några
år  på 1940-talet  utkommer en annan tidskrift  med samma
namn. Denna “Swing” kallar sig “tidskrift för ungdom, modern
musik, sport, dans m. m.” I december 1946 byter Swing ansva-
rig utgivare. Den nya ledningen satsar bland annat på en nor-
disk fotopristävlan avseende nakenbilder under mottot Ren-
het, sundhet, skönhet. 

Bakgrunden är en insändare av signaturen “Student” som
publicerats i Dagens Nyheter och som även återges i Swing:

Om alla redan från barnaåren vandes vid fullständig nakenhet
där sådan är praktisk och hygieniskt motiverad, skulle intres-
set för det sexuella sjunka till sitt rätta värde, och man kunde
se på hithörande ting som naturligt fysiologiska funktioner vid
sidan av andra. Om nakenheten bleve något självklart skulle
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sedlighetsbrotten gå ned högst avsevärt och de pornografiska
tidskrifterna försvinna helt. Påståendet att nakenheten skulle
bli en osedlighetshärd har på ett glänsande sätt vederlagts av
nutida nudiströrelser.  När en välvuxen människa genom en
“moralisk” uppfostran bragts att blygas över den kropp hon
fått är det lindrigt sagt någonting som är galet. Vi måste lära
oss att inse att människan inte blir sämre av vana vid eget och
motsatt köns nakenhet. Och när män och kvinnor – särskilt
ungdom – lärt sig att nakna bedriva bad, gymnastik och idrott
i varandras närvaro har vi tagit ett stort steg framåt mot en
högre sedlig ståndpunkt.

Swing skriver i sin kommentar:

När man döljer något är det något ont, skamligt eller fult eller
dåligt samvete. Vanligtvis. Öppenhet och ärlighet är en ledan-
de teori i uppfostran och umgänge. Dock ej när det gäller det
dyraste, heligaste, skönaste äga: Våra kroppar. Adam och Eva
började där med att skämmas för vad Gud har skapat. T. o. m.
grekerna, som eljest visat vägen att i konsten framhäva den
gudomliga skönheten i  helt  blottade kroppar  delade ibland
känslan av “synd” i detta. Homeros låter t. ex. Odyssevs inför
Navsikaa och hennes tärnor “skyla sin manliga blygd”.

Varför blygas för kroppen? Och blygas vi för att vi äro ska-
pade med organ för fortplantning, naturens heligaste under,
ha vi dumma människo-apor trott oss tvungna till under alla
de sekler, vi  dragits med en s.  k. kultur. Ty naturmänniskor
blygas ej, i varje fall ej förrän “kulturen” lärt dem. 

Uppropet i Swing beledsagas av två nakenbilder, av danskt re-
spektive norskt ursprung.
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– Tyvärr får vi aldrig veta hur det gick med den utlysta foto-
tävlingen. Swings nya ledning lyckades inte åstadkomma fort-
satt utgivning, decembernumret 1946 blev tidskriftens sista.

––
Aftonbladet  publicerar  den  20  november  1948  en  bildsida
med fotografier tagna i Sturebadet under Stockholms Natur-
vänners badtid:

Borsta mig på ryggen

Nudisternas portar öppnades igår för AB:s medarbetare och
fotograf.  Portarna  hörde  till  det  hygieniska  centrum  som  i
dagligt tal går under namnet Sturebadet där stans nudister i
föreningen Stockholms naturvänner kulna höst- och kalla vin-
terdagar bedriver sin kult en gång i veckan. Så fort solen tittar
fram på vårkanten och temperaturen är anständig kilar de ut
till sin nyförvärvade ö, Idskär.

Nudisterna är ett synnerligen idealistiskt släkte, som anser
att alla den moderna civilisationens komplex sjunker ihop som
torra korvskinn, så fort kläderna kommer av kroppen. På så
sätt framstår den ena inte finare än den andra. Den bland på-
klädda svenskar så ivrigt grasserande titelsjukan är bortsopad
och alla duar varann.

Det rådde också en glad och otvungen stämning när  AB
hälsade på. Man gymnastiserade, bastade, hoppade och sim-
made i bassängens klara vatten. Den otvungna kyskheten im-
ponerade. Stockholms naturvänner är ingen sluten klan som
är rädd för insyn utan varje frisk människa, man eller kvinna,
är hjärtligt välkommen att ansluta sig till  det som ordföran-
den, hr Nils Överstad, betecknar som ett embryo till en kollek-
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tiv demokratisering av alla samhällsklasser i Sverige, nudiströ-
relsen. Han besvarar gärna förfrågningar av intresserade.

I övrigt torde bilderna, som är tagna i och kring bassängen
ge synligt belägg för den stämning och anda som råder hos
de stockholmska nakendyrkarna. Kommentarer överflödiga!

Vid Albysjön sydväst 
Stockholm 1946. 

Flickan heter Aina Fasth
Foto: Georg Lindsten.

Fri naturism
Vare sig det  är fred eller krig
så  fortsätter  folk  naturligtvis
att  bada som de är  skapta.  I
Stockholm samlas en del natu-
rister vid Albysjön i Fittja. 

Från Karlskrona berättas att
kronans  män  på  permission
tar med sig sina flickvänner ut

till Almö, ett avsides beläget badställe. 
Och ibland skriver  tidningarna om roliga nakenbad.  I  en

känd stockholmstidning kan man 3 augusti 1945 läsa följande
notis:

Nakenbaderska i Sandhamnsstormen.
Från Aftonbladets utsände medarbetare.

SANDHAMN, fredag
Den stormiga nattens pinsammaste intermezzo inträffade

härom natten, då en ung dam, som av lättförklarliga skäl vill
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vara anonym, gick ombord på en låst jakt för att naken hoppa
i böljorna. Då hon avsvalkad kravlade sig upp hade kläderna
blåst i  sjön och hon fick gå till  sitt – endast iförd skor. Den
unga damen lär förresten ha sprungit mycket fort, berättar en
av de förtjusta herrar, som förvånad åsåg “evenemanget”.

Naturister vid Albysjön 1946.: Mannen närmast kameran är 
Ajo Allinger

Till höger: Tre glada naturistflickor. Foto: Georg Lindsten

I  Stockholm arbetar  den unge fotografen K W Gullers som
med början 1946 producerar en rad fotoböcker om Sverige
och svenskarna. I  “Sweden”, som ges ut 1947 av ett  ameri-
kanskt förlag, finns två bilder av en nakenbadande kvinna i
solglittrande skärgårdsmiljö:
 “Stockholms  skärgård  med  dess  tusentals  öar  ger  många
möjligheter för sommarsport. 
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Där finns strandområden nog för var och en att njuta av sol
och vatten i avskildhet.” 

Bilderna  väcker  sensation,  särskilt  i  Storbritannien,  och
präglar för lång tid den engelskspråkiga världens uppfattning
om badsederna i Sverige.

Utvecklingen i grannländerna
Ute i Europa återuppstår naturismen efter krigsårens anarki. I
Tyskland ligger verksamheten i ruiner och även i Frankrike tar
det tid innan föreningarna kommer i gång. I Storbritannien
får däremot naturismen ett uppsving under de första fredsså-
ren. Under kriget har många britter tjänstgjort i varma länder
och där gjort bekantskap med soldyrkan och frilufts liv. Sedan
tidigare  finns  flera  olika  naturiströrelser  i  Storbritannien,
bland dem ”Solbadarsällskapet” som dock använder minimala
soldräkter. Men det finns också renläriga nudister som även
är nakna inomhus i hotelliknande klubblokaler. Svenska natu-
rister reser i västerled och kan berätta om dessa företeelser.
Till och med sällskapsdans där kontrahenterna är splitt nakna
förekommer... 

Pressrevy och tidningssamarbete
År 1947 startas Solsportfrämjandet av några entusiastiska sol-
sportare. Det är en fristående organisation som skall  stödja
föreningarna  genom  pressbevakning  och  publiceringsverk-
samhet.  Under  1947  och  1948  utkommer  sammanlagt  tre
nummer av Solsportarnas Pressrevy som består av pressklipp
med kommentarer. Redaktörer är Ajo Allinger och Alf Hedmar
som nu övergått till Nordisk Solsport. I redaktionen finns även
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Birger Drake i Uppsala, som 1958 blir invald i den första sty-
relsen för Sveriges Naturistförbund. 

De fyra naturistföreningarna, Göteborgsföreningen, de två
Stockholmsföreningarna och Nordisk Solsport,  samarbetar  i
tidskriften Solsport som alltjämt trycks i Valdemarsvik. Även i
övrigt sker samverkan och i Stockholm deltar Svenska Frilufts-
föreningen i den badverksamhet som Stockholms Naturvän-
ner anordnar. 

Nordisk Solsport i Sverige
På Solsports årsmöte 1947 utses ingen svensk ordförande, ef-
tersom förbundsordföranden nu anses kunna leda hela det
skandinaviska förbundet. Redan 1948 återgår man dock till att
utse en svensk ordförande, det blir Edvard Lindberg i Nora,
som får uppdraget. Han kommer att kvarstå i denna befatt-
ning till 1959.

Och 1949 slutar epoken Ajo Allinger – inom svensk natu-
rism. Familjen Allinger, som nu består av Ajo med norsk hust-
ru och ung son, utvandrar till Brasilien där Ajo snart rapporte-
rar, att han hittat ett nakenbadställe vid den blå oceanen... 

Stockholms Solsportklubb upphör med verksamheten. Ing-
en ny entusiast finns som kan ta upp Ajos mantel. Efter 13 år
är Nordisk Solsport i Sverige tillbaka där man började 1936,
en förening utan lokalavdelningar med medlemmar runt om i
landet. Solsportstugan på Bohus-Björkö blir den fasta punk-
ten i föreningens verksamhet. 
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"Fyrtiotalsnaturismen"
Krigsåren är en prövotid för den unga naturiströrelsen i Sveri-
ge.  De  två  föreningarna  i  Stockholm,  Göteborgsföreningen
och Nordisk Solsport består provet, medan all organiserad na-
turism i Malmö försvinner från arenan, när tidskrifterna läggs
ner och andra komplikationer tillstöter. Sommaren 1946 blir
sista säsongen för Solhagen utanför Malmö, och det  skulle
dröja elva år innan något nytt naturistområde öppnas i denna
landsända.

De små friluftsplatser som under fyrtiotalet upprättas i en
del landsortsstäder och i östra Skåne blir kortlivade, och för-
svinner till  synes spårlöst ur naturismens historia. Långebro
vid Yngsjö finns dock kvar till 1948.

För den svenska delen av Nordisk Solsport innebär efter-
krigsåren  ingen  nytändning  av  verksamheten.  När  Stock-
holms Solsportklubb upphör 1949 finns inte längre några lo-
kalavdelningar, och medlemmarna är spridda runt om i Sveri-
ge. Under fyrtiotalet tillkommer ingen förening som blir be-
stående,  och  de  fyra  föreningar  som  är  verksamma  1950
grundades 1932 och 1936: 

– Svenska  Friluftsföreningen  med  område  vid  Återvall  på
Ingarö,

– Göteborgs Nudistförening med område på Bohus-Björkö,
– Stockholms Naturvänner med naturistön Stora Idskär och

bad inomhus under vinterhalvåret,
– Nordisk Solsport.

Stora Idskär är den enda friluftsplats som tillkommer under
fyrtiotalet och det är ingen reell utökning; naturistön som in-
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köps  1948  ersätter  Näsby  Holme,  det  område  som  Stock-
holms Naturvänner måste lämna våren 1946.

“Naturismens träd” har alla de tre grenarna i behåll: Frisk-
sport och fysiska aktiviteter, rekreation i naturen, respekt för
hälsolära  och  näringslära.  –  Principerna  från  trettiotalet  är
oförändrade. Målet är enligt professor Almkvist “kroppslig och
själslig hälsa”.
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1950-talet

Naturist-Sverige 1950
Svealand
Stockholmsområdet

Svenska Friluftsföreningen 1932
Återvall på Ingarö 1933 F
Stockholms Naturvänner 1936
Stora Idskär 1948 F

Götaland
Göteborgsområdet

Göteborgs Nudistförening 1936
Bohus Björkö 1938 F

Bohuslän
Bohusläns Nakensportare 1938

Riksförening
Nordisk Solsport 1936

F – Föreningsområde

Femtiotalets Sverige
Det här är den svenska efterkrigsidyllens årtionde. Välstånd
och framtidstro präglar det svenska samhället. Hemmafruar
finns i de flesta familjer. Både frilufts- och inomhusbadande
blir nu populära fritidssysselsättningar men på de kommuna-
la badplatserna är det textil som gäller. En tvådelad baddräkt
för kvinnor, den så kallade bikinin, lanserades i Frankrike 1946

182



1950-TALET

men acceptansen i Sverige är ännu låg. I simhallarna är det i
regel nakenbad, men män och kvinnor under skilda tider. 

Organiserad naturism 
Naturistföreningarna i Sverige är fortfarande svaga efter på-
frestningarna  under  1940-talets  krigsår  och  förvecklingar
inom naturismen i Skåne. Inom föreningssfären händer inte
mycket  under  femtiotalets  första  år.  –  Svenska  Friluftsföre-
ningen  på  Ingarö,  Göteborgs  Nudistförening  på  Bohus-
Björkö, Stockholms Naturvänner på Stora Idskär; allt är frid-
sam idyll  och naturistisk gemenskap. Den svenska delen av
Nordisk Solsport har inget eget område men Solsportstugan
på Bohus-Björkö är en mötesplats.

Samarbetet  mellan  de  fåtaliga  föreningarna  fungerar  väl
och medlemmarna kan besöka varandras områden. – Den or-
ganiserade naturism som förekommer i  Sverige är helt  och
hållet  en  fråga  för  naturistföreningarna,  inga  statliga  eller
kommunala instanser har något intresse av att främja naken-
bad och naturism. 
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Fri naturism
På friluftsplatserna kan de föreningsanslutna känna sig rela-
tivt trygga. De fria naturisterna, de som vill bada utan kläd-
tvång, utsätts stundom för polisens razzior när badandet sker
i närheten av städer och bebyggelse.

Längre ut i  skärgårdarna och den gröna idyllen kan dock
ingen övervakning ta kål på fria och sunda badvanor. I filmen
Sommaren med Monika (1953) skildras två ungdomar som le-
ver improviserat naturistliv i skärgården. Samma år kommer
Evert Taubes visa Den lycklige nudisten, mera känd som “Nu-
distpolka”. 

Nakenbad på film förekom i  några svenska produktioner
under fyrtiotalet, I paradis...  (1941) och Bara en mor (1949).
Under femtiotalet blir filmbadandet en vanlig företeelse. Hon
dansade en sommar (1951), Gycklarnas afton (1953) och I rök
och dans (1954) har alla nakenbadscener. 

I Stockholms och Göteborgs utkanter finns ställen där an-
hängare av gemensamt nakenbad träffas, och även vid Böda-
bukten på Öland, på skånska sydkusten, i badparadisen Tylö-
sand  och  Mellbystrand  utanför  Halmstad  och  i  Bohusläns
klipplandskap vid havet ägnar man sig åt naturenligt badan-
de. 

Naturistresorna går till  franska Ile du Levant utanför Côte
d'Azur  eller  till  den tyska Nordsjöön Sylt.  År  1950 öppnas i
Montalivet vid den franska Atlantkusten det första stora se-
mesterområdet för naturister. I Västtyskland går FKK-rörelsen
starkt framåt och många nya naturistföreningar bildas.
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En ny naturisttidskrift i Sverige!
Den i  Valdemarsvik utkommande Solsport  är  och förblir  en
mycket anspråkslös tidskrift. Olle Schmeling har 1948 överlåtit
tryckeriet till annan ägare, men han är kvar i köpingen och ar-
betar fortfarande som Solsports redaktör och ansvarige utgi-
vare. 

I Örebro finns Karl-Johan Saarväli (f. 1916), en inflyttad est-
ländare, som också han har ett tryckeri och driver förlagsverk-
samhet. Han äger även en tobaksaffär där tidningar säljs. En
dag blir han kontaktad av Olle Schmeling angående försälj-
ning av Solsport. – Saarväli är intresserad av idrott och har er-
farenheter  av  “nakenkultur”  som scoutledare  i  Estland  före
kriget. Han har även besökt Göteborgs Nudistförening på Bo-
hus-Björkö och känner Karl Högwall.

Karl-Johan  Saarväli  är  snart  i  färd  med  att  starta  en  ny
svensk naturisttidskrift. Olle Schmeling får erbjudande att bli
ansvarig utgivare och accepterar detta efter viss vånda. Bild-
tidskriften Tidlösa utkommer med sitt  första nummer 1951.
Mottot “för livsbejakande, vidsynt och fördomsfri åskådning”,
ärvt från Dagbräckning, används det första året. 

Tidskriften har ingen formell anslutning till den organisera-
de naturismen i  Sverige.  Huvudinnehållet  är “naturistbilder”
och en stor del av fotografierna kommer från utlandet.

Helios, tidskrift för livsreform, är en annan naturistpublika-
tion som utkommer på Saarvälis förlag i Örebro åren 1952 –
1965. Helios är en svensk version av Sonnenstrahl, en tysk tid-
skrift.  Bildsidorna levereras från Tyskland och kompletteras
med textsidor i Sverige. Bilder och text har som regel inget
sammanhang.
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Eskilstuna igen
År  1954  bildas  åter  en  naturistförening  i  västra  Sörmland,
namnet är nu Eskilstuna Solvänner. Även denna förening blir
dock kortvarig och verksamheten torde ha upphört 1957.

Planer på ett naturistförbund
Karl-Johan Saarväli  är inställd på att få fart på naturismen i
Sverige. Han och hans hustru blir 1952 medlemmar i Nordisk
Solsport. I Tidlösa finns adressförteckningar till  naturistföre-
ningarna och reportage från friluftsplatserna. “Tidlösas klubb”
dyker upp i spalterna, och målsättningen för detta projekt är
att starta lokalföreningar runt om i landet.

Frågan angående ett svenskt naturistförbund har av och till
funnits på dagordningen alltsedan de första naturistförening-
arna bildades i början av 1930-talet. Olle Schmeling, den an-
svarig utgivaren för Saarvälis tidskrift, lägger nu fram tanken
på ett  naturistförbund för  att  öka  samarbetet  mellan före-
ningarna och föra gemensam talan gentemot myndigheterna.
Saarväli har också kontakt med Erik Holm, som i Danmark ger
ut naturisttidskriften Sol og Sundhet. Erik Holm är starkt en-
gagerad  i  det  internationella  naturistsamarbetet;  även  han
tycker att Sverige bör ha ett naturistförbund!
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Olle Schmeling avlider

Naturistpionjären Olov Karsten Schmeling
(1889-1953)

Bild från Tidlösa, nr 1 1954

I  december 1953 omkommer Olle Schmeling till  följd av en
tragisk  trafikolycka  i  Valdemarsvik.  Boktryckaren  har  under
sitt liv lidit av en tilltagande dövhet och detta handikapp tros
ha varit en bidragande orsak till olycksförloppet.

Karl  Högwall,  ordförande i Göteborgs Nudistförening, blir
Schmelings efterträdare som ansvarig utgivare för Tidlösa.

Karl-Johan Saarväli engagerar sig nu i förbundsfrågan. Vid
ett möte i Stockholm 12 mars 1955 tillsätts en kommitté, där
Stockholms Naturvänner, Svenska Friluftsföreningen och Nor-
disk Solsport är representerade.

Internationellt samarbete
Den  europeiska  naturistunion  som  bildades  på  1930-talet
hade av lättförståeliga skäl svårt att arbeta vidare under krigs-
åren. Kansliet flyttade till London, men även under senare de-
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len av 1940-talet var naturistsamarbetet mycket obetydligt. I
september  1951 samlas  representanter  för  sju  nationer  på
Chestnut Grove utanför London, ett område som tillhör North
Kent Sun Club, för att förbereda bildandet av ett internatio-
nellt förbund. Erik Holm från Danmark är den ledande kraf-
ten.

Sommaren 1952 genomförs i  Thielle,  Schweiz,  den andra
Världsnaturistkongressen  efter  kriget.  Mål:  Hälsa  genom
sport, gemensam nakenbadning och avhållsamhet beträffan-
de tobak och alkohol. 

Den 23 augusti 1953 bildas Internationella Naturistfedera-
tionen,  INF,  vid  den  tredje  internationella  kongressen,  på
Montalivet utanför Bordeaux i Frankrike. 15 länder har dele-
gater vid mötet. “Gymnastisk naturism” som inkluderar solbad
och andra fysiska övningar, samt dietisk, terapeutisk och soci-
al naturism förordas. Alla medlemmar skall visa tolerans mot
alla naturistbruk, som vegetarianism och nakenhet, även om
de ej själva omfattar dessa åsikter. – Karl-Johan Saarväli, som
denna sommar besöker den franska naturistön Ile du Levant,
beklagar att Sverige inte är representerat vid det internatio-
nella naturistmötet.

Även  den  fjärde  naturistkongressen,  i  augusti  1954,  blir
utan  svenskt  deltagande.  Danmark  representeras  vid  detta
tillfälle av Eila Pfeiffer och Søren Sørensen från danska Nor-
disk Solsport. Erik Holm väljs till  president för INF och kom-
mer att stå kvar i befattningen i åtta år.

I september 1956 är det dags för en svensk entré i de inter-
nationella naturistsammanhangen. Våren 1956 bildas Örebro
Naturistförening  av  Karl-Johan  Saarväli  och  på  INF:s  femte
världskongress i  Hannover deltar han som representant för
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denna förening. Något svenskt naturistförbund finns inte vid
denna tidpunkt,  men Örebro Naturistförening lämnar in en
ansökan om anslutning till INF. 
––
Not.  I  och  med  att  Internationella  Naturistfederationen  nu
finns så vinner ordet “naturist” i sin nuvarande betydelse in-
steg i svenska språket. De första föreningarna i Sverige som
antar  benämningen  är  Örebro  Naturistförening  1956  och
Borås  Naturistförening  1957  (namnbyte  till  Västergötlands
Naturistförening 1968).

---
Mot bakgrund av SNF:s 25-års jubileum berättar Edvin Björk-
lund om 1950-talet  då naturistförbundet bildades.  Från Till-
sammans, nr 3 1982:

”Örebro Naturistförening inbjöd till möte”

Föga kunde man ana på 50-talet när vi några stycken var och
en på sin ort och tillsammans försökte samla de olika före-
ningarna till ett förbund, att det skulle bestå och leva vidare
med nya friska krafter. Inom NSNV [Stockholms Naturvänner]
lutade det ju direkt mot avslag, men jag lyckades få frågan till
bordläggning. Nästa gång vi hade frågan uppe var den bättre
förberedd och fördelarna för medlemmarna framhölls.  Men
det fick ej kosta något?!

Saarväli i Örebro var ofta till Stockholm i affärer och ibland
uppsökte han mig. Han var då den drivande kraften för ett
förbund. Han hade haft förbindelse med Karl Högwall i Göte-
borg och Boråsarna samt Lindberg i Nora [Nordisk Solsport].
Jag hade varit  ute till  Återvall  [Svenska Friluftsföreningen] –
som redan då var på väg att bli en sommarstugeförening. Jag
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hade tidigare tillhört Göteborgsföreningen och Högwall  och
jag hade ibland talat om ett ev. förbund. Det var på den tiden
boktryckare Schmeling brukade semestra på [Bohus-] Björkö.
Han drog sig ibland upp till någon vrå högt uppe bland ber-
gen och skrev  någon artikel  till  sin  tidning som han sedan
tryckte på sitt tryckeri i Valdemarsvik.

Ja  –  så  småningom hade vi  jämkat ihop våra synpunkter
inom resp. föreningar och Örebro Naturistförening inbjöd till
möte på Björkö i Hjälmaren den 11 aug 1957 där Sveriges Na-
turistförbund bildades.  Det  frö  som då såddes vårdas  med
omsorg och med olika framgång, och har nu överlevt de förs-
ta 25 åren. Får vi nu myndigheterna villiga att räcka en hjäl-
pande hand på flera orter i vårt land och SMHI låter solen ski-
na över oss som under de härliga dagarna vi hade vid badet i
Sandviken under  25-års  jubileumet  –  då är  väl  nästan våra
önskningar tillgodosedda.

Ett expansivt år!
1957 är ett stort år i den svenska naturismens historia. Året
börjar med att sex föreningar går ihop och uppmanar Halm-
stads kommun att öppna en del av stranden vid Tylösand för
nakenbad. Framställningen får dock inget gensvar hos makt-
havarna. – De sex föreningarna är Eskilstuna Solvänner, Göte-
borgs  Nudistförening,  Nordisk  Solsport,  Stockholms  Natur-
vänner, Svenska Friluftsföreningen, Örebro Naturistförening.

Under våren bildas två nya föreningar, i Borås och Karlstad.
– Föreningsbildningen i Borås är intressant. I staden fanns re-
dan på 1940-talet en friluftsplats. Nu verkar “Sund Ungdom”,
en frisksportverksamhet för barn och ungdomar,  som 1956
övergår till att tillämpa naturismens principer. Föreningen ge-
nomför ett ungdomsläger på Bohus-Björkö. År 1957 tillkom-
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mer så Borås Hälsovänner där Sund Ungdom ingår som en
sektion. Föreningens andra sektion är Borås Naturistförening.

Redan 1934, när det bara fanns några enstaka naturistföre-
ningar i  Sveriges land,  diskuterades möjligheterna att  bilda
ett naturistförbund. De tankarna resulterade 1936 i skapan-
det av det nordiska naturistförbundet som senare bytte namn
till Nordisk Solsport.

Även  under  1940-talet  var  förbundsfrågan  flera  gånger
uppe på dagordningen, men någon framgång blev det inte.
Det organisationsarbete, för att förbereda ett svenskt natu-
ristförbund, som Karl-Johan Saarväli startade 1955, och som
fortsatte under 1956, ger nu resultat. 

Beslut att bilda “Svenska Naturistförbundet”
I slutet av sommaren 1957 kallas representanter för naturist-
föreningarna till ett sammanträde på Björkön i Hjälmaren. Det
är Örebro Naturistförening som är värd för mötet. 

Den 11 augusti 1957 beslutar de elva delegaterna, två kvin-
nor,  nio  män,  att  “Svenska  Naturistförbundet”  skall  bildas.
Edvard Lindberg, ordförande för Nordisk Solsport, är mötets
sekreterare. Karl-Johan Saarväli blir ordförande i den interims-
styrelse som tillsätts:  “Det  viktigaste är inte att  vara naken,
utan att vara ute i naturen.” – Tobak och alkohol uppges vara
“förbjudna”. 

Övriga medlemmar i styrelsen är Karl Högwall, Göteborg,
Edvin Björklund, Stockholm, och Edvard Lindberg, Nora. 

Sällskapet Svanrevet
Under  sensommaren  bildas  Sällskapet  Svanrevet  i  Malmö.
Föreningen består av de sista nakenbadarna på Falsterbonä-
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set som trängda mellan textilbadare och avog ortsbefolkning
söker efter en fristad. De får disponera ett markområde in-
nanför det stora sandrevet i Skanör, på norra delen av halvön.
Därmed finns åter ett naturistområde i sydvästra Skåne.

––
Från Nerikes Allehanda, den 12 augusti 1957:

”Nakna kongressmedlemmar bildade egen 
riksförening”

Första förbundsuppgift, strand för nakenbadare
Örebro Naturistförenings sommarparadis i Hjälmaren blev på
söndagen historisk mark, så tillvida att Svenska Naturistför-
bundet,  som skall  vara en riksförening för landets nudister,
stiftades.  Ett  femtontal  nudister  från  Stockholm,  Göteborg,
Borås och Örebro hade mött upp tillsammans med minst lika
många representanter för  pressen.  Vid sammanträdet,  som
kombinerades med solbad på en gräsmatta,  valdes direktör
Karl-Johan Saarväli till förbundets ordförande. Svenska Natu-
ristförbundets syfte förklarades vara “att genom sund och na-
turlig livsföring befrämja livsglädje, hälsa och kroppens skön-
het, samt att genom psykisk fostran uppnå moraliskt sunda
seder”. Direktör Saarväli, ordförande även i Örebro Naturist-
förening, omtalade att den nya föreningen skall  ta som sin
första uppgift att anlägga en stor badplats, där allmänheten
skall kunna bada utan kläder.
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Tyskland är nudismens föregångsland framför andra. Där
förekommer vid flera badorter, ön Sylt t.  ex.,  dels en vanlig
strand, eller textilstrand, som det heter på nudistspråk, dels
en strand för nakenbadare. Hittills har svenska myndigheter
inte visat naturisterna någon större förståelse, och eftersom
ingen av de sju nudistföreningar,  som hittills finns i  landet,
har särskilt lysande ekonomi, har man heller inte kunnat köpa
mark privat.

Fotograf blev nudist
Ett annat av Riksförbundets syften är, säger dir. Saarväli vida-
re, att genom pressen ge allmänheten sund och saklig upplys-
ning om vad det egentligen är, vi sysslar med.

Journalist- och fotografuppbådet, som samlats på ön, fick så-
lunda på söndagen uppleva nakenbad i bästa nudiststil. En fo-
tograf blev därvid så entusiastisk att han hoppade i  vattnet
med bara en kamera runt halsen. Vidare spelade man bad-
minton och solbadade. Dagens höjdpunkt var dock samman-
trädet då Svenska Naturistförbundet bildades. Vid mötet när-
var representanter för fyra av de sju nudistföreningar,  som
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hittills finns i landet. Sammanlagt har Sverige c:a 600 organi-
serade nudister, av vilka ett 60-tal finns i Örebro.

Vid söndagens möte beslöts, att nästa riksstämma skall hål-
las på Bohus Björkö i juli 1958. Med de stolta orden “denna
dag skall  gå till  nudismens historia” avslutade så Karl-Johan
Saarväli mötet.

Naturisterna återvände därefter till  böljorna. Vi andra tog
båt till påklädda trakter.

“Front mot kulturellt onaturligt”
Även Örebro-Kuriren har den 12 augusti 1957 ett stort uppsla-
get bildreportage från mötet på ön i Hjälmaren:

Allmänhetens och myndigheternas inställning till nakenkultu-
ren har förändrats ofantligt på senare år. Nu är det inte längre
så vanligt att man sammankopplar nakenhet med omoral. Vi
naturister propagerar för att man skall bada naken och solba-
da i den “kostym” vi alla har vid skapelsen. Vi predikar betydel-
sen av att komma i nära kontakt med naturen och vänder oss
mot kulturell onaturlighet. Det är hälsosammast att bada utan
förklädnader av olika slag och vi tycker inte att bikinibaddräk-
ter och små simbyxor gör den badande mer moralisk. Unge-
fär  så  sammanfattade  direktör  Karl-Johan  Saarväli,  Örebro,
när han berättade om naturiströrelsen minuten efter det man
bildat ett riksförbund, Svenska Naturistförbundet.

Reportern berättar i  lyriska ordalag om det naturenliga och
nakna mötets naturliga omgivning:

Grönskan är ypperlig, ja den 500 meter långa stigen som led-
de  till  Örebro  Naturistförenings  sommarviste  –  en  gammal
bondgård  –  liknade  rena  djungelstigen.  Lövträden  hängde
över stigen så att det bildades en tunnel, gräset växte högt,
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det var snårigt och ogästvänligt på sidan om den lilla väg som
tusen fötter trampat. Och man berättade, när vi marscherade
dit, att ibland dyker det upp älgar och rådjur härute.

“Kuriren” omtalar att naturiströrelsen har omkring 600 med-
lemmar i Sverige, däribland ett 60-tal i  Örebro Naturistföre-
ning. Reportaget avslutas: 

“ --- så småningom blev det kaffe. Men ingen tog fram en ci-
garett  efter  påtåren.  Naturisterna  har  nämligen  en  princip
som de håller hårt på: ingen tobak och ingen sprit vid deras
kolonier. Gifter av det slaget hör inte till den naturliga livssti-
len, menar man med all rätt.”

De två bilderna från mötet på Hjälmarens Björkö, 11 augusti
1957, är hämtade från Tidlösa, nr 10 1957.
Nedan: Karl Högwall, Edvin Björklund, Karl-Johan Saarväli, 
Edvard Lindberg
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“Naturbarn”
Se,  den populära  veckotidskriften,  missade  bevakningen av
naturistmötet på Björkön i Hjälmaren. I nr 34 1957, publiceras
dock  en  intervju  med  “Karl-Johan  Saarväli,  nakenhövding  i
Örebro”. Det är Gits Olsson som för pennan. Här några utdrag
ur den humoristiska artikeln:

Vad vill naturisterna, den nya typen av nakenbadare, som nyli-
gen bildat ett riksförbund? Jo, man vill ge mänskligheten luft,
vatten, ro, lugn, rätten att bada naken och tidningen Tidlösa.
---

För några dagar sedan landsteg 15 män och kvinnor på en
holme i grannskapet för att kämpa för friheten att bada na-
ken. Man satt utan kläder i gräset och bildade Svenska Natu-
ristförbundet. --- Örebrodirektören Karl-Johan Saarväli valdes
till ordförande och så hurrade man för nakenheten så att ko-
stymerna skamset slokade på sina spikar. --- 

Vad vill Sv. Naturistförbundet? Direktör Saarväli ger snabbt
svar på frågan: – Naturismen är en livsåskådning som omfat-
tas av naturister världen runt. Naturistklubbarna i Sverige be-
höver ett riksförbund, ett organ för spridandet av bättre för-
ståelse för naturismen. ---

Naturismen  är  en  livsåskådning  som  vill  främja  en  sund
livssyn och en sund syn på nakenheten, de människor som vill
bada nakna gemensamt ska tolereras. Kärnan i livsåskådning-
en är dock att människan ska ha luft, vatten, ro och lugn. Till-
baka till  naturen,  utropar herr Saarväli  i  likhet  med en viss
Rousseau. --- 

Tidningen Tidlösa, en av de två tidskrifter som dir. Saarvälis
båda förlag i Örebro ger ut, är uppe i 14.500 ex f. n. Är han all-
deles säker på att tidningen köps av folk med ett sunt intresse

196



1950-TALET

för nakenkultur... är det inte så att en massa snuskhumrar kö-
per den för nakenbildernas skull?

–  Naturligtvis, det är meningen. Ju fler människor som får
se  nakenbilder,  ju  större  spridning den nakna kroppen får,
desto större utsikter har vi att “vänja” folk till en naturlig och
sensationsfri syn på nakenheten. Många läsare skriver till oss
och vittnar:  De har  köpt  tidningen för  nakenbildernas  skull
men sedan råkat läsa texten intill bilderna och fått ett sundare
intresse för nakenheten. --- 

Hur som helst har naturistklubbarna i landet fått ett riksför-
bund och nu skall det bigotta motståndet mot nakenbad bry-
tas ned. I första hand siktar man på att ordna naturistbadplat-
ser  landet  runt.  Man vädjar  till  pressen om hjälp,  erbjuder
pressen fotografera på nakenbadplatserna (förbundsmedlem-
marna slipper plåtas, styrelsen “offrar” sej) och skall överhu-
vudtaget slå ett slag för rätten att bada som Vår Herre menat
att man ska bada. 

Alla föreningar ansluts till SNF!
Sveriges Naturistförbunds första årsmöte, eller “riksstämma”,
hålls 27 juli 1958 på Bohus-Björkö. Åtta föreningar ansluts till
förbundet, det är samtliga som är verksamma i Sverige:

Svenska Friluftsföreningen (grundad 1932)
Göteborgs Nudistförening (1936)
Stockholms Naturvänner (1936)
Nordisk Solsport (1936)
Örebro Naturistförening (1956)
Borås Naturistförening (1957)
Karlstads Naturistförening (1957)
Sällskapet Svanrevet (1957).
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Karl-Johan Saarväli väljs till ordförande för Sveriges Naturist-
förbund. Enligt årsmötets beslut blir föreningarnas avgift till
förbundet 50 öre per medlem och år. Tidskriften Solsport skall
vara SNF:s organ. SNF beslutar att söka medlemskap i Inter-
nationella Naturistfederationen och att sända två delegater,
Karl-Johan Saarväli och Edvin Björklund, till Världskongressen i
Woburn i Storbritannien. 

Georg Lindsten med dotter på Hjälmarens Björkö 1957,
samma äng där naturistförbundet bildades. 

Foto: Georg Lindsten

Stadgar för Sveriges Naturistförbund § 1

Förbundet skall genom stöd åt föreningarna och genom egna
initiativ hos myndigheter och allmänna opinionen skapa för-
ståelse och respekt för naturismen som folkrörelse och där-
med som praktiskt resultat söka uppnå, att institutioner och
samhälle ställer lämpliga badstränder och friluftsområden till
naturismens förfogande. (Citerat efter Tillsammans.)
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Tidskriften Solsport – två nya försök
När Olle Schmeling avlider i  december 1953 innebär det en
katastrof även för den lilla månadstidskriften Solsport.  Nr 1
1954 utkommer först  i  september.  Karl  Högwall,  Göteborgs
Nudistförening, blir ansvarig utgivare och Edvard Lindberg i
Nora huvudredaktör. Edvin Björklund, medlem i Stockholms
Naturvänner och verksam i  den grafiska branschen,  anlitas
för att trycka tidskriften.

Årgången 1954 består av två nummer. Avsikten är att ge ut
tidskriften varannan månad och 1955 kommer fem utgåvor.
Åren 1956 och 1957 blir det dock utgivning i stencilerat utfö-
rande i A4 format.

Under 1958–1959 görs ett sista försök att få igång en tryckt
tidskrift. Solsport återkommer med sammanlagt åtta nummer
tryckta av Björklund i  Stockholm. Göteborgs Nudistförening
samt svenska och danska Nordisk Solsport har tidskriften som
medlemsblad.

Örebro, Karlstad, Borås och Skanör
Den nya föreningen i Örebro startar 1956 med naken inom-
husgymnastik och bastubadande. Sommaren 1957 hyrs Björ-
kön i Hjälmaren men området är för stort för föreningens be-
hov och det behövs en båt för transporter till och från ön. För-
eningsbåten blir  infrusen i ån under vintern 1957–1958 och
arrendekontraktet förnyas inte. Örebro Naturistförening letar
under flera år efter en ny friluftsplats och använder bland an-
nat ett ställe i Läppe, vid Hjälmaren på andra sidan av grän-
sen till Sörmland, där man badar i en smal ränna i vassen.
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Även föreningen i Karlstad har områdesproblem och utnytt-
jar olika platser av tillfällig karaktär.

Föreningarna i Örebro och Karlstad blir båda kortvariga och
upphör under 1960-talet.

De nya föreningsplatserna i Skanör och Borås blir dock be-
stående. Solhejdan i Skanör arrenderas de första åren, köpe-
kontrakt  skrivs  i  december  1960  och  lagfart  beviljas  1961.
Boråsföreningen  får  redan  från  starten  1957  disponera  ett
markområde på Stora Ekenäset i Frisjön och ön är fortfarande
naturistområde. 

––

Ung nakenbadare från Norrbotten
Jag är född 1944 och på femtiotalet var jag en relativt späd yng-
ling. Vi bodde i Piteå och somrarna i Norrbotten var varma och
soliga. Vår familj använde dock badkläder när vi besökte allmän-
na bad. Men i avskildhet och inom familjens ram var nakenhet
inget särskilt uppseendeväckande. Redan i mycket unga år passa-
de jag på att nakenbada i smyg, mest som “mandomprov”, att
våga. 

När jag börjat skolan var mina föräldrar angelägna om att jag
skulle lära mig simma. Med buss skickades jag iväg till simhallen
där jag skolades av badmästaren. Jag var enda elev och lärde
mig snabbt. – På den här tiden var det nakenbad i kommunala
simbassänger, skilda dagar för herrar och damer. En gång hade
vi skolbad i simhallen. Jag tog inte med mig några badbyxor när
vi skulle dit, sånt använde man inte där, enligt vad jag visste och
flickorna hade skolbad en annan dag. Men alla övriga gossar ba-
dade i badbyxor... “Nudist-Olle!” häcklade mig en kamrat, det var
första gången jag hörde detta ord.
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I mitten av femtiotalet, var vi några somrar i Roslagen på vårt
familjeställe i skärgården, en plats där nakenbadande pågått se-
dan hedenhös. Min kusin och jag idkade indianliv i skogen – indi-
anerna var självklart splitt nakna på sina upptäcktsfärder – och
stundom nakenbad vid bryggan; ortodoxa “nudister” var vi inte.
Tanten vid grannbryggan badade dock näck,  vad vi  kunde se.
Men det var ju på lagom avstånd från oss.

Jag minns än i dag hur spännande det var en gång när min
moster kom ner till vår badplats och badade näck, trots att vi var
där. 

En kamrat i byn berättade skämtsamt om antagningsritualen i
en “nudistförening”. Detaljerna skall inte återges här... Dock kun-
de jag, senare i livet, konstatera att anekdotens verklighetsbak-
grund var skral! Detta var första gången jag hörde talas om or-
ganiserad naturism.

År 1957 flyttade familjen till Härnösand. En av mina klasskam-
rater i realskolan, en världsvan yngling, berättade om en episod
utanför Örebro, när han sett nakna tanter i naturen, det fanns
ett nudistläger där...

Trots de händelser som här refererats var jag en någorlunda
normaliserad tonåring, och även om jag fortsatte att nakenbada
i avskildhet, hade jag ingen ambition att bli “nudist”.
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"Femtiotalsnaturismen"
Naturiströrelsen  i  Sverige  under  femtiotalet  kan  beskrivas
som liten, enad och fylld av framtidstro. Tillkomsten av Sveri-
ges  Naturistförbund  1958  är  den viktigaste  händelsen.  Det
nya förbundets uttalade mål är att  åstadkomma badplatser
för gemensamt nakenbad. 

Sveriges  Naturistförbund  ansluts  1958  till  Internationella
Naturistfederationen och deltar i det gränslösa samarbetet. 

Naturismens träd har alla de tre grenarna i behåll, rekrea-
tion i naturen, fysiska aktiviteter och frisksport samt respekt
för “hälsoläran”; det sistnämnda i så motto att förbud mot al-
kohol och tobak upprätthålls.

I Sverige finns åtta naturistföreningar med sammanlagt ca
1.000 medlemmar. Det finns fem etablerade friluftsplatser se-
dan Stora Ekenäset, söder om Borås, samt Solhejdan i Skanör
tillkommit under 1950-talet.

Samarbetet mellan föreningarna fungerar väl och det finns
inga  avgörande  motsättningar,  vare  sig  av  ideologisk  eller
praktisk art.
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1960-talet

Naturist-Sverige 1960
Svealand
Stockholmsområdet

Svenska Friluftsföreningen 1932
Återvall på Ingarö 1933 F
Stockholms Naturvänner 1936
Stora Idskär 1948 F

Götaland
Göteborgsområdet

Göteborgs Nudistförening 1936
Bohus Björkö 1938 F

Bohuslän
Bohusläns Nakensportare 1938

Riksförening
Nordisk Solsport 1936

F – Föreningsområde

Organiserad naturism – steg framåt och bakåt
De första åren på 1960-talet blir trevande för det nya förbun-
det. Örebro Naturistförening som tog initiativet till bildandet
försvinner från kartan. Likaså Karlstads naturistförening. – I
båda fallen är det bristande uppslutning av medlemmar som
knäcker föreningarna, nyrekryteringen uteblir och när de ur-

204



1960-TALET

sprungliga entusiasterna flyttar åt olika håll  dör verksamhe-
ten.

Men nya grepp prövas. Fortfarande är det Karl-Johan Saar-
väli  i  Örebro med bildtidskriften Tidlösa som har initiativet.
Sveriges Unga Naturister bildas 1960. Avsikten är att starta lo-
kalavdelningar med yngre naturister – 18 till  25 års ålder –
och det finns även en regional indelning av Sverige. 

Vid Sveriges Naturistförbunds årsmöte på Ingaröförening-
ens område sommaren 1961 ansluts SUN till SNF. De unga na-
turisterna  har  samma  föreningsadress  som  Göteborgsföre-
ningen.  År  1963  omtalas  SUN:s  Stockholmsavdelning  och
1964 en SUN-klubb i Norrland, men särskilt mycket verksam-
het blir det dock inte, vare sig i Stockholm, Göteborg eller nå-
gon annan stans. 

År 1962 bildas en förening i Kronobergs län, Värends Natu-
ristförening. Initiativtagare är Bertil  Flood som är medlem i
Nordisk Solsport sedan 1952. Föreningen får disponera en li-
ten ö i sjön Salen söder om Alvesta. Man kan tälta på ön och
utekök, förråd och bastu byggs. Ägaren säljer ön 1966 och då
blir föreningen utan område.

Sommaren 1965 produceras två “naturistfilmer” av ett fri-
stående bolag i Örebro: Weekend hos naturisterna och Gym-
nastiklekar. År 1967 finns ytterligare tre filmer som saluförs
genom annonser i Tidlösa.

Kiddö i Bohuslän
Utanför  Hamburgsund  ligger  denna  klippö  som  omnämns
första gången 1960.  Det är Anders Olsson som upplåtit  ett
område på sin mark för nakenbad och camping. Standarden
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på tältplatsen är  låg och “naturcamping”  får  anses vara en
adekvat benämning.

Kiddö är den sjätte friluftsplatsen i landet och badstranden
torde vara Sveriges första skyltade nakenbad.

I Internationella Naturistguiden 1974/75 är Kiddö upptagen
som fribadstrand. I Tillsammans, nr 1 1978, presenteras Kiddö
på detta sätt: 

På ön finns toaletter,  rinnande vatten,  bänkar  för  diskning.
Färska grönsaker, potatis och rökt fisk finns att köpa. Båttider:
7-20;  Daglig  tur  till  handeln  kl  11.  Kostnader:  Båttransport
med tält och packning 20 kr; Per familj 10 kr; Tältning 15 kr
per natt.

Tillsammans bygger vi naturismen. Arbetsfolk på Bohus-
Björkö 1967.
Foto: Bertil Sefbom
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“Nudisterna vann skärgårdsslaget”
Den 22  januari  1963 berättar  Aftonbladet  om utslaget  i  en
rättslig tvist som rör Stockholms Naturvänners byggande av
tio sovstugor på Idskär. Det är en boende på den intilliggande
ön, Lilla Idskär, som överklagat föreningens bygglov. Länssty-
relsen  avstyrker  besvären  över  den  planerade bebyggelsen
men motparten för målet vidare till regeringen:

Nudisterna har stått på sig. Tio sovstugor som man fått dis-
pens att uppföra ska göra Stora Idskär till  en liten värld för
sig, garanterar naturvännerna. Med dessa nakna fakta fram-
för ögonen ansåg också länsstyrelsen att herr B. kan leva på
ön mitt emot.

Utan att ständigt behöva blunda.
I skrivelsen till regeringen, --- hette det bland annat att nu-

distliv på Stora Idskär är en sanitär olägenhet för grannarna. 
En sanitär olägenhet – den heta debatten om det nakna har

inte saknat sina poänger. 

Tidningen informerar  även om föreningen på  Stora  Idskär:
”Stockholms naturvänner har ett par hundra medlemmar. De-
ras badliv tillhör absolut inte den diskreta sorten. Allt görs na-
ket. Man promenerar naken, fiskar naken och sportar naken.”

Aftonbladet fullföljer sin bevakning genom att dagen därpå
ställa frågan till fem personer: “Skulle ni vilja bo granne med
en nudistkoloni?”

Fyra  svarar  ja,  bland dem finns  Erik  Zetterström,  Kar  de
Mumma, skriftställare, Stockholm:

Ja, det skulle inte störa mig alls. Tvärtom. Vid mina holmar ute
i skärgården använder vi sällan baddräkter. Jag kan inte förstå
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hur det skulle kunna skada någon. Köpmannen kan väl börja
bada utan baddräkt han också.

Officiell naturism gör tveksam entré
I Sverige finns ännu inga officiellt angivna badstränder för na-
kenbad och naturistförbundet arbetar för att ändra på detta.
Ett positivt svar kommer från Varberg. Enskären, två öar i ha-
vet utanför Getterön skall bli  Sveriges första nakenbadpara-
dis.  Men projektet  verkar svårgenomförbart.  Öarna är  otill-
gängliga och ingen båtförbindelse finns. Kommunen vill vänta
med att sätta upp skyltar tills en båttransport kan ordnas. Un-
der 1962–1963 uppges att man kan nakenbada på öarna, om
man bara kan ta sig dit med egen båt. Ytterligare problem till-
kommer dock, de bönder som har får som betar på öarna tror
att  de  ullklädda varelserna  inte  klarar  av  att  frotteras  med
nakna badare...

Bada kan man i alla fall!
År  1961  kommer  filmen  Änglar  finns  dom,  där  huvud-
personerna ägnar sig åt nakenbad på en ö i Stockholms skär-
gård. Också för den, som i verkliga livet vill bada utan kostym,
finns nu många badställen. Smithska Udden och Amundön i
Göteborg, Smögen i  Bohuslän, Tylösand i  Halland, dynland-
skapet mellan Löderup och Sandhammaren i sydöstra Skåne. 

Generationsväxling i förbundet
Karl-Johan  Saarväli,  förbundets  förste  ordförande,  och  Karl
Högwall som efterträder honom, har båda stark koppling till
tidskriften Tidlösa. År 1963 blir Bertil Flood från Värends Natu-
ristförening ny ordförande i Sveriges Naturistförbund. 
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Bildmaterialet i Tidlösa medför att tidskriften kritiseras av
en del naturister. Under 1960-talet blir också Tidlösas infor-
mation om naturismen i Sverige allt  mer knapphändig. Tid-
skriften möter därutöver ekonomiska svårigheter och forma-
tet minskar. År 1968 utkommer endast tre utgåvor och sedan
läggs Tidlösa ned.

Sveriges Naturistförbund arbetar under 1960-talet aktivt för
tillkomsten av  badplatser  för  nakenbad.  Det  finns  både en
strandkommitté  och  en  strandfond  för  detta  ändamål.  Vä-
rends Naturistförening och Sällskapet Svanrevet i Malmö gör
1963  en  gemensam  framställning  angående  badstranden  i
Skanör. Vissa förhandlingar förs, men konkret resultat blir det
inte.

År 1964 tar förbundet ett nytt initiativ. Nu är det en naken-
badstrand vid Bödasand på Öland man vill åstadkomma, men
inte heller denna propå får något gensvar. 

En bussresa till INF-kongressen på Héliomonde utanför Pa-
ris och besök på flera andra naturistplatser blir däremot en
framgång för förbundet och den nye ordföranden, som per-
sonligen arrangerar resan.

På riksmötet 1965 röstas styrelsens förslag om höjning av
förbundsavgiften ned. Avsikten var att höja från 2 till 10 kro-
nor per medlem. SNF har vid denna tid cirka 700 medlemmar.
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Naturistföreningen Fri Kroppskultur
År 1965 bildas Naturistföreningen Fri Kroppskultur av perso-
ner som brukar bada på Amundön utanför Göteborg. Före-
ningen har en “liberal” medlemspolitik, det vill säga att även
ensamma män antas som medlemmar. Avsikten är att bli en
rikstäckande förening med ombud på  alla  orter  i  landet.  –
Många västgötanaturister  blir  medlemmar i  NFKK eftersom
Boråsföreningens verksamhet nu går på sparlåga.

Fri Kroppskultur får anslutning till SNF 1967 och året efter
hålls förbundets riksmöte på Stora Ekenäset  utanför Borås.
Ön, som tidigare arrenderats av Borås Naturistförening, är nu
NFKK:s område.

Under 1968–1969 sker en delning av NFKK och Västergöt-
lands Naturistförening tillkommer.

I den broschyr som SNF ger ut 1970 kan man läsa: 

NFKK  har  i  norra  Bohuslän  tillgång  till  privatägda  strand-
avsnitt med nakenbad i finaste havsvatten och möjligheter till
fiske, vattensport och camping. Föreningen har till uppgift att
bereda plats för ökad naturism och ge naturister från in- och
utland råd och anvisningar beträffande nakenbad inom väst-
kustområdet.

År 1971 meddelar SNF att NFKK har upphört. I en tysk natu-
ristguide 1973 finns en uppgift om NFKK, men då med adress
i Borås. 

Snapphanegården
I västra Blekinges skogsland finns restaurangen Snapphane-
gården och en stor trädgård ner mot Slagesnässjön. Myrtel
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och Wilmar Rietz har skapat denna anläggning och 1965 öpp-
nar de en naturistcamping på en del av sina marker. 

De första åren är campingverksamheten obetydlig. Den 14
augusti 1969 arrangeras en stort upplagd propagandadag för
naturismen, där press och allmänhet är inbjudna. Den 22 au-
gusti 1970 genomförs SNF:s riksmöte på Snapphanegården. 

––
Sveriges  Naturistförbund  ger  1966  ut  en  folder,  illustrerad
med svartvita naturistbilder:

Naturismen... vad är det... och vad vill den???

Vi ska här försöka ge svar på några av de frågor som många
av Er oinvigda ofta ställer, samt även avge en programförkla-
ring.

Att vara naturist är helt visst att vara annorlunda – genom
att vara naturlig. Naturismen är inte bara att ta av kläderna
och bada naken. Den vill vara mer och är mer. En sinnets för-
nyelse. Ett brytande med hyckleri och gamla fördomar. Natu-
rismen gör människan friare och mindre  komplexfylld  i  vår
överciviliserade värld.

Kanske ni som läser detta lärt känna de s k “nudisterna” ge-
nom den kolorerade pressen eller någon film som utgivit sig
för att skildra det ljuva livet på nudistkolonien eller paradisön
etc. Dessa filmer, eller reportage har inget att göra med natu-
rismen. De är spekulationer i syfte att förtjäna pengar.
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Propagandadagen på Snapphanegården i Blekinge 1969
lockade många åskådare. Foto: Bertil Sefbom

– Är ni då inte blyga att visa er nakna för andra t. o. m. helt
obekanta människor? – Jag skulle då aldrig kunna ta av mig
naken, har ni inga hämningar? – Är det moraliskt att visa sig
naken inför andra nakna människor? Detta är frågor vi  ofta
får. Osökt ställer man en motfråga: – Sitter den s. k. moralen i
ett par byxor, trosor eller en bh? Vilket värde kan en sådan
moral ha! Motståndet till naturismen beror ofta på att folk tror
att det erotiska livet skulle vara för påträngande, att nakenhe-
ten skulle påverka sexuallivet. Inget torde vara mer felaktigt
eller missuppfattat! Tvärtom är ofta den utmanande halvna-
kenheten mer sexuellt eggande. Åtsmitande kläder, som istäl-
let för att dölja könet framhäver det, är däremot ofta erotiskt
attraherande.

Paradoxalt nog förhåller det sig så, att när man vistas på ett
naturistområde ser  man nakna människor,  men inte könet.
Nakenheten  förefaller  självklar  och  blir  befriande  för  både
kropp och själ. Blygheten och den felgrundade skamkänslan
gentemot det andra könet är borta med det sista klädesplag-
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get. Den fina blygsamheten, den inre taktkänslan och aktning-
en för våra medmänniskor finns där istället. Människan tillhör
naturen, är en del  av den. Varför inte erkänna naturen och
dess skapelse. Erkänn din kropp och känn dig härligt fri och
harmonisk.

Hur vi än är skapta har vi i alla rätt till frihet och harmoni. Vi
skall inte behöva dölja oss för solens strålar eller för vatten i
hälsovådliga s.k. baddräkter därför att vissa människor har en
snedvriden uppfattning. Välkommen ut till något av de natu-
ristområden vi har i Sverige. Se själv hur naturligt och riktigt vi
lever. Ge er själv chansen att bli av med fördomar och kom-
plex. Upplev verkligheten. Ni kommer inte att förstå de tvivel
ni tidigare hyst... de ligger redan bakom er.

Naturismen är fri från sensationer. Den är en rörelse som
vill låta människorna komma livet och naturen närmare. Inte
bara genom nakenhet utan genom mer friluftsliv och hälso-
tänkande. Det är en modern och praktisk metod för etisk fost-
ran och naturlig samvaro.

Föreningsbildandet har inte kommit till för att vi naturister
vill isolera oss från andra, utan för att ge oss styrka och gehör
för våra idéer. Uppfostrande kan man verkligen kalla naturis-
men eller den fria kroppskulturen som den också benämnes.
Den  uppfostrande  betydelsen  gäller  framför  allt  våra  barn
som får uppleva nakenheten som en fullkomlig självklarhet.
Därför får barnen det betydligt lättare, när de kommer i den
känsliga puberteten, eftersom de fått en sund inställning till
sin kropp. Lika dumt som att tala om storken, lika dumt och
hycklande är döljandet av vissa delar på kroppen. Låt oss vara
riktiga och naturliga som naturen skapat oss.

Vi vill här citera ett uttalande av den svenska skådespelers-
kan Inger Stevens i en stor Amerikansk tidning: “Jag tycker det
är kriminellt att lära barn att nakenhet är fult eller dumt. Män-
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niskokroppen är vacker och ingen bör känna sig skamsen att
titta på eller  bli  betittad. Ståhejet att  dölja naturen och vad
som är helt naturligt, tar bort mycket från det vackra, och kan
istället göra det smutsigt. Det är en självklar sak att barnen
bör uppfostras i tidiga år att tänka rent om nakenheten”, sade
Inger Stevens.

Till den som läst denna folder och uppfattat att naturism är
något riktigt och ärligt och själv vill vara med säger vi: – Myck-
et välkommen till någon av våra föreningar. Adresserna finner
ni nedan. Om det inte finns någon lokalförening i den del av
landet där ni bor kan ni tillskriva förbundet direkt.

Medlemskap beviljas i första hand till familjer eller parvis.

Adressförteckning
Sveriges Naturistförbund, Box 4248, Malmö 4
Göteborgs Friluftsförening, Box 5004, Göteborg 5
Nordisk Solsport, Box 49, Trollbäcken
Stockholms Naturvänner, Box 444, Stockholm 1
Svenska Friluftsföreningen, Box 16223, Stockholm 16
Sällskapet Svanrevet, Box 4248, Malmö 4
Värends Naturistförening, c/o Engman, Liedbergsg. 47, Växjö
Förb. Sveriges Unga Naturister, SUN, Box 5004, Göteborg 5.

Naturismens teorem
Bertil Sefbom i Motala skriver 1967 en motion till Sveriges Na-
turistförbund,  där  han framför  att  naturismen,  om den vill
överleva, måste klara ut vad naturism är för något och vad
den vill. Vid riksmötet sensommaren 1968 får förslagsställa-
ren uppdraget att utforma ett förslag till  “Naturismens teo-
rem”.
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Till riksmötet 1969 inkommer Bertil Sefbom med en 16-si-
dig inlaga. Syftet med Naturismens teorem är “att samman-
fatta en del tankar och idéer som ligger bakom naturismen
som livsform för att tjäna som referens när någon vill föra na-
turismens talan eller försvara dess idéer”.

Dokumentet är uppdelad i en beskrivande och en samman-
fattande del. Den senare återges nedan i sin helhet:

Vi anser att naturismen är en livsform som de flesta av oss
kan mer eller mindre tillägna oss.

Naturismen förpliktar inte sina anhängare i någon speciell
riktning.

Naturismen vill frihet i dess vidaste mening.
Naturismen vill
–  bort  från  trycket  av  civilisationens  monotomi  och  dess

många utväxter,
–  bort från städernas krematorietillvaro och småborgerlig-

hetens skenhelighet,
– bort från en värld där människorna kan styra en rymdka-

bin men inte sig själva, där människorna snart vet allt om na-
turens krafter men knappt intet om människans egen natur
och kraft.

För att uppnå det vi vill måste vi ändra på oss själva.
Vi vill fostra oss till att tänka själva utan ängsligt sneglande

åt vad vi andra tänker.
Vi vill kasta av oss det inbillade trycket från omgivningen.
Vi vill våga leva som vi själva vill, men med hänsyn till and-

ra.
Vi predikar ingen asketism:
– Vill vi äta vegetariskt gör vi det för att vi tycker om det och

inte för att det är modernt,
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– Vill vi begagna njutningsmedel gör vi det för att vi tycker
om det och inte för att det ingår i omgivningens beteende-
mönster eller för att vi inte kan avstå ifrån det.

Skaffar vi oss något materiellt gör vi det för att vi vill ha det
och inte för att Svenssons har det.

Vi vill inte bara själens frihet utan även kroppens frihet. Vi
vill därför klä oss på det sätt som passar för varje tillfälle och
vid sol- och vattenbad passar ingen klädsel.

Vi tror att Naturismen rätt levd skänker oss ett förenklat liv
och en robust glädje och sundhet i sinne och kropp.

Vi tro att Naturismen kan föra oss mot ett liv där människan
icke av slö vana och falska fördomar delar upp sig i kön, soci-
algrupper och åldrar.

Vi tror slutligen att nakenheten ger mera äkthet åt relatio-
nerna människor emellan.

Utkastet skickas ut på remiss till föreningarna men gensvaret
blir magert. Något fastställande och någon slutlig utgivning
av “Naturismens teorem” av år 1969 sker inte.

“Ingarö” lämnar förbundet
I nr 2 1967 av Nakna fakta, den stencilerade förbundsinforma-
tion som Sveriges Naturistförbund ger ut, finns en liten notis
längst ner på sista sidan:

Svenska Friluftsföreningen, Stockholm
Ovanstående förening har tyvärr av ekonomiska skäl ansökt
och beviljats utträde ur förbundet. Vi kan bara beklaga att en
avgift motsvarande en ask cigaretter eller en kvarts timmes
arbetsförtjänst kan vara så betungande. Intresset för naturis-
men kan i så fall inte vara stort.

216



1960-TALET

Ingaröföreningen är Sveriges äldsta naturistförening. Den bil-
dades 1932 av  Johan Almkvist  under  namnet  Hälsa  genom
Nakenhetskultur. Redan 1933 hittade föreningen sitt paradis
vid Återvallsträsket på Ingarö. 

De egentliga orsakerna till SFF:s utträde ur förbundet torde
vara att föreningen inte upplevde samarbetet positivt, då det-
ta innebar att det var möjligt för medlemmar i övriga före-
ningar  att  besöka  Återvall.  –  SFF  var  nu  ett  fullt  utvecklat
“sommarstugeområde” och stugägarna ville väl inte ha in för
många besökare.

Svenska Friluftsföreningen blir  nu en “lokal  förening”  där
verksamheten inom den egna kretsen upplevs som det cen-
trala. Medlemmarna ser inga fördelar med att tillhöra något
riksförbund, och en självständig tillvaro framstår mot denna
bakgrund som ett logiskt val.

Camp Tyrol
År 1965 förvärvar Irene och Kjell  Kevinger Sågarbacken,  en
nedlagd bondgård på Vikbolandet utanför Norrköping. Som-
maren 1966 startar uppbyggnaden av Camp Tyrol, en natu-
ristcamping utan föreningsanknytning. Under de första åren
bedrivs verksamheten under anspråkslösa former, men efter-
hand får området högre standard och både inom- och utom-
husbassäng tillkommer. Den officiella invigningen äger rum
1969.

Professorn dyker upp ännu en gång
På riksmötet på Stora Idskär 1969 meddelas att Paula Peters-
son vill sälja bysten av Johan Almkvist som sattes upp 1937 i
bokförläggarparets trädgård i Bjärred. Priset är 500 kr. Vitus
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Petersson har avlidit och Paula tänker flytta hem till Schweiz.
Någon köpare torde dock inte ha anmält sig – enligt en upp-
gift från 2001 finns skulpturen fortfarande på plats i villaträd-
gården i Bjärred.

Camp Tyrol 1970. Foto: Bertil Sefbom

NICS
Sommaren 1969 bildas en förening i östra Blekinge, Naturist-
föreningen In Corpore Sano, och “Aplanabben”, ett markom-
råde utanför Olsäng, vid havet i södra delen av Kalmarsund,
arrenderas våren 1970.

Föregångslandet Danmark
Sommaren 1969 hålls  den första nordiska naturiststämman
på Corona i Danmark. Nordiska stämmor hålls därefter vart
annat år. 

Dansk Naturist  Union,  det  sammanslagna naturistförbun-
det som skapades 1968, arbetar aktivt för att öka acceptansen
för naturismen. 
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Förbundets målsättning är att det inrättas skyltade naken-
bad enligt tyskt mönster. Under slutet av 1960-talet organise-
ras  bussresor  med naturister  till  populära  badstränder  och
ordnas demonstrationer. Den nordiska stämman 1969 avslu-
tas med att deltagarna åker ner till stranden och nakenbadar! 

I “skyltfrågan” har danskarna inte mycket framgång men i
praktiken blir resultatet att nakenhet vid bad blir mer allmänt
accepterat i Danmark än någon annan stans i hela västvärl-
den. Lite draghjälp har de danska naturisterna av att porno-
grafin släpps fri i Danmark. De myndigheter som tolererar na-
kenhet vid offentliga föreställningar kan inte samtidigt hävda,
att  oskyldig  nakenhet  på  badstranden  är förargelseväckan-
de... 

I Sverige sker inte mycket, vare sig i det ena eller andra av-
seendet;  i  varje fall  blir  det ingen allmän naturistvåg på de
svenska badstränderna. Vid decenniets slut finns det – utöver
Kiddö i Bohuslän – ingen enda “fribadstrand” i Sveriges land. 

––

Jag upptäcker naturistvärlden
Under 1960-talet blev jag äldre och förståndigare samt mer hän-
given nakenbadare. I gymnasiet blev jag bekant med en flicka i
klassen, vi blev ett par, och jag tog henne med till Härnöns väldi-
ga klipplandskap ut mot det öppna havet. Här badade vi nakna
och helt ensamma med detta var vi inte, en gång kom en naken
man klivande över våra klippor. 

Sommaren 1964 började jag militärtjänstgöring på pansarre-
gementet i Strängnäs. En kille på luckan berättade om båtfärder
förbi  Stora  Idskär,  en ö  i  skärgården där  “naturister”  höll  till.
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Bland annat brukade Operans balettflickor vara där, påstod han,
för att få jämn solbränna... 

Min blivande fästmö studerade i Uppsala. En vecka var vi en-
samma på stället i Roslagen, solen sken och vi gick nakna hela
dygn. Ett veckoslut var vi ute och tältade på Mälaröarna och lev-
de naturistliv. På hösten 1964 förlovade vi oss och gifte oss för-
sommaren 1966. 

Sommaren 1967 reste vi på försenad bröllopsresa – med tåg
och tält – till den tyska paradisön Sylt. Vi tältade på en camping i
dynlandskapet  ovanför  den  imponerande  sandstranden  där
Nordsjöns vågor rullade in. Dagarna tillbringades nere på FKK-
stranden, det var första gången jag upplevde ett skyltat naken-
bad. Det fanns till och med två staket som avgränsning mot tex-
tilbadet,  alltså ett  ingenmansland emellan.  Badfolket  var  mest
äldre  och  ganska  vanligt  var  att  kvinnorna  hade  byxorna  på.
Stranden var hur lång som helst och man vandrade i vattenbry-
net. Det var väl här jag insåg att naturistvandring är en höjdare...

Våren 1968 började jag på Kungliga Krigsskolan, Karlberg. I
telefonkatalogen hittade jag Stockholms Naturvänner under “Ide-
ella föreningar”. Jag ringde och fick en del information. Men vi
blev inte medlemmar den gången, vi hade ju segelbåt, eget ställe
i skärgården och inte behov av något ytterligare paradis. 

På sommaren 1968 reste vi med bil och tält till Öst- och Väst-
tyskland. På den tiden var det krångligt att resa i österled, allt
måste bestämmas i förväg. Vi hade försökt få plats på de natu-
ristcampingar som vi visste fanns, men hade fått svaret, att de
inte var öppna för utlänningar. På Usedom bodde vi alltså på en
textilcamping, men det visade sig att naturistcampingen låg pre-
cis intill, så där kunde vi bada. 
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Sommaren 1969 tog vi med oss två kamrater från officerskur-
sen  ut  på  en  tvådagars  segeltur  utanför  Norrtäljeviken  med
strandhugg och nakenbad. 

Augusti 1969 var det officersexamen på Karlberg och därefter
började min tjänstgöring vid Kunglig Västernorrlands regemente
i Sollefteå.

Naturismen under 60-talet var ur min synvinkel alltigenom po-
sitiv, en kul grej, helt utan några negativa kopplingar. Jag kan
inte erinra mig, att jag hörde ett enda otrevligt ord om naturis-
men eller naturisterna på den här tiden.

"Sextiotalsnaturismen"
1960-talet är ett “mellandecennium” för naturismen i Sverige.
Naturistförbundet  arbetar  för  att  uppfylla  målsättningen  i
stadgarna, att få till  stånd “badstränder och friluftsområden
till naturismens förfogande”, men når inga omedelbara fram-
gångar. De naturistplatser som tillkommer under 1960-talet
är alla resultatet av privata initiativ;  Kiddö i  Bohuslän, cam-
pingen vid Snapphanegården i västra Blekinge och Camp Ty-
rol på Vikbolandet utanför Norrköping. 

Nominellt är tillväxten inom den organiserade naturismen
god; fyra föreningar tillkommer. Men nettotillskottet blir be-
gränsat  eftersom föreningarna  i  Karlstad och Örebro läggs
ner. Tre av de nya föreningarna blir kortlivade och upphör un-
der 1970-talet. – In Corpore Sano i östra Blekinge är den enda
förening, bildad under 1960-talet, som består. – Totalt finns
nu tio föreningar och åtta naturistplatser i Sverige.

Naturismens träd tappar en del av styrkan i “hälsogrenen”,
då Sveriges Naturistförbund i praktiken slopar restriktionerna
beträffande tobak och alkohol. Enligt uppgift sker detta i syfte
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att bredda rörelsen. Men resultatet blir det motsatta. År 1967
lämnar  den  äldsta  naturistföreningen,  Svenska  Friluftsföre-
ningen, Sveriges Naturistförbund. 

▫
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1970-talet

Naturist-Sverige 1970
Svealand
Stockholmsområdet

Svenska Friluftsföreningen 1932
Återvall på Ingarö 1933 F
Stockholms Naturvänner 1936
Stora Idskär 1948

Närke
Örebro NF 1956

Värmland
Karlstads NF 1957

Götaland
Skåne

Svanrevet 1957
Solhejdan 1957 F

Göteborgsområdet
Göteborgs Nudistförening 1936
Bohus Björkö 1938 F

Västergötland
Borås NF 1957
Stora Ekenäset 1957 F

Riksförening
Nordisk Solsport 1936

F – Föreningsområde
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Ur broschyr utgiven av Sveriges Naturistförbund 1970:

Naturismen i Sverige

Naturismen...
Vad är det...
och vad vill den???
Det bor säkert en liten naturist i de flesta av oss, en del är

det utan att veta om det och åter andra vill veta något om na-
turismen innan de sällar sig till vår skara.

Att vara naturist är inte att vara egendomlig, vi söker bara
att finna oss tillrätta i en egendomlig värld. Naturismen är en
livsform som vill frihet i dess vidaste mening.

Att leva på detta sätt är ett strålande äventyr, ett slösande
frikostigt  utgivande  av  sig  själv,  ett  helhjärtat  engagement
utan  ängsligt  sneglande  mot  massan  i  undran  av  vad  den
tycker.

Kanske du som läser detta hört talas om nudister i den ko-
lorerade pressen eller någon film som skildrat det ljuva livet
på nudistkolonien eller paradisön etc. Dessa filmer har inget
att göra med naturismen. De är spekulationer i syfte att förtjä-
na pengar. [Detta och följande stycke överensstämmer nästan
helt med motsvarande skrivning i  den broschyr som utgavs
1966, dock används “du” i stället för “ni”]

– Är ni då inte blyga att visa er nakna för andra t.o.m. helt
obekanta människor? Jag skulle då aldrig kunna ta av mig na-
ken, har ni inga hämningar? – Är det moraliskt att visa sig na-
ken inför andra nakna människor? Detta är frågor vi ofta får.
Osökt ställer man en motfråga: sitter den s.k. moralen i  ett
par byxor, trosor eller en bh? Och vilket värde kan den i så fall
ha?
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Och förresten, vi känner oss inte alls nakna, vi är bara utan
kläder när det passar sig. Och vid sol- och vattenbad passar
ingen klädsel. 

Det inbillade trycket  från omgivningen,  att  känna blygsel
och skamkänsla, speciellt inför det motsatta könet, vill vi kasta
av oss med det sista klädesplagget och möta varandra som vi
är utan att dela in oss i kön, socialgrupper och åldrar. Vi tror
att detta ger mer äkthet åt relationerna människor emellan
och att det skapar en inre taktkänsla och aktning för varandra.

Vi tror till sist att Naturismen rätt levd skänker oss ett för-
enklat liv.

Föreningsbildandet har inte kommit till för att vi naturister
vill skilja oss från andra utan därför att den fria nakna männi-
skan hittills inte accepterats på våra bad- och friluftsplatser.
Genom våra föreningar och vårt förbund kan vi göra oss hör-
da och kräva att tagas på allvar.

Till dig som läst denna folder och uppfattat att naturismen
är  något  riktigt  och  ärligt  och  själv  vill  vara  med,  säger  vi
mycket välkommen till någon av våra föreningar. Adresserna
finner Du på följande sidor. Om det inte finns någon lokalföre-
ning i den del av landet där Du bor kan Du tillskriva förbundet
direkt.

Sveriges Naturistförbund
Riksorganisationen för Sveriges Sveriges NaturistNaturist-

föreningar.
Anslutet  till  Internationella  Nudistfederationen  (INF-FNl).

Underställt UNESCO. 
Adress: Box 4279, S-203 14 MALMÖ 4
Sveriges Naturistförbund, SNF, är den gemensamma repre-

sentationen för  de svenska naturistföreningarna.  Förbundet
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främjar bildandet av nya föreningar och underlättar anslutna
föreningars arbete.

Förbundet upptager ej enskilda personer som medlemmar
utan endast föreningar.

Badberget på Idskär 1973.

Foto: Bertil Sefbom

Naturism – fri, organiserad och officiell
1970-talet blir naturismens genombrott i Sverige! – Den fria
naturismen blommar upp, nya naturistföreningar bildas, kom-
munala nakenbad kommer till. Och spontant näckande utan-
för badplatserna ökar. Under senare delen av decenniet före-
kommer till och med nakenbad på “vanliga” badplatser och i
parker, bland annat på Smedsuddsbadet och på Långholmen,
mitt i Stockholm.

226



1970-TALET

Alltsedan textilbadandet började i början av 1900-talet har
baddräkterna “krympt”. Under 1930-talet tillåts män att bada
med bar överkropp – åtminstone på vissa badstränder – och
för  kvinnor  kommer  tvådelade  baddräkter  där  överdelen
snart  blir  “minsta  möjliga”.  Men under  1970-talet  ser  man,
även på offentliga badplatser, kvinnliga bröst i klädsam frihet.

Fritidsbåtar  och  båtliv  blir  alltmera  populära  företeelser,
och ute i skärgårdarna är det många som lever naturistliv. Det
gäller både skärgårdsbefolkningen, sommargästerna och det
rörliga friluftslivet. Utökningen av Båtsverige är dock inte ode-
lat positiv eftersom även en del textilfolk kommer ut i bland
öarna där nakenbadandet tidigare varit allmänt. 

Ute i Europa är utvecklingen minst lika expansiv. Tyskland,
Nederländerna och Frankrike är de mest utvecklade naturist-
länderna och i Jugoslavien öppnas naturistcampingar och fle-
ra stora naturistanläggningar.  Även på Gran Canaria börjar
man nakenbada i “öknen” vid Las Palomas.

Badpremiär i Piteå
Den 11 juli 1970 invigs Sveriges första officiella nakenbad i Pi-
teå; 150 meter av stranden i anslutning till Pitholmens Havs-
bad har försetts  med erforderliga skyltar och ett  1,5 meter
högt staket av bastmattor... 

Idrotts- och fritidsnämnden i Piteå beslutar redan somma-
ren 1969 att kommunen skall  öppna ett nakenbad och Bor-
garudden norr om staden anses vara en lämplig plats.

Kommunens positiva  inställning  är  en följd  av  att  nämn-
dens ordförande råkat sammanträffa med SNF:s ordförande
Bertil  Flood på en campingplats i södra Sverige. – “Norrbot-
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tens Riviera” är ett populärt resmål, även för semesterfirare
från Tyskland och Nordnorge. Tyskarna är pigga på nakenbad
och Piteå kommun vill gärna tillgodose detta önskemål. För-
bundsledningen har  1969 –  1970 täta  kontakter  med Piteå
kommun.

Sommaren 1970 ändrar  kommunen badplatsens  lokalise-
ring  till  den  långgrunda  stranden  vid  Pitholmens  havsbad,
strax norr om Pite Havsbad, ett välkänt bad- och campingom-
råde i privat ägo.

Premiären begås i  regnväder och kyla.  Klockslaget är be-
stämt till 11 men skjuts upp två timmar på grund av ösregn.
Ett femtontal tappra trotsar dock vädrets makter, tar av klä-
derna och ger sig ut i vattnet. SNF:s ordförande Bertil Flood
och hans hustru Siv  är särskilt  inbjudna till  denna premiär.
Bertil Flood berättar för pressen att intresset, inte minst hos
kommunala myndigheter, bara stiger. Han säger att naturis-
men fått en väldig puff framåt de senaste åren och att det i
Sverige  nu  finns  1.300  organiserade  naturister.  Föreningar
som man dock hoppas på skall försvinna så småningom, men
som är nödvändiga för att föra fram idén.

Bertil Flood och andra närvarande naturister är också över-
ens om en sak: “Bort med stängslet!” – Men i övrigt måste för-
bundsordföranden vara nöjd med det nyöppnade badet. Han
har nu lyckats att ge svenskarna ett skyltat nakenbad, det för-
stahandsmål som stakades ut av hans företrädare tretton år
tidigare, när förbundet bildades. 

Och staketet används bara denna första sommar. Nakenba-
det finns dock kvar än i dag, 35 år senare.
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Blekinge och Östergötland
Naturistföreningen In Corpore Sano i östra Blekinge och om-
rådet  Aplanabben vid  Kalmarsund  som öppnas  våren  1970
blir startskottet; nu händer det plötsligt massor inom den or-
ganiserade naturismen i Sverige. Aplanabben är Sveriges ni-
onde naturistområde och det andra i Blekinge. 

Wilmar Rietz, som sedan 1965 driver campingen vid Kyrk-
hult i Blekinge, startar 1970 naturistföreningen Snapphanen
som ansluts till Sveriges Naturistförbund. Även Värends Natu-
ristförening i Kronobergs län använder 1970 Snapphanegår-
den som “träffställe”. 

I  Östergötland  bildas  Naturistföreningen  Östergyllen  av
Bertil Sefbom som samma år blir sekreterare i Sveriges Natu-
ristförbund. 1970 är den stora kommunreformens år och Sef-
bom skriver nu till landets samtliga kommuner angående bad
och campingplatser. 

I Ljung, nordväst om Linköping, finns en undanskymd bad-
strand vid Motala Ström, där naturister hållit till sedan 1968.
Sommaren 1972 ansluter Östergyllen till denna grupp och ett
arrende upprättas. Även i Östergötland finns nu två naturist-
platser, Camp Tyrol och badstället i Ljung. Det senare områ-
det är dock mycket litet och campingmöjligheter saknas. 

Spektakel vid SNF:s riksmöte
Sveriges Naturistförbunds riksmöte 1970 hålls på Snapphane-
gården i Blekinge den 22 augusti. Förbundsledningen har in-
bjudit både press och allmänhet att övervara evenemanget. I
Kvällspostens reportage kan man läsa:
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Det var strålande väder och en mängd entusiastiska naturis-
ter hade slutit upp. De flesta ställde villigt upp framför press-
och TV-fotografer. Man hoppade på huvudet i swimmingpoo-
len, tränade livräddning och ordnade stafettsimningar. Allt var
fröjd och gamman och förbundsordf. Flood gick omkring och
myste  av  förtjusning.  Naturistförbundet  hade  startat  en  ny
giv. Detta var en fin PR-grej.

Vid den efterföljande presskonferensen meddelades att Sveri-
ges Naturistförbund har mer än 1.000 medlemmar och i Sve-
rige finns 10.000 icke organiserade naturister. “Idag seglar vi i
medvind. Folk tar oss på allvar. Man ser seriöst på vår verk-
samhet.”
Förbundsordföranden förklarar att alla samhälls- och yrkeska-
tegorier är företrädda inom naturismen:

Vårt förbund ser väl ut ungefär som samhället gör idag. --- Det
är lite av Rousseau och “tillbaka till naturen” över oss. Vi kän-
ner oss friare utan kläder. Mest andligt. – Och om alla männi-
skor vore nakna skulle vi ju radera ut klassgränserna.

På språng i det grunda vattnet innanför revet i Skanör. 

Foto: Bertil Sefbom
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Skandalskriverier
Fortsättningen av Kvällspostens reportage är inte lika nöjsam
läsning.  Det  finns  inre  motsättningar  i  förbundet,  som  nu
kommer till allmän kännedom. Det är en konflikt med renlev-
nadsnaturister,  som inte gillar alkoholens intåg.  En tidigare
medlem i Svanrevet uttalar sig i Kvällsposten:

Jag har i alla år arbetat för naturismen, men nu har jag trött-
nat. Tidigare har det varit mycket trivsamt på lägret Solhejdan
i Skanör. Idag har det kommit in för mycket sprit i bilden. Det
har  varit  fråga om rena spritorgier.  Förra  midsommarafton
hade man spritfest och nakendans i ett tält.

En annan tidigare medlem i Svanrevet, som också han flyttat
till Göteborgsföreningen, säger enligt reportaget: 

Hela rörelsen håller på att kapsejsa. Man är inne på fel väg.
Man  super  och  visar  porrfilm.  En  av  de  högsta  pamparna
inom rörelsen har uppträtt på en sexklubb i Stockholm. Vårt
rykte blir  förstört.  Vid den omtalade midsommardansen var
en person så full att han fick bäras ur tältet.

Ordföranden i Svanrevet, som också intervjuas av Kvällspos-
ten,  säger  dock:  “Det  förekommer  inget  spritmissbruk  hos
oss.” 

Två dagar senare publicerar Kvällsposten en dementi  där
Svanrevets företrädare förklarar att påståendena om spritor-
gier är “överdrivna och gränsar till förtal”: 

Man ska inte förväxla naturism med helnykterism. Det är rik-
tigt att många tog sig ett glas då [midsommar 1969] och gör
så fortfarande. Något missbruk förekommer dock inte. Spri-
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torgier har överhuvudtaget aldrig förekommit.  Vi  lever som
normala människor. --- [Den uteslutne medlem som uttalade
sig  i  Kvällsposten]  motionerade  för  två  år  sedan  om totalt
spritförbud på Solhejdan. Motionen blev avslagen, men mått-
lighet rekommenderades.

Även “nakendansen” avfärdas:

Den enda gång som nakendans förekommit var vid midsom-
ras i år. Det var 40 barn i åldern mellan två och tolv år som
dansade ringlekar. Förra midsommaren var det för kallt för att
dansa nakna. Alla bar kläder på grund av kylan. Det var dock
två kvinnliga medlemmar som tog av sig jumprarna och dan-
sade. Men nakna bröst ser vi ju dagligen i lägret.

Riksmötet får konsekvenser
Men naturistförbundets problem består inte bara i menings-
motsättningen  angående  naturistiska  seder  och  bruk.  Det
finns också en akut konflikt angående revisorns anmärkning
vid riksmötet. Revisorn, Elon Segerbo, är medlem i Göteborgs-
föreningen, och enligt Kvällsposten säger han vid årsmötet:
“Jag kan inte bevilja Flood ansvarsfrihet. Hans ekonomiska re-
dovisning efter en Piteå-resa kan inte godkännas.”

Bertil Flood skall ha svarat: “Om man utpekar mig som nå-
gon slags brottsling så avgår jag.”

Kvällspostens reportage slutar:

Men Bertil Flood beviljades – mot revisorns vilja – ansvarsfri-
het efter en omröstning. Det hängde på en röst.

När röken lagt sig kunde man konstatera: 
Revisor Segerbo hade avsagt sig sin post.
Även förbundskassör Folke Karlsson hade hoppat av. 
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Revisor Segerbo förklarade efteråt för KvP:
– Det är för bedrövligt av en ideell förening att handla så

här. Direkt osmakligt. Jag är VD i ett Göteborgsföretag och har
aldrig varit med om att man går emot en revisor så här. Det är
möjligt att vi i  Göteborgsföreningen går ur förbundet. Bertil
Flood själv sa till KvP:

– Jag vet inte om jag ska avgå. Jag måste fundera...

Problemen fortsätter
Konflikten inom naturistförbundet är inte bilagd. I september
kräver förbundet att de två medlemmarna, som lämnat Svan-
revet och flyttat till Göteborgs Friluftsförening, skall uteslutas
på grund av de uttalanden som de gjort i Kvällspostens repor-
tage. GFF inkommer då med ett brev där skandalskriverierna i
Kvällsposten beklagas, men föreningen meddelar, att den inte
kan  tillgodose  förbundsledningens  önskemål  angående  de
två medlemmarna. Förbundsstyrelsen begär i  november att
GFF omprövar beslutet.

I  december  har  Bertil  Flood funderat  färdigt  och  lämnar
posten som förbundsordförande. 

I januari 1971 skriver GFF att konflikten i sin huvudsak är att
hänföra till gammalt groll mellan Bertil Flood och de två med-
lemmarna. Förbundsstyrelsen godtar dessa förklaringar, och
nu,  när  förbundsordföranden  avgått,  är  förhoppningen  att
samarbetet med Göteborgsföreningen skall  kunna fortsätta.
Beslutet skall dock underställas riksmötet sommaren 1971. 
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Riksmötet utesluter Göteborgsföreningen
Den 12 juni 1971 hålls Sveriges Naturistförbunds riksmöte på
Camp Tyrol, där Östergyllen är värd. Mötet beslutar att Göte-
borgs Friluftsförening omedelbart skall uteslutas ur naturist-
förbundet. Avstängningen skall bestå tills bindande bevis er-
hållits att de två medlemmarna varaktigt lämnat föreningen. 

Under  sextiotalet  hade  samarbetet  mellan  föreningarna
fungerat väl. Undantaget var när Svenska Friluftsföreningen
Iämnade SNF 1967, ett uttåg som torde ha varit en följd av
ideologiska meningsskiljaktigheter.

Nu  försvinner  även  Göteborgsföreningen,  Sveriges  näst
äldsta förening, ur förbundet. Detta är primärt inte grundat
på någon idémässig brist på samsyn, utan ett resultat av en
eller flera olyckliga procedurfrågor. – Därmed är de två äldsta
och mest etablerade föreningarna borta från det svenska na-
turistförbundet och den organiserade naturismen är delad i
två läger. Visserligen kommer snart nya föreningar som an-
sluts till förbundet, men sett i perspektiv har vi här passerat
en brytpunkt i naturismens historia i Sverige.

Miss mässing!
Inte bara naturistföreningarna seglar i  medvind.  Även ute i
folkdjupet är förståelsen för nakenheten nu större än någon-
sin tidigare. Ett litet tecken på detta är måhända den skön-
hetstävling med splitt nakna deltagare, som 29 augusti 1970
genomförs i  Västerås.  Nio helt  nakna unga kvinnor står på
scenen, en av dem koras till  skönhetsdrottning och belönas
med 1.500 kronor. 
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Arrangemanget ingår i en idrottsgala som anordnas av id-
rottsklubbarna  i  Västerås  och  Miss  Mässing-finalen  samlar
15.000  åskådare.  “Så  gav  idrotten  sitt  bidrag  till  vårt
kulturliv...” rubricerar tidningen.

––
Från Tillsammans, nr 4 1999:

Så blev jag naturist: Intervju med Bertil och Gurli 
Ohrås

Ewa Wrannert
När Bertil var liten badade i allmänhet familjerna nakna. Detta
skedde utanför Uddevalla, innan varvet var byggt. Bertil  var
som ung med i en frisksportklubb (1933) och i kanotförening.
I kanoten kändes det naturligt att sitta näck för att inte blöta
ner sina kläder, liksom att näcka när man tältar och man um-
gås med familjen. Om man ev. hade badkläder på sig när man
kom till stranden, tog man av sig dem när man skulle bada för
att inte blöta ner dem!

Gurli, som dök upp i familjen då hon var i 25-årsåldern, kom
från Uppsala och var inte van vid det “fria livet”. Det kändes
därför  konstigt  att  bada  näck  tillsammans  med  de  relativt
unga svärföräldrarna, men tillsammans med den egna famil-
jen i vikarna utanför Uddevalla gick det bra under tidsperio-
den 1943–1970.

Under semestern 1971 tog Bertil med sig Gurli till en speciell
camping utan att avslöja i förväg vad som väntade. Att det var
en  privat  naturistcamping  utanför  Kyrkhult  i  Blekinge,  dvs.
embryot till Wilmar Rietz’ nuvarande Partisanen, fick Gurli för
säkerhets skull veta först när de körde nerför den lilla sling-
rande skogsvägen!
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Det blev  tyvärr  inte mycket “praktiserande av  gemensam
nakenhet” eftersom de möttes av en äng med högt gräs, men
helt utan allt mänskligt liv.

Sen fortsatte färden till Ljungens camping där man slog lä-
ger.

Några  dagar  senare  paddlade  Bertil  och  sonen  Thomas
längs med stranden. Där ute på Revet stötte de på ett natu-
ristgäng  med  Sten-Åke  Lindelöv,  Börje  Söderberg  och  Ove
Pertelius i spetsen. Bertil och son bjöds in på området och väl-
komnades sen tillbaka med Gurli och löfte om att få provbo på
området “för att se om ni och vi trivs med varandra”.

På väg från Solhejdan till revet i Skanör.

Foto: Bertil Sefbom

Gurli accepterade “snällt” att prova på naturistlivet, trots att
hon varit sjuk och var mjölkvit, fast sommaren redan hunnit
till augusti och “alla andra” var kanelbruna. “Visst kändes det
svårt i början”, erkände Gurli. “Vi var ju i 50-årsåldern, vid det
laget.  Då  hade  de  äldsta  barnen  blivit  för  “gamla”  för  att
anamma denna livsstil.
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Däremot  gick  det  lättare  för  yngsta  sonen Thomas,  som
tydligen inte fann tingens ordning speciellt upphetsande. (Vid
ett tillfälle råkade författaren av denna artikel höra 15-årige
Thomas försöka övertyga sin  jämnårige  kompis,  om att  de
skulle sticka ner till hamnen för att titta på flickor: “Du, där har
de bikini på sig!”)

Eftersom Bertil alltid varit “föreningsmänniska” föll det sig
naturligt att senare bli medlem i Naturistföreningen Svanre-
vet, när han tagit reda på vad föreningen stod för och hade
för visioner. Sedermera antog han även diverse uppdrag inom
styrelsen, såsom sekreterare, kassör och ordförande.
---
Många människor har engagerat sig för föreningen och natu-
rismen under årens lopp.

Man har jobbat hårt, fixat och byggt till  och området har
vuxit till sig och blivit stort och fint.

När området var mindre fanns det dock en annan familje-
känsla än som finns idag. Man välkomnades direkt man kom
ner på området och folk rusade till  och hjälptes åt att sätta
upp  förtältet.  Det  kunde  visserligen  ta  lite  längre  tid,  när
många händer drog åt olika håll, men kontakten och vänska-
pen växte. Flera familjer hänger ihop sen den tiden.

Eftersom  det  inte  fanns  (och  fortfarande  inte  finns)
färskvatten på området, hörde man också alltid efter om man
skulle hämta vatten inne i Skanör till någon annan på samma
gång.

För att även engagera ungdomar var Ove Pertelius och Ber-
til  ute på skolorna och berättade för ungdomar om naturis-
men.

––
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Fler officiella naturistplatser
Den kommunala naturistvåg som inleddes i Piteå 1970 rullar
vidare. Borgholms kommun öppnar 1971 Ekerumsbaden på
västra Öland som officiellt nakenbad. 

Pingsten 1973 invigs Sandviken vid sjön Yngen i Persberg
utanför Filipstad. Det finns nu tre kommunala nakenbad och
ytterligare ett antal sådana tillkommer under 1970-talet, runt
om i Sveriges land. – Men i Filipstad blir det även en naturist-
camping i anslutning till nakenbadet, den första kommunala
naturistcampingen i Sverige! Därmed finns nu elva naturist-
platser i Sverige, där man kan övernatta och leva naturistliv!

Inomhusbad
I  Stockholm har  föreningsbad i  inomhusanläggningar,  med
vissa  avbrott,  pågått  sedan  1930-talet.  Naturistföreningen
Svanrevet arrangerar hösten 1972 inomhusbad i Malmöområ-
det.  Premiären i  Rörsjöbadet den 1  oktober är  troligen det
första simhallsbadet i föreningsregi utanför Stockholm.

Östergyllen börjar 1973 med inomhusbad i Ljungsbro. Året
efter  startar  NICS i  Blekinge simhallsbad både i  Karlskrona
och Kallinge.

––
Från Sveriges Naturistförbunds broschyr 1973. Texten är skri-
ven av Tom Bloch:

Soldyrkare

Soldyrkare är vi allihopa... Men naturister blir bruna över hela
kroppen!
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Vad är naturism? Naturism är en livsstil  som vill  förenkla
umgänget människor emellan. Naturismen vill dessutom åter-
ge människan något hon förlorat; en enkel och naturlig syn på
nakenheten.

Kläder är praktiska i många sammanhang. Men kläder kan
också vara till besvär. Det inträffar i de fall då kläder inte fyller
någon vettig funktion. Sol- och vattenbad är ett typexempel
på detta. Varför bär man då kläder i dylika sammanhang? Har
du tänkt på det? Är det inte så att gammal slentrian och förle-
gade konventioner gör att kläderna hänger med utan verklig
anledning? En smula eftertanke är allt som behövs för att inse
hur galet detta egentligen är. 

Varför inte sola hela kroppen när man ändå håller på? Var-
för underkasta sig tvånget att bära åtsmitande baddräkter när
det är skönare utan? Blöta baddräkter kan dessutom förorsa-
ka blåskatarrer, njurbesvär o. d. Varför ta risken att råka ut för
sådant? Varför besvära sig med klädbyten före och efter sim-
turen, när man likväl kan slippa? Kort sagt, varför göra tillva-
ron krånglig, när man istället kan förenkla formerna?

Vi naturister solar och badar utan kläder. Och utan att dela
in oss i kön, åldrar och socialgrupper. Det är inte bara enklare,
det är också naturligt och dessutom väldigt skönt. Det kom-
mer du också att upptäcka, den dag du besöker ett naturist-
område.

Frågor och svar

Varför går man med i en naturistförening? 
– Det är den enda möjligheten för de flesta att ostört få sola

och bada nakna.
Känns det inte konstigt att gå omkring naken bland obe-

kanta människor?
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– Första gången kan det kännas lite ovant men den känslan
försvinner snabbt. Efter ett tag tänker man inte på att man är
avklädd.

Är det bara unga, “vältrimmade” människor som är naturis-
ter?

– Unga och gamla, korta och långa, tjocka och smala, alla
typer finns representerade.

Skall man vara rök- och spritfri vegetarian för att få bli med-
lem? 

– Nej! Absolut inte. Vi är inga fantaster.
Måste man vara naken jämt på ett naturistområde?
– Man måste ingenting! Man är naken när det känns skönt

och riktigt, t. ex. vid bad, bollspel o. d. Man klär sig när man
solat för mycket eller om man fryser. Meningen är att naken-
heten  skall  inge  en  känsla  av  välbehag,  inte  en  känsla  av
tvång.

Hur ser naturister på sex?
– Att man är naturist, innebär inte att man har någon sär-

skild inställning till sex. Vi är naturligtvis lika intresserade av
sex som alla andra människor. Skillnaden är bara att vi umgås
nakna med människor av motsatt kön utan att vara fixerade
vid tankar på sex. Vi anser att det finns många inre egenska-
per som är viktigare än fysisk attraktionsförmåga.

Får man besöka ett naturistområde utan att i förväg binda
sig för medlemskap?

– Ja, naturligtvis. Ingen ska behöva ”köpa grisen i säcken”.
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Riksmötet  1974 på Stora  Ekenäset  vid  Borås.  Vid  grinden
Karl-Erik Johansson, Västergötlands NF, Bertil Sefbom, Öster-
gyllen, Tom Bloch, Stockholms Naturvänner och Bertil
Ohrås, Svanrevet.
Foto: Bengt Bergman, Borås

Tidskriften Tillsammans
År 1974 utkommer första numret  av  Tillsammans,  språkrör
för Sveriges Naturistförbund.  Tidigare har förbundets infor-
mation förmedlats av “Nakna Fakta” och “Meddelanden från
Sveriges  Naturistförbund”.  Format  A4  och  enkelt  “kontors-
tryck” används fram till 1984.

Från och med december 1976 utgörs omslagen av original-
teckningar av Loffe Norman, konstnär och jazzmusiker, med-
lem i Stockholms Naturvänner. Föreningarna disponerar hel-
sidor med egen vinjett men det är en förmån som utnyttjas
sparsamt de första åren.
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Svenska Friluftsföreningen återvänder
Våren 1975 kommer Tillsammans med ett extranummer för
att meddela att Svenska Friluftsföreningen ånyo beviljats an-
slutning i förbundet. På riksmötet väljs Lennart Daléus från
SFF till sekreterare i Sveriges Naturistförbund.

Göteborgs Friluftsförening har en observatör vid mötet och
även i denna förening är frågan om återgång till  förbundet
aktuell.  Meningarna om en anslutning är dock delade inom
Göteborgsföreningen. – Fler föreningar kan behövas i förbun-
det eftersom Värends Naturistförening, Sveriges Unga Natu-
rister  och Västkustföreningen Fri  Kroppskultur  har  upphört
med all verksamhet. 

Glädjen över återkomsten blir dock kortvarig. I november
meddelar Ingaröföreningen att den på nytt vill avbryta samar-
betet.  SFF har  “en annan inställning till  naturismen än den
som präglar förbundet och de i detta ingående föreningarna”.
–  Kvar i  SNF finns sju föreningar:  Stockholms Naturvänner,
Nordisk Solsport, Västergötlands Naturistförening, Svanrevet,
In Corpore Sano, Östergyllen och Snapphanen.

––
Från Tillsammans, juni 1975:

Resan går till Ingarö

Lennart Daléus
Svenska Friluftsföreningens område på Ingarö i  Stockholms
inre skärgård är förmodligen det äldsta naturistområdet i Sve-
rige. Det inköptes redan på det tidiga trettiotalet av den då
bildade föreningen Hälsa genom Nakenkultur.  På den tiden
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bodde man i riskojor och tält och lagade maten gemensamt i
ett “blockhus”.

Sedan dess har mycket hänt. Föreningen har bytt namn till
Svenska Friluftsföreningen, köpt angränsande markområden
och övergått till litet fastare bebyggelse.

Idag kommer man till området på Ingarö antingen genom
att ta buss 430 från Slussen och stiga av vid Gamla Brunnsvä-
gen. Den i sin tur slutar just vid Friluftsföreningens område.
Eftersom  området  ligger  ca  tre  mil  från  Stockholm,  så  tar
bussfärden ungefär en timma. Med bil åker man Värmdövä-
gen till  Gustavsberg,  vidare  mot  Ingarö,  där  man  passerar
Brunn. På vägen som går mot Eknäs/Björkvik tar man sedan
höger in på Gamla Brunnsvägen.

Området är ca 10 tunnland stort eller ca 50.000 kvadratme-
ter kuperad terräng med en stor äng som central samlings-
plats.  Där  finns  badmintonplaner  och  planer  för  volleyboll,
bordtennis m. m. Från ängen når man stranden och bastun.
Totalt  förfogar  föreningen  över  en  trehundra  meter  lång
strandlinje  med klippor,  vass  och en väl  tilltagen och lång-
grund sandstrand. Sjön heter “Återvallsträsk” och är ansedd
som en av de renaste insjöarna söder om Dalälven. Sjön är till
och med så ren att Gustavsbergs kommun numera tar en del
av sitt dricksvatten därifrån. Något som på intet sätt stör före-
ningslivet.

I sjön guppar en pontonflotte och ett flertal båtar vid de tre
bryggorna. I anslutning till ängen ligger också det stora sam-
lingshuset

“Storstugan”. Där finns telefonen och ett litet kök. Där hålls
samkvämen när  temperatur  eller  mörker  tvingar  oss  inom-
hus.
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Man kan “vara” på Ingarö på flera sätt. Besök över en dag
kostar ingenting, men kräver väl nästan att man har väderga-
rantier. Hyra en stuga är kanske bättre. Sådana finns det sju
stycken som hyrs ut på kortare eller längre tid. Priserna ligger
nog under vad man brukar kalla “marknadspriser”. Husvagns-
platser finns men rekommenderas faktiskt inte.  Detta beror
helt enkelt på att vi har velat spara ängen som ett öppet om-
råde för gemensamma aktiviteter. Ängen är det enda område
som skulle passa som uppställningsplats för husvagnar.  Nu
finns det för all del några platser för husvagnar närmast vår
bilparkeringsplats, men det är som sagt trångt. Tält är bättre.

Det finns också ett tjugotal medlemmar som har egen stu-
ga på föreningens område. Stugan får vara högst tjugo kvad-
ratmeter, men ger förstås ändå möjligheter att bättre utnyttja
området. Medlemsantalet ligger precis vid 150. Medlemsavgif-
ten är 75 kronor per år.

Det här med bristande utrymme för husvagnar är kanske i
vissa avseenden en nackdel. Låt mig nämna några fler drag
hos Friluftsföreningen, som några kan tycka är negativa, men
som  vi  själva  finner  naturliga  och  riktiga.  Vi  använder  inte
sprit på föreningens område och inte heller tobak. I den mån
medlemmar  eller  gäster  har  hundar,  vill  vi  att  de  ska  vara
bundna vid den egna eller hyrda stugan. Det här är förstås
regler som kan tyckas orättvisa mot framför allt de som inte
har förmånen att ha ett hus på området. Diskussion har förts
sedan trettiotalet, under tiden har vi inte vantrivts. Tvärtom.
Du är välkommen att pröva själv. ---
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Mini-ten spelas på Solhejdan i Skanör 1971. 
Foto: Bertil Sefbom.

Från Tillsammans, juni 1975:

Om naturismen

Ove Pertelius
Naturismen har i  våra dagar blivit  alltmera känd, men trots
detta föreligger behov att klarlägga en del problem.

Varför nakenhet?
Den första frågan som möter en naturist är vanligtvis “varför
är ni nakna?” --

Nakenhet i naturismens mening måste vara medveten, fri-
villig, öppen och i gemenskap med andra. Baddräkter, under-
kläder är definitivt förbjudna i  naturistsammanhang. Tillåter
inte situationen att man är naken, skall man vara fullständigt
klädd. Något mellanting mellan naken och helklädd finns inte.

Pertelius framför här uppfattningen, att endast “nakenhet --- i
gemenskap med andra”  är  att  hänföra till  naturism. Denna
syn fortever på en del håll än idag. – En ensam person som
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njuter av nakenhet i naturen är alltså ingen “naturist” enligt
detta betraktelsesätt.

Författaren redovisar en uppfattning om hel- och halvkläd-
sel  som förekom på 1970-talet  och som även vann insteg i
regler för uppträdande på föreningsområden.

Det är dock oklart varifrån detta “klädreglemente” härrör,
och vad beslutsfattarna avsett att uppnå med denna regel. –
Kanske är det en genuint svensk konstruktion; inom interna-
tionell naturism ser man ofta folk med enbart tröja påtagen
och resten bart...

Pertelius fortsätter:

För att å andra sidan kunna besvara frågan arför naturisten är
helnaken,  måste  man  ställa  en  motfråga,  nämligen  varför
skall man ha kläder, då dessa inte har någon funktion.

Klädedräktens funktion
Man säger att klädedräkten har fyra funktioner: som skydd,
som prydnad, statusvisande och en social funktion. Dvs att till-
godose behovet att skyla sig beroende på blyghet.

Vi naturister godtar naturligtvis vissa av dessa funktioner
som nödvändiga. Det är alldeles självklart, att när väderleken
inte tillåter att man är naken, tar man på sig kläder ---.

Sociala funktioner
I det mänskliga samhället har man också använt sig av visuel-
la markeringar för att signalera klasstillhörighet. --- Det är mot
sådana funktioner som naturismen reagerar starkt. Naturis-
ten vill genom att avlägga klädedräkten betyga jämställdhet.
Detta innebär också att naturismen reagerar mot för stark ut-
smyckning i form av kroppsprydnader av olika slag.
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I denna skrivning framträder för första gången i Tillsammans
en aversion mot “kroppsprydnader av olika slag”. – I Hälsa ge-
nom Nakenhetskultur, den första naturistföreningen i Sveri-
ge,  stadgades  1932 ett  förbud mot  puder  och smink,  men
denna bestämmelse torde relativt snart ha kommit ur bruk. 

Vid bastun, Stora Ekenäset söder om Borås.
Foto: Bertil Sefbom

Trots det avståndstagande mot kroppsprydnader, som Per-
telius anför, torde ingen förening, efter 1930-talet, haft några
restriktioner i detta avseende i stadgar eller områdesbestäm-
melser.

Blyghet
Många människor har den uppfattningen att blyghet är något
medfött och primärt hos människan. Det är många etnologer
och psykologer som klart och tydligt har visat, att så inte är
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fallet. I så fall skulle ju blyghet vara något så primärt, att även
primitiva folkslag hade hämningar ---.

Den bekante psykologen och läkaren H. Bailey, tillika natu-
rist, hävdar med bestämdhet, att blyghet är en mycket svår
hämning. En-dast när man gjort sig absolut fri från känslan att
demonstrera sin kropp, kan man säga sig ha gjort sig av med
denna hämning. Människor som på olika sätt, även då de är
totalt nakna, försöker skyla sina könsorgan genom att sitta på
ett särskilt sätt, genom att röra sig på ett särskilt sätt osv har
fortfarande kvar denna starka hämning till  stort förfång för
deras naturlighet. Att arbeta bort denna hämning anser också
Bailey vara en av naturismens stora fördelar.

Det är när klädedräkten inte har någon funktion som natu-
risten anser att den inte skall bäras. Man har alltså när tempe-
raturen tillåter, när man är ute i skog och mark, när man ba-
dar, absolut inget behov av kläder, och det finns därför inom
naturismen ingen anledning att bära sådana.

Det är också för naturisten en självklar sak, att man därmed
vinner något, nämligen större naturlighet människor emellan.
Speciellt för barn har det stor betydelse. De får från början
lära sig att se naturligt på nakenhet och allt annat smussel
försvinner.

“När man är ute i skog och mark [har man] absolut inget be-
hov av kläder”,  skriver  Pertelius.  Inom Sveriges Naturistför-
bund är detta ett förhållandevis unikt påstående. Nakenheten
anses regelmässigt vara något som endast bör förekomma på
inhägnade naturistområden och vid bad och solbad.

Solen inverkar
Det är allmänt bekant, att solen har en hälsosam verkan på
människokroppen. Bl. a. bildas vissa vitaminer i huden genom
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solens  inverkan.  Det  är  därför  viktigt  att  så  stora  delar  av
kroppen som möjligt utsätts för solens bestrålning.

Naturism – nudism
Det kan i detta sammanhang kanske omnämnas att naturism
och nudism är två skilda rörelser. Nudisten vill vara naken vid
alla tillfällen han är tillsammans med andra i syfte att bevisa
sin seger över borgerliga, sociala och religiösa tabun. Naturis-
ten betraktar nakenheten som naturlig i vissa sammanhang.

Naturismen innehåller ordet natur. Naturismen strävar allt-
så efter att komma i så nära kontakt med naturen som möjligt
och då med en så ofördärvad natur som man i dagens läge
kan  uppnå.  Detta  innebär  även  en  benägenhet  till  en  för-
enklad livsföring, ett avståndstagande från överdrivet använ-
dande av alkohol, tobak och andra gifter, kemiska tillsatser i
näringsmedel osv.

I naturismens program ingår även en strävan att bekämpa
den allt mer tilltagande nedsmutsningen i naturen.

Pertelius torgför här uppfattningen att naturism och nudism
skulle vara två helt väsensskilda företeelser. Numera finns – i
varje fall  enligt ordböcker och lexikon – ingen skillnad. Men
uppfattningen lever och frodas än idag. Dock är de semantis-
ka förklaringarna mycket varierande.
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Midsommarfirande på Stora Idskär 1973. 
Foto: Bertil Sefbom

Fri badstrand?
Beträffande de nya kommunala badplatserna som upplåts för
gemensamt nakenbad förs en diskussion i Tillsammans, om
dessa anläggningar är en tillgång eller inte för den organise-
rade naturismen.  En del  organiserade naturister  välkomnar
dock dessa allmänna bad, som de ser som en naturlig intro-
duktion till naturismen och en möjlighet för föreningarna att
rekrytera nya medlemmar. 

Benämningen “naturistbad”, kan dock en del av förbundets
företrädare inte acceptera, det är ju inte bara organiserade
naturister som har tillträde till dessa bad... Redan i början av
1970-talet uppträder alltså förhävelsen, att endast den som är
organiserad inom Sveriges Naturistförbund är naturist, övriga
är på sin höjd nakenbadare.

Benämningsfrågan vad avser badplatser underkastas 1981
en omröstning i Tillsammans, och där vinner förslaget “naken-
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bad” mest uppskattning. – Men “fribad” lever vidare och än
idag kan det hända att föreningsrepresentanter framhärdar i
detta avseende.

Fribad är dock inte någon bra benämning; internationellt
sett betyder det avgiftsfritt bad. Och “nakenbad” är inte heller
bra!  Nakenbad finns det många – men då är det fråga om
dam- respektive herrbad.

Ensamma män...
Naturistföreningarna  under  1970-talet  är  ganska  restriktiva
mot ensamma män – och även ensamma kvinnor. Enligt INF-
guiden 1974/75 är både män och kvinnor utan sällskap port-
förbjudna på Solhejdan i  Skanör och på Aplanabben i  östra
Blekinge.  På  Östergyllens  område  utanför  Linköping  gäller
denna begränsning enbart män. Sandviken i Filipstad, Stora
Idskär utanför Stockholm och Snapphanen i västra Blekinge
har dock inga sådana förbud.

För att upprätthålla en jämn balans mellan könen tillgriper
många föreningar kvoterig, ensamma män tas bara in i sam-
ma antal som ensamma kvinnor, i absoluta eller relativa tal.
Så länge det funnits organiserad naturism har dock antalet
ensamstående  män som  söker  medlemskap  vida  överstigit
antalet kvinnor i motsvarande situation. 

År 1975 bildas, mot denna bakgrund, i Stockholm en ny na-
turistförening, som inte tillämpar någon könsdiskriminering.
Föreningen, som numera är känd under namnet Eos, får följ-
aktligen en icke obetydlig manlig övervikt  och möter också
motstånd inom de övriga föreningarna.  Eos'  medlemskap i
förbundet beviljas först 1987. 
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Eos är även unik på två andra sätt, som enda naturistföre-
ning i Sverige har Eos varit ansluten till Riksidrottsförbundet,
och är, med undantag av ungdomsorganisationen SUN, den
första förening sedan 1930-talet som inte eftersträvar ett eget
område. – När Ågestabadet i södra Storstockholm kommer till
1989 så träder dock Eos in som en samarbetspartner vad av-
ser skötseln av badet.

Midsommarflickor på Stora Idskär 1973. Foto: Bertil Sefbom

Tusen blommor blommar
Den  fria  naturismen  frodas  i  många  sammanhang  under
1970-talet.  Även inom föreningar som inte har naturism på
programmet händer det att man badar nakenbad. Det finns
berättelser om politiska organisationer, där man avslutat mö-
ten med gemensam bastu, eller haft sammanträden där kvin-
nor  och  män  utan  baddräkter  plaskat  i  konferenshotellets
bassäng. Från tillfälliga campingläger, till exempel där freds-
och miljörörelsen eller politiska ungdomsförbund varit arran-
gör, finns många berättelser om att lägerdeltagarna inte be-
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kymrat  sig  om badkläder.  Nakenbad i  blandat  sällskap har
förstås  förekommit  under  årtionden,  både  före  och  efter
1970-talet. Men det här decenniet var det hög frekvens på så-
dana sunda badseder.

Det glädjande fenomenet hänger samman med att folk be-
finner sig tillsammans med vänner, och man känner sig som
en stor familj; då finns inget behov av någon påklistrad blyg-
sel. Tvärtom så kan man ofta i de här sammanhangen notera
en önskan, att framstå som radikal och fördomsfri och att låta
detta manifesteras i bland annat gemensamt nakenbad.

Miljörörelsen

Arne Stråby
70-talet var en genombrottstid för miljörörelsen. Det var DDT
och andra bekämpningsmedel, det var miljöskadliga tvättme-
del, det var svavelutsläpp och försurning, det var luft- och vat-
tenföroreningar, det var buller och avgaser i storstäderna och
mycket annat som diskuterades.

Särskilt bland ungdomar var det många som började ifrå-
gasätta konsumtionssamhället. Högre inkomster som vi köper
allt mer prylar för, är det bra? Konsumtion hör ihop med pro-
duktion, som hör ihop med utsläpp och miljöförstöring. 

På 70-talet började man med miljöläger för att träffas och
diskutera miljöfrågor vid lite större sammankomster. Det blev
tältläger, för ungdomar har ofta dåligt med pengar och inte
så stora krav på komfort. Man kunde lätt se att en kritisk in-
ställning till onödiga prylar efter hand slog igenom på badva-
norna: det blev snart ingen som hade baddräkt.

Jag var på flera sådana miljöläger. Det första var 1975 och
anordnades  av  föreningen  Norden  vid  Vänersnäs.  Fin  bad-
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strand vid Vänern fanns i närheten. På dagarna kom folk från
trakten dit, och då var det mest textilbad. Men på mornarna
var det många från lägret som badade nakna i stället för att
duscha.

Nästa år hölls ett mycket större läger på ön Ven. Det var det
nybildade Miljöförbundet som var arrangör då liksom de föl-
jande åren. Kärnkraften var högaktuell 1976. Det kom många
danskar till lägret, och det skulle avslutas med en stor marsch
mot Barsebäck.

Tältplatsen låg intill stranden. Det var visserligen inte sand-
strand utan mest avrundade tegelstenar efter ett gammalt te-
gelbruk där, men den fick duga. Det fanns någon provisorisk
dusch uppriggad där, men där tog vattnet snart slut. Havet
fick vara dusch i stället. 

Jag minns en episod första dagen. Vi hade matpaus, och jag
satt tillsammans med två nyanlända tjejer som jag kände. Nå-
gon av dem frågade om det gick bra att bada här.

– Jodå, det går bra, sa jag, jag var nere här i morse. Och vi
har tid så vi kan få ett dopp nu också om vi vill.

– Behöver man ha baddräkt här?
– Nej, i varje fall var det just ingen som hade det i morse, så

det går nog bra utan.
När vi hade ätit gick vi ner till stranden och klädde av oss

nakna. Vattnet var lite svalt, men det var skönt med ett dopp
ändå.Det kom en fotograf vid stranden. Pressen var inbjuden
till lägret och kom första dagen. Han frågade om han fick ta
en bild. Jag lät tjejerna svara för oss, och dom nickade ja, så
han fick sina bilder. Men vi kom inte med i någon tidning.

Det fortsatte så och blev mest bara nakenbad. Det var na-
turligt och miljövänligt. Man badade naken morgon, middag
och kväll.
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Volleyboll på Stora Idskär 1973. Foto: Bertil Sefbom

Året därpå var miljölägret förlagt till Lerdala nära Ranstad,
där man hade brutit uran och hade planer på att bryta mer.
Uran och kärnkraft dominerade, men alla miljöfrågor diskute-
rades. Man disponerade en skogsskola, där de som inte ville
tälta kunde sova i gymnastiksalen. Och så fanns det duschrum
och bastu, bara en bastu förstås eftersom det var en skogs-
skola.  Det passade nog miljövännerna perfekt.  Det blev ge-
mensam bastu varje dag.

Det fortsatte på den vägen, men de stora miljölägren upp-
hörde nog med 70-talets utgång, fråga mig inte varför. Men
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miljötänkandet var etablerat, och badvanorna i landet utveck-
lades i ungefär samma riktning som inom miljörörelsen, även
om det inte har gått så fort. Det blev små steg då och då, som
ännu pågår. Men det blev allt fler spontana nakenbad, och det
var inget brott att bada naken lite varsomhelst.

Naturismens betonande av människan i harmoni med natu-
ren bör nog uttolkas som “med en oförstörd natur”. Miljörö-
relsen och naturismen borde ha ganska mycket gemensamt.

Bergslagen och Norrbotten
År 1976 tillkommer två föreningar,  Bergslagens Fribad- och
Naturistförening,  med den kommunala naturistcampingen i
Filipstad som centralpunkt, och Naturistföreningen Norrbot-
ten.  Styrelsen i Norrbotten skriver till  kustkommunerna och
året därpå öppnas Lulviksbadet utanför Luleå. 

Tredje området i Blekinge!
Snapphanen, föreningen i västra Blekinge, lämnar 1976 natu-
ristcampingen vid hotellanläggningen i Kyrkhult och flyttar till
ett nytt område, Störsavången i Vilshult, nära gränsen till Skå-
ne. I och med denna nya etablering finns elva naturistplatser i
Sverige. 

Friluftsplatsen  i  Kyrkhult  blir  utan  naturistförening  när
“snapphanarna” flyttar till  Vilshult,  men campingverksamhe-
ten fortsätter. År 1978 bildar Wilmar Rietz en ny förening som
får namnet Partisanen, och området vid Slagesnässjön kallas i
fortsättningen Partisanens naturistcamping.
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Sörmland, Närke och norra Uppland
År 1977 bildas Naturistföreningen Näckrosbaden i Sörmland.
Det officiella nakenbadet i Nyköpings kommun, Västra Kovik,
blir mötesplats.

År 1978 dyker “Gullvivan” upp, en ny förening i Närke. Men
blomningen blir kortvarig och året efter finns föreningen inte
med i naturistförbundets lista.

I Älvkarleby kommun i norra delen av Uppsala län har en
del av den långa sandstranden vid Rullsand skyltats som na-
kenbad. Det finns också en stor textilcamping inom det popu-
lära fritidsområdet vid Dalälvsmynningen. Men även de som
badar på nakenbadet vill kunna övernatta. Spontan naturist-
camping utanför den ordinarie campingplatsen förekommer.
1978 beslutar  campingvärden att  tillåta naturistcamping på
en avskild del av området. Det finns nu tretton friluftsplatser i
Sverige.

Sveriges Naturistförbund 1978
Sveriges Naturistförbund ger detta år ut en 8-sidig broschyr i
fyrfärgstryck.  SNF-föreningarna  och  friluftsplatserna  är  för-
tecknade samt 16 “fribadstränder”. Anvisningskartor finns för
föreningsområdena.

Kiddö i Bohuslän tas upp som fribadstrand. Även privatäg-
da Camp Tyrol i Östergötland och Sandviken, den kommunala
naturistcampingen i Filipstad, får vara med i SNF:s förteckning
men är listade som “fribad”. Däremot saknas de naturistplat-
ser som drivs av föreningar som inte är anslutna till förbun-
det. 
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Introduktionstexten är fyrspråkig, svenska, engelska, tyska
och franska:

Vad är naturism? Naturismen är en livsstil  som vill  förenkla
umgänget människor emellan. Naturismen är också ett skö-
nare sätt att sola och bada. Naturismen vill dessutom återge
människan något hon förlorat; en enkel och naturlig syn på
nakenheten.

Vi naturister solar och badar utan kläder. Och utan att dela
in oss i kön, åldrar och socialgrupper. Det är inte bara enklare,
det är också naturligt och dessutom väldigt skönt. Det kom-
mer du också att upptäcka, den dag du besöker ett naturist-
område.

För  att  vistas  en  längre  tid  på  föreningsområde  fordras
uppvisande av medlemskort. Camping, hyra av stuga bör för-
anmälas.

I broschyren finns även information om “naturiströrelsen”:

Vid  Internationella  Naturistfederationens  kongress  i  Agde
1974 antogs en minimidefinition för naturismen: “Naturismen
är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktise-
randet av gemensam nakenhet, och har till ändamål att upp-
muntra självkänslan, respekt för andra och för omgivningen.”

Sveriges Naturistförbund, SNF, är riksorganisation för natu-
riströrelsen i Sverige. Fyra gånger om året utger förbundet en
tidning, som ger aktuell information om naturiströrelsen na-
tionellt och internationellt.

Sveriges Naturistförbund är anslutet till Internationella Na-
turistfederationen, INF/FNI, som är den främsta naturistorga-
nisationen och representerar 23 länder och över 600 förening-
ar. INF/FNI är i sin tur anslutet till UNESCO. Vartannat år an-
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ordnar  INF/FNI  en världskongress,  där  delegater  från med-
lemsländerna deltager.

Som medlem i någon svensk naturistförening erhåller du
ett Internationellt medlemskort, som berättigar till besök på
utländska naturistplatser. INF/FNI ger ut en resehandbok med
beskrivning av alla områden i  världen. Resehandboken säljs
till även icke-medlemmar och kan rekvireras från Sveriges Na-
turistförbund.

Gemensamhetsbad utan baddräkt
Svettis vid Svandammen i Uppsala är universitetets gymnas-
tik-  och idrottsinrättning.  Här finns även en mindre simhall
med bastu. Efter namninsamling genomförd av två studenter,
Torgny Tholerus och Claes Bredvad-Jensen, införs hösttermi-
nen 1975 gemensamt nakenbad i form av “lunchbad” tre da-
gar  i  veckan.  Även  allmänheten  äger  tillträde  till  badet.  I
Upsala Nya Tidning skildras premiären den 1 september 1975
sålunda:

Ledamöterna av gymnastik-  och idrottsnämnden kan känna
sig lugna: Svettis blir nog aldrig något Sodom och Gomorra!
Om det nu är det man varit rädd för. Alma [UNT:s studentsida]
bevistade  premiären  för  gemensamt  nakenbad  i  institutio-
nens  simhall  i  måndags.  Fem män spankulerade omkring i
hallen, tog sig ett dopp ibland eller vilade på bänkarna. Inte
en enda dam kunde upptäckas under hela den första försöks-
timman!

Av pressläggningsskäl  kunde vi inte kolla läget i  går ons-
dag. Kanske tar sig intresset när det unika arrangemanget blir
mera känt.
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Unikt? Ja, institutionens intendent, Aron Bergmark, vill häv-
da att det är fråga om Sverigepremiär för gemensamt naken-
bad inomhus.

– Utomhusbad finns det som bekant gott om, säger han.
Men det här är en annan sak.

Det var i december i fjol som två studenter vände sig till in-
stitutionsstyrelsen och begärde att få införa gemensamt na-
kenbad i simhallen på vissa tider. Styrelsen ställde sig emeller-
tid kallsinnig.  Studenterna hade gjort  en enkät bland 56 av
Svettis besökare. Styrelsen tyckte emellertid inte att enkäten
var representativ. Efter diverse turer, bl a en anmälan till UKÄ,
beslutade styrelsen gå ut med en egen förfrågan bland besö-
karna. Det resulterade i att Svettis simhall nu upplåts för ge-
mensamt nakenbad måndagar, onsdagar och fredagar mellan
kl 12 och 13. Försöket skall pågå tills vidare.

När institutionsstyrelsen i december i fjol tog ställning till
de  båda  studenternas  enkät  framförde  styrelseledamoten,
tillika professorn i religionshistoria, Carl-Martin Edsman, bl a
följande synpunkter:

– Av större betydelse i  detta sammanhang är kanske den
avtrubbning av all anständighet, som den merkantilt betinga-
de, pornografiska exploateringen av människokött fört med
sig i våra dagar. Skamkänsla och blygsel är inte bara ett utslag
av viktorianskt pryderi utan utgör i sista hand ett instinktivt
värnande  av  mänsklig  värdighet.  För  egen  del  vill  jag  icke
medverka till att nedbryta denna genom att anordna samba-
stu i stor skala (jmf häremot den traditionella nordiska familje-
bastun).

Professor  Edman  har  sedan  dess  avgått  ur  styrelsen  för
gymnastik- och idrottsinstitutionen.
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Bland de förslag och  synpunkter  som avgavs  i  samband
med styrelsens egen enkät kan bl a följande saxas:

Medelålders tennisspelande universitetslärare:
– Föreslår att vidare utredning sker via Grönköpings Vecko-

blad. Under sommarhalvåret kan initiativtagarna till nakenba-
det, jämte sällskap, med god exponering bada i östra delen av
Svandammen – änderna kommer säkert  att  tjattra uppskat-
tande. Har full förståelse för styrelsens situation.

Hösten 1978 är badtiderna för “gemensamhetsbad utan bad-
dräkt måndag, onsdag, fredag kl 12-13 samt fredagar kl 18-20
i anslutning till mixed motion och motionsgymnastik”.

Gensvaret från de badandes sida är dock inte det man hop-
pats på. I protokollet från Nämnden för Uppsala universitets
gymnastik- och idrottsinrättning av den 19 december 1978 lä-
ser man:

Betr.  “gemensamhetsbad utan  baddräkt”  rapporterades,  att
“badarna”  varit  fåtaliga,  i  synnerhet på den kvinnliga sidan.
Nämnden beslöt att gemensamhetsbadet skulle fortsätta lik-
som hittills tills vidare under vt 1979 och uppdrog åt förestån-
daren och intendenten att utreda fördelningen av olika bad-
former för damer och herrar på simhallens schema under ht
1979.

De gemensamma tiderna för bad utan klädtvång blir kvar un-
der vårterminen 1979, men därefter införs krav på badklädsel
under alla gemensamma tider.

Försöksverksamheten  drog  till  sig  icke  önskad  uppmärk-
samhet från nyfikna herrar, vilka genom de fåtaliga tiderna
som upplåtits för nakenbad kunde upprätthålla en god bevak-
ning. Om man varit mer generös med tidstilldelningen hade
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utfallet  kanske  blivit  bättre.  Perioden 1975–1979 i  Svettis  är
dock första gången i Sverige, då gemensamt nakenbad inom-
hus genomförs i badets egen regi. 

Badlivet på Aplanabben i östra Blekinge 1979. 
Foto: Bertil Sefbom

Exit Nordisk Solsport
Även 1979 blir ett notabelt år för naturismen i Sverige. – Nor-
disk Solsport, den förening som bildades på Flisön i Östergöt-
lands skärgård 1936, och som utvecklades till en skandinavisk
organisation med avdelningar både i Danmark och Norge, be-
står nu av ett 40-tal enskilda medlemmar runt om i Sverige.
När Solsport håller sitt sommarläger 1977 på Sandviken i Filip-
stad, möter man där den nybildade Bergslagsföreningen. Tan-
ken uppstår då, att låta den gamla föreningen gå upp i den
nya. Två år senare genomförs sammanslagningen och resul-
tatet blir Bergs-lagens Solsport.
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Namnet  “Solsport”  lever  kvar  men  ambitionen  att  verka
som riksförening upphör  i  och med detta  samgående.  Sol-
sportstugan på Bohus-Björkö blir inlöst av Göteborgs Frilufts-
förening.

__
Från  Naturistföreningen  Bergslagens  Solsports  Jubileums-
skrift 1936–1996. Textförfattare är Stig Edlund och Roger Björ-
keroth.

Bergslagsnaturismen organiseras

1975 – Året då det började
Det började efter att några entusiaster med Georg Lindsten i
spetsen  strålat  samman  vid  det  redan  etablerade  fribadet
Sandviken i Filipstads kommun. Då föddes den första tanken
på att bilda en regional naturistförening. [Detta år hade Nor-
disk Solsport sitt årsmöte på Sandvikens naturistcamping och
i den föreningen fanns flera medlemmar som bodde i Bergsla-
gen.] Det var sensommar och en värmebölja hade dragit in
över landet av aldrig tidigare skådat slag. Lufttemperaturen
mättes upp till  35 grader och vattentemperaturen låg strax
under de 30.

Hösten kom, man upptäckte att  många av besökarna vid
Sandviken under denna sommar var boende i  Örebro kom-
mun. Som en naturlig följd av detta uppmanades dåvarande
förbundsordföranden  [i  Nordisk  Solsport]  Bengt  Wasberg,
Karlskoga, att tillskriva Örebro kommun om upplåtande av ett
fribad i även denna kommun. Kommunen tog beslut om att
upplåta Glasbruksudden i sjön Multen i södra Närke som fri-
bad på prov under sommaren 1976.
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1976 – Bergslagens Fribads- och Naturistförening bil-
das
Våren och sommaren kom. Den 20 juni träffades familjerna
Lindsten, Edlund och Flodman. De ställde sig då frågan: vem
följer upp detta “provbad” på det lokala planet? Finns det någ-
ra  lokala  kontakter  etablerade  i  likhet  med  Filipstads  kom-
mun? Efter en stunds diskussion var de rörande överens om
att enda sättet att följa upp och trycka på var att bilda en före-
ning.

Ett  protokoll  skrevs  och  ett  upprop  gjordes,  som  spreds
både vid Multenbadet och vid Sandviksbadet.  Då vädret var
mycket fint även denna sommar, kom vi i kontakt med mycket
folk. Den 15 augusti var vi mogna för ett konstitueringsmöte.
Det hölls vid Glasbruksudden i Multen och i strålande väder
mötte många intresserade upp. Med inte mindre än 49 med-
lemmar kunde vi starta upp. En styrelse om fem ledamöter
och två suppleanter valdes.

Den 7 oktober hade den nyvalda styrelsen sitt första sam-
manträde hemma hos Georg Lindsten i Karlskoga. Alla kände
inte alla. Det kändes lite nervöst. Gerd hette vår ordförande
med efternamnet Holefors [senare Udatsjen]. Vår kassör var
Cecilia Hedlund och Per Löfström var namnet på vår sekrete-
rare.

För att börja någonstans så hade Cecilia före sammanträ-
det personligen tillskrivit samtliga första namn på de politiska
partiernas nomineringslistor till årets kommunalval i alla kom-
muner i Örebro län och Värmlands län. Ett fåtal svarade inte
aIls. Av de som svarade fanns hela “provkartan” av de formu-
leringar, som politiker så ofta brukar använda sig av. En del
hänvisade till sina respektive partigrupper, en del var positiva
i största allmänhet utan att ge några konkreta löften. Några
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hänvisade till sollampa. Här är ett svar i den mera humoristis-
ka stilen: “Rent principiellt har jag inget emot fribad, men jag
kan inte ta ställning i dessa frågor utan att veta vilka vägande
skäl som åberopas för ett offentligt kommunalt fribad. Medi-
cinska? Knappast. Våra sjöar är i dag endast med tveksamhet
tjänliga för bad. Jag är medveten om att en baddräkt inte ger
något  skydd mot  vattenföroreningar,  men den kan väl  inte
vara till nackdel heller, om man byter till torra kläder efter ba-
det. Vill man solbränna kroppen även på de ställen, som bad-
dräkten döljer torde det väl gå ganska lätt att ordna privat, t
ex med sollampa.”

Timmen blev sen detta första sammanträde och det avslu-
tades med att styrelsen beslöt att donera vardera tio kronor
som startkapital till föreningen.

1977 – Arbetsiver, pressaktiviteter, folkstorm
På vårt första årsmöte den 23 januari 1977 i Sparbankssalen,
Kristinehamn, togs enhälligt beslut om att söka medlemskap i
Sveriges Naturistförbund, retroaktivt från den 1 januari. Mötet
fastställde även avgiftens storlek.

Styrelsen hade täta sammanträden under hela vintern och
våren  för  att  bygga  upp  den  organisatoriska  apparaten.  Vi
hade vid denna tidpunkt börjat känna varandra i styrelsen och
hittat arbetsformerna. Vi finputsade stadgar, gjorde flygblad,
tillskrev samtliga kommuner i Örebro län och Värmlands län
med begäran om konkreta förslag på fribad. Vi uppvaktade
Örebro kommun och krävde att Multenbadet skulle bli perma-
nent.  Det  blev  positivt  gensvar,  trots  protestskrivelser  från
den s  k  ortsbefolkningen efter  en  “infiltration”  i  den lokala
nämnden i Fjugesta från vår förenings sida.

Vid  månadsskiftet  maj  –  juni  svarade  Karlstad,  Kristine-
hamn, Nora och Hallsbergs kommuner mycket positivt på vår

265



1970-TALET

cirkulärskrivelse, som gick ut under mars månad. Hallsbergs
kommun var så radikal att man bara tog ett textilbad (Gryt)
och fattade beslut om att det var fritt  fram att bada naken
med omedelbar verkan. Detta visade sig senare vara för bra
för att vara sant. Ortsbefolkningen togs på sängen. En s k folk-
storm uppstod. Vi saknade helt lokala entusiaster, som kunde
driva våra intressen i denna del av Närke. Vi fick alltså ge upp.
Det kändes hårt, då både markägaren och kommunala tjäns-
temän var mycket positivt inställda.

Vid den här tidpunkten fick vi stor uppmärksamhet i pres-
sen som en följd av våra kommunskrivelser. Fejkade positiva
insändare var också ett vapen, som vi använde oss av. Resul-
tatet uteblev heller inte. Under hösten upplät Filipstads kom-
mun vår regions första simhallsbad. Och vi kunde vid årets
slut notera en kraftig medlemsökning från 49 till 108 medlem-
mar.

Vi fick även under året en invit från Naturistföreningen Nor-
disk Solsport om ett eventuellt samgående. Nordisk Solsport
hade även detta år sitt årsmöte på Sandviken. Vi blev givetvis
mycket smickrade, då vi visste att “Solsport” var Sveriges älds-
ta förening (bildad 1936) med en god ekonomi och en fin ad-
ministrationsapparat.

1978 – Nya nakenbad i Värmland
Under våren och försommaren började en del moln att kom-
ma upp. En markägare hotade att stämma Örebro kommun
om denna i fortsättningen upplät Multenbadet som kommu-
nalt bad. Kommunens fritidsnämnd fick stryka på foten. Tiden
gick, sommaren är som bekant kort. Den lokala nämnden leta-
de fram ett nytt och bättre ställe för oss naturister, Trumön,
en halvö på andra sidan sjön. Detta hände under sensomma-
ren, vilket i praktiken innebar att vi inte hade något lagligt fri-
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bad vid Multen under 1978. Bilvägen till Glasbruksudden var
avstängd.  I  gengäld hade föreningen lokala  kontakter,  som
kunde följa  upp både Kristinehamns och Karlstads kommu-
ners principbeslut om fribad, med resultatet att en strandrem-
sa på fritidsområdet Skutberget i Karlstad och Vålön i Kristine-
hamn kunde öppnas till sommaren 1978 som fribad.

1978 var ett händelserikt år. Vi kunde paradoxalt nog kon-
statera att vi inte nådde de största framgångarna hos de kom-
muner, som vi lade ner mest tid på i form av resor, skrivelser,
telefonsamtal  etc.  Men som många gånger  tidigare  åkte  vi
upp till underbara Sandviken för att skaffa oss den inspiration,
som behövdes för att arbeta vidare.

Som sagt,  1978 var  ett  jobbigt  år.  Trots  motgångar med
bråkiga markägare m.m. kunde vi notera en medlemsökning
från 108 till 153 medlemmar.

1979 – Sammanslagning med Nordisk Solsport
Efter ett provbad i slutet av 1978 kunde vi permanent för vå-
ren 1979 boka in fyra fribad i Brickebackens simhall i Örebro.

På vårt årsmöte i Spångbergshallen i Filipstad den 4 april
var tiden mogen för en total sammanslagning med Nordisk
Solsport. Den nya föreningens namn blev Naturistföreningen
Bergslagens Solsport.  Årsmötet  konstaterade att  båda före-
ningarna  hade  mycket  positiva  saker  att  tillföra  varandra.
Bergslagsföreningen fick ta del av “Solsports” historiska och
administrativa  erfarenhet.  “Solsport”  fick ta  del  av “Bergsla-
gens” entusiasm och nytänkande. Den äldre föreningen hade
resurser, som den nyare saknade, t ex skrivmaskin, duplice-
ringsaskin, och inte minst en god ekonomi.

Den förbättrade ekonomin innebar att vi kunde investera i
mera  utåtriktade  aktiviteter,  såsom  brevpapper  med  tryckt

267



1970-TALET

brevhuvud  och  dito  kuvert,  snyggare  flygblad,  annonser  i
dagspressen, en mera professionell sida i Tillsammans m.m. 

1979 kunde vi ta Trumöbadet i besittning den första badsä-
songen. Under detta år arbetade vi hårt med att ställa bad-
platsen i ordning. Här var vid vår ankomst en nästan ogenom-
tränglig snårskog med massor av skuggande träd och buskar
och en terräng som närmast påminde om en militär hinderba-
na. Vid sommarens slut hade vi i alla fall några plana solytor
och en provisorisk badstrand.

Vi kunde vid årets slut, den 31 december 1979, konstatera
en medlemsökning från 153 till  277 trots att “Solsport” i  sig
själv “bara” tillförde 40 medlemmar. Anledningen kan tillskri-
vas vår utåtriktade aktivitet.

Hur går vi vidare?
Framtidstron är stor  hos alla naturister  i  Sverige,  både hos
vanliga nakenbadare och inom den organiserade naturismen:
“Sverige har med sina milsvida stränder och sin inbjudande
natur goda möjligheter att bli nästa stora naturistland”, säger
SNF:s  ordförande  Ingvar  Samuelsson  i  en  tidskriftsintervju
sommaren 1979. 

Vi  pratar om en framtid där naturistföreningarna är obe-
hövliga, där alla som vill kan leva naturistliv...

Sveriges Naturistförbund har svårt att fylla tomrummet ef-
ter den energiske förbundsordföranden Bertil Flood, som av-
gick i december 1970. Under de följande sex åren har SNF lika
många ordförande.

Sommaren 1977 väljs Ingvar Samuelsson, Svanrevet, till för-
bundsordförande på ett år i ett fyllnadsval, och 1978 blir han
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omvald på två år. Han är alltså den ende förbundsordförande
under decenniet som stannar mer än ett år på posten.

Naturismens härliga 70-tal!
I Sollefteå vid Ångermanälven var det inte så gynnsamt med na-
kenbadmöjligheter och de gånger jag lögade mig i älvens kalla
vatten är lätt räknade: En midsommarfest och ett nattbad efter
en svettig bohagsflytt. Men svärföräldrarna bodde i Härnösand
och  ibland  åkte  vi  ner  till  havet  och  badade.  Jag  utforskade
Härnöns väldiga klippor ytterligare. Där träffade jag en del and-
ra entusiaster, textilfolk såg man aldrig till här ute.

Genom en annons i en tysk tidskrift hade jag anskaffat en “FKK
Reise-Führer”. Sommaren 1970 åkte vi på chartersemester till ön
Hvar i Jugoslavien. Där gick badbåten till paradisön Jerolim. Både
ett svenskt prästpar och vår svenske reseledare träffade vi där
ute på nakenön. 

Nästa sommar tog vi vår röda Volkswagen med soltak genom
Europa. I Västtyskland lyckades vi inte ta oss in på en FKK-cam-
ping,  vi  saknade INF-pass.  I  Frankrike gick det  bättre.  Utanför
Lyon kom vi in med hjälp av Svenska Turistföreningens medlems-
kort. På nästa ställe, i bergen vid Medelhavet, gick det utan kort. I
Jugoslavien bodde vi sedan på Koversada, ett redan då världsbe-
kant naturistområde. 

Sommaren 1973 tillbringade vi i Halmstad där jag var lärare
vid Kadett- och Aspirantskolan. Vi hyrde en stuga nära vägen ut
mot Tylösand. Vi hittade nakenbadarnas klippor vid Tjuvahålan
och snart var vi etablerade i järngänget på en udde, där naturen-
ligt badande pågått så länge någon kunde minnas. Och ditut fick
vi även med en del officerskamrater med hustrur och barn. Ingen
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tog det särskilt dramatiskt med nakenbadandet. Det här var ju
sjuttiotalet,  människorna  var  vänliga,  glada  och  ganska  upp-
knäppta. 

Klippstranden inbjöd till barfotavandringar. Nakenbadare kun-
de man hitta lite varstans. På textilarnas klippor nära playan vid
Tylösand fick jag syn på en dam som låg naken på en klippav-
sats. Hon berättade att förr hade det varit vanligt med nakenba-
dande även på detta avsnittet av stranden. 

Vid ett tillfälle då jag satt på klippudden ut mot fyren, tillsam-
mans med en tjej som jag träffat där ute, kom en påklädd man
klivande med en kamera. Han presenterade sig som invandrad
ungrare från Borås, han hade hört om nakenbadandet i Sverige
men aldrig sett något... Han frågade, om han fick ta en bild; na-
turligtvis gick vi med på detta. Vad gör man inte för den mellan-
folkliga förståelsen?

I september åkte vi med charter till Rhodos; två veckor, halv-
pension, obokat hotell kostade 300 kronor... Vi hittade en paradi-
sisk bukt söder om Falliraki. På en gatuservering i staden träffade
vi en semestrande kollega med hustru. De följde med ut till vårt
nakenbad!

Hemma i Sollefteå odlade jag mina talanger som organisatör.
Sporthotellet uppe på berget hade en badanläggning med en ba-
stu  samt bassäng med utsikt  mot  slalombacken.  Genom avtal
med hotellet fick vi komma dit på söndagsmorgonen och bada.
Även hit lyckades vi få med kompisar, en del tjejer hade lite hand-
duk på i bastun, annars var det inga problem här heller. Stund-
om simmade vi nakna i bassängen och några gånger var vi ock-
så ute i slalombacken och rullade oss i snön...
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Sommartid åkte vi på badutflykter till  Nordingrås höga kust,
där man kunde klättra naken på varma klippor hela dagen. Även
här hade vi med oss bekanta och vi träffade också andra som
levde naturistliv.

Överallt i Sverige finns naturistplatser. Här norra Mälaren 
vid Uppsala. Foto: Keith Samuelson

Sommaren 1974 liftade vi i Storbritannien. Vi besökte Scottish
Outdoor Club på en ö i Loch Lomond, ett riktigt gammaldags na-
turistställe bakom buskage och staket med seniga och vitlöksdof-
tande åldringar. Senare på resan kom vi till North Kent Sun Club i
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Orpington utanför London. Där var publiken ung vacker och fa-
shionabel.  Efter dansen i  klubbhuset – till  levande musik – tog
flickorna av sig långklänningarna, det enda plagg de hade på
sig, och hoppade i bassängen.

Åter  i  Sverige  gick  flyttlasset  till  Kungsängen  utanför  Stock-
holm. Det vare en varm höst och nu åkte vi ut till Idskär och blev
organiserade naturister. Där träffade vi Viola och Olle från Väs-
terås.

Sommaren 1975 var vi tillbaka i Halmstad. Vi hyrde en stuga i
Frösakull nära stranden. På kvällen var det ganska tomt på folk,
då kunde man passa på. Annars badade vi på våra vanliga klip-
por söder om Tylösand eller på sandstranden mellan Vilshärad
och Haverdal, ett annat paradisiskt område där nakenbad pågått
sedan urminnes tider. 

Vi gav oss iväg tvärs över Sydsverige till Aplanabben, där vi fick
nytta av våra medlemskort från NSNV, och hamnade på “Nordisk
Stämma”. Gunilla Nordén ledde en gruppdiskussion om naturis-
mens framtid. Och vi träffade Ewa och Göran från Svanrevet. 

Begivenheterna  täcktes  av  ett  reportageteam  från  veckotid-
ningen Se. Reportern var en ung och vacker tjej och kameraman-
nen ingen mindre än Anders  Engman,  en bekant  tidningsfoto-
graf. Även pressfolket fick snart av sig kläderna och bland annat
fotades den vitstrimmiga reportern och min jämnt solbruna hust-
ru i  Aplanabbens kök.  Bilden kom in i  tidningen och tillbaka i
Frösakull köpte jag alla tre exemplar av Se som fanns i kiosken i
sommarstugeområdet. 

På natten efter kadettbalen på Tylöhus var vi nere på stranden
och nakenbadade, hela min kadettavdelning med damer rev av

272



1970-TALET

sig paraduniformer och långklänningar...  På den tiden var det
gott gry i ungdomen!

I september for vi på charterresa till Korčula i Jugoslavien där
man åkte badbåt till en klippig paradisö.

Efter en vinter i Stockholm 1975 – 1976 gick flyttlasset till Ös-
terforsse utanför Sollefteå. Vi bodde alldeles vid Faxälven och en
bit uppströms kunde man bada.

Sommaren 1977 var vi tillbaka i Halmstad, i Ringenäs hyrde vi
denna gång. Med tanke på vår tvåårige son, blev det mest sand-
stranden vid Vilshärad den här sommaren. Vi var även nere på
Svanrevet där vi fick låna en husbil av Ewa och Göran och kunde
delta i det trevliga och festliga naturistliv som där ägde runt.

Hösten 1977 flyttade vi till Stockholm där vi skulle bo kvar fyra
år. Och i huvudstaden stod nu badlivet i sitt flor. På Långholmen
och på Smedsuddsbadet under Västerbron kunde man se badsce-
ner som tio år tidigare hade varit helt otänkbara och som nu, 25
år senare, också verkar helt osannolika. 

Då på 1970-talet var Sverige på väg mot en naturligare syn på
nakenbadande  och  även  den  organiserade  naturism  som  jag
upplevde var  öppen och fylld  av  framtidstro.  Vi  talade om en
framtid där naturistföreningar skulle vara obehövliga, där vem
som ville kunde bada naken var som helst...

"Sjuttiotalsnaturismen"
I och med 1970-talet har “officiell naturism” etablerats i Sveri-
ge. Det finns nu kommunalt inrättade platser för nakenbad
och naturistcamping. 

Naturistförbundets övergripande mål är i princip oföränd-
rat: Ett enkelt och förnuftigt levnadssätt. Det naturistiska trä-
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det är i sina huvuddelar intakt. Och förbundet fortsätter att
arbeta  för  att  offentliga  nakenbad  och  naturistcampingar
skall komma till stånd.

Föreningsnaturismen har dock delats i två huvudriktningar:
Föreningar som samarbetar inom Sveriges Naturistförbund,
och föreningar som är fristående från förbundet. Inom SNF
finns tio föreningar med totalt åtta friluftsplatser, om vi räk-
nar  privatägda  Partisanen  i  Blekinge  och  den  kommunala
campingen i Filipstad som “föreningsområden”. Vid sidan av
förbundet arbetar tre föreningar, de gamla föreningarna på
Ingarö och Bohus-Björkö samt “uppstickaren” Eos. 

Totala antalet föreningar är 13 och det finns 13 friluftsplat-
ser i Sverige. I den senare siffran ingår två kommunala och tre
privatägda naturistcampingar. 
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1980-talet

Naturist-Sverige 1980
Svealand
Uppland

Rullsand 1978 K
Stockholmsområdet

Svenska Friluftsföreningen 1932
Återvall på Ingarö 1933 F
Stockholms Naturvänner 1936
Stora Idskär 1948
Eos 1975

Södermanland
Näckrosbaden 1977

Västmanland/Värmland
Bergslagens Solsport 1977

Götaland
Östergötland

Camp Tyrol 1969 P
Östergyllen 1970
"Ljungen" 1972 F

Småland
Värends NF 1962

Blekinge
Partisanen 1965 P
In Corpore Sano 1969
Aplanabben 1970
Snapphanen 1970
Störsavången 1976
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Partisanen 1978
Skåne

Svanrevet 1957
Solhejdan 1957 F

Göteborgsområdet
Göteborgs Friluftsförening 1936
Bohus Björkö 1938 F
Fri Kroppskultur 1965

Bohuslän
Kiddö 1960 P

Västergötland
Västergötlands NF 1957
Stora Ekenäset 1957 F

Norrland
Norrbotten

Norrbotten 1976

F – Föreningsområde
P – Privatägt område
K – Kommunalt område

––
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Sjuttiotalet  var  framgångsrikt  för  naturismen  i  Bergslagen.
Under åttiotalet fortsätter den gynnsamma utvecklingen och
ytterligare en naturistcamping kommer till. – Från Naturistför-
eningen  Bergslagens  Solsports  jubileumsskrift  1936–1996.
Textförfattare är Stig Edlund och Roger Björkeroth.

Bergslagsnaturismen fortsätter att utvecklas

1980 – Nya inomhusbad
Naturistföreningen Bergslagens Solsport kom till 1979 genom
sammanslagning  av  Bergslagens  Fribads-  och  Naturistföre-
ning  och  Nordisk  Solsport.  Föreningen  hade  1  januari  277
medlemmar.

1980 kunde vi foga ytterligare två inomhusbad till de andra,
nämligen Nora simhall och Vålbergs simhall.

Nya Multenbadet vid Trumön, som invigdes 1979, fick en
radikal ansiktslyftning, dels genom en välvillig fritidsintendent
och dels genom stora, frivilliga insatser från föreningens med-
lemmar.  Sandviksbadet,  som sedan  1977  haft  officiell  cam-
ping, fick också en rejäl ansiktslyftning enligt samma mönster
som vid Trumöbadet.

Säsongen vid sommarbaden följdes av höstaktiviteter  ut-
omhus för första gången. Bland annat ordnades en söndags-
promenad utmed Järleån, vilken avslutades med det så kalla-
de luciasimmet i Spångbergshallen, Filipstad. Medlemsantalet
ökade från 277 till 330 detta år.

1981 – Vi får en egen tidning
I stället for de stencilerade blad vi tidigare sänt våra medlem-
mar startade vi detta år en egen tidning med namnet Bergs-
lagsaktuellt. Redaktör för tidningen blev Roger Björkeroth.
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Detta år blev året då våra vinteraktiviteter kom i gång på
allvar. En frekventering på 60 – 70 besökare vid våra inomhus-
bad var ingen ovanlighet. 

Vi  hade  simtävlingar,  luciafestligheter.  Vi  gjorde  utflykter
och bildskärmsutställningar. Vi byggde vindskydd vid Trumö-
badet och grillplatser vid Sandviken m.m. Vi kunde notera att
vi  även detta år hade den största medlemsökningen av alla
naturistföreningarna. Inte mindre än 375 betalande medlem-
mar kunde vår kassör räkna in den 31 december.

1982 – Vi arrangerar Riksmöte och SNFs 25-års jubile-
um
Årsmötet 1982 avhölls på Lokene pensionat i Kil i Värmland,
där bl a vi hade engagerat Gunde Johansson som underhålla-
re.

Den största händelsen detta år var arrangemanget av riks-
mötet och SNF:s 25-års jubileum. Huvudorganisatör för dessa
arrangemang var Stig Edlund. Sveriges Naturistförbunds Riks-
möte med 25-årsjubileum, för vilket vår förening stod som ar-
rangör, blev en mycket lyckad föreställning. Allt klaffade, t o m
vädrets makter stod oss bi.

Det  varma  vädret  hade  lockat  massor  av  människor  till
Sandviken, och trots att parkeringsplatsen och ett gärde vid
sidan av campingen hade tagits i  anspråk till  uppställnings-
platser, var man tyvärr tvungen att avvisa många icke föran-
mälda besökare p g a platsbrist. Antalet besökare under lör-
dag – söndag var ca 500 personer. Det torde vara den största
samling av organiserade naturister på ett och samma ställe
samtidigt i Sverige. En dagbok över händelserna på Sandviken
under jubileumsveckan 2–8 augusti skulle kunna se ut på föl-
jande sätt:
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Måndag: 32 grader i luften och 25 i vattnet. Hälften av de
föranmälda anlände redan i dag. Under dagen badade man
flitigt och framåt kvällen, då luften blivit lite svalare, spelades
improviserad volleyboll.

Tisdag: Första officiella aktiviteten: “Olle i Skogen” kåserade
om drottningar och drönare som fängslade såväl noviser som
sakkunniga på området.

Onsdag: Allan Karlsson tog ett 20-tal  “mineralletare” med
sig ut i Filipstads Bergslag och gav dem en första lektion i hur
man letar efter stenar och lär sig känna igen dem. Utflykten
blev mycket uppskattad. På kvällen inleddes volleybollturne-
ringen där fyra lag deltog: Bergslagen 1, Bergslagen 2, Övriga
Sverige samt Holland. Till finalen på fredagen gick Bergslagen
1 och Bergslagen 2.

Torsdag:  Guy  Österlind  anlände  med sitt  sjöflygplan  och
flög  rundturer  med  intresserade.  Detta  fortsatte  han  med
även fredagen och lördagen. Ca 60 personer fick njuta av en,
för många hisnande och hänförande, färd över trakten kring
Yngen och Filipstad.

På eftermiddagen deltog närmare 20 personer i en kano-
tutflykt ledd av Bengt och Doris Wasberg. Man paddlade förbi
en bäverhydda och ut till en ö, där man beskådade lämningar
av  gammal  gruvdrift.  På ön åt  man också sin  matsäck och
några svalkade sig i vattnet trots att stranden var mycket ste-
nig.  Hemfärden blev kämpig,  eftersom man hade stark sid-
vind.

På kvällen tog Roger Björkeroth med sig ca 30 personer ut
på en älgsafari med buss. Färden gick i trakterna kring Nord-
mark. På grund av det mycket varma vädret var dock älgarna
lite slöa, men några få lyckades man ändå få se. Safarin avslu-
tades med grillning av älgkött över en öppen eld i ett gam-
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malt kalkbrott i nordmarksskogarna. Sällskapet återvände till
campingen vid midnatt.

Fredag: Dagen inleddes med morgongymnastik under He-
léne Steads ledning. Senare under dagen genomfördes sta-
fettsimningar, där ca 50 personer deltog. 

Utanför programmet genomfördes individuella simtävling-
ar på tid.

Efter simtävlingarna ordnades med dragkamp. Ett tiotal lag
ställde upp.

Finalen i volleyboll gick av stapeln på fredagskvällen. Dagen
avslutades med gemensam grillafton där Anders Eriksson un-
derhöll med gitarrspel och sång.

Lördag:  Även  denna  morgon  inleddes  med  morgongym-
nastik, men denna gång var det Åsa Mattson, som ledde öv-
ningarna. Det blev en mycket stor anslutning till gymnastiken
trots att  den började redan 07.30.  Kunde möjligen den fria
frukosten till deltagarna varit orsaken?

På förmiddagen kom inbjudna journalister  från olika  tid-
ningar till förbundets pressmottagning.

Efter  pressmottagningen började  riksmötesförhandlingar-
na, vilka kunde hållas under bar himmel i strålande solsken.
Mötesförhandlingarna gick snabbt, till eftermiddagskaffet var
de valda ombuden färdiga med sitt möte.

Under tiden som mötet pågick genomfördes en tipsprome-
nad längs den snitslade motionsslingan.

Söndag: Under förmiddagen skedde prisutdelning i de olika
aktiviteterna. Efter det att man tagit ut lite av det vackra väd-
ret började så småningom en uppbrottsstämning att sprida
sig över campingen. Den började med demontering och åter-
ställning  av  all  utrustning  som  ställts  upp  inför  jubileums-
arrangemangen, och den fortsatte långt in på kvällen när de
flesta redan givit sig av hemåt. Sandviken började återta sin
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normala skepnad, men hos alla deltagare lär nog den gångna
veckan leva länge som ett ljust och trevligt minne. 

Förutom Stig Edlind och alla andra fanns ett stort uppbåd
medhjälpare  som  alla  gjorde  en  uppoffrande  insats  för  att
göra detta Riksmöte till  den största tillställningen i  svenska
naturismens historia. 

1983 – Vi får ett eget område
Efter ett positivt svar på vår skrivelse till Nora kommun som-
maren 1982 fanns en dämpad optimism hos styrelsen. Men
när kommunstyrelsen den 2 maj 1983 klubbade den förhand-
lingsuppgörelse som träffades den 15 april mellan NBS' styrel-
se och representanter för Nora kommun blev det full fart. Re-
dan påföljande veckoslut den 8 maj hade ett tjugotal entusias-
ter mött upp på Gustavsberg. När vi såg detta område, nästan
fyra hektar stort,  som hade legat i  träda i  åtta år, blev den
första frågan: “var f-n ska vi börja?”

Alltnog, efter en polsk riksdag beslutade vi oss för att börja
med att röja sly ner till den gula byggnaden. Därefter konsta-
terade vi att “Arken” var den byggnad som var i bäst skick av
de fyra som fanns på området.  Vi  bestämde oss därför  att
utgå från denna och röja sly, slå gräs, räfsa, plocka söndersla-
get fönsterglas med mer. Innan dagen var till ända hade vi ut-
sett  blivande grillplatser,  vilka träd som skulle  fällas för  att
komma ner till “nedre planen” samt bestämt oss för en “upp-
ställningsavgift” om 200 kronor för den som “offrade” somma-
ren på Gustavsberg. Vi räknade med att ett tiotal ekipage skul-
le ställa upp sig, och därmed skulle vi få ihop till hyra för toa-
letterna.

[Gustavsberg] inköptes av Örebro stad omkring 1930 för att
bedriva  barnkoloniverksamhet.  Denna  verksamhet  bedrevs
fram till 1975 då Nora kommun köpte marken med tillhörande
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byggnader. Gustavsberg stod sedan öde tills Bergslagens Sol-
sport tog det i anspråk. Under tiden hade stället börjat förfalla
och vandaliseras.

Då vi kom till Gustavsberg fanns där fyra större byggnader
och  ett  antal  mindre.  Den  nordligaste,  kallad  Nordan,  var
byggd i början av 40-talet. På dess plats låg på 30-talet en la-
dugård. Söder om denna låg en gul byggnad, kallad Huvud-
byggnaden.  Denna  byggnad  blev  uppförd  någon  gång  på
1800-talet.  Strax  söder  om  denna  låg  logementsbyggnad
nummer två, kallad Sunnan. Även denna uppförd under 40-ta-
let men troligen inte samma år som Nordan då mått på föns-
ter och dörrar inte är de samma. Ytterligare ett stycke söder
om Sunnan låg Arken, en byggnad uppförd under 50-talet och
också den som var i bäst skick vid vår ankomst. 

Lennart Eriksson berättar hur det gick till:
Det  började med en rundskrivelse till  kommunerna inom

föreningens  område.  Bland  de  fåtaliga  svaren  fanns  Nora
kommun där fritidsförvaltningen rekommenderade förening-
en att ta kontakt med kommunstyrelsen beträffande Gustavs-
bergs f d barnkoloni. Eftersom jag bodde i Nora fick jag styrel-
sens uppdrag att göra detta. Jag ringde upp Arne P. Eriksson
och vi bestämde en tid för sammanträffande. Vi var bekanta
sedan tidigare men han hade tydligen inte uppfattat att det
var jag som hade ringt,  för när jag kom in på hans kontor
möttes jag av ett glatt: “Åh f-n, är det du som är nudist”. Och
sämre kunde det ju ha börjat.

Gustavsberg var rätt förfallet när vi kom dit och det hade
blivit ett tillhåll för lite vidlyftigare ungdomar. Det första posi-
tiva reaktionen på vår närvaro fick vi när en patrull från socia-
len kom ner på kvällen efter skolavslutningen och fann att allt
var lugnt och fridfullt. Sen dess har det kommit mycket posi-
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tivt, från beröm till “att det blivit så vackert där nere” till köp-
männens gnuggande av händerna.

Jag måste erkänna att jag var lite fundersam i början om
det skulle komma något obehag för  oss personligen när vi
trädde fram som naturister. Inte för min egen del, men Big-
gan arbetade ju som dagmamma och Nora är ju en småstad
med allt vad det innebär. Men det har inte varit några som
helst problem. Många vänliga frågor om hur det går för oss
men inget negativt. Kanske har det haft betydelse att vi trätt
fram så öppet. Jag var ju ofta omnämnd i tidningarna då i bör-
jan och en badbild med Biggan hängde i en av tidningarnas
fotolådor en hel höst. Men litet gliringar har det ju blivit som
när jag kom in på herrekiperingen och möttes av: “Tjenare, va
bra att du kom in, vi har just fått in nya badbyxor”. Men sånt
blir man ju bara glad av!

Nora kommun höll till punkt och pricka de åtaganden man
lovat oss den 15 april: väg ner till nedre planen, vatten, el, toa-
lett,  reparationer av Arken m.m. Detta gjorde att våra med-
lemmar fick något att arbeta utifrån. Vi slog gräs i stora mäng-
der med lie, vi byggde grill, vi gjorde provisorisk väg ner till
nedre planen, vi gjorde vägbom, satte upp skyltar och städade
byggnaden.

Efter den officiella invigningen den 2 juli gick det av bara
farten. Det fanns villiga händer överallt. 

En varmvattenberedare hittades i en av de byggnader som
ligger i malpåse och visade sig vara helt funktionsduglig. Ge-
nom  yrkeskunniga  medlemmar  var  den  snabbt  på  plats.
Varmvattnet  flödade!  Detta  var  något  som  vi  inte  kunnat
drömma om den 8 maj. Arbetsglädjen var på topp.

Vi röjde vass, slog ytterligare gräs och sly i stora mängder
och gjorde en provisorisk bastu av den gamla som fanns på
plats.  Gungor,  sandlåda och andra lekredskap kom upp lik-
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som ett volleybollnät. Elström drogs fram till källare, dass och
bastu.  Vi  lagade skorstensmuren,  målade och kittade fönst-
ren. Vi byggde bryggsektioner och badflotte. Vi gjorde i ord-
ning rummen så att de blev helt acceptabla för övernattning.
Möbler,  spis,  diskbänk,  kylskåp  m m  hade  skänkts  av  våra
medlemmar.

Vid invigningen den 2 juli kunde vi räkna in tio ekipage. Den
13 augusti  hade  antalet  fyrdubblas.  Lite  tur  hade vi  också,
utan den fina sommaren hade väl inte så många kommit till
Gustavsberg detta år. Vi hade 90 olika gästande campinghus-
håll, varav närmare 30 på säsong. Därtill kommer ett oräkne-
ligt antal dagbesökare, ibland upp till 70 personer.

Invigningen av Gustavsberg som naturistcamping och na-
kenbad skedde officiellt den 2 juli. Till detta evenemang hade
vår förening inbjudit alla som i kommunens regi på något sätt
varit involverade i iordningställandet av området och byggna-
derna. Vi hade också inbjudit deras familjer. Till  invigningen
kom i alla fall fem personer från kommunen. Föreningen bjöd
alla närvarande på kaffe och bakelser. Under invigningen ut-
trycktes från kommunens och vår förenings håll ömsesidig be-
låtenhet med vad som gjorts och vad som skulle göras, och
naturligtvis också över det faktum att detta nu var en naturist-
camping. Journalister från flera tidningar hade mött upp, men
då vädret var blåsigt och kallt fick några offra sig och agera
“filmstjärnor” för fotograferna och med hickande och hoande
kasta sig i vattnet.

1984 — Förslag om delning av föreningen
I  styrelsen  restes  förslag  om delningen av  föreningen  i  en
västlig  och en östlig  del.  Styrelsen utsåg en kommitté som
skulle pejla intresset för detta och utarbeta ett delningsför-
slag.
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1985 — Beslut om delning
[På årsmötet i Örebro] togs det första beslutet om en delning
av föreningen. Det andra och avgörande beslutet togs på ex-
tra årsmötet under hösten. Delningskommittén kunde nu bör-
ja det praktiska arbetet med delningen som skulle genomfö-
ras från och med 1 januari 1986. Två stycken interimsstyrelser
tillsattes. 

Ett  femtonårigt  upplåtelseavtal  mellan  Bergslagens  Sol-
sport  och Nora kommun undertecknades den 11 juni  1985,
nästan på dagen tre år efter det att vår första skrivelse gått till
Nora kommun.

[Föreningen hade 534 medlemmar].

1986 – Två föreningar

Den  1  januari  blev  vi  två  föreningar:  Naturistföreningen
Bergslagens Solsport  (NBS)  blir  namnet på den östra  delen
som omfattar i huvudsak Örebro län och Värmlands Naturist-
förening (VNF)  blir  namnet på den del  som omfattar Värm-
lands län.

Naturistföreningen  Bergslagens  Solsports  50-årsjubileum
den  12  juli  firades  med  representanter  för  Nora  kommun,
Mjösaområdets Naturistforening, Värmlands Naturistförening
och  många  tillresande  naturister  från  svenska  naturistföre-
ningar.

Föreningar och kommuner i samverkan!
Åttiotalet är naturismens skördetid i Sverige. Nu gäller det att
etablera  och  befästa  vad  entusiasmen  under  sjuttiotalet
åstadkommit. Ytterligare ett antal kommuner öppnar badplat-
ser för nakenbad och på flera håll “adopteras” dessa bad av

286



1980-TALET

naturistföreningar som i vissa fall tar över en del av driftan-
svaret.

Inom ledningen i Sveriges Naturistförbund är dock mening-
arna delade avseende införandet av kommunala “fribadsträn-
der”. En uppfattning är att nakenbad bör kunna ske på vanli-
ga  stränder  enligt  “modell  Danmark”  och  att  införande  av
skyltade områden skulle vara en återvändsgränd, som endast
befäster uppfattningen att naturister är “konstiga” och måste
hållas avspärrade från andra badande. 

I direkt anslutning till det officiella nakenbadet vid Ekerum
på Öland finns en campingplats.  Under slutet av 1970-talet
har naturister börjat använda den del av campingen som lig-
ger  närmast  nakenbadet  som  naturistcamping.  Sommaren
1980 legaliseras detta förhållande, och en del av området blir
campingplats för naturister. 

År 1980 bildas ännu en förening i Sörmland, Täljelövet, som
har ett kommunalt bad i Södertälje kommun som samlings-
punkt. 

Stockholms Naturvänner, den gamla föreningen från 1936,
innehar naturistön Stora Idskär. Men ön är liten och där finns
ingen möjlighet för husvagnscamping. Föreningen har sedan
ett antal år tillbaka sökt efter ett landområde där en traditio-
nell  naturistcamping skulle kunna byggas upp. Bland annat
har platser på Mälaröarna och vid Ortalaviken innanför Väddö
i norra delen av Stockholms län undersöks. 
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Djursnäs äng vid Fållnäsviken längst nere på Södertörn. 
Teckning: Loffe Norman,omslagsbild Tillsammans, nr 3 1984

Nu, i början på 1980-talet, har man fått napp, längst nere
på Södertörn,  vid Fållnäsviken väster om Nynäshamn, finns
ett  landområde som Stockholms kommun äger  och där en
campingplats kan ordnas. 1981 startar Djursnäs naturistcam-
ping och Stockholms Naturvänner har nu två områden, Stora
Idskär och Djursnäs. 

Även längst upp i Sverige öppnas ett naturistområde 1981.
Vid  Frevisören,  en  kommunägd campingplats  i  Båtskärsnäs
utanför Kalix, tillkommer nakenbad och naturistcamping. 

Många nya föreningar
När Täljelövet ansluts till SNF 1981 finns det elva föreningar i
förbundet. Men detta år tillkommer inte mindre än fyra nya
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föreningar:  Västkusten  i  Göteborg,  Sankt  Erik  i  Stockholm,
Midnattssolen i Norrbotten samt Umeå Fribadsförening i Väs-
terbotten. Naturistföreningen Norrbotten, som haft medlem-
mar i de båda nordliga länen, läggs ner i och med att de två
nya  norrlandsföreningarna  bildas.  Föreningen  Sankt  Erik  i
Stockholm blir dock kortlivad och upphör med verksamheten
redan 1988. 

Men Sveriges Naturistförbund vill  etablera ännu fler före-
ningar!  Uno  Sköld  i  Vallentuna  är  förbundssekreterare  och
jobbar aktivt för att nya föreningar skall organiseras. Mälarda-
len i Västerås och Rullsand bildas 1982. Samma år tillkommer
Skaraborg och Nordvästra Skåne.

På inrådan av Mälardalen öppnar Västerås kommun ett “fa-
miljenakenbad” på Östra Holmen i Västerås, där det sedan ti-
digare finns dam- och herrbad. Kommunala bad tillkommer
även i Heby och Arboga kommuner.

Rullsand har den kommunägda naturistcampingen vid Da-
lälvens mynning som samlingspunkt. Medlemmarna kommer
i första hand från Gävleborgs län och Uppsala län.

Skaraborgsföreningen värnar om ett badställe utanför Lid-
köping, men möter relativt liten förståelse hos de kommunala
beslutsfattarna.

Nordvästra Skåne badar de första åren i en mindre bastu-
anläggning, men får sedan badtid i badhuset i Helsingborg.

Solrosen
År 1983 tillkommer ytterligare en förening i Östergötland. Ar-
rendet höjs för den badstrand vid Motala Ström som Östergyl-
len disponerar. Föreningen beslutar att säga upp avtalet och
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söka ett nytt område med bättre utvecklingsmöjligheter. Men
en del av badbesökarna tycker att platsen är tillräcklig för de-
ras  behov.  Sällskapet  Solrosen,  en  ny  förening,  bildas  och
övertar arrendet. Solrosen söker inte anslutning till naturist-
förbundet utan arbetar som fri förening. 

Den idylliska badstranden, 
i Ljung utanför Linköping, 
där Sällskapet Solrosen tar
över 1983.
Foto:  Bertil Sefbom

SNF jubilerar och expanderar
SNF firar 1982 25-års jubileum och har 14 anslutna förening-
ar. Grundsynen är ännu helt oförändrad: En livsstil i harmoni
med naturen.  “Med andra ord ett  enkelt  och förnuftigt lev-
nadssätt.”

År  1983 tillkommer två naturistföreningar,  Höken i  södra
Halland och Kalmarsund i  östra Småland. Hökafältet  i  Mell-
bystrand, ett område där nakenbadande har urgammal hävd,
ger namn åt föreningen i Laholm. Kalmarföreningen etablerar
sig på det kommunala badet vid Värsnäs strax norr om sta-
den, och inom Kalmar län finns badställen i Mönsterås samt i
Borgholm och Mörbylånga på Öland.

I  februari  1984  genomför  Sveriges  Naturistförbund  en
“kommunenkät”,  landets kommuner tillfrågas angående na-
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kenbad och campingar. Efter denna aktion upphör SNF att ag-
era på riksplanet. 

Sveriges Naturistförbund 1983 och 1985
Förbundet ger 1983 ut en vikfolder i format A3 med dubbelsi-
digt färgtryck. Kiddö, Partisanen, Camp Tyrol, som alla är pri-
vatägda, och de kommunala naturistplatserna Sandviken och
Rullsand är förtecknade som “övrig naturistcamping” och det
finns anvisningskartor även till  dessa områden.  Däremot är
Solrosen, den lilla badplatsen utanför Linköping, inte medta-
gen – denna drivs sedan 1983 av en fristående förening.

INF-medlemskap krävs enligt förteckningen på alla sex för-
eningsområden som redovisas: Stora Idskär, Stora Ekenäset,
Solhejdan,  Aplanabben,  Störsavången  och  Djursnäs.  Utöver
föreningsområdena är SNF-föreningarna förtecknade och 28
nakenbad redovisas:

Nakenbad
Att  sola  och  bada  naken  är  enklare  och  dessutom  väldigt
skönt. Den dag ni besöker en nakenbadstrand eller ett natu-
ristområde kommer också ni att upptäcka fördelarna med na-
kenbad.  Sverige  erbjuder  ett  20-tal  nakenbadstränder,  med
samma standard som de flesta kommunala badstränder. Till
dessa stränder är alla som vill bada nakna lika välkomna.

Naturism
Naturism är inte bara ett skönare sätt att sola och bada, det är
också och framför allt ett sätt att leva där människor kan kom-
ma nära varandra.

En  tro  på  den enskilda  människans  värdighet  och  värde
samt kvinnor och mäns lika rättigheter är en viktig grund i na-
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turiströrelsen.  Familjen  är  den  grundläggande  enheten  för
samhället, så också för naturismen. Varje uppdelning av män-
niskan i grupper efter hudfärg, kön, ålder, handikapp etc. är
främmande för naturiströrelsen. Naturismen utmärks av ge-
mensam nakenhet,  skapad av  den trygghet  och självkänsla
som ett gott och sant kamratskap ger.

Föreningsliv
Gemensamt för föreningarna är viljan att sprida naturismens
idéer och att skapa områden där friluftsliv i enlighet med våra
värderingar ogenerat kan bedrivas.

Sommaren är den stora säsongen för naturisterna. Många
föreningar har tillgång till ett område, som medlemmarna ge-
mensamt  byggt  upp  och  underhåller.  Naturistområdena  är
som regel avsedda för 100-200 campinggäster. Det internatio-
nella inslaget är stort. 

Till  områdena är alla förbundsanslutna naturister lika väl-
komna. Vår och höst ägnas mer åt föreningstraditionella akti-
viteter som utflykter,  studiebesök, samkväm och motionsid-
rott.

Under vintern lägger många föreningar sina samkväm i an-
slutning till badinrättningar. Då får hela familjen tillfälle till av-
koppling med bastubad, lek i bassängen och motionssimning.

År 1985 ger Sveriges Naturistförbund ut  ett  enkelsidigt  ny-
tryck av vikfoldern från 1983. Endast informationen över fri-
luftsplatser och nakenbad är medtagen och förteckning över
SNF-föreningarna och inledande text saknas.

Listan över “övrig naturistcamping” är utökad och upptar
även  Killingsand  i  Västerbotten  som  öppnades  1984.  Även
Kiddö i Bohuslän finns med, men saknas i nästa folder (1991).
Beträffande föreningsområdena har Gustavsberg i Nora till-
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kommit. – Enligt förteckningen krävs inget INF-medlemskap
på detta föreningsområde och inte heller på Djursnäs i Nynäs-
hamn. Även listan över nakenbad är utökad och omfattar 37
badplatser.

Vid Revet i Skanör  har kommunen satt upp denna skylt. Teck-
ning: Loffe Norman, omslagsbild i Tillsammans,  nr 2 1985

Nytt område i Bergslagen
Våren 1983 träffar Bergslagens Solsport avtal med Nora kom-
mun om Gustavsberg, en nedlagd barnkoloni strax norr om
bergslagsstaden. Gustavsbergs naturistcamping öppnar sam-
ma sommar. 

Naturistföreningen Bergslagens Solsport delas 1985. Nam-
net behålls av den del som verkar i Örebro län och som arren-
derar Gustavsbergs naturistcamping i Nora. Värmlands Natu-
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ristförening blir  benämningen på den förening i  Värmlands
län, som driver Sandviken, den kommunägda campingen i Fi-
lipstad. Sandviken inköps 1996 och blir  därmed ett  genuint
föreningsområde.

Bättre tryck i Tillsammans
Sveriges Naturistförbunds kvartalstidskrift,  som från starten
1974 utkommit i format A4 och “kontorstryck”, övergår från
och med elfte årgången, 1984, till offsettryck i mer hanterligt
B5-format. Föreningssidorna ersätts nu med en löpande av-
delning där föreningarna presenterar sin verksamhet. Omsla-
gen är liksom tidigare originalteckningar av Loffe Norman.

Ytterligare föreningar
År 1986 bildas Naturistentusiasterna i Stockholm. Det är den
första förening i Sverige – i varje fall efter 1930-talet – som ef-
tersträvar konsekvent nakenhet, även inomhus. Året efter slås
Näckrosbaden och Täljelövet, de två föreningarna i Sörmland,
samman. Naturistföreningen Näckrosen blir det nya namnet.

År 1989 tillkommer ytterligare en förening i Stockholmsom-
rådet, Södertörns Naturistförening.

1984 – vändpunkten
Sommaren 1984 öppnar Robertsfors kommun Killingsand, en
naturcamping av enklaste slag vid Västerbottenskusten. Och i
Piteå erbjuds nu möjlighet till  naturistcamping på en del av
området. I Norrbotten finns nu två naturistområden och i Väs-
terbotten ett. 

Totalt i Sveriges land finns nu, sommaren 1984, 19 frilufts-
platser, där man kan övernatta och leva naturistliv. Men bara
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denna enda sommar! – Både Ekerum på Öland och Frevisören
i Kalix, där naturistavdelningar öppnats 1980 respektive 1981,
upphör  med  naturistcamping  efter  säsongen  1984.  I  Piteå
stängs avdelningen 1987, efter endast fyra säsonger. På Eke-
rum och i Piteå får dock nakenbaden vara kvar.

Varningssignaler
I kvantitativa termer är utvecklingen inom den organiserade
och  officiella  naturismen  fortfarande  hoppingivande.  Både
nya föreningar och kommunala nakenbad tillkommer. Sam-
manhållningen inom naturistförbundet är också god. Utöver
Svenska Friluftsföreningen (utträde 1967) och Göteborgs Fri-
luftsförening (utesluten 1971) är Sällskapet Solrosen i Öster-
götland den enda avvikaren – när SNF:s riksmöte 1987 äntli-
gen godkänt Eos' anslutning till förbundet. 

Men i övrigt uppträder nu, vid mitten av 1980-talet, tydliga
tecken på att utvecklingen inom svensk naturism stagnerar.
Det första som inträffar är att försöken med naturistcamping i
Norrbotten och på Öland blir  så  kortvariga.  Sandviken och
Rullsand, de två kommunägda campingar som tillkom under
1970-talet får inga varaktiga efterföljare – utöver Killingsand,
en liten “naturcamping” vid Västerbottenskusten. 

Under 1980-talet tillkommer visserligen en hel del kommu-
nala nakenbad, men utvecklingen planar sedan ut, tillskottet
av nya kommunägda naturistplatser under 1990-talet blir yt-
terst obetydligt.  Illavarslande är också att öppnandet av fri-
luftsplatser inte håller jämna steg med föreningarnas antal.
Ingen av de nio föreningar som tillkommer under 1980-talet
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lyckas  skaffa  något  eget  område –  utom Solrosen som tar
över Östergyllens efterlämnade arrende.

En del av de nytillkomna föreningarna går in och “adopte-
rar”  kommunala nakenbad.  Detta sker  bland annat i  Stock-
holm där Ågestabadet öppnar 1989. Men efter Djursnäs 1981
och Gustavsberg 1983 tillkommer inte något ytterligare före-
ningsområde –  där  man kan övernatta  och leva  naturistliv.
Och inte heller någon kommunal naturistcamping…

Varför går utvecklingen i stå?
Vad är det som har hänt inom svensk naturism, vad är det
som pågår i det svenska samhället som gör att intresset för
naturism, både i organiserad form och i fri och anspråkslös
form minskar. Varför blir samhället mer tillknäppt när utveck-
lingen egentligen borde gå mot frihet, öppenhet och tolerans.

Ibland pekar man på året 1986 och Palmemordet som den
tidpunkt då den svenska oskulden ohjälpligt går förlorad. Vi
börjar inse att vi inte längre är någon sörgårdsidyll utan en
del av den kalla och grymma omvärlden. Fiskalerna skärper
greppet och underhållningsindustrin fulländar sina manipula-
tioner.  Amerikansk  TV-kultur  accepteras  med  hull  och  hår,
dubbelmoralen firar nya triumfer. Nakenheten förvandlas till
galanteri som kändisar kan ägna sig åt, ingenting för oss van-
liga, som alltid måste tänka på vad andra tycker. Jantelagen
blir alltmer normgivande; andras åsikter är mycket viktigare
än våra egna...

Vi börjar att i allt högre grad krypa in i stugvärmen och bän-
ka oss framför de flimrande skärmarna där vi matas med un-
derhållning  i  stället  för  att  gå ut  i  skog och mark.  Allt  fler
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svenskar väljer bort friluftsliv  som rekreation. Semester  blir
för de flesta liktydigt med charterresor till Medelhavsländer-
na,  där  vi  badar  på  baddräktskulturens  stränder,  tätt  sam-
manpackade som oljeinlagda sardiner i burk.

På sjuttiotalet  pratade man om att  låta hundra blommor
blomma, men nu finns det bara plats för en enda åsikt i Sveri-
ge.  Naturismen  marginaliseras  och  skandaliseras.  Och  de
svenska  kommunernas  nyväckta  intresse  för  nakenbad och
naturistcampingar svalnar snabbt.

Föreningsnaturismen stagnerar
Också inom den organiserade naturismen innebär utveckling-
en en del frågetecken. Naturistförbundets medlemskurva pla-
nar ut och blir platt som en pannkaka. – Är det kanske kon-
ceptet med kraftsamling till husvagnscamping som inte är at-
traktivt längre? Ungdomens håg står till äventyrsturism, cam-
pingliv med kaffedrickande gubbar och gummor har ringa at-
traktion. Det rofyllda naturistlivet på en husvagnscamping har
förvisso sin publik, men alla naturister i Sverige är inte intres-
serade av denna livsform. Många flyr till utlandet på semes-
tern. Där ute expanderar naturismen och miljontals européer
hänger sig åt klädfri rekreation.

Den negativa utvecklingen innebär en utmaning för Sveri-
ges  Naturistförbund  som  man  dock  inte  uppmärksammar.
Istället förs 1986 – 1988 en animerad debatt i SNF:s tidskrift
Tillsammans, om man skall vara naken när man vistas på ett
naturistområde. Flera insändare klagar på att vi håller på att
få en påklädd naturiströrelse. Och resultatet av debatten blir
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att man absolut inte behöver ta av sig; trivs man bäst påklädd
på naturistområdet, ska man naturligtvis vara det...

Naturistträffarna i Tällberg
Allhelgonahelgen 1983 är det premiär för en tvådagars träff
för naturister på Green Hotel i Tällberg. Detta välkända hotell
har en bad- och bastuanläggning, där det finns särskilda tider
för gemensamt nakenbad. Det är Olle Hagelroth från den nya
naturistföreningen i Västerås som upptäcker möjligheterna i
Tällberg. Mälardalen och dess ordförande Arne Eklund blir hu-
vudman för  sammankomsten.  Arrangemanget  blir  tradition
och värdskapet  övergår  1994 till  Östergyllen  och Georg Jo-
hansson.

––

Från Tillsammans, nr 1 1981:

Molnskådare

En del svenska sommardagar inbjuder till molnskåderi. Detta
var en sådan dag. Morgonen bjöd på blå himmel. Vid halvelva-
tiden hopades lätta stackmoln. När allt var klart för avfärd till
stranden  var  molnen  vackert  turkosfärgade  i  underkanten.
Inne  över  de  svenska  urlanden  var  himlen  mäktigt  blygrå.
Men skulle kusten förbli klar? Varthän drev molnen? Ansvars-
fylld fader spanar mot solen.

Under bilfärden mörknar himlen. Det kommer att bli åska!
Men var? Över havet är det ännu ljusblått. Sandstranden full-
komligt kryllar av glada badare. Far för barnen till en gemytlig
sandgrop. Manshög vajade vassen. (Varför i all världen vajade
Manshög vassen?) Ingen ser i alla fall om vi är nakna och blir
solbrända över hela kroppen.
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Solen bränner. Barnen badar. Svenska sommardröm, Du är
sann!  På  fjärden  gungar  färgglada  vindsurfarsegel.  Barnen
äter saft och kex.

Molnkanten hänger som en skärm strax innanför kusten.
Drar den sig inåt land? Sjöbrisen borde komma och rädda oss
nu.  Eftermiddagssolens  första  strålar  skiner.  Landet  värms
upp snabbare än kylslaget hav. Enkla fysikaliska grundregler.
Det vet man ju. Högtrycket över land gör att luften stiger. Fris-
ka vindar ska blåsa in från havet. Men elaka åskmoln går rätt
mot vinden. Det vet man ju också.

Några  små regndroppar  faller  medan solen ännu skiner.
Hjälp, nu försvinner solen in i slöjorna.

Nåväl, solbränd blir man ju i alla fall. Det ultravioletta ljuset
tränger rakt igenom molnen. Det är ju också fysikaliskt fast-
lagt. Men inte så skönt.

Gradvis  tilltar  regnet.  Panikslagna  svenskar  packar  ihop
sina saker. En tapper skara härdar ännu ut. Molnen kan ju dra
bort.  Förstulna  blickar  riktas  mot  firmamentet.  Vindriktning
och fart beräknas. Molnskåderi har många amatörer och få
verkliga fackmän.

Slagregnet övertygar nästan alla. Ska man bli brun får det
bli en annan gång. I varje fall är det förkylt här och nu.

Sorgsna karavaner flockas vid stigarna som leder upp från
stranden. Det blir små bilköer på vägen in mot stan. När vi
kommer hem skiner åter solen.

Monsieur de la Plage
––
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Från Tillsammans, nr 1 1988:

Naturist, javisst...

Anna-Greta Bergman
Och att vara naturist är, inte bara att bada bara. För mig är
det att leva utan kläder närhelst det är möjligt. Möjligt är det
så gott som alltid hemma. Vad finns det för anledning att gå
omkring i kläder innanför hemmets väggar? Det är så skönt
att komma hem efter en lång arbetsdag, kasta av sig kläderna
och känna att man är fri. Ännu skönare är det lediga dagar, då
behöver man inte alls klä på sig, såvida man inte skall ut på
sta'n.

Att vara naturist hemma är att samlas hela familjen vid fru-
kostbordet såsom vi alla är skapta, och att umgås utan kläder
och konstgjorda manér på kvällarna hela familjen,  eller  till-
sammans med goda vänner. En fest tillsammans med natu-
ristvänner,  är  naturligtvis  en fest  utan kläder.  Lika lite  som
man behöver kläder när man dansar kring julgranen. Kläder
är till för att skydda kroppen vid dåligt väder. Allt annat är en
vana – eller ovana. 

Naturismen är frihet och livsglädje. Släpp loss friheten och
livsglädjen hemma!

––
Från Tillsammans, nr 2 1990:

Den lilla badsjön

Arne Stråby
Vad tänker du på om du står vid en sjö en sommardag? Några
tänker kanske på spinnspö och fiske. Andra nöjer sig med att
njuta av solglittret  och fåglar i  vassen och den grönskande
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björken som speglar sig i vattnet. Och många tänker förstås
på ett uppfriskande bad.

Det här skall handla om en vanlig svensk sjö, omgiven av
skog. Det är gran och tall och lite björk också. Sjön har ingen
sandstrand.  Det  är  klippor och skogsterräng som går  ända
ner till  vattnet. Därför är det ingen idealisk badsjö, och den
har ingen direkt vägförbindelse heller. Man får gå eller möjli-
gen cykla någon kilometer en stig från närmsta bilväg.

Ändå kommer det folk dit och badar ibland, särskilt på hel-
gerna men även vanliga veckodagar.  Några är alltid  lediga:
sommarlediga  ungdomar,  mammor  med barn,  pensionärer
och semesterlediga.

Det är något speciellt med badandet i den här sjön. Man
har inte baddräkt utan badar naken. Jo, nog händer det att nå-
gon baddräkt också syns där. Men det är inte vanligt. Det är
ett inofficiellt nakenbad. Hur många sådana finns det i landet,
och varför finns de just där?

lngen av dem som badar här vet hur det började. Kanske
var det en slump. Någon man eller kvinna på skogsvandring
kanske kom förbi en sommardag och kände för ett dopp. Är
man ensam finns ingen anledning att blöta ner kläder för ett
bad. Det gör man aldrig i badkaret. Kanske var det någon som
inte tänkt på bad och som därför inte hade baddräkt med, vad
vet jag.

Hur som helst så kanske han eller hon tyckte att det var
skönt och kanske såg sjön som sin egen badsjö, lite avskild
och sällan nyttjad för bad. Kanske var det flera personer som
såg den så, och använde den utan att veta om varandra. 

Men en dag måste det hända att två eller flera kommer dit
ungefär samtidigt. Den oförnuftige kanske sträcker sig gene-
rat  efter  sin  handduk,  men kanske förnuftet  ändå segrade.
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Kanske var det övertygade naturister som råkat gå till samma
sjö?

Några fortsatte  att  gå till  sjön hellre  än att  trängas med
andra på en välbelägen strand där konvenansen fordrar bad-
dräkt. Det kom ibland andra skogsvandrare förbi,  ensamma
eller i par, och de såg att här var det visst accepterat att bada
naken, varför inte ansluta sig? Några hade nära och kom ofta,
och andra bodde långt bort och kom mera sällan. Det var för-
stås några som reagerade negativt och gick därifrån utan att
bada eller tog på sina fåniga tygbitar. Men de kom sällan till-
baka.  Nakenheten  vid  sjön  segrade;  den  var  ett  informellt
men etablerat nakenbad.

Det  har  nog betydelse  hur  man  reagerar  vid  den  första
upptäckten av andras nakenhet. Någon kan ha gått hit för att
bada naken i ensamhet. Men ingen äger att badställe i sko-
gen, och faktiskt behöver många nakenbadare se att  andra
gör likadant.

Nakenbadandet  har  ökat  med åren.  Det finns badplatser
som varit flitigt utnyttjade som textilbad men där nakenbad
kommit in på senare år. Ofta är det då “längst bort”, vid någon
mindre tillgänglig del  av sjön,  ett  ställe  där  ingen passerar
utan kommer bara från ena hållet. Jag har sett många exem-
pel  på  att  om några  börjar  med nakenbad så  följer  andra
snart efter.

Det här handlar inte om någon speciell sjö. I Stockholmst-
rakten kunde det vara Källtorpssjön, Söderbysjön eller Magel-
ungen. Det kunde vara Mälaren vid Långholmen eller något
av de många tiotals, kanske hundratals mer eller mindre offi-
ciellt etablerade nakenbad som finns över hela landet. 

Alla  kan hjälpa till  att  skapa fler  nakenbad.  Ta gärna för
vana att bada naken vart du kommer, även om det inte är nå-
gon annan som gör det där just då. Några måste börja. Det är

302



1980-TALET

inte förbjudet att bada naken i Sverige. Bassängbad bör man
nog undvika ännu, men vid strandbad bör man uppfatta bad-
dräkt som något frivilligt. Det är längesedan en domstol fast-
slog att nakenbad i sig inte är förargelseväckande beteende.

Naturistföreningar  eller  små  grupper  av  likasinnade  kan
lätt skapa nya nakenbad på detta vis. Man slår sig ihop några
stycken, väljer ut ett lämpligt ställe och går dit några helger i
rad och badar naken.  Är man flera kanske man känner sig
mindre uttittad och sprider vanan snabbare. För har man valt
ett lämpligt ställe så kommer snart andra följa exemplet. 

Från  öppnandet  av  Ågestabadet  i  Stockholm 1989.  Gertie
Lux läser den dikt hon skrivit till invigningen. Foto: Arne Strå-
by

Arbete i vingården, men...
År 1981 flyttade vi till Åkersberga i södra Roslagen, tre mil från
storstaden, och där gjorde jag en hittills bestående insats för na-
turismen i Sverige. Jag tänkte försöka starta en lokal opinion för
ett kommunalt nakenbad och kontaktade SNF angående adresser
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till  medlemmar som bodde i regionen. Men det var nobben di-
rekt, sådant lämnades inte ut till mig. Då grep jag mig an uppgif-
ten på egen hand och i ett brev till Fritidskontoret hemställde jag
om öppnandet av ett kommunalt nakenbad, och föreslog att en
del av Breviksbadet vid Trälhavet skulle avdelas som sådant. Skyl-
tarna kom upp nästan direkt! Så enkelt var det alltså i Österåkers
framåtsträvande kommun, under solitt borgerligt styre. 

Vid badsjöarna i södra Roslagen träffande jag ofta naturbada-
re, för att nu inte tala om hur paradisiskt det var ute i skärgår-
den...

Även i resten av Sverige levde och frodades naturismen och allt
fler verkade acceptera det klädlösa badmodet. Människorna fort-
satte att vara käcka och frimodiga, men mot slutet av 1980-talet
började det bli mera tillknäppt. Vad som hände borde vara ett fö-
remål  för  forskning.  Varför  minskade  det  spontana  naken-
badandet, varför försvann “topplöst badmode” från badstränder-
na? Varför  bröts  den gynnsamma utvecklingen? Varför  råkade
naturismen i vanrykte?

"Åttiotalsnaturismen"
Naturismen i Sverige fortsätter att vara stark, vild och vacker,
åtminstone under första hälften av decenniet. Den fria natu-
rismen frodas, vågen från det frimodiga och glada sjuttiotalet
fortsätter.  Ytterligare kommunala nakenbad öppnas och en
kommunal naturistcamping tillkommer.

Sveriges  Naturistförbund  går  kraftigt  framåt  –  vad  avser
medlemsutveckling och antalet anslutna föreningar. År 1980
hade förbundet ca 1.700 medlemmar och tio föreningar. År
1990 är medlemmarna ca 3.000 i 22 föreningar. 
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Men – ingen av förbundets nya föreningar lyckas anskaffa
något eget område; Djursnäs och Gustavsberg, är de två fri-
luftsplatser som tillkommer, och i båda fallen är det “urgamla”
föreningar som agerar.

De föreningar som inte har egna friluftsplatser går i några
fall  in som delansvariga i  driften av kommunala nakenbad,
bland annat i Örebro, Kalmar och Stockholm.

Inomhusbad under höst, vinter, vår ordnas under åttiotalet
på många håll i landet. 

Verksamheten inom naturistföreningarna är dock inte sär-
skilt  mångsidig.  Någon naturiströrelse av kontinentalt  snitt,
med bland annat ungdomsverksamhet och idrott,  utvecklas
inte. 

Möjligheterna  till  gemensam  nakenhet  är  begränsade.  I
SNF:s stadgar anges: “Detta mål [människans fysiska och psy-
kiska hälsa] kan uppnås genom den själsliga och kroppsliga
frihet som naket umgänge mellan könen utgör vid lek, bad,
sport,  och  friluftsliv  i  en  ren  och  hälsosam  miljö.”  Sporten
inom SNF inskränker sig till enklare övningar inne på frilufts-
platserna;  naket  friluftliv  utanför  badplatser  och inhägnade
områden förekommer inte. Och vid möten och fester är det
textil som gäller! – En del campingar har till och med stadgade
förbud mot sällskapsdans utan kläder.

Sveriges Naturistförbunds utåtriktade verksamhet trappas
nu ner; efter 1984 finns inget exempel på att förbundet gjort
något  försök  att  utöva  sådan påverkan,  bland  annat  gent-
emot myndigheter, som föreskrivs i förbundets stadga.
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Och under senare delen av åttiotalet vänder utvecklingen i
Sverige.  Detta  gäller  både  fri  naturism,  föreningsnaturism
samt officiell naturism. 

Totalt finns januari 1990 25 föreningar – tre är fristående
från SNF – och 15 områden i Sverige. Den regionala täckning-
en är bättre än någonsin, men fortfarande finns vita fläckar. 

▫
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1990-talet

Naturist-Sverige 1990
Svealand
Uppland

Rullsand 1978 K
Stockholmsområdet

Svenska Friluftsföreningen 1932
Återvall på Ingarö 1933 F
Stockholms Naturvänner 1936
Stora Idskär 1948
Eos 1975

Södermanland
Näckrosbaden 1977

Västmanland/Värmland
Bergslagens Solsport 1977

Götaland
Östergötland

Camp Tyrol 1969 P
Östergyllen 1970
"Ljungen" 1972 F

Småland
Värends NF 1962

Blekinge
Partisanen 1965 P
In Corpore Sano 1969
Aplanabben 1970
Snapphanen 1970
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Störsavången 1976
Partisanen 1978

Skåne
Svanrevet 1957
Solhejdan 1957 F

Göteborgsområdet
Göteborgs Friluftsförening 1936
Bohus Björkö 1938 F
Fri Kroppskultur 1965

Bohuslän
Kiddö 1960 P

Västergötland
Västergötlands NF 1957
Stora Ekenäset 1957 F

Norrland
Norrbotten

Norrbotten 1976

F – Föreningsområde
P – Privatägt område
K – Kommunalt område
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Från Tillsammans, nr 1 1990:

Diskutabelt i TV3 – ett debattprogram om 
naturismen

Inge Gullander
Lite omskakad blev allt vinterdvalan för en hel del naturister.
TV3 hade bestämt sig för att sända ett program i serien disku-
tabelt där ämnet var NATURISM. STRIX television, som produ-
cerar dessa program för TV3, jagade med ljus och lykta efter
deltagare som dels var bejakare av naturismen, dels kunde
tänka sig att ställa upp nakna i TV-sändningen.

Idén  var  nämligen  att  programmet  skulle  gå  av  stapeln
med såväl naken publik, podie som opponenter. Gunilla Skog,
Kjell Hell och Robert Aschberg själv lade ner stor möda på att
finna deltagare till programmet. Svårast var med all säkerhet
att finna naturister som betraktade NAKENHETEN så naturlig
att de kunde framträda nakna inomhus i en TV-studio. Det är
inte mycket som blir som det var tänkt ---.
Slutligen  representerades  de  svenska  naturisterna  av  Börje
Engholm, Värmland, och Lena Arvidsson, Göteborg, fullt på-
klädda och med bra  svar  och synpunkter.  Orla  Jess  Jessen,
Danmark,  med ett  halvdussin kamrater bildade en naturist-
bakgrund  under  en  palm.  Sakkunniga  Naturism/nakenhet/
nudistkultur/kyrkliga  samfund/modelejon  uppträdde  nakna
påklädda efter  egen smak och motiv.  Bland de sakkunniga
fanns också en norsk naturist, Knut Faegri, professor. 

I all enkelhet kläddes nakenheten som hysch hysch och sex-
objekt av in på bara kroppen, och stod där inte ensamen och
uttittad utan som en självklarhet, påhejad och uppmuntrad av
alla. Ärligt talat var där några som tyckte att det fanns lämpli-
ga och olämpliga platser för att exponera kroppen. Eniga var
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man om att lyser solen på kroppen kan den lika gärna lysa på
hela kroppen, vare sig man har en egen strand för familjen
och nära bekanta eller man trivs i en större grupp.

Det blev ett program som gladde och gav en del naturister
svaren till den besvärliga kommentaren: Varför nakna!?
NAKENHET det är enkelt.

Djursnäs naturistcamping vid Nynäshamn. 
Foto: Hans Löwing

Omvärlden
Det är inte bara i Sverige som den organiserade naturismen
har svårigheter med rekryteringen. I Tyskland minskar natu-
ristföreningarnas medlemstal dramatiskt. Men naturist-turis-
men expanderar. Frankrike framstår allt mer som det viktigas-
te naturistlandet i Europa. Det finns ett flertal stora naturist-
centra, både i Languedoc vid Medelhavet och på Atlantkusten.

Inbördeskriget 1991 i Jugoslavien och de fortsatta orolighe-
terna innebär ett stort avbräck för turismen. Naturisterna re-
ser i stället till Grekland där många öar har etablerade strän-
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der för nakenbad. Även Spanien blir nu ett populärt naturist-
land  och  badstränder,  campingar  och  naturistanläggningar
tillkommer. 

Internet-naturism
Under 1990-talet expanderar Internet-användningen och “in-
ternet-naturismen” gör entré.  Även i  Sverige öppnar privat-
personer hemsidor som påstås vara naturistiska. Den bild av
naturismen som man får ta del av på dessa “naturistsidor” är
ofta mycket skev. Mängder av så kallade naturistbilder förevi-
sas, det är fråga om poseringsbilder av nakna personer, kvin-
nor företrädesvis. Bilderna som valsar runt på de privata si-
dorna har oftast utländskt ursprung. I debattforum på webb-
platserna finns en del seriösa inlägg om naturismen, tips an-
gående badställen o s v, men framför allt mycket annat, som
inte  alls  är  naturism.  Sexuell  kontaktverksamhet,  exhibitio-
nism och voyeurism! Sammantaget framträder en nidbild av
svensk naturism som framstår som en erotisk frizon där “allt”
är accepterat.

Sveriges Naturistförbund 1991
År 1991 utkommer åter en vikfolder i dubbelsidigt A3-format
och med färgtryck. 

Internationella Naturistfederationens deklaration från 1974
citeras: Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den
utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till
ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för
omgivningen.
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Presentationen av naturismen är hämtad från SNF-broschy-
ren av år 1983: 

Naturismen är inte bara ett skönare sätt att sola och bada, det
är också och framför allt ett sätt att leva där människor kan
komma nära varandra. 

En  tro  på  den  enskilda  människans  värdighet  och  värde
samt kvinnor och mäns lika rättigheter är en viktig grund i na-
turiströrelsen.  Familjen  är  den  grundläggande  enheten  för
samhället, så också för naturismen. Varje uppdelning av män-
niskor i grupper efter hudfärg, kön, handikapp etc. är främ-
mande för naturiströrelsen. Naturismen utmärks av gemen-
sam nakenhet, skapad av den trygghet och självkänsla som
ett gott och sant kamratskap ger. 

Även texten under rubrikerna Föreningsliv och Nakenbad är
hämtad från utgåvan 1983.

Fem områden listas nu under “övrig naturistcamping”, det
är Kiddö i Bohuslän som försvunnit.

Av  de  sju  föreningsområden  som  redovisas  är  det  inget
krav på INF-medlemskap vid besök på Gustavsberg och Djurs-
näs. Förteckningen tar upp 33 nakenbad, alltså ett färre antal
än 1985.

Nakenbad Nr 1 1992
Sveriges  Naturistförbund  ger  1992  ut  en  12-sidig  broschyr
som innehåller information om nakenbadplatser i  Sverige. I
broschyren finns ingen presentation av naturismen som så-
dan. Listan över nakenbad omfattar endast 25 platser, men
flera av dem är nya och har inte funnits med i tidigare förteck-
ningar.
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Föreningsnaturismen – många frågetecken
Det organisatoriska triumferna under åttiotalet följs av nittio-
talet som inte blir lika fantastiskt. På ytan är allt vid det gamla.
Naturistförbundet är stort, större än någonsin, och maktfull-
komligt. – Ingen som inte är ansluten till förbundet får kalla
sig naturist!

Redan 1970, när broschyren Naturismen i Sverige gavs ut,
mörklade naturistförbundet blotta existensen av Svenska Fri-
luftsföreningen och det gamla naturistområdet på Ingarö; på
den vägen har det fortsatt. Nu på nittiotalet slår sekterismen
ut i full blom. 

År 1994 kommer band 14 av uppslagsverket Nationalencyk-
lopedin.  Under  uppslagsordet  “naturism”  citeras  Internatio-
nella Naturistfederationens definition från 1974: Naturismen
är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktise-
randet av gemensam nakenhet och har till ändamål att upp-
muntra självkänsla, respekt för andra och för omgivningen. –
Detta föranleder Sveriges Naturistförbund att framträda med
påståenden om att det står i NE att endast den som är med i
SNF är naturist och liknande egendomligheter. Hösten 1995
meddelar förbundsordföranden i  Tillsammans att skillnaden
mellan naturister och nakenbadare är förstnämndas sociala
engagemang.

Utåt är dock naturistförbundet allt mindre socialt och fram-
träder med anspråk att företräda en utvald sekt: “Den som ba-
dar naken blir inte automatiskt naturist, detta blir man först
när man blir medlem i en förening ansluten till SNF.” – Någon
förklaring till  vad som skiljer naturismen i SNF från naturis-

313



1990-TALET

men i de fristående föreningarna och den fria naturismen ges
emellertid inte.

År 1998 inträffar en händelse som ställer “naturistfrågan”
på sin spets. Lennart Daléus blir partiledare för Centerpartiet i
Sverige. Daléus har en stark ställning i Svenska Friluftsföre-
ningen där  han varit ordförande under  många år.  I  media
framtonar bilden av “Sveriges mest kände naturist” vilken en-
ligt SNF:s synsätt bara är en simpel nakenbadare... 

Kroppssmycken
I Tillsammans, nr 1 1995, tilldelas bärare av intimsmycken en
allvarlig reprimand av SNF:s ordförande: “Man kan inte kräva
att  bli  respekterad  [om  man  bär  intimsmycken].”  Och  han
tillägger  “det  finns  naturistcampingplatser  som  har  förbud
mot intimsmycken”. – Ordföranden i Sveriges Naturistförbund
torde  här  syfta  på  naturistområden  i  andra  länder.  Ingen
svensk  förening har  infört  något  förbud mot  sådan kropp-
sprydnad. Och inga reella ingripanden mot utsmyckade per-
soner torde ha förekommit, utan dessa har fortsatt att åtnjuta
respekt, trots förbundsordförandens bannlysning.

Förändringar inom naturistföreningarna
Utvecklingen  inom  den organiserade  naturismen under  år-
hundradets avslutande decennium erbjuder en splittrad bild.
Några  föreningar  upphör,  några  lämnar  förbundet  för  att
fortsätta som fria föreningar och en fri förening tillkommer. 

Stockholms Naturvänner, som sedan 1981 haft  två områ-
den, Stora Idskär och Djursnäs, organiseras 1991 i två sektio-
ner, en sektion för respektive område. År 1993 är det dags för
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en delning av föreningen och Djursnäs-sektionen blir Stock-
holm-Nynäs Naturistförening. Ordförande i den nya förening-
en är Alf Hedmar.

På Camp Tyrol  utanför  Norrköping finns  en intresseföre-
ning, Camp Tyrols Vänner. Efter en del ägarbyten vad avser
“campen”  ändrar föreningen 1992 skepnad till  Vikbolandets
Naturistförening. – Det finns nu 24 SNF-föreningar och tre fria
föreningar, sammanlagt 27, vilket är det högsta antal som dit-
tills noterats i Sverige.

År 1994 upphör Umeå Fribadsförening och Nudistentusias-
terna i Stockholm lämnar naturistförbundet. Året efter avslu-
tar  Nordvästra  Skåne  sin  verksamhet  och  Midnattssolen  i
Norrbotten tvingas lämna förbundet. Både Nudistentusiaster-
na och Midnattssolen fortsätter dock att verka som fristående
organisationer. Antalet SNF-föreningar är nu 20 och det finns
fem fria föreningar.

År 1997 bildas en ny förening i Helsingborgsområdet, Knä-
haken, uppkallad efter badplatsen i Råå, och Södertörns Natu-
ristförening går upp i Stockholms Naturvänner. Samma år till-
kommer Badstugan, en fristående förening i Uppsala inriktad
mot inomhusbad under de något kallare årstiderna. Året efter
börjar en intressegrupp i Svenljunga, söder om Borås, att ar-
rangera naturistbad inomhus. 

År 1999 blir det ett organisatoriskt återtagande i Västerbot-
tens län då Föreningen Umenaturist, FUN, bildas.

När seklet slutar finns 21 SNF-föreningar och sex fristående
föreningar i Sverige, totalt 27; det vill  säga lika många som
under toppåren 1992 – 1994.
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Edla och Vilgot Lundströms stiftelse
År 1991 bildas denna stiftelse inom Sveriges Naturistförbund
efter en donation från Rolf Lundström, till minne av hans för-
äldrar som tillhörde pionjärerna inom Ingarö-föreningen, den
förening som startades 1932 av professor Almkvist. Förening-
en hette då Hälsa genom Nakenkultur. – Vilgot Lundström var
även medlem i Stockholms Frisksportklubb. 

Stiftelsens avkastningen skall  användas för forskning och
dokumentation av den svenska naturisthistorien och till nye-
tablering av friluftsplatser. 

Bidrag ur “Historiska fonden” kan sökas av den som varit
föreningsmedlem i  25 år och allt  material  som inköps eller
produceras,  samt  skrivutrustning  anskaffad  med  medel  ur
fonden, skall tillfalla förbundet. Bidragstagare skall dessutom
medarbeta i varje nummer av Tillsammans. 

Fonden skall även bekosta utgivningen av förbundets jubi-
leumsskrifter 1997, 2007 o s v. Ingen sådan skrift har dock ut-
givits, men medel ur fonden har används till utgivningen av
Tillsammans så kallade jubileumsnummer 1997 samt för att
bestrida  förbundets  kostnader  för  abonnemang  på  press-
klipp. 

“Områdesfonden” kan räntefritt låna ut medel för inköp, ej
förhyrning, av markområden för naturism.

Vikbolandet
Camp Tyrol, den privatägda naturistcampingen på Vikbolan-
det öppnades på 1960-talet. Efter ägarbyte 1992 blir camping-
en föreningsområde för Vikbolandets Naturistförening,  som
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tar en del av ansvaret för driften. År 1996 blir föreningen en-
sam ägare till campingen. 

Svensk Naturistguide 
Sveriges Naturistförbund ger 1994 ut Svensk Naturistguide,
en 32-sidig broschyr som innehåller information om naturist-
campingar och officiella nakenbad. I guiden finns samma in-
troduktion som användes 1991, med några moderniseringar
av texten: 

Naturismen är inte bara ett skönare sätt att sola och bada, det
är ett sätt att leva där människor kommer varandra närmare.
[1991: “ --- där människor kan komma nära varandra”] --- 

Varje uppdelning av människor i grupper efter hudfärg, kön,
handikapp, religiös eller politisk övertygelse etc. är främman-
de för naturiströrelsen  [“--- religiös eller politisk övertygelse”
har tillkommit].

Det avslutande stycket är dock nytt: “Naturister vill gärna vara
nakna där det passar och när det känns naturligt. Naturister
provocerar aldrig andra människor genom att uppträda nak-
na där detta inte är lämpligt.”

Nyordning i Tillsammans
På omslagssidan har förbundets språkrör alltsedan 1976 haft
originalteckningar av Leif “Loffe” Norman från Stockholms Na-
turvänner som är konstnär och jazzmusiker. Loffe Norman av-
lider 1994 och Tillsammans övergår till svartvita fotografier på
omslaget. Från 1996 blir det färgbilder. 
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Sedan starten 1974 har förbundstidningen haft en friståen-
de redaktör, men från och med 1996 är förbundsordföranden
både redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften.

Nya campingplatser
År 1995 öppnar Björsbo, en privatägd naturistcamping, nära
Kulltorp i Gnosjö kommun. Det är den första friluftsplatsen i
Jönköpings län. Björsbo är en ren solitär och arbetar utan an-
knytning till någon naturistförening.

År 1996 startar “provdrift” vid ytterligare en privatägd natu-
ristcamping;  Kalseröd  vid  Strömstad  är  ortsangivelsen  och
namnet Carpe Diem. 

Under en kort period finns nu 17 friluftsplatser i Sverige in-
nan Carpe Diem läggs ner 1999. 

Föreningsområde i Filipstad
Värmlands Naturistförening övertar 1996 Sandvikens naturist-
camping i Persberg från Filipstads kommun. – Rullsand i Älv-
karleby kommun i norra Uppland är nu den enda naturistcam-
pingen i kommunal ägo, vid sidan av Killingsand, den enkla
gratiscampingen vid Västerbottenskusten.

När seklet slutar finns 16 friluftsplatser, tre av dem tillhör
fristående föreningar. Partisanen och Björsbo är privatägda,
Rullsand och Killingsand kommunala,  övriga tillhör eller  ar-
renderas av naturistföreningar.

Skandinavisk Naturistguide
De tre skandinaviska förbunden, Dansk Naturist Union, Norsk
Naturistforbund  och  Sveriges  Naturistförbund  ger  1996  ut
Skandinavisk  Naturistguide  som  innehåller  information  om
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friluftsplatser och nakenbad i  Sverige,  Danmark,  Norge och
Finland.

Guiden innehåller inledande text på norska och engelska,
“Naturisme och fribadstrande i Danmark” på danska och eng-
elska samt “Hotell med gemensam bastu och bad” på svens-
ka. Varje område presenteras på respektive språk samt eng-
elska.

Introduktionen  innehåller  “Allmän  turistinformation”  om
Skandinavien och allemansrätten. För första gången i behand-
las även lagstiftningen beträffande naturism:

Lovgivningen  i  Skandinavia  forbyr  ikke  offentlig  nakenhet,
bare “usømmelig opptreden”. Hva som omfattes som “usøm-
melig”, varierer fra land til land og fra distrikt til distrikt innen
hvert land. I praksis vil  det neppe vekke anstøt at du bader
uten klær på en usjenert strand eller i et skogsvann. “Topp-
løs”-moten for kvinner er utbredt — til og med i parkområder i
mange byer.

Som naturist vil du antagelig være mest intressert i å treffe
andre naturister og unngå å provosere folk som ikke liker na-
kenhet. Da bør du oppsøke en fristrand eller et naturistområ-
de. En fristrand er en strand der det --- et tillatt for hvem som
helst bade og sole seg utan klær. Ett naturistområde er et om-
råde som disponeres av en naturistorganisasjon, og hvor det
som  regel  kreves  medlemskap  i  en  naturistforening  for  å
komme inn.

––
Not. Textens ord om medlemskap som villkor för tillträde till
“friluftsplatser”  är  inte korrekt.  Av de 12 områden i  Sverige
som är förtecknade är det bara två som kräver INF-pass.
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Naturistförbundet ändrar uppfattning ... 
Ideologiskt börjar Sveriges Naturistförbund under 1990-talet
att luckra upp sin avvisande hållning till ensamma män som
medlemmar i föreningarna. År 1991 redovisar förbundsordfö-
randen i en intervju i Aftonbladet 21 april förbundets synsätt i
följande ordalag: “Naturistföreningarna -- är sammanslutning-
ar  för  hela  familjer,  eller  åtminstone  gifta  eller  samman-
boende par.” 

Efterhand sker dock en de facto-anpassning till samhällsut-
vecklingen som innebär att även ensamhushåll kan vinna an-
slutning. Denna process sker i varierande grad i de olika före-
ningarna, och än idag, under 2000-talet, hörs klagoropen från
män som upplever att de nekas medlemskap i SNF-förening-
ar.

Inom föreningsverksamheten fortsätter ensamma män att
vara ett problem. Det finns vittnesbörd om att stadgade SNF-
medlemmar, till och med en ledamot i förbundsstyrelsen, ne-
kats tillträde till naturistcampingar – eftersom de inte medfört
kvinnligt sällskap. 

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

––
Televisionen vill upprepa succén från 1990 och det blir ett nytt
Diskutabelt-program. Från Tillsammans, nr 2 1995:

Diskutabelt i TV 3 – än en gång

Inge Gullander 
Nog var det väl diskutabelt om jag skulle ställa upp naken i
TV3 för att “försvara” den organiserade naturismen. Det var
mycket tänkande innan jag kom till beslut, att det nog skulle
kunna låta sig göras. Helt klart skulle det bli en balansgång på
helvetets brant, men det fanns trots allt mycket att vinna. Den
sista tidens missbruk av ordet naturist i samband med barn-
pornografihärvor var ett tungt vägande skäl för min del. Ett
annat  var  nakenheten,  som  används  allt  mer  för  att  väcka
uppmärksamhet i reklam och massmedia.

Jag ställde mig till förfogande med det förbehållet att alla
medverkande  utom  programledaren  skulle  vara  nakna.  Jag
blev  inte  ensam.  Östergyllens  ordförande  Georg  Johansson
och Rullsands ordförande Jan Jansson var där och, kanske vik-
tigast av alla, Thomas och Monica Johansson från NF Partisa-
nen. Att jag tycker de var viktiga är det faktum att de blivit or-
ganiserade  så  sent  som  1994,  och  kunde  alltså  lämna  en
spontan synpunkt på rörelsen.

Motståndarna, sådana som måste finnas i en debatt, skulle
vara IPIS ordförande Jonas Svensson, “Nudisten” Domenico lo
Sinno, skådespelerskan Synvis Ottmar och några till.
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Programmet  i  sin  helhet  blev  bra.  Naturiströrelsen fram-
stod som seriös verksamhet, mycket tack vare Robert Asch-
bergs sätt att leda diskussionen. Oväntad hjälp fick vi av Syn-
vis Ottmar som var uppväxt med naturismen och kunde på ett
enkelt och rättframt sätt reda ut varför ungdomen “flyr” rörel-
sen. Ett stort tack till TV3 och inte minst Martin Persson som
gjort ett fint jobb med att skaffa “naturister” till såväl debattö-
rer som publik.

INF World Congress, Galaxen
Internationella  Naturistfederationens  och  Europeiska  Natu-
ristunionens gemensamma kongress genomförs 21 – 23 au-
gusti 1998 på Galaxen i Kyrkhult, den hotell- och restauran-
ganläggning i  Kyrkhult,  Blekinge, som en gång bar namnet
Snapphanegården  och  där  Partisanens  naturistcamping  är
belägen.

Det är första gången som detta stora naturistevenemang
genomförs i Sverige och det är INF:s 26:e kongress, om man
räknar London 1951 som startår.

---
Från Tillsammans, nr 4 1998:

Våga vilja vara volontär på INF-kongress i Blekinge

Ewa Wrannert

En rapport bakifrån kulisserna
Vi volontärer upplevde några minnesvärda dagar i augusti. Ett
antal personer, varav de flesta aldrig träffats förr, samman-
strålade ett par dagar innan kongressen skulle gå av stapeln
på Galaxens vackra anläggning i Blekinge.
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Jag tänker återge ett axplock av händelser utan inbördes
sammanhang i ett försök att förmedla stämningar. Förbere-
delserna inleddes med att  “hövdingen”  Inge höll  möte,  där
alla arbetsupppgifter skulle presenteras.

Efter detta var alla volontärerna om möjligt ännu mer för-
virrade, men Inge avslöjade, att genom att skapa kaos föder
man kreativitet!

Och gissa om vi blev kreativa!
Jag har svårt att välja om jag ska berätta om skapande av

data-skyltar,  där  pilarna fick  ändra riktning hela  tiden efter
hand som INF-butiken flyttade runt, eller om bordsdekoratio-
ner som visserligen blev vackra, men höll på att bli permanen-
ta med hjälp av den utmärkta klisterremsan. Nej, det tror jag
inte att jag berättar om!

Jag kanske ska berätta om uppsättande av bom, där spärrvak-
terna skulle vara stationerade, eller om hissande av banderoll
och flagga, som några kämpade med, medan de flesta andra
stod bredvid och bistod med goda råd?!

Nej, det behöver jag nog inte, eftersom ett tyskt TV-team
var på plats och dokumenterade varje hand och munrörelse,
som skedde under 3 dagar! Detta kommer att sändas i tysk TV
och har man tur, kommer man då att få höra oss tala helt fel-
fri tyska utan brytning!

Kanske berättar jag inte heller, om det oändliga räknandet av
lakan,  kuddar,  handdukar  till  uthyrningsvagnarna,  eftersom
någon liten tomte, antagligen hela tiden flyttade dem. Som vi
räknade.

Ett antal personbilsförare undrar kanske, om jag ska berät-
ta om, att jag en morgon kl 7 sprang runt på campingen och
väckte upp dem efter en festnatt för att  be dem ställa upp
som transportörer till Glasbruken i Småland. Ett 50- tal var an-
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mälda och den inhyrda bussen saknade tyvärr  bromsar,  så
den  var  ute  ur  leken  ett  tag.  Visserligen  repade  den  sig
snabbt, och de så grymt uppväckta kunde då en timme senare
återvända till den nu avsvalnade bädden.

Jag ska heller inte berätta om persontransporterna med In-
ges Folkabuss och en inhyrd minibuss, som körde non-stop
mellan Galaxen och ett hotell i Olofström, där ett antal av de-
legaterna var inkvarterade. Visserligen klaffade det de flesta
gångerna, man får liksom räkna med ett visst svinn.

Det kan hända, att italienare njuter av maten på Galaxens
restaurang, långt efter att alla andra svalt sin sista tugga. När
väl dessa “sista” gäster blivit skjutsade till nattvilan på hotellet
i  Olofström, dyker det upp tre spanjorer,  som har idkat ett
långt härligt bastubad och undrar när nästa tur går tillbaka till
Olofström!

Kanske måste jag avslöja, att om man ska låna Inges Folka-
buss måste man hålla sig väl med den och prata på ett sätt
som den förstår, annars kan det hända att man får gå tillbaka
igen!

Däremot ska jag nog inte berätta om Inges order och kontra-
order, som haglade över oss. Han var också ständigt jagad,
inte bara av oss inom kretsen, utan av alla journalister, som
ansåg denna kongress vara av nästan lika stort nyhetsvärde
som Bill  Clintons eskapader! Det var intervjuer för tidningar
och radio var och varannan timme.

Det fotograferades hej  vilt  och vi  var en del,  som ställde
upp och klädde av oss för “konsten” trots kyla och regn. Väd-
ret gjorde journalisterna besvikna. Det är knappt att man vill
berätta, att nästan hela campingen låg under vatten och att
man fick “vada till knäna”.
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Telefonerna ringde i ett kör, och rätt som det var hade lnge
2 telefoner, en för varje öra! Det visade sig, att han dirigerade
transportören Elisabeth i Malmö i den ena, och en amerikans-
ka som kommit bort på Malmö centralstation i den andra!

Man  hade  lätt  kunnat  få  för  sig,  att  Kyrkhult  blivit  en
världsmetropol, när man hörde allehanda språk surra i luften.
Ibland kunde man t.o.m. höra sig själv prata “utrikiska”!

Ska jag berätta om INF-folket  och presentutdelningen på
banketten. Nej, jag nöjer mig med att berätta att allting skulle
sägas fyra gånger. En gång på modersmålet, därefter tyska,
engelska och franska.

Jag tror inte heller, att jag vill berätta om den pinsamma si-
tuation, som uppstod då någon bad en man, som denne nå-
gon, trodde tillhörde hotellpersonalen, om att ta fram en bal
toalettpapper extra.  Han var mycket vänlig och hade gärna
gjort det om han vetat var de fanns. Tyvärr hade han just an-
länt som gäst från New Zealand! 

Jag kan däremot berätta, att Wilmar blev uppvaktad i sam-
band med sin 75-årsdag, att han spelade fiol på festen och att
han även visade sina talanger på dansgolvet.

Wilmar gjorde ett jättejobb, för att få allt att klaffa i sam-
band med denna kongress. Det var inkvarteringar i ett fullsatt
hotell och måltid efter måltid för 100-tals människor.

Jag kan också berätta, att vi volontärer fixade och fixade,
för att resten också skulle fungera i stort som smått. Trötta
blev vi men roligt var det! Delegater och gäster verkade att tri-
vas och de tyckte uppenbarligen, att hela arrangemanget var
lyckat. Det var tur, att de inte lyckades kika in bakom kulisser-
na! Fast nu när vi fått in rutinen, gör vi gärna om det!
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Stranden vid Revet i Skanör, ett paradis för
naturistvandrare. Foto: Keith Samuelson

Från Tillsammans, nr 4 1998:

Hej naturistvänner!

Hans-Peter Strand
Jag --- bor sedan 1982 i den lilla byn Merasjärvi mitt emellan
Kiruna och Pajala. Naturist har jag varit från födseln, jag har
alltid trivts bäst utan kläder utan att ha varit påverkad av om-
givningen. I Merasjärvi med omgivningar väckte mina vanor
till en början stort uppseende, men nu har folk accepterat mig
som jag är, även om en del fortfarande tror att jag klär av mig
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för att attrahera kvinnor (vilken kvinnosyn!). Att jag varit kom-
munalpolitiker i Kiruna i 7 år nu har inte gjort uppmärksamhe-
ten mindre, ett par gånger har jag figurerat naken i lokaltid-
ningen och en gång i TV i en film om Kirunas byar.

Till en början försörjde jag mig enbart som ekologisk bon-
de, senare även som turistföretagare med mest tyska gäster.
Sedan ifjol tillverkar och säljer jag myggolja, en egen uppfin-
ning som gjort  det  möjligt  att  överleva naken bland mygg-
och knottmolnen. Den är rent vegetabilisk och ogiftig, doftar
gott. Även textilfolk tycker att den är bra!

Naturism  förknippas  ju  mest  med  badstränder,  men  jag
tycker att nakenheten går lika bra ihop med all vistelse i natu-
ren, att paddla, ströva i skogen och på fjället, plocka bär och
svamp, bärga hö, arbeta i grönsaks- och potatislandet...

På min gård tar jag gärna emot naturister som gäster.   ---
Kring huset finns gräsmattor där man kan sola och efter ett
hundratal meter tar vildmarken vid i form av skog, myr och
sjö. En barnvänlig badsjö finns 1 km bort. På myrarna finns
det gott om hjortron i augusti, tänk att plocka dem naken i sol
och vind istället för i svettiga kläder.

Jag guidar  även fjällturer  bortanför  lederna till  blomster-
ängar och fågellokaler. Naken i fjällen, vilken känsla! Myggol-
jan håller myggen på avstånd, så jag låter sol och vind smeka
min hud och tassar varsamt på Moder Jord med bara fötter!

---
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Sommaren 1999 intervjuas Gurli och Bertil Ohrås, Naturistför-
eningen Svanrevet, om naturistminnen. Även dagens förhål-
landen på Solhejdan i  Skanör avhandlas.  Från Tillsammans,
nr 4 1999:

Naturistlivet ...

Ewa Wrannert
Det händer förstås fortfarande,  att  man tittar till  varandras
tält och husvagnar när inte grannen är hemma. Nya medlem-
mar tas väl om hand av de alternerande värdparen, alla hälsar
och hjälper till. Barn och ungdomar kan känna sig trygga på
området, eftersom alla känner ansvar och bryr sig om även
andras barn. Därför är ett naturistområde en av de tryggaste
platser ett barn kan vistas på! --- 

Gurli (80 år), som är uppvuxen i stan, har tyckt att det varit
skönt under alla år att kunna komma till Solhejdan och skulle
sakna det om möjligheten inte längre gavs.

Bertil (82 år), som under de första barnaåren bodde på lan-
det, tycker att det kändes naturligt att bli naturist. “Även om
jag inte alltid varit organiserad naturist, har jag varit naturist
till sinnet och tillämpandet under alla år.”

[Beträffande framtiden säger Gurli och Bertil:] 
“Ett naturistområde får inte bli en internering, så att vi ej

kan ta emot gäster, såväl naturister som icke-naturister, utan
att påtvinga de sistnämnda vår livsstil.”

“Vi bör behålla oss friska och sunda till kropp och själ. Vi bör
verka mot miljöförstörelsen, för att inte ändra livsbetingelser-
na för vare sig människor eller djur.”

“Det är viktigt att acceptera och respektera pubertetstidens
problem, som övergående.”
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“En sund syn på nakenheten gör inte människor till tittare
eller blottare, förtryckare eller våldsmän utan får människor
att visa hänsyn och respektera varandra.”

“Naturismen är en skön livsform, som inte är ett tvång utan
en  möjlighet  –  ett  accepterande  av  människokroppen  med
hela dess skönhet och skröplighet.”

Naturist i Uppsala
År 1992 flyttade jag till Uppsala och 1995 gifte jag mig med Eva,
som inte hade några naturisterfarenheter. Vi seglade i skärgår-
den och där ute var det mesta som förut. Nakenbadare på klip-
porna förekom fortfarande och i Skärgårdsstiftelsens bastur ba-
dade man ogenerat med människor som man inte kände.

Vi besökte även Idskär, där jag inte varit på många år. Det blev
en chockartad återkomst. Ön som tidigare hade varit fullsatt med
glada naturister hyste nu bara ett fåtal. Höll naturismen på att
dö ut?

I Uppsala upptäckte vi  av en slump att det fanns ett skyltat
kommunalt nakenbad i sjön Ramsen vid Fjällnora. Där hittade vi i
alla fall en del andra naturister! Härligt!

Men vintrarna blev svåra och 1997 beslöt vi att göra någon-
ting åt detta,  vi  startade Naturistföreningen Badstugan för att
ordna inomhusbad. Vi fick ett bra gensvar och folk kom från när
och fjärran för att bada med oss; på allvar förstod jag nu, att det
faktiskt finns rätt många hängivna naturister överallt i Sverige,
men att bara en liten, liten del av dem är organiserade...

Under 1990-talet kom Internet och nu blev det enkelt att ta del
av naturismen ute i världen. Även för den organiserade naturis-
men i andra länder gick det knackigt. Vi läste klagorop från Mel-
laneuropa om “Ende der FKK”. Men vid våra besök i Tyskland kun-
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de vi konstatera, att även om föreningarna går bakåt så är ge-
mensamt nakanbadande helt accepterat. Vi besökte en stor bad-
anläggning där relaxavdelningen, med tiotalet olika bastur, av-
svalkningsbassäng och restaurang, hade dambad en förmiddag i
veckan, annars gemensamt nakenbad alla övriga tider.

I varje stad i Tyskland finns “sauna” med gemensamma tider, i
Sverige finns ingenting i den vägen. Och inga organiserade natu-
ristvandringar eller cykelturer som i Tyskland! Hur har det kunnat
gå så illa, för oss svenska naturister, vad har vi gjort för fel?

Ute i världen expanderade den fria naturismen. Hösten 1995
var vi på Naxos där nakenbad – i likhet med på andra grekiska
öar – numera är vanligt. Vi har varit två gånger i Italien och även
i detta “svåra” naturistland träffar man glada och frimodiga na-
kenbadare lite varstans.

Men i  Sverige mot slutet  av 1990-talet – och även de första
åren efter det beramade sekelskiftet – är det allt bistrare att vara
naturist. På nätet finns visserligen många svenska, så kallade na-
turistsidor men där marknadsförs en nidbild av naturismen – sex-
uell kontaktverksamhet, poseringsbilder och exhibitionism. När vi
går ut på nätet med information om inomhusbad och båtnatu-
rism möts vi av otrevliga påhopp: “Hemskt att barn ska dras in i
detta...” – Och annat sådant.

Den organiserade naturismen i Sverige har under det sista de-
cenniet på nittonhundratalet slutit sig inne på sina områden och
låtit  baktalarna härja alltför  fritt  i  medierna.  Och tillsammans
med den nya tillknäppta tidsandan blir resultatet negativt. Den
nödvändiga förnyelsen uteblir, de unga blir inte naturister längre
och det är allvarligt. En tryggad återväxt är vitalt för alla organi-
sationer och även för den naturistiska folkrörelsen!
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"Nittiotalsnaturismen"
Sveriges Naturistförbund har inte längre någon egen målsätt-
ning för  verksamheten,  allt  arbete har  överflyttats på före-
ningarna. Förbundets medlemsutveckling stagnerar och med-
lemsantalet är i princip oförändrat under hela decenniet. An-
talet SNF-föreningar är ungefär detsamma, medan antalet fria
föreningar fördubblas under 1990-talet, två av tre tillkomman-
de fria föreningar har dock tidigare tillhört SNF. 

Även den fria naturismen minskar i popularitet under 1990-
talet. Besöksfrekvensen på skyltade nakenbad och på sponta-
na badställen är vikande. Till och med ute i skärgårdarna blir
det mera tillknäppt på badklipporna. Särskilt under senare de-
len av decenniet verkar tillväxten inom hela den svenska natu-
rismen avstanna.

Officiell naturism är det verkliga sorgebarnet under dessa
år. Inom den kommunala sfären tillkommer under hela 1990-
talet endast ett fåtal skyltade nakenbad i Sveriges land. I Mal-
mö öppnas 1998 en 50 meter bred remsa av stranden vid Ri-
bersborg för nakenbadare. Och i Västernorrland skyltas en av-
sides strand i Indalsälvens delta. Det är i stort sett allt positivt
som inträffar i de svenska kommunerna. 

Istället sker nedläggningar av badplatser. Ekerumsbadet på
Öland är det mest beklagansvärda, där öppnades 1971 Sveri-
ges  andra  kommunala  nakenbad.  Nu plockas  dessa  skyltar
ned och motiveringen är att ingen längre är intresserad av na-
kenbad, det var något som man sysslade med på 1970-talet... 

En del nakenbadare finns dock kvar på Ekerum och de flyt-
tar helt sonika till andra ändan av badplatsen och annekterar
en ny strandremsa!
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I  Sörmland, vid Västra Kovik, sker en liknande utveckling.
Några entusiaster driver nakenbadet vidare i privat regi, trots
att Nyköpings kommuns officiella engagemang upphört.

▫
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2000-talet

Naturist-Sverige 2000
Svealand
Uppland

Rullsand 1982
Rullsand 1978 K
Badstugan 1997

Stockholmsområdet
Svenska Friluftsföreningen 1932
Återvall på Ingarö 1933 F
Stockholms Naturvänner 1936
Stockholm-Nynäs NF 1993
Djursnäs 1981 F
Eos 1975
Nudistentusiasterna 1986

Södermanland
Näckrosen 1977/1980/1989

Västmanland
Bergslagens Solsport 1936/1985
Gustavsberg 1983 F
Mälardalen 1982

Värmland
Värmlands NF 1936/1976/1985
Sandviken 1973 F

Götaland
Östergötland

Östergyllen 1970
Sällskapet Solrosen 1983
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Vikbolandet 1992
Vikbolandet 1969 F

Småland
Kalmarsund 1983

Blekinge
In Corpore Sano 1969
Aplanabben 1970 F
Snapphanen 1970
Snapphanen 1976 F
Partisanen 1978
Partisanen 1965 P

Skåne
Svanrevet 1957
Solhejdan 1957 F
Knähakens NF 1997

Halland
Höken 1983

Göteborgsområdet
Göteborgs Friluftsförening 1936
Bohus Björkö 1938 F
Västkusten 1981

Västergötland
Västergötlands NF 1957
Stora Ekenäset 1957 F
Skaraborg 1982

Norrland
Västerbotten

Killingsand 1984 K
Föreningen Umenaturist 1999

Norrbotten
Midnattssolen 1981

334



2000-TALET

F – Föreningsområde
P – Privatägt område
K – Kommunalt område

---

Läget i Naturistvärlden
Inför  det  nya  seklet  behåller  Internationella  Naturist-
federationen den allmänna humanistiska inriktningen i den så
kallade minidefinitionen från 1974: “Naturismen är en livsstil i
harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av ge-
mensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra själv-
känsla, respekt för andra människor och för miljön.”

“Harmoni med naturen” skulle tidigare uppnås genom re-
kreation i naturen, fysiska aktiviteter och frisksport samt re-
spekt för hälsolära och näringslära. Nu anger INF följande: 

Naturism är en livsstil för främjande av kroppens och själens
sundhet samt god samhällsanda. Vi lever upp till frihetens ide-
al, medvetna om frihetens gränser, och tar vår del av ansva-
ret.  Vår  strävans  uttryck  är  nakenheten,  vår  bekännelse  till
verkligheten. 

INF inser, att denna högtravande definition, som formulerats
av “Bundes für freie Lebensgestaltung”, ett regionalt naturist-
förbund i  Tyskland,  och som återfinns i  den Internationella
Naturisthandboken, inte är aktuell för de allra flesta: “Natu-
rism, det är väl lite näckande i solen och kanske lite idrottsliga
aktiviteter.“

Naturismen, enligt INF, är inte dock inte endast detta, påpe-
kar handboken. Emellertid överlåter federationen åt envar att
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själv definiera tillämpningen – och konstaterar att för de allra
flesta är naturismen bara ett helt okomplicerat fritidsnöje...

Västkustens klippor, ett paradis för  naturister.
Foto: Keith Samuelson

Läget i Naturist-Sverige
Sveriges Naturistförbund har sedan länge arbetat i enlighet
med INF:s alltmer strömlinjeformade naturism. Social samva-
ro och en tillflykt undan världens larm är det som SNF-före-
ningarna bör erbjuda. I en radiointervju sommaren 2003 sä-
ger SNF:s  förbundsordförande:  “Vi  naturister  gör ingenting,
det är det viktiga i naturismen...”
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Av “naturismens träd” från 1930-talet återstår – enligt Sveri-
ges Naturistförbund – endast den gemensamma nakenheten,
utövad  på  föreningarnas  avgränsade  friluftsplatser.  Frisk-
sport, fysiska aktiviteter, rekreation i naturen, respekt för häl-
solära och näringslära är inte längre några vitala begrepp.

I en del av de föreningar som arbetar fristående från Sveri-
ges Naturistförbund lever dock den gamla naturismen vidare.
Det gäller i första hand de två äldsta föreningarna i Sverige:

Svenska Friluftsföreningen grundades 1932 och är Sveriges
äldsta  naturistförening.  Området  vid  Återvall  på  Ingarö  är
nästan lika gammalt som själva föreningen. SFF var med när
SNF bildades 1958, men lämnade förbundet 1967. Ingarö-för-
eningen har sedan verkat som fri förening – med undantag av
en del av året 1975, då man gjorde ett kort gästspel i SNF. 

Föreningen står för en familjeorienterad naturism och har
huvudsakligen familjer och par som medlemmar. På förening-
ens område på Ingarö finns stugor som ägs av medlemmar,
gäststugor och tältplatser,  men inga platser  för husvagnar.
Det finns restriktioner beträffande alkohol och tobaksrökning.

Föreningsområdet  är  tillgängligt  för  medlemmar  och  in-
bjudna gäster.

Göteborgs Friluftsförening grundades 1936 och är Sveriges
näst äldsta naturistförening. GFF anslöt sig till förbundet re-
dan vid det första sammanträdet på Hjälmarens Björkö 1957,
då en interimsstyrelse tillsattes. Föreningen var länge en av
de  ledande  föreningarna  i  förbundet  men  blev  utesluten
1971, efter en formell kontrovers med förbundsledningen. 

337



2000-TALET

GFF  är  inriktad  mot  familjeorienterad  naturism  och  har
främst par och familjer som medlemmar. På området på Bo-
hus-Björkö, som inköptes 1938, finns idag stugor, som ägs av
medlemmar,  gäststugor,  husvagns-  och  tältcamping  samt
bryggplatser  för  gästande båtar.  Det  finns restriktioner  be-
träffande alkohol och tobaksrökning. Den gamla naturisttradi-
tionen med gemensam gymnastik upprätthålls fortfarande. –
Familjer och par är välkomna som gäster.

Näckens myggolja och naturist-turism längst upp i 
norr

Hans-Peter Strand
De senaste åren har jag börjat sälja min myggolja på markna-
der i Norrland, enbart klädd i blommor och blad, med snop-
pen mer eller mindre synligt bland de vegetabiliska könsorga-
nen. Reaktionerna är delade, allt från spontana kramar till en-
vist stirrande åt motsatta hållet. Men arrangörerna vill ha mig
där år efter år.

På myggoljeturnén sommaren 2003 körde jag under tio da-
gar 260 mil genom hela Norrland, var in till butiker, camping-
platser och alla möjliga ställen, samt på Åsele marknad med
150.000 besökare, allt utan att ha på ett enda klädesplagg vid
något tillfälle, enbart några blommor och blad på huvet, fram-
me och bak. Skönt att sånt är fortfarande möjligt.

I mån av tid tar jag hand om turister som söker individuellt
utformade program och exklusiva upplevelser. Om vi inte täl-
tar så hyr jag in dem på ett passande ställe. Jag har även haft
folk som övernattat hos mig på min gård. Men jag frågade all-
tid dem som kom på sommaren om de stördes av min naken-
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het, vilket aldrig var fallet. En del solade själv nakna och de
flesta badade nakna. 

Sommarsäsongen  domineras  av  myggoljeverksamheten
och då finns knappast något utrymme för annat. Jag brukar
nämna att aktiviteterna är lämpliga för naturister, då vi brukar
röra oss i obefolkade trakter.

Under fyra vintrar har jag bedrivit isvaksbad med bastu och
träbalja för turisterna vid ishotellet i Jukkasjärvi. För mina is-
badgäster var klädseln valfri, jag var alltid naken. Även mycket
folk från länder utan nudisttradition kom in nakna, andra val-
de badkläder men ursäktade sig ofta att de inte var vana att
vara nakna. Äldre svenskar var oftast nakna, unga svenska par
oftast klädda, men smög ut och tog av sig när de såg att de
var ensamma om att ha kläder på. Rätt typiskt, tycker jag!

Föreningsnaturismen
När seklet börjar finns 27 naturistföreningar, 21 ingår i Sveri-
ges Naturistförbund och sex är  fristående.  År  2000 upphör
Näckrosen och därmed finns inte längre någon naturistföre-
ning i  Sörmlands län.  Nakenbadet Västra Kovik i  Nyköpings
kommun, nu privatägt markområde, drivs dock vidare av någ-
ra entusiaster. Det finns också en stödförening för badplat-
sen. 

I Stockholm tillkommer 2002 Naturistföreningen Bara Vara,
det är en sammanslutning som skapas för att rädda den bad-
tid i Gubbängsbadet söndag förmiddag som Stockholms Na-
turvänner nu lämnar. Bara Vara arbetar fristående från natu-
ristförbundet. 

Gotlands Naturistförening bildas i november 2002 och an-
sluts till SNF på nyåret 2003. Därmed är Gotland inte längre
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en vit fläck på naturistkartan och antalet föreningar i Sverige
är 28, det största antal som någonsin noterats. 

Midnattssolen i Norrbotten, som varit vilande under några
år, återupptar verksamheten 2003. 

I  februari  2004 lämnar Stockholms Naturvänner, Sveriges
tredje  äldsta  naturistförening,  SNF.  Samtidigt  beviljas  Mid-
nattssolen återinträde i förbundet.

I  november 2004 bildas Naturistföreningen Nakenkultur  i
Uppsala.  När  föreningen ansluts  till  förbundet  i  mars  2005
finns 22 föreningar i förbundet, totalt 29 i Sverige.

Svanrevet i Skanör, Sveriges finaste naturiststrand.
Foto: Inge Gullander

"Nakenheten är extrem"
För många föreningsnaturister fortsätter “nudismen” att utgö-
ra ett problem. Enligt ordböcker och lexikon finns numera ing-
en semantisk skillnad, men synen på nakenheten påstås lika-
fullt variera.

340



2000-TALET

I en intervju i RFSU-tidskriften Ottar nr 3 2001 deklarerar re-
presentanter  för  Naturistföreningen In  Corpore  Sano i  Ble-
kinge sin uppfattning:

– För nudister är själva nakenheten det viktiga ---. De verkar se
det hela mer som en slags religion och är ofta renlevnads-
människor som äter  sunt,  mediterar  och varken röker  eller
dricker. Vi naturister däremot tycker att det viktigaste är att
umgås och ha trevligt. Råkar det sedan vara skönt väder tar vi
gärna av oss.

Även om [de två intervjuade] poängterar att det inte före-
ligger  någon  schism  mellan  lärorna,  kan  man  ana  en  viss
misstänksamhet mot nudisterna. De berättar bland annat om
en fransk nudistfamilj  som besökte Aplanabben tidigare un-
der sommaren. Inte nog med att både vuxna och barn gick
nakna precis hela dagarna, till och med vid de sedvanliga grill-
kvällarna satt de utan kläder.

Lite extremt, sammanfattar [en av de intervjuade], och för-
klarar att man på Aplanabben aldrig försöker tvinga någon att
vara naken.

Polka naturell
“Att vara naken gör ditt sinne rent” lyder en textrad i  Evert
Taubes “Nudistpolka”.  I  denna anda börjar under 1990-talet
en del deltagare i naturistfester som genomförs i badanlägg-
ningar  att  lägga  av  badrockarna  och  dansa  nakna.  Denna
spontana nakendans omnämns dock aldrig i de officiella an-
nonserna för naturistträffarna. År 2003 kan man läsa i Natu-
ristportalen, naturistförbundets information på nätet, att na-
kendans icke förekommer i Sverige och att det är “något som
inte hör naturismen till”.
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Officiell naturism – det stora sorgebarnet
Vid Öresund i Lomma kommun, norr om Malmö, finns sedan
gammalt ett spontant nakenbad vid Habo Ljung. Kommunen,
som fått klagomål på nakenbadarna, vill 2001 införa en gene-
rellt förbud mot nakenbad. Lomma skulle i så fall bli den förs-
ta kommun i Sverige som har ett sådant förbud. Efter en de-
batt i riksradion, där SNF:s ordförande Inge Gullander med-
verkar,  skrinläggs dock den skamliga planen.  Även i  denna
Skånekommun  kan  man  fortsätta  att  –  under  vederbörligt
hänsynstagande – bada klädlöst.

Även vid Rullsand vid Dalälvens mynning finns en strand
där nakenbadandet har hävd sedan urminnes tider. På 1970-
talet skyltades en del av stranden officiellt som nakenbad. Se-
dan 1978 har det även funnits möjlighet till naturistcamping
på en liten del av det stora campingområdet innanför bad-
stranden.  Men  hösten  2002  beslutar  Skutskärs  Sportklubb,
som  driver  anläggningen,  att  avveckla  naturistcampingen.
Älvkarleby kommun och markägaren Upplandsstiftelsen god-
tar detta godtyckliga beslut.  – Det skyltade nakenbadet blir
kvar men får en mindre andel av stranden.

De tragiska intrigerna i Älvkarleby kommun medför att an-
talet friluftsplatser, som varit 16 sedan Carpe Diem utanför
Strömstad lades ner 1999, minskar till 15.

Rullsand  är  den  fjärde  kommunala  naturistcamping  som
avvecklas. Redan på 1980-talet försvann campingmöjligheter-
na i  Borgholms, Piteå och Kalix kommuner,  dessa nedlägg-
ningar skedde efter några få säsonger. Men Rullsands cam-
ping hade hävd sedan 1978! 
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En enda kommunal naturistcamping återstår nu i Sverige,
det är Killingsand vid Västerbottenskusten, en avgiftsfri  “na-
turcamping” av enklaste slag. Även Sveriges första kommuna-
la naturistcamping, Sandviken i Filipstad, är kvar som naturist-
område – genom att  Värmlands Naturistförening tagit  över
som markägare.

Samtidigt med Rullsands hädangång dyker det upp allvarli-
ga orosmoln för Djursnäs naturistcamping i Nynäshamn. En
ny privat markägare säger upp hyresavtalet vilket innebär att
platsen måste lämnas 2006.

––
I Tillsammans, nr 3 2002, publiceras en insändare av Eirik Ise-
ne:

Varför går jag utan kläder?

Jag älskar att vara utan kläder. Inte för att jag är så vacker el-
ler för att jag har en sådan tjusig kropp som jag vill visa fram.
Jag har egentligen inget behov av att bli uppmärksammad p g
a brist på klädedräkt.

Jag bryr mig inte heller om huruvida andra är utan kläder
eller om de har kläder på, så länge jag får vara utan.

Det gör det samma om de människor som omger mig är
kvinnor eller män bara de accepterar att jag är utan kläder.
Det gör också detsamma om de människor som omger mig är
klädda eller nakna bara jag får gå som jag är.

Det är känslan av frihet att få vara som jag är, utan kläder,
som är viktig för mig!

Jag jobbar vid datorn utan kläder. Jag jobbar i trädgården
utan kläder. Jag är naken när jag brassar käk och jobbar inom-
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hus med olika saker. Och givetvis solar jag och badar jag utan
kläder.

Det vill säga, så snart väder/temperatur och omständighe-
ter så tillåter tar jag av mig kläder. Om jag skall träffa folk, i ar-
bete eller på fritid, då det inte är lämpligt att uppträda utan
kläder, så klär jag mig som folk mest brukar göra. Det är ju
inte så märkvärdigt.

Det som sedan gör naturister till naturister, tror jag, är den
gemensamma upplevelsen av frihet från kläder och frihet från
den uppfostran de flesta av oss fått: “du skall skämmas över
din nakna kropp och framför allt din snopp – låt aldrig någon
främmande få se dig naken” etc. Alla har vi säkert som unga
drömt mardrömmar om att vi varit ute på stan utan kläder.
När vi blev naturist i vuxen ålder kom vi över detta och vann
en ny frihet. Så upplever i alla fall jag det!!

Och jag njuter! Och jag skäms inte för att jag njuter av att
vara naken heller! Jag tror inte jag är särskilt tokig heller! Vad
tycker du? 

Fri naturism
Somrarna 2002 och 2003 bjuder på en myckenhet av sol och
värme. På naturistställen runt om i Sverige noteras nya besö-
kare, även yngre årgångar kommer till badständerna och tar
av  sig precis  allt.  Och ute i  skärgårdarna märks tendensen
tydligt, nakenbadandet från båtar och i naturhamnarna ökar.
Den fria och spontana naturismen går framåt – en ny naturist-
vår verkar vara på väg, nu när 2000-talet ännu är ungt och
friskt!

Sommaren 2004 får däremot en vädermässigt sämre inled-
ning. Värmen anländer först i august. Det blir inget rekordår
för vare sig camping eller friluftsbad.
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Naturismen i Sverige – en tillbakablick
Nu är det snart sjuttiofem år som organiserad naturism fun-
nits i Sverige. År 1936 skrev Johan Almkvist ett program för
“nakenkulturen” (se sid 121–124 ovan) och det kan vara på sin
plats att analysera i vad mån de uppställda målen uppfyllts.

(1) Isolerade friluftsplatser 
–  Ja,  det finns ett  antal  avskilda friluftsplatser där man kan
övernatta och leva naturistliv, femton stycken i Sverige noga
räknat. Av dessa är dock Återvall på Ingarö endast tillgängligt
för  medlemmarna i  Svenska Friluftsföreningen.  För  tillträde
till Svanrevet, Aplanabben och Björsbo krävs att man kan upp-
visa ett INF-pass. Återstår elva områden för allmänt bruk.
Frågan infinner sig osökt om detta antal är tillfyllest för natu-
rismen i Sverige.

(2) Nakenhet i hemmet 
– Ett stort frågetecken! – Hemmanaturism förekommer säker-
ligen, men av naturliga skäl är mycket lite känt angående ut-
bredningen av dessa enkla vanor. Likväl finns inte mycket –
mer än Jantelagen – som hindrar den enskilde att vara naken
hemmavid.

(3) Inskränkningar i det allmänna klädedräktstvånget 
–  Ja, det har väl blivit lite mera informellt med klädtvånget...
Men särskilt långt har vi inte kommit. Jämfört med en del and-
ra länder i norra Europa, främst Danmark, Tyskland, Neder-
länderna, där spontant nakenbadande och friluftsnaturism är
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förhållandevis accepterat, inbjuder inte utvecklingen i Sverige
till den minsta förhävelse.

(4) Ökad utbredning av sol- och luftbad 
– Nja, solbadandet är betydligt mer allmänt nu än på 1930-ta-
let, men luftbadets förtjänster är fortfarande i stort sett oprö-
vade. Även många hängivna naturister anser att naturism är
något som – möjligen – kan utövas i samband med bad och
solbad men “luftbad” i största allmänhet kan inte accepteras.

(5) Uppfattning att nakenheten är sedlig 
– Nej, här har vi inte kommit särskilt långt; naturismens anse-
ende är sämre än någonsin. En negativ utveckling, således.

(6) Förståelse för nakenhetens vackra och glädjespridande
sida 
– Nej, sådan förståelse är inte särskilt omfattande; Även inom
organiserad naturism tycks många anse att nakenheten all-
mänt sett är något olämpligt,  som måste regleras. Hur kan
man annars förklara bruket att kläderna måste på vid möten,
sammankomster och fester inom den organiserade naturis-
men, och att en del föreningar till och med har stadgade för-
bud mot nakenhet vid vissa tillfällen?

(7) Kroppslig och själslig aktivitet
– Jodå, det finns lite kroppslig aktivitet, även i dagens svenska
naturism. Men det är inte mycket om vi jämför oss med de
stora naturistländerna, där organiserad idrott är en väsentligt
inslag i föreningarnas verksamhet. “Själslig aktivitet” finns na-
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turligtvis i rika mått, men uttrycken i sinnevärlden, till exem-
pel i  tidskrifter och andra publikationer, är med förlov sagt
ganska fåtaliga.

Föreningsnaturismen
Den organiserade naturismen kan uppvisa små plus och mi-
nus men i stort ligger medlemsutvecklingen stilla. Då tillskott
av nya medlemmar uteblir, innebär det att ålderskurvan för-
skjuts uppåt. I en intervju i RFSU-tidskriften Ottar, nr 3 2001,
säger en företrädare för Naturistföreningen In Corpore Sano i
Blekinge:  “Vi  har  en  del  problem  med  nyrekryteringen  ---.
Snittåldern på våra medlemmar ligger förmodligen över fem-
tio, och det verkar se likadant ut i de flesta naturistförening-
ar.”

Enligt vad SNF-tidskriften Tillsammans uppger ligger tonvik-
ten inom naturistförbundet numera på samkväm och socialt
umgänge, till  skillnad från pionjärernas frisksport och “som-
marträffar i hälsans tecken”. 

De vita fläckarna på naturistkartan tenderar att snarare öka
än minska. Verksamheten under vinterhalvåret går på sparlå-
ga och möjlighet till naturistbad i inomhusanläggningar finns
endast på ett fåtal orter.

Officiell naturism
Inom officiell naturism – naturistplatser inrättade av kommu-
ner – är bilden numera negativ. Efter avvecklingen av Rullsand
är  den  sista  kommunägda  campingplatsen  borta.  En  enda
skyltad badplats, Truvebadet i Lidköping vid Vänern, har till-
kommit under det nya seklet. 

347



2000-TALET

Framtiden...
För att föra naturismen framåt har enskilda initiativ alltid varit
viktiga. I vår historik har vi läst om Olle Schmelings insändare
i Stockholms Dagblad sommaren 1931, upptakten till organi-
serad naturism i  Sverige.  Vi  kommer ihåg Bertil  Floods och
Bertil Sefboms arbete för att få till stånd kommunala bad och
campingar.

Vi slutar den här delen av historiken med den motion på
vers  som Gertie  Lux lämnade in  i  Stockholms kommunfull-
mäktige, med yrkande att badplatser skulle upplåtas för na-
kenbad:

Du Stockholm, med böljande vågor och stränder,
vars like får sökas i hundrade länder –
din sommar är ljuvlig, om än något kall,
med grönska och vatten så klart som kristall.

Och stadsbon blir uppspelt, får längtan i blick,
att rena sin kropp från dess stressade skick.
Hon skyndar till stranden med trånande håg
att låta sig famnas av smekande våg.

Med iver hon låter de klädesplagg falla
och ville få lägga åt sidan dem alla –
MEN där är det slut på vår sommars behag:
Afroditiska lustar har stävjats i lag.

Så hindras då stadsbon av fadd konvention
att löga sin kropp i dess sanna version.
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Motionen  resulterade  slutligen  i  att  staden  1989  öppnade
Ågestabadet (se bild sid 310) som alltjämt är en oas för stads-
borna.

Alla vi som gillar människorna i “sann version” har nu möj-
ligheten, att  medverka i  den fortsatta historien om naturis-
men i Sverige! Vår insats behövs - både i föreningarna och för
att påverka kommunala myndigheter.

Sol, hälsa, glädje är något som människan behöver, även i
vår tid.

▫
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Naturist-Sverige 2015

Svealand

Stockholms län

Bara Vara

Stockholmsföreningen Bara  Vara  startade  2002.  Föreningen
arrangerar  inomhusbad  i  Gubbängsbadet.  Baden  är  öppna
naturistbad och även icke medlemmar har tillträde. 

Eos (SNF)

Naturistföreningen Eos i Stockholm har under flera decennier
arrangerat inomhusbad i Gubbängsbadet. Nu är badverksam-
heten flyttad till Svedmyrabadet. Baden är öppna naturistbad
och även icke medlemmar har tillträde. Under sommarhalv-
året  sköter  föreningen  en  del  av  driften  vid  kommunala
Ågestabadet strax söder om Farsta.

Skeppsmyra Norrtälje Naturistförening (SNF)

Stockholm-Nynäs  Naturistförening bildades 1991 genom en
delning av Stockholms Naturvänner. SNN drev Djursnäs natu-
ristcamping  vid  Nynäshamn  men området  måste  avvecklas
hösten 2005 då en ny markägare sagt upp arrendet. 

SNN öppnade våren 2006 Skeppsmyra, en ny naturistcam-
ping i Norrtälje kommun. 

Föreningen ändrade 2008 namn till  Skeppsmyra Norrtälje
Naturistförening.
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Svenska Friluftsföreningen

”Ingarö”  är  Sveriges  äldsta  naturistförening,  grundad våren
1932 med professor  Johan Almkvist  som förste ordförande.
Ett 90-tal familjer är medlemmar för närvarande. 

Föreningen innehar Återvall på Ingarö, Sveriges äldsta na-
turistområde.

Föreningen var ansluten till Sveriges Naturistförbund 1958 -
1967 och under del av året 1975.

Skeppsmyra

”Naturistcamping SNN” ligger längst söderut på Väddö-Björkö
i Norrtälje kommun. Det finns 35 platser för husvagnar, cirka
tio tältplatser och en stuga med fyra bäddar. Brygga för gäs-
tande båtar. Vedeldad bastu vid stranden.

Dagbesök med bad och bastu utan kostnad.
Campingen öppnade våren 2006 och ersatte Djursnäs som

lades ner 2005.

Återvall på Ingarö

Svenska Friluftsföreningens friluftsplats på Ingarö tillkom re-
dan på 1930-talet. Området omfattar ca 5 hektar. 

Det finns småstugor som ägs av medlemmar och fem gäst-
stugor. Tältmöjlighet men inga husvagnsplatser. Klubbstuga
och vedeldad bastu. Bad i insjön Återvallsträsket.

Området  är  öppet  endast  för  medlemmar  och  inbjudna
gäster.
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Uppsala län

Badstugan

Naturistföreningen  Badstugan  bildades  1997  för  att  skapa
möjligheter för inomhusbad i Uppsala. 

Nakenkultur (SNF)

Naturistföreningen Nakenkultur instiftades 2004. Föreningen
arrangerar inomhusbad i Uppsala i samarbete med NF Bad-
stugan. Baden är öppna naturistbad.

Västmanlands län

Mälardalen (SNF)

Naturistföreningen Mälardalen har arrangerat inomhusbad i
Västerås under många år. Badverksamheten är nu flyttad till
Kungsör.

Örebro län

Bergslagens Sol sport (SNF)

Naturistföreningen Bergslagens Solsport  är  en av de äldsta
naturistföreningarna i Sverige med anor från Nordisk Solsport
som grundades 1936. Föreningen driver Gustavsbergs natu-
ristcamping i Nora och Trumöbadet i västra Närke.

Gustavsberg

Campingen  ligger  vid  Norasjön  i  norra  utkanten  av  Nora  i
Bergslagen. Området på 6 hektar arrenderas av Bergslagens

352



NATURIST-SVERIGE

Solsport. Det finns cirka 100 ställplatser, tre småstugor samt
rum med sammanlagt 21 bäddar. Vedeldad bastu.

Värmlands län

Värmlands Naturistförening (SNF)

Värmlands  Naturistförening  driver  Sandvikens  naturistcam-
ping i  Filipstad.  Föreningen bildades 1985 men räknar  sina
anor från Nordisk Solsport, som bildades 1936 på Flisön i Ös-
tergötlands skärgård, och Bergslagens Fribads- och Naturist-
förening, grundad, 1976.

Sandviken

"Sandvikens fribad och naturistcamping" ligger vid sjön Yngen
6 km öster om Persberg vid Filipstad. Området omfattar 4,5
hektar och har 70 ställplatser samt fem småstugor. Vedeldad
bastu.

Campingen öppnade 1971 som kommunalt naturistområde
men ägs sedan 1996 av Värmlands Naturistförening. 

Götaland

Östergötlands län 

Sällskapet Solrosen

Sällskapet bildades 1983. Föreningen hyr en liten badstrand
vid Motala Ström i Ljung, nordväst om Linköping.  − Naturist-
föreningen Östergyllen hade här sitt "område" från 1972, men
sade upp kontraktet 1982. 

Platsen används endast för dagbesök.
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Vikbolandet (SNF)

Naturistföreningen Vikbolandet driver Vikbolandets Naturist-
och Familjecamping.

Vikbolandet

Campingen ligger 35 km öster om Norrköping. Det fullständi-
ga namnet är ”Vikbolandets Naturist- och Familjecamping”.

Området omfattar cirka 5 hektar med 40 ställplatser. Vedel-
dad bastu. Bad i utomhusbassäng.

Kronobergs län 

Gränsbygden (SNF)

Naturistföreningen Höken bildades 1983 i Halland, Hökafältet
i Mellbystrand var då ett träffställe. Föreningen flyttade 2006
sina inomhusbad från Laholm till Markaryd i Kronobergs län. 

Naturistföreningen Partisanen, som tillkom 1978, hade sin
verksamhet  förlagd  till  den  privatägda  naturistcampingen  i
Kyrkhult i västra Blekinge. 

Våren 2008 gjordes en sammanslagning av föreningarna.
Engagemanget  vid  naturistcampingen  i  Kyrkhult  och  inom-
husbaden i Markaryd vidmakthålls. 

Föreningen har sitt säte i Markaryd.

Kalmar län

Kalmarsund

Naturistföreningen Kalmarsund driver, enligt avtal med kom-
munen, Värsnäsbadet, norr om Kalmar. Under vinterhalvåret
arrangeras bastubad i Norrlidsbastun i Kalmar.
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Föreningen var ansluten till  Sveriges Naturistförbund från
föreningens bildande 1983 till 2007.

Blekinge län

In Corpore Sano (SNF)

NICS, driver naturistcampingen Aplanabben i östra Blekinge.

Snapphanen (SNF)

Naturistföreningen  Snapphanen  driver  Snapphanens  Natu-
ristcamping i västra Blekinge.

Paradiset

Naturistföreningen  Paradiset  är  en  ”särskild  intressegrupp”
inom SNF som driver Paradisets naturistcamping.

Aplanabben

Området,  som arrenderas av Naturistföreningen In Corpore
Sano, ligger vid södra Kalmarsund i östra Blekinge, nära Ol-
säng mellan Jämjö och Kristianopel. 

Campingen har ca 60 ställplatser och en stuga. El-bastu.

Snapphanen

Området  som  också  kallas  Störsavången  ligger  i  byn  Skäl-
mershult vid Möllesjön i Vilshult, västra Blekinge.

Campingen som arrenderas av naturistföreningen Snapp-
hanen omfattar 1,2 hektar och har 35 platser.
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Paradiset

Området  ligger  vid  Slagesnässjön,  ca  3  km  från  Kyrkhult,  i
västra Blekinge och är privatägt. 

Campingen omfattar 2,5 hektar och har 75 ställplatser, ett
rum med två bäddar och en stuga.

Skåne län

Knähakens Naturistförening (SNF)

Naturistföreningen i Helsingborg har det kommunala naken-
badet i  Råå som träffställe. Under vinterhalvåret arrangeras
bastu varje vecka.

Svanrevet (SNF)

Naturistföreningen i Malmö driver naturistcampingen Solhej-
dan i Skanör. 

Under vinterhalvåret badar föreningen i Burlövsbadet, tre
timmar varje söndagskväll.

Solhejdan i Skanör. Foto: Inge Gullander
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Solhejdan

Naturistföreningen  Svanrevets  friluftsplats  ligger  strax  norr
om Skanörs kyrka och innanför Revet, den fina sandstranden
vid Öresund. 

Campingen omfattar 1,6 hektar och har 70 platser. Vedel-
dad bastu. Bad i pool.

Västra Götalands län

Göteborgs Friluftsförening

Föreningen grundades 1936 under namnet Göteborgs Nudist-
förening och var en av de fem föreningar som 1957 deltog i
beslutet att bilda Sveriges Naturistförbund. Namnet ändrades
1963 till det nuvarande. 

GFF har en friluftsplats med stugor och camping på Bohus
Björkö utanför Göteborg. 

Föreningen var ansluten till Sveriges Naturistförbund 1957-
1971.

Skaraborg (SNF)

Naturistföreningen Skaraborg har Truvebadet utanför Lidkö-
ping vid Vänern som träffställe. Föreningen arrangerar inom-
husbad i Götene.

”Svenljunga”

En intressegrupp i Svenljunga, söder om Borås, som ordnar
inomhusbad i simhallen Moga Fritid.
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”Trestad”

En intressegrupp som  ordnar  inomhusbad i  en  badanlägg-
ning i Vänersborg.

Västergötlands Naturistförening (SNF)

VNF har friluftsplatsen Stora Ekenäset.

Västkusten (SNF)

Naturistföreningen Västkusten arrangerar inomhusbad i Gö-
teborgsområdet.

Bohus Björkö

Göteborgs Friluftsförenings friluftsplats vid Timmerviken, på
nordöstra delen av Bohus Björkö, har anor från 1930-talet då
även föreningen Nordisk Solsport höll till här ute. 

Området omfattar 5 hektar. Det finns småstugor med egen
tomtmark, som ägs av medlemmar, två gäststugor samt hus-
vagns- och tältplatser. Brygga för gästande båtar.

Stora Ekenäset

Västergötlands  Naturistförening  arrenderar  Stora  Ekenäset,
en ö i Frisjön söder om Borås. Friluftsplatsen omfattar 8 hek-
tar, där finns fem småstugor och tio tältplatser. Vedeldad ba-
stu.

VNF:s båt hämtar i Arnäsholm, föranmälan krävs.
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Norrland

Gävleborgs län

Gävleborg 

Ny naturistförening bildad hösten 2011. Gästrikland, Hälsing-
land  och  naturistplatsen  på  Rullsand  är  föreningens  verk-
samhetsområde. 

Västernorrlands län

Nat-Y-risten

Föreningen bildades i september 2006. Smackgrundet i Timrå
kommun är träffställe. 

Inomhusbad i Alnöbadet arrangeras under vinterhalvåret.

Västerbottens län

Föreningen Umenaturist (SNF)

Föreningen Umenaturist, FUN, grundad 1999, arrangerar in-
omhusbad i Hörnefors och ”vårdar och värnar” Dragonuddens
nakenbad söder om Umeå. 

Norrbottens län

Nord (SNF)

Naturistföreningen Midnattssolen  återupptog  verksamheten
2003 efter att ha varit vilande under några år. Namnbyte till
”Lulenaturist” i maj 2006 och ännu ett namnbyte hösten 2006.
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Träffställe är Lulviksbadet, ett skyltat nakenbad utanför Luleå.
Föreningen arrangerar inomhusbad i Råneå.

Campingliv på Solhejdan i Skanör. 
Foto: Inge Gullander

Riksorganisation

Sveriges Naturistförbund

År 2015 är 17 föreningar anslutna till förbundet. Vid riksmötet,
som avhålls varje sommar, deltar delegater från föreningarna
i proportion till föreningarnas medlemsantal.

SNF är anslutet till Internationella Naturistfederationen, INF.

Förbundets  tidskrift  Tillsammans utkommer med fyra  num-
mer per år. På nätet om finns information om campingar och
nakenbad i Skandinavisk Naturistportal:

 www.scandinavianaturist.org/SNF/se

De nuvarande stadgarna är fastställda 1998:
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Naturism, definition och mål
Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av
praktiserandet av gemensam nakenhet och har till  ändamål
att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för omgiv-
ningen.

Naturismens mål är att främja människans fysiska och psykis-
ka hälsa. Detta mål uppnås genom den själsliga och kroppsli-
ga frihet, som naken samvaro mellan könen utgör vid bad och
friluftsliv i en ren och hälsosam miljö.

Naturiströrelsen tar avstånd från missbruk av stimulantia och
är partipolitiskt och religiöst obunden.
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Naturismens sekel ...

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 

363



NATURISMENS SEKEL

Naturismen före år 1900
Naturismen börjar med Eva och Adam i Paradiset och genom his-
torien har olika folk och kulturer återupptäckt den gemensamma
nakenheten,  gudarnas  gåva  till  människorna.  Naturismen  har
alltid funnits! Några noteringar på vägen fram till vårt sekel: 
1750-talet:  Den  fransk-schweiziske  filosofen  Jean  Jacques  Rous-
seau (1712-1778) förespråkar ett återvändande till naturen. I Ame-
rika berättar vetenskapsmannen Benjamin Franklin (1706-1790) att
han tidigt varje morgon läser och skriver helt naken i sitt arbets-
rum.
1778: I Frankrike använder belgaren Plancheon termen “naturism”
för att beskriva ett hälsosamt liv enligt naturens lagar. 
1789:  Den franska revolutionens bärande idéer, “Frihet, jämlikhet,
broderskap”,  får  ett  stort  genomslag i  samhällsutvecklingen och
kommer att  bli  vägledande även för  den organiserade naturism
som uppstår hundra år senare.
1795: Den skotske juristen och naturfilosofen James Burnett, Lord
Monboddo (1714-1799), utövar naturism inom familjen.
1855: I Veldes, Ober-Krain, Österrike – nuvarande Bled i Slovenien –
öppnar den tysk-schweiziske naturläkaren Arnold Rikli (1822-1906)
en solbad-anstalt. Luft- och solbad samt varma och kalla vattenku-
rer används alltmer i medicinskt syfte. Nakenheten blir efterhand
accepterad i en del av dessa sammanhang.
1888: De tyska konstnärerna Karl  Wilhelm Diefenbach och Hugo
Höppener,  med målarnamnet  Fidus,  lever  naturistiskt  familjeliv  i
Bayern. Fidus målar 1894 “Lichtgebet”, som blir en ikonbild för den
tidiga tyska naturismen.

364



NATURISMENS SEKEL

1891: “Fellowship of the Naked Trust” verkar i brittiska Indien. 
1893: “Naturheil-Verein Essen Ruhr” bildas, den första naturistföre-
ningen i  Tyskland.  Föreningen  finns  kvar  än  i  dag  under  annat
namn. 
1897: Karl Wilhelm Diefenbach grundar “Humanitas”, en naturistkoloni
i Himmelhof vid Wien.

..
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1900-talets första decennium
Ordet "naturism" finns i svenska språket men i en annan betydel-
se. I Nordisk Familjebok, “uggleupplagan”, läser man: “Naturi'sm,
den i  primitiva  religioner  förekommande  dyrkan av  naturföre-
mål, naturdyrkan.”
Naturism i  betydelsen “nakenkultur”  är ett  okänt begrepp, och
anledningen är enkel;  nakenheten är naturlig och accepterad i
många sammanhang. Inom konsten tillåts viss nakenhet och det
förekommer att kvinnliga dansare uppträder helt nakna. I Frank-
rike kan man gå på kafé och titta på nakna aktriser, det är inget
galanteri  utan ställen dit  män tar sina söner för  att  visa dem
kvinnlig skönhet, som en idealbild. 
I Wien arbetar en amerikansk läkare, Bess Mesendieck, som för-
ordar naken gymnastik för kvinnor som ett medel att stärka den
moderna kvinnans självkänsla. Hon bygger upp en kedja av ut-
bildningsplatser i Västeuropa och får flera efterföljare. 
Vid sekelskiftet organiseras havsbad och hotellmöjligheter för na-
kenbadande turister på ön Rab i Dalmatien, som fram till 1918
tillhör kejsardömet Österrike. 
I det kejserliga Tyskland finns nu embryot till en naturistisk före-
ningsrörelse – den första föreningen bildades redan 1893. Det är
fråga om en hälsorörelse, en revolt mot de osunda levnadsför-
hållandena  för  arbetarbefolkningen  i  storstäderna.  Gymnastik
och frisksport är ett centralt inslag.
Även i tredje republikens Frankrike finns exempel på organiserad
naturism redan under det nya seklets första år.
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1900
Den skånske konstnären och författaren Ernst Norlind (1877-1952)
kommer omkring år  1900 i  kontakt  med naturismen i  Tyskland.
Han  och  hans  konstnärsvänner  lever  då  naturistliv  i  naturen  i
Thüringerwald. Norlind anses vara den förste svensk som offentligt
förespråkat “nakenkulturen”. 
I London utkommer första numret av tidskriften Health Culture; se-
nare Health & Efficiency. Tidskriften brukar anges som den första
naturisttidskriften, men inte förrän 1930 gör den skäl för denna be-
nämning. – Under namnet H & E finns tidskriften kvar än idag. 

1901
I Tyskland grundas Wandervogel-rörelsen, en ungdomsrörelse där
naturupplevelser samt vandring och idrott i naket tillstånd är vikti-
ga inslag.

1903
I Tyskland öppnas den första friluftsplatsen, Freilichtpark Klingberg
utanför Lübeck. Området består till 1981. 
I Frankrike grundar S. Gay en naturistkoloni i vid Bois-Fourgon.
I Leysin i Schweiz skapar August Rollier det första “solsanatoriet”
för tuberkulospatienter. Han når utomordentliga resultat och solte-
rapier införs efterhand i sjukvården, även i Sverige.

1904
I Frankrike öppnas en friluftsplats vid Étampes i departementet Sei-
ne-et-Oise. I Tyskland lever konstnärsgruppen Die Brücke naturist-
liv vid sjöarna utanför Volkersdorf i Bayern.
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1905
Den franske diktaren och skriftställaren Théo Varlet introducerar
naturismen i sin bekantskapskrets.
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1910-talet
Badande, liksom många andra verksamheter i samhället vid den
här tiden, är oftast könsuppdelat, man badar i plankomgärdade
badhus ute i vattnet, alltid nakenbad men herrar och damer var
för sig. Gemensamhetsbadande i eleganta badkostymeringar fö-
rekommer på vissa badorter och väcker mycket uppseende.

1910
Historikern Gustaf Stjernström (1852-1933) ger ut  Frilufts-  och id-
rottsliv för alla, en handbok i två delar. Friluftsliv, kroppskultur med
naken gymnastik och solbad samt hälsosam föda förordas: “Bäst
vore att gå i paradisdräkt, både för hälsan och kassan ---.”

1914
Från sommaren 1914 berättas att nakenbadande sker i stor omfatt-
ning på Långholmen i Stockholm. Mestadels är det män ur arbetar-
befolkningen som badar.
I Idrottsboken, en handledning för skolungdom, skriver läkaren  Gun-
nar Frostell: “Sålunda kan man sommartiden, --- mycket väl sporta
naken. Ja, idrott bör bedrivas utan kläder.”

1915
Den berömda dansaren Adorée Villany från Frankrike, som sedan
1910 turnerat  i  Mellaneuropa med dansuppvisningar där hon är
naken på scenen, uppträder på Oscarsteatern i Stockholm. 
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1919
I filmen Fiskebyn av Mauritz Stiller visas för första gången i svensk
film en nakenbadscen, det är en man och en kvinna, ej gifta med
varandra, som badar.
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1920-talet
Baddräkterna börjar användas även av gemene man, men på av-
skilda platser, och inom familjens ram, är nakenbadande mer re-
gel än undantag. Solbrännan får status, tidigare har solbadets
följdverkningar undvikits. 
Naturismen som föreningsrörelse utvecklas starkt i Tyskland, där
man  från  mitten  av  decenniet  använder  beteckningen  “Frei-
körperkultur, FKK”. Även i Frankrike, Storbritannien, Schweiz och
Nederländerna utvecklas föreningsnaturismen. I slutet av årtion-
det grundas naturistföreningar i  USA av tyska och schweiziska
immigranter. 
Naturismen, eller “nakenkulturen” som man säger vid den här ti-
den, är en hälsorörelse där frisksport och sunda levnadsvanor är
den bärande tanken. 

1920
På ön Sylt vid tyska nordsjökusten öppnas den första badstranden
för nakenbad i Nordeuropa. 
Kienné de Mongeot och Yvan De Laval grundar le Sparta Club, den
första naturistföreningen i Frankrike.

1921
I Berlin startar Adolf Koch en socialt inriktad utbildnings-verksam-
het där naken skolgymnastik används. I Londonförstaden Hendon
bildas den första brittiska naturistföreningen. En förening i Wick-
ford i Essex tillkommer 1922. 
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1922
I Frankrike grundar Jacques Demarquette en naturistplats i Chevre-
use. I regionedn Île-de-France. 

1923
I Tyskland går några föreningar samman i ett naturistförbund. 

1925
Den tyska naturistfilmen Kraft och Skönhet visas på svenska bio-
grafer. 

1926
I  Frankrike grundas ett  naturistförbund som 1934 har  23 avdel-
ningar; även i Belgien, Spanien och Rumänien. 

1927
I Tyskland startar Lichtschulheim Glüsinger Land, en internatskola
där gemensam nakenhet är ett väsentligt inslag i undervisningen.
Samma år bildas Liga für freie Lebensgestaltung, en förening som
även får medlemmar i flera europeiska länder och i USA. 

1928
Boktryckaren Olov Schmeling (1889-1953) i Valdemarsvik ger ut en
24-sidig  broschyr  Mot  baddräktskulturen.  Denna skrift  torde vara
den första svenska publikation som uttryckligt förespråkar naken-
bad – även gemensamt sådant.
Svenska Frisk- och Kraftsportförbundet bildas, den första organisa-
tionen inom frisksportrörelsen, men förbundet blir kortlivat. Kropp-
sövningar, hälsosam diet och ren luft, sol och bad är de hälsome-
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del som förordas. Frisksportarnas förebilder kommer huvudsakli-
gen från amerikanska kroppsbyggarkretsar.

1929
Stockholmsprofessorn Johan Almkvist (1869-1945), som i sin läkar-
verksamhet  blivit  intresserad  av  nakenkulturen,  gör  en  resa  i
Frankrike och Tyskland och besöker naturistplatser. I Paris blir han
hedersledamot i föreningen Le Sparta Club.
I Berlin genomförs en internationell kongress med deltagare från
11 länder,  där bland annat inomhusnaturismen lyfts  fram. Adolf
Koch är initiativtagare. – I USA öppnas den första friluftsplatsen i
Amerika. 
Frisksporttidskriften Swing berättar  om “naturismen”  i  Frankrike;
det är troligen första gången ordet naturism i denna betydelse an-
vänds i en svensk text.
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1930-talet
Vi är nu framme vid det decennium då naturismen organiseras i
Sverige.  Nakenkultur  och nudism är  de  begrepp som används
och utövarna kallar sig själva “nakenkulturister” eller “nudister”.
Föreningarna får ofta diskreta namn: naturvänner, solvänner ...
På allmänt frekventerade stränder breder textilbadandet ut sig
och blir allt mer allenarådande; på vissa badplatser krävs till och
med att även män använder hel baddräkt. – Men det finns bad-
ställen där man fortsätter med nakenbad, i en reseberättelse från
1937 nämns Långedrag vid Göteborg. I Stockholm badar man på
Långholmen och Kärsön vid Drottningholm. 
Friluftsliv, frisksport, tältcamping, cykelsemester och sportstugor
blir viktiga begrepp. 1939 införs lagstadgad tvåveckors semester.

1930
I Tyskland samlas representanter för åtta europeiska länder på en
naturistplats vid Frankfurt am Main för att bilda en internationell
naturistfederation, Europeiska  Unionen  för  Fri  Kroppskultur. –  I
Tyskland organiseras ett rikstäckande naturistförbund och det to-
tala antalet föreningsanslutna naturister räknas i hundratusental. 
I Frankrike öppnar ”naturiststaden” Physiopolis i Villennes-sur-Sei-
ne. 

1931
I Stockholms Dagblad förs, under tre veckor i slutet av juli  och i
början av augusti,  en intensiv insändardebatt om “Baddräkt eller
ej?”. Det är Olle Schmeling i Valdemarsvik som startat debatten och
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han uppmanar de som är intresserade av att bilda ett “sällskap”, att
skriva till honom. – Johan Almkvist gör i augusti en resa i Tyskland
och besöker olika naturistplatser: “Överallt strålande ansikten, i vil-
ka man läser glädje över befrielsen från klädedräktens tyranni.”
Den 2 september diskuteras “nakenkulturen” på ett möte i Stock-
holm. Den 8 oktober bildas  SÄLLSKAPET FÖR FRI KROPPSKULTUR* med
Johan Almkvist som ordförande. 
I december ge Olle Schmeling ut ett “provnummer” av tidskriften
Dagbräckning, han är själv redaktör och ansvarig utgivare. I januari
1932 utkommer första  ordinarie  numret av Dagbräckning – må-
nadstidskrift för livsbejakande, frigjord och fördomsfri åskådning.
I Frankrike genomförs Europeiska Unionens andra kongress. – På
Île du Levant utanför Côte d'Azur börjar uppbyggnaden av “natu-
riststaden” Heliopolis. Club Gymnique de France grundas i Villecre-
snes, i Val de Marne; området finns kvar än idag. 

1932
Professor Johan Almkvists bok om “nakenhetskulturen” utkommer i
april  månad:  Hälsa  och  nakenhet, en socialmedicinsk studie  över
klädedräktens inverkan på kropp och själ. 
Sällskapet för Fri Kroppskultur ändrar skepnad till föreningen HÄLSA  
GENOM NAKEN  KULTUR   – benämningen “nakenhetskultur” används in-
ledningsvis.  Ett  första sammanträde äger rum 27 april  och före-
ningen bildas slutligen 3 juli. 
Den 20  maj  publicerar  Stockholms-Tidningen –  Stockholms Dag-
blad, på förstasidan nyheten om den första naturistföreningen i
Sverige. Rubriken är “Nakenkulturen startar”.
Den 24  juli  genomför  HGN sin  första  söndagsutflykt  och  Stock-
holms-Tidningen – Stockholms Dagblad publicerar ett utförligt re-
portage.  Utflykterna fortsätter under augusti  och början av sep-

375



1930-1939
tember.  Under  vintern arrangerar  föreningen gymnastik  i  inom-
huslokal. 
Den 4 december talar Johan Almkvist vid ett möte i Malmö med 225
deltagare:  “Nakenkulturens betydelse för hälsa och moral”.  Även
konstnären och författaren Ernst Norlind gör ett inlägg. Mötet in-
nebär att beslut fattas att bilda en förening i Malmö. 
I  Berlin  genomförs  6-7 augusti  Europeiska Unionens tredje kon-
gress.  Representanter  för  elva  länder,  däribland  Sverige,  deltar.
Det är professor Johan Almkvist som är svensk delegat. – Tyskland
är det främsta naturistlandet vid denna tid, men 12 augusti 1932
införs allvarliga restriktioner för naturismen i den tyska delrepubli-
ken Preussen, som omfattar hela norra delen av Tyskland. 

1933
Den 30 januari bildas föreningen NAKENHETSKULTUR* i Malmö av fri-
sören Anton B.  Svensson (1897-1956).  Flera av medlemmarna är
anslutna i den tyska naturistorganisationen Liga für freie Lebens-
gestaltung. Paula och Vitus Petersson, som har förlagsverksamhet
i Malmö, ansluter sig till Nakenhetskultur. 
Den 15 mars utkommer första numret av veckotidskriften  Natur
och Hälsa. Paula Petersson (1891- ?) är ansvarig utgivare och redak-
tör. Johan Almkvist medarbetar i  tidskriften. Huvuddelen av bild-
materialet är tyskt. Friluftsliv, sunda levnadsvanor och även ”hem-
manaturism”  förespråkas.  Tidskriften  blir  en  kommersiell  fram-
gång, men ifrågasätts av många på grund av bildmaterialet.
Den 21 april håller konstnären och författaren Ernst Norlind ett fö-
redrag  i  Malmö:  “Nakenkulturen  som  folkuppfostrande  rörelse”.
Mötet är arrangerat av Föreningen Nakenhetskultur.
Föreningen  Hälsa  genom Nakenkultur  i  Stockholm,  som  nu  har
över 100 medlemmar, genomför ett sommarläger vid  Återvall på
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Ingarö. Marken inköps några år senare och är fortfarande naturist-
område; föreningen heter sedan 1941 Svenska Friluftsföreningen. I
augusti 1933 genomförs en filminspelning på lägerplatsen. Bilder-
na ingår i en tysk naturistfilm som under hösten visas på biografer-
na i Sverige. Filmens svenska namn är Tillbaka till Naturen. 
Den 30 januari  tillträder Adolf Hitler  som tysk regeringschef och
den fortsatta politiska utvecklingen innebär ett  allvarligt avbräck
för  naturiströrelsen,  nazi-regimen förbjuder  naturistföreningarna
(liksom annan föreningsverksamhet). 

1934
Anton  B.  Svensson  lämnar  Nakenhetskultur  i  Malmö  i  slutet  av
1933.  Den 29  januari  1934  bildar  han  föreningen  SOLVÄNNERNA*.
Föreningen arrangerar inomhusgymnastik. 
Natur och Hälsas Friluftsplats* öppnar. Det är Paula Petersson som
inköpt detta ställe i sommarorten Bjärred norr om Malmö. Tomten
är inhägnad med säckväv och genom en lucka i grinden inspekte-
ras besökare innan de släpps in. För att gå till stranden måste man
ta på sig en badkappa men 200 meter ut i det grunda vattnet finns
en träplattform där nakenbad bedrivs. 
På Hälsa genom Nakenkulturs område vid Återvall byggs granris-
hyddor för övernattning. – Redan nu pågår arbete med att bilda ett
nordiskt naturistförbund och det finns ett förslag till stadgar. 
Frisksportrörelsens första riksläger genomförs vid Flaten utanför
Stockholm.  Initiativtagare  är  Dan  Åberg  som  även  är  medlem  i
HGN. Under lägret genomförs en “uppmarsch” genom staden där
deltagarna skulle gå med bar överkropp – vid denna tid finns en-
bart män i frisksportarnas led – men polisen föreskriver tröjor ...
I Jugoslavien öppnas en nakenbadstrand på ön Rab i Dalmatien av
naturister från Österrike.
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1935
Anton B. Svensson hyr ett stycke hagmark vid “Kalkberget” i Bunke-
flo vid Limhamn utanför Malmö. Platsen kallas Solhagen* och är
“en långsmal träddunge mitt på öppna slätten”. Sundets strand lig-
ger nära men det är mycket långgrunt vilket försvårar bad.Anton B.
Svensson startar månadstidskriften  Solvännen. Också denna “bild-
tidning” blir en stor kommersiell framgång, men även här blir bild-
materialet ifrågasatt. 
På  hösten  byter  Solvännerna  namn  till  NAKENKULTURFÖRENINGEN

KAMRATERNA* för att undgå förblandning med tidskriften Solvännen.
Den 4 december anges att MALMÖ NUDISTFÖRENING* har bildats och
att föreningen Solvännerna är upplöst. Turbulensen är en följd av
de fraktionsstrider som pågår inom naturismen i Malmö. I Stock-
holm är Elise Ottesen-Jensen ordförande i Hälsa genom Nakenkul-
tur. 
Frisksportrörelsen arrangerar ett riksläger i Lindalen vid Fiskebäck
utanför  Göteborg;  nu  finns  även kvinnliga  frisksportare  och  ge-
mensamt nakenbad förekommer.  På hösten bildas Frisksportför-
bundet genom en sammanslagning. – Friluftsliv, frisksport, hälsolä-
ra är  de bärande tankarna inom den svenska frisksportrörelsen,
alltså samma inriktning som Internationella Naturistfederationen
antar 20 år senare. – Frisksportrörelsen blir nu en bred folkrörelse
med starkt ungdomligt inslag och tonar ner “naturismen”.

1936
Den 7  februari  bildas  GÖTEBORGS NUDIST  FÖRENING  . Föreningen ut-
nyttjar ett badställe som några medlemsfamiljer hyr i Göteborgs
södra skärgård. 
Den 2 juli  bildas  STOCKHOLMS NATURVÄNNER.  Namnet “Stockholms
Nudistförening” används de första veckorna. Föreningen arrange-
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rar söndagsutflykter och inomhusgymnastik; till en början genom-
förs  gymnastiken i  “paradisdräkt”.  Viktiga  frågor  är  sundare  lev-
nadssätt, friluftsliv och frisksport. 
Den  12  juli  bildas  NORDISKT NATURIST  FÖRBUND  , med  svenska  och
danska medlemmar, under ett läger på Flisön i Gryts skärgård. Olle
Schmeling och tyske medborgaren Ajo Allinger (1904- ?) är initiativ-
tagare till sammankomsten.
Dansken  Søren  Sørensen  (1901-1991)  väljs  till  ordförande.  Eila
Pfeiffer (1910-1996) leder gymnastiken under lägret. “Naturismen”
är idealistisk: Målet är att upprätta ett  verkligt människorike där
frid, frihet och kärlek råder. Esperanto, frisksport och folkdans står
på programmet.  Fullständig gemensam nakenhet är  en självklar
förutsättning. Tidskriften Dagbräckning blir NNF:s officiella organ. 
I Malmö publicerar Axel Nilsson ett upprop för att starta en lokalav-
delning av NNF och 29 november bildas NORDISKT NATURISTFÖRBUND I
MALMÖ*. 
I Danmark öppnar naturistplatsen Hyldeholm, det är NNF-medlem-
marna Søren Sørensen och Eila Pfeiffer som står bakom detta.
I Jugoslavien får den brittiske konungen Edvard VIII och hans följe-
slagerska Wallis Simpson tillåtelse att nakenbada i en vik på ön Rab
i Dalmatien, platsen kallas sedan dess “Engleska plaza”.

1937
I januari meddelas att Malmö Nudistförening gått upp i Nordiskt
Naturistförbund i Malmö och att Föreningen Solvännerna återigen
blivit upplöst. NNF:s Malmöavdelning får disponera en del av Anton
B. Svenssons friluftsplats Solhagen i Bunkeflo.
I Södermanland bildas  ESKILSTUNA NATURVÄNNER*, en ytterligare lo-
kalavdelning av NNF, och under sommaren genomförs ett läger på
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“Solön” i Mälaren vid Sundbyholm. Ajo Allinger bor nu i Eskilstuna
och torde ha medverkat vid denna föreningsbildning. 
I december bildas i Malmö föreningen GYMNOS* för att ordna inom-
husgymnastik. Efter 1938 finns inga noteringar om någon naturist-
förening med detta namn. – I Norge tillkommer Oslo Naturvenner,
den norska delen av NNF.
Stockholms Naturvänner arrenderar Näsby Holme* vid sjön Aspen i
Botkyrka, och utser professor Johan Almkvist till hedersordförande.
– På Natur och Hälsas Friluftsplats i Bjärred avtäcks en byst av “Pro-
fessor Johan Almkvist”.

1938
Ajo Allinger startar BOHUSLÄNS NAKENSPORTARE* med en naturistplats
vid Sunds Gärtneri, Uddevalla-Grohed. Platsen kallas Uddevalla Sol-
sportläger*. 
Tre familjer i Göteborgs Nudistförening inköper det område på Bo-
hus-Björkö som  föreningen sedan dess  disponerar,  16  tunnland
och 500 meter strand. 
Nordiskt Naturistförbund har årsmöte på Näsby Holme. Hälsa ge-
nom Nakenkultur  disponerar  nu  28  tunnland vid  Återvall  sedan
medlemmar gått in och köpt en del anslutande markområden. 
I Frankrike genomförs Europeiska unionens fjärde kongress på fri-
luftsplatsen Manoir-Jan norr om Paris. Även i Australien och Nya
Zeeland finns nu naturistföreningar med egna områden. 
I Norge genomförs World Vegetarian Congress där professor Johan
Almkvist håller ett föredrag om nakenkulturen. 

1939
Nordiskt Naturistförbund byter namn till  NORDISK SOLSPORT  . Eskils-
tuna Naturvänner upphör. Årsmötet genomförs i Danmark på “Sol-
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sportøen Hyldeholm”. De tre föreningarna i förbundet är NS Dan-
mark, NS Malmöavdelning och Oslo Naturvänner. Ett solsportläger
genomförs  i  Dalarna vid stranden av  Siljan,  mellan Tällberg och
Leksand. 
I april utkommer första numret av Mot Solen, en ny naturisttidskrift
som ges ut av Anton B. Svensson i Malmö. Tidskriften läggs ner i
november då sju utgåvor utkommit. Dagbräckning ändrar från au-
gustinumret skepnad till  Solsport – medlemsblad för Nordisk Sol-
sport.
I slutet av sommaren utkommer  Vad är och vad vill Nudismen? En
appell  till  det  sunda  förnuftet. Det  är  Hälsa  genom  Nakenkultur,
Stockholms Naturvänner,  Göteborgs  Nudistförening  och Nordisk
Solsport som samarbetat om denna broschyr, tryckt i Valdemarsvik
av Schmeling. 
I  Thielle,  Schweiz,  genomförs  den femte världskongressen och i
samband med denna avhålls den första “naturistolympiaden” med
idrottstävlingar i “grekisk anda”. 

▫
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1940-talet
Andra världskriget försvårar samarbetet  mellan naturistorgani-
sationerna både på skandinavisk och europeisk nivå. Förenings-
verksamheten minskar kraftigt under krigsåren. Men “spontant
näckande”  fortsätter,  ett  ställe  i  Stockholmsområdet  som  an-
vänds är klipporna vid Albysjön nära Fittja.
I Sverige byggs kommunala simhallar och anläggs friluftsbad vil-
ket medför att badintresset ökar. Även bastubadandet blir popu-
lärt. 

1940
Ajo Allinger tvingas lämna Bohuslän och Nakensportarna där upp-
hör. Till Nordisk Solsports årsmöte kommer endast två personer på
grund av krigsläget. Axel Nilsson väljs till  ordförande för Nordisk
Solsport i Sverige. 
På Göteborgs Nudistförenings område på Bohus Björkö är de förs-
ta privata stugorna nu uppförda. Bildtidskriften Natur och Hälsa
övergår till månadsutgivning. 

1941
Nordisk Solsport i Norge – Oslo Naturvenner – upphör men i Dan-
mark bildas en ny lokalavdelning i Köpenhamn. På årsmötet som
hålls  på Göteborgs Nudistförenings friluftsplats  på Bohus-Björkö
väljs  dansken  Oskar  Gustafson  till  förbundsordförande  och  Nils
Lindgren, Uppsala, till svensk ordförande. Naturistplatser som kan
utnyttjas  är  gården  Vilan,  Långebro,  nära  havet  i  Yngsjö  vid
Kristianstad samt områden vid Borås och vid Skoghall utanför Karl-
stad.  SOLKAMRATERNA I STOCKHOLM* bekantgör sin verksamhet men
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annonserna i Solsport upphör påföljande år. Hälsa genom Naken-
kultur ändrar namn till SVENSKA FRILUFTSFÖRENINGEN. 

1942
Den  26  april  ombildas  Solvännerna  i  Malmö  till  RIKSFÖRENINGEN

SOLVÄNNERNA*. Anton B. Svensson vill starta ett svenskt naturistför-
bund där Solvännerna och Stockholms Naturvänner skulle bli de le-
dande  föreningarna.  Nordisk  Solsport  har  sommarläger  på
Visingsö.  Søren  Sørensen  blir  åter  förbundsordförande.  Fredrik
Nord, Vännäs, väljs till svensk ordförande. SNV bygger en klubbstu-
ga på Näsby holme. Tidskriften Natur och Hälsa i Malmö läggs ner.
– I Tyskland blir det tillåtet med nakenbad vid offentliga stränder. 

1943
Nordisk Solsports sommarläger genomförs vid Siljan i  Hjortnäs i
Dalarna.  –  I  Nordisk  Familjeboks  Sportlexikon  beskrivs  “naken-
kulturen” som även har egen idrottsverksamhet. Antalet föreningar
i Sverige uppges vara åtta med sammanlagt 700 medlemmar. 

1944
Stockholms Naturvänner har 120 medlemmar och arrangerar fre-
dagsgymnastik i Sturebadet varvid gymnastikdräkter bärs. Vid ef-
terföljande  bad  och bastu  gäller  “naturdräkt”.  Även Svenska  Fri-
luftsföreningen deltar  i  denna verksamhet.  Ajo  Allinger,  som nu
bor  i  Stockholm,  startar  STOCKHOLMS SOLSPORTKLUBB*,  en  lokal-
avdelning av Nordisk Solsport. Vandringar, föredrag och badutflyk-
ter organiseras liksom deltagande i SNV:s verksamhet på Stureba-
det. 
Nordisk Solsport genomför ett “gemensamt” läger på Återvall, där
SFF och SNV deltar. Frågan om ett riksförbund dryftas. Ett problem
är tobaksfrågan, Solsport och SFF har här en restriktivare hållning
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än övriga parter. Solsports årsmöte genomförs på Forsemölla vid
Gyllebo i Skåne. – Forsemölla upphör som “solsportområde” 1946. 
Nordisk Solsport, SNV och SFF beslutar att använda tidskriften Sol-
sport  som  medlemsblad.  Göteborgs  Nudistförening  ansluter  sig
1945. 

1945
Nordisk Solsports Malmöavdelning upplöses. Solsportarna har års-
möte på Bohus Björkö och behandlar ett förslag att bygga en “sol-
sportstuga” där. Söndagen 22 juli har Aftonbladet ett stort uppsla-
get  reportage  från  Stockholms  Naturvänners  friluftsplats  Näsby
Holme.  Föreningens  badverksamhet  i  Sturebadet  fortsätter  med
bland annat luciafirande. 

1946
Nordisk Solsport har även detta år årsmötet på Bohus Björkö där
stugbygget nu pågår. Stockholms Naturvänner tvingas lämna Näs-
by Holme våren 1946, men får disponera Sandholmen, en ö utan-
för Tyresölandet, somrarna 1946 och 1947. Riksföreningen Solvän-
nerna upphör och 1948 slutar Solvännen att utkomma.
I Storbritannien får naturismen ett uppsving under och framför allt
efter kriget. Svenska naturister besöker de brittiska föreningarna
och kan bland annat berätta om naturistklubbar där  naken säll-
skapsdans förekommer. Naturismen i Tyskland ligger ännu i ruiner
och även i Frankrike dröjer det innan naturistorganisationen åter-
hämtat sig efter krigsårens nedgång.

1947
SOLSPORTFRÄMJANDET* bildas; det är en fristående organisation som
skall stödja föreningarna genom pressbevakning och publicerings-
verksamhet. Under två år utkommer sammanlagt tre nummer av
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Solsportarnas Pressrevy som består av pressklipp med kommenta-
rer. Nordisk Solsport har årsmöte på Bohus Björkö och nu väljs ing-
en svensk ordförande. Skriftligt avtal ingås mellan Solsport och Gö-
teborgs Nudistförening angående “solsportstugan” som nu är fär-
digbyggd.  Svenska  Friluftsföreningen  erbjuder  medlemmar  att
köpa egna tomter på Återvall. 

1948
Stockholms Naturvänner inköper genom Märta Carlsson ön  Stora
Idskär  *.  Föreningens mål  är:  “Sol,  friluftsliv,  hälsa och glädje åt
alla.” 

1949
Nordisk Solsport utser åter en svensk ordförande. Edvard Lindberg
i Nora väljs; han blir kvar som ordförande till 1959. Visst solsport-
samarbete fortsätter men i praktiken är svenska delen av Nordisk
Solsport nu en självständig förening.
Ajo Allinger utvandrar till  Brasilien och Stockholms Solsportklubb
upphör. Stockholms Naturvänner har badtid måndagskvällar i Lilje-
holmsbadet efter det att baden i Sturebadet avslutats 1948.
I Frankrike öppnar Montalivet, vid Atlantkusten utanför Bordeaux,
det första stora campingområdet för naturister.
..
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1950-talet
Både frilufts- och inomhusbadande ökar och blir allt mer populä-
ra fritidssysselsättningar. I simhallarna är det i regel nakenbad,
kvinnor och män under skilda tider. 
Den organiserade naturismen i Sverige är fortfarande svag efter
1940-talets krigsår och förvecklingar inom naturistföreningarna i
Skåne.  All  föreningsnaturism i  den södra landsändan har upp-
hört. Men i slutet av 1950-talet bildas flera nya föreningar och
tanken på ett riksförbund förverkligas.

1950
I Sverige finns fyra naturistföreningar: Svenska Friluftsföreningen,
Göteborgs Nudistförening, Stockholms Naturvänner samt Nordisk
Solsport, som nu enbart är en riksförening med medlemmar runt
om i  landet.  Endast  tre  friluftsplatser  finns kvar:  Återvall,  Bohus
Björkö och Stora Idskär. Även på Idskär byggs några privata stugor
men denna utveckling kvävs i  sin linda och de färdiga stugorna
övergår  till  föreningen.  I  oktober  havererar  Liljeholmsbadet  och
SNV blir utan bad i två år. 
I Frankrike grundas  la Fédération française de naturisme (FFN) 

1951
Stockholms Naturvänner  lämnar  Solsport-samarbetet  och ger  ut
“Naturvännernas medlemsblad”. Karl Johan Saarväli (f. 1916) i Öre-
bro startar bildtidskriften Tidlösa. Tidningen har anknytning till den
organiserade naturismen och har material med sådan inriktning.
Olle Schmeling i Valdemarsvik är ansvarig utgivare. Tidlösas klubb
bildas  med angivet  syfte  att  starta  lokala  föreningar.  Göteborgs
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Nudistförening genomför 22 juli  “Nudismens dag” då flera  frisk-
sportföreningar i Göteborg är inbjudna att besöka området på Bo-
hus Björkö. 
På naturistplatsen Chestnut Grove utanför London samlas repre-
sentanter för sju nationer för att förbereda bildandet av ett inter-
nationellt förbund. Dansken Erik Holm är den ledande kraften. 

1952
Nakenbadande förekommer vid Tylösand utanför Halmstad och vid
Hökafälten i Mellbystrand. I Thielle, Schweiz, genomförs den andra
“Världsnaturistkongressen”.  Mål:  Hälsa  genom  sport,  gemensam
nakenbadning och avhållsamhet beträffande tobak och alkohol.

1953
Boktryckaren Olle Schmeling i Valdemarsvik avlider i slutet av de-
cember till följd av i en bilolycka. Karl Högwall Göteborgs Nudist-
förening, blir 1954 ansvarig utgivare för Tidlösa.
Internationella Naturistfederationen, INF,  bildas under den tredje
världskongressen, på Montalivet i Frankrike. 15 länder, dock ej Sve-
rige, har delegater vid mötet. “Gymnastisk naturism”, som inklude-
rar solbad och andra fysiska övningar, samt dietisk, terapeutisk och
social naturism förordas. Alla medlemmar skall visa tolerans mot
alla naturistbruk som vegetarianism och nakenhet, även om de ej
själva omfattar dessa åsikter.

1954
I  Södermanland finns åter en förening, nu är namnet  ESKILSTUNA

SOLVÄNNER*. Föreningen blir dock kortvarig och torde ha upphört
1957. Nordisk Solsport har 117 medlemmar och är nu ensamma
om att ha Solsport som medlemsblad. – Internationella Naturistfe-
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derationen genomför en fjärde kongress, i Wien. Därefter kongres-
sar INF vart annat år. INF-passet införs. 

1955
Tidlösas klubb har möte i Stockholm där Svenska Friluftsförening-
en, Göteborgs Nudistförening, Stockholms Naturvänner och Nor-
disk Solsport deltar. Riksförbundsfrågan diskuteras. 

1956
ÖREBRO NATURISTFÖRENING* bildas;  inledningsvis  används  benäm-
ningen “nudistförening”.  Föreningen ordnar naken inomhusgym-
nastik och bastu. – En kommitté för ett svenskt riksförbund arbetar
och det finns ett förslag till stadgar. 
Internationella  Naturistfederationen  har  kongress  i  Hannover  i
Västtyskland. Karl-Johan Saarväli deltar som representant för Öre-
bro Naturistförening och en ansökan om anslutning till INF lämnas
in. Dansken Erik Holm väljs till INF-president och kvarstår i befatt-
ningen till 1964. En av Erik Holms käpphästar är att naturistföre-
ningarna ska bli obehövliga, att var och en skall kunna bada naken
var som helst.
I Danmark bildas Dansk Naturist Forbund. Det främsta målet är att
verka för tillkomsten av nakenbadstränder enligt modell från Tysk-
land.
I Norge startar Norsk Solsport, en nationell organisation med en
friluftsplats, Ingerholmen i Hvaler. Norsk Solsport ansluts 1960 till
Internationella Naturistfederationen men förbundet upphör 1961
efter ekonomiska problem.
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1957
Sex naturistföreningar uppmanar Halmstads kommun att  öppna
en del av stranden vid Tylösand för nakenbad. 
Under  våren  bildas  BORÅS HÄLSOVÄNNER* och  KARLSTADS

NATURISTFÖRENING*. –  Borås  Hälsovänner  har  två  sektioner;  SUND

UNGDOM* och BORÅS NATURISTFÖRENING  . Genom en tillmötesgående
markägare får föreningen disponera ön  Stora Ekenäset  i Frisjön;
arrendekontrakt skrivs 1963.
Sommaren 1957 hyr Örebro Naturistförening ett område på  Hjäl-
marens Björkö*  och 11 augusti kallar Örebroföreningen till möte
på ön. Elva delegater, nio män och två kvinnor, från fyra av sju för-
eningar,  beslutar att SVENSKA NATURISTFÖRBUN  DET   skall  bildas.  Fem
föreningar ansluter sig omedelbart: Borås Naturistförening, Göte-
borgs Nudistförening, Nordisk Solsport,  Stockholms Naturvänner
och Örebro Naturistförening. En interimsstyrelse väljs där Karl Jo-
han Saarväli, Örebro Naturistförening, är ordförande: “Det viktigas-
te är inte att vara naken utan att vara ute i naturen.” Tobak och al-
kohol uppges vara “förbjudna”. 
Under sensommaren bildas SÄLLSKAPET SVANREVET  , av de sista naken-
badarna på Falsterbonäset, som klämda mellan textilare och orts-
befolkning söker en fristad. Sällskapet får använda ett markområ-
de strax innanför stranden på halvöns nordspets, den plats som se-
nare får namnet  Solhejdan. 

1958
SVERIGES NATURISTFÖRBUND har sitt första årsmöte på Bohus-Björkö
och väljer Karl-Johan Saarväli till ordförande. Beslut fattas att söka
anslutning till Internationella Naturistfederationen, samt att sända
två delegater till INF-kongressen i Storbritannien. Åtta föreningar
finns nu i förbundet: Svenska Friluftsföreningen, Göteborgs Nudist-
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förening, Stockholms Naturvänner, Nordisk Solsport, Örebro Natu-
ristförening,  Borås  Naturistförening,  Karlstads  Naturistförening
och Sällskapet Svanrevet. 
Tidskriften Solsport, som under två år utkommit som stencil, åter-
kommer under 1958-1959 med sammanlagt åtta nummer, tryckta i
Stockholm.  Göteborgs  Nudistförening  samt  svenska  och  danska
Nordisk Solsport utnyttjar Solsport som medlemsblad. 

1959
“Sällskapet” i Skanör arrenderar Solhejdan; marken inköps 1960. –
Fredrik Nord efterträder Edvard Lindberg som ordförande för Nor-
disk Solsport i Sverige. Karl Högwall, Göteborgs Nudistförening, är
SNF-ordförande 1959–1962. 

..
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1960-talet
I  Europa utvecklas naturismen.  Ett  samlat  brittiskt  naturistför-
bund bildas 1964. I Jugoslavien öppnas Koversada som snart blir
en stor naturistanläggning.
I Danmark arbetar de två danska naturistförbunden aktivt för
att öka acceptansen för naturismen. Under slutet av 1960-talet
organiseras  bussresor  med  naturister  till  olika  populära  bad-
stränder och ordnas demonstrationer. – I Sverige sker ingenting i
den vägen och vid decenniets slut finns fortfarande inget offici-
ellt nakenbad. Men spontana stränder hittar man lite varstans:
Smögen i Bohuslän, Smithska udden och Amundön i Göteborg,
Tylösand i Halland, Löderup – Sandhammaren i Skåne. 

1960
Vid årets början finns åtta föreningar sedan Örebro, Borås, Karl-
stad och Skanör bildats  under 1950-talet.  Medlemsantalet  är  ca
1.000. Det finns fem friluftsplatser sedan Stora Ekenäset i Borås
och Solhejdan i Skanör tillkommit. Naturistföreningarna i Örebro
och Karlstad disponerar områden av mer tillfällig karaktär. 
SVERIGES UNGA NATURISTER* bildas, det är ett ungdomsförbund för
yngre naturister 18-25 år. SUN har inget krav på parvis anslutning.
–  Kiddö* vid Hamburgsund i Bohuslän nämns som campingplats
med enkel standard. Det är Anders Olsson, en privat markägare,
som ställer området till naturismens förfogande. Kiddö torde vara
Sveriges första skyltade nakenbad. Naturistplatsen består till slutet
av 1980-talet. 

391



1960-1969
Solsport, nu en enkel stencilerad “tidskrift”, återkommer som med-
lemsblad för Nordisk Solsport i  Sverige, Örebro Naturistförening
och Nordisk Solsport i Danmark. 

1961
Sveriges Naturistförbund genomför sitt  årsmöte på Svenska Fri-
luftsföreningens område på Ingarö. Sveriges Unga Naturister väljs
in som nionde förening i förbundet. 

1962
VÄRENDS NATURISTFÖRENING* bildas i Småland; inledningsvis är nam-
net Klubb Tidlös. Föreningen disponerar de första fem åren en ö i
sjön Salen söder om Alvesta. 1970 anges att Snapphanegården i
Blekinge är föreningens “träffställe”. 
Enskären utanför Getterön i Varberg nämns som Sveriges första
fribadstrand.  Edvin  Björklund,  Stockholms  Naturvänner,  är  SNF-
ordförande 1962 – 1963. Bengt Wasberg blir ordförande för Nor-
disk Solsport efter Fredrik Nord. 

1963
Värends Naturistförening och Sällskapet Svanrevet i Malmö gör en
gemensam framställning om nakenbad på stranden i Skanör. Ber-
til Flood, Värends Naturistförening, väljs till SNF-ordförande. 
I Norge bildas Norsk Naturistforbund som ansluts till Internatio-
nella Naturistfederationen. 

1964
Göteborgs  Nudistförening  ändrar  namn  till  GÖTEBORGS FRILUFTS-
FÖRENING. – Sveriges Naturistförbund gör en framställning om na-
kenbad vid Bödasand på Öland. SNF-ordförande Bertil Flood orga-
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1960-1969
niserar en bussresa till INF:s Världskongress på Héliomonde utan-
för Paris. På SNF:s riksmöte vill förbundsstyrelsen höja förbunds-
avgiften från 2 till 10 kr per medlem, men mötet godtar endast en
höjning till 5 kr. SNF har ca 700 medlemmar. 

1965
I  Västsverige bildas Naturistföreningen  FRI KROPPSKULTUR* av na-
kenbadarna på Amundön utanför Göteborg. NFKK ansluts till SNF
1967 och får även västgötanaturister som medlemmar då Borås-
föreningen nu tynat av. – 1970 har NFKK “i norra Bohuslän tillgång
till  privatägda  strandavsnitt  med  nakenbad  i  finaste  havsvatten
och möjligheter till fiske, vattensport och camping”. 1971 medde-
lar SNF att föreningen har upphört. 
Myrtel och Wilmar Rietz, som driver Snapphanegården (nuvarande
namn Galaxen) i  Kyrkhult i  västra Blekinge, öppnar en camping-
plats  vid  Slagesnässjön.  Snapphanegården,  nuvarande  Paradiset
Partisanen, blir Sveriges sjunde friluftsplats. 
Örebro Naturistförening blir utesluten ur SNF på grund av obetal-
da medlemsavgifter.

1966
På Vikbolandet utanför Norrköping börjar Irene och Kjell Kevinger
bygga om Sågarbacken, en f. d. bondgård, för att starta en natu-
ristcamping. Området är inköpt 1965. Camp Tyrol, nuvarande Vik-
bolandet, invigs officiellt 1969. – Sveriges Naturistförbund startar
utgivningen av Nakna fakta, en stencilerad förbundsinformation. 

1967
Svenska Friluftsföreningen lämnar Sveriges Naturistförbund. Skä-
let uppges vara ekonomiskt, det är avgiften till förbundet som är
betungande.
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1960-1969

1968
SNF:s riksmöte äger rum på Stora Ekenäset utanför Borås under
värdskap av Naturistföreningen Fri Kroppskultur. Ön som tidigare
arrenderats av Boråsföreningen är nu NFKK:s område.
VÄSTERGÖTLANDS NATURISTFÖRENING bildas genom en delning av Fri
Kroppskultur. – Bildtidskriften Tidlösa, som under 1960-talet mött
växande kritik som organ för den organiserade naturismen i Sveri-
ge, utkommer med sitt sista nummer. 
I Danmark går Dansk Naturist Forbund och Solsport-Unionen sam-
man i Dansk Naturist Union.

1969
Naturistföreningen  IN CORPORE SANO bildas i Blekinge. På Snapp-
hanegården i Kyrkhult (nuvarande Galaxen) genomförs en propa-
gandadag för naturismen där press och allmänhet är inbjudna.
Nordisk Solsport håller årsmöte i Danmark där den första skyltade
nakenbadstranden detta år öppnas på Rømø. Naturistförbunden i
Sverige, Danmark och Norge genomför den första nordiska natu-
riststämman på Corona i  Danmark. Därefter genomförs Nordisk
stämma vart annat år. 
..
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1970-1979

1970-talet
Naturismens genombrott i Sverige! – Nya naturistföreningar bil-
das,  kommunala nakenbad och naturistcampingar tillkommer,
spontant “näckande” utanför badplatserna ökar. 
Även i Europa är utvecklingen expansiv. Tyskland, Nederländer-
na och Frankrike är de mest utvecklade naturistländerna. I Jugo-
slavien ökar den statligt organiserade naturist-turismen. Även på
Gran Canaria börjar man nakenbada i “öknen” vid Las Palomas. 

1970
Bertil  Sefbom  i  Motala  bildar  Naturistföreningen  ÖSTER-GYLLEN *.
Han blir detta år sekreterare i Sveriges Naturistförbund, skriver till
samtliga  kommuner  i  Sverige  och  uppmanar  till  inrättande  av
kommunala nakenbadplatser. I västra Blekinge tillkommer Natu-
ristföreningen  SNAPPHANEN.  Wilmar Rietz som driver naturistcam-
pingen vid Snapphanegården (senare Galaxen) i Kyrkhult är initia-
tivtagare. 
Naturistföreningen In Corpore Sano i  Blekinge arrenderar våren
1970  Aplanabben  i Olsäng vid Kalmarsund. – I Sverige finns där-
med nio  friluftsplatser:  Återvall,  Bohus-Björkö,  Idskär,  Ekenäset,
Solhejdan, Kiddö, Snapphanegården, Camp Tyrol och Aplanabben.
Piteå stad öppnar ett nakenbad vid Pitholmens havsbad, den förs-
ta kommunala naturistplatsen i  Sverige. Stranden är avskärmad
med 1,5 meter höga bastmattor som dock snart plockas bort, se-
dan blir det bara skyltar som avgränsning. Invigningen sker 11 juli
och SNF:s ordförande Bertil Flood med hustru är inbjudna av Piteå
stad att övervara premiären. 
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Vid Sveriges Naturistförbunds riksmöte 22 augusti vid Snapphane-
gården i Kyrkhult är press och allmänhet inbjudna. Arrangemang-
et blir föremål för sensationsskriverier i Kvällsposten i Malmö. De
överdrivna  pressuppgifterna  omfattar  bland  annat  alkoholmiss-
bruk och porrfilmsförevisning på Solhejdan i Skanör. Uppgifterna,
som är oberättigat förtal,  dementeras av Kvällsposten två dagar
senare.
Det finns också en intern motsättning då SNF:s revisor anmärkt på
förbundsordförandens  ekonomiska  redovisning  av  en  Piteåresa.
Konflikten leder till att Bertil Flood avgår i december. 

1971
Göteborgs Friluftsförening tvingas lämna SNF. Anledningen är att
föreningen vägrar utesluta två medlemmar som lämnat uppgifter
till  Kvällsposten  vid  riksmötet  1970,  vilket  förbundsledningen
krävt. 
Borgholms kommun öppnar 19 juli Ekerumsbadet på västra Öland,
Sveriges andra kommunala nakenbad. – Östergyllen ordnar SNF:s
riksmöte på Camp Tyrol. Bengt Grahn, NICS, väljs till SNF-ordför-
ande. 

1972
Östergyllen hyr en liten badstrand i Ljung utanför Linköping, nuva-
rande  Solrosen. – Svanrevet börjar arrangera inomhusbad i Mal-
möområdet. Premiärbadet 1 oktober 1972 i Rösjöbadet är troligen
det första i föreningsregi utanför Stockholm. – INF-kongressen på
Koversada i  Jugoslavien utser Ove Pertelius, Svanrevet, till  en av
INF:s  vicepresidenter.  Pertelius  är  även  SNF-ordförande  1972–
1973.
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1973
SNF uppvaktar  Sveriges samtliga kommuner angående naturist-
campingar och nakenbad. – Den 10 juni invigs Sandviken, naken-
bad och naturistcamping i Persberg vid sjön Yngen öster om Filip-
stad. Sandviken är Sveriges första kommunala naturistcamping.
I  Växjö finns Värends Naturistförening noterad, men hädanefter
saknas livstecken från denna förening. “Sällskapet” i Skanör byter
namn till Naturistföreningen SVANREVET.
Östergyllen startar inomhusbad i Ljungsbro. – Bertil Ohrås, Svan-
revet, är SNF-ordförande 1973–1974. 

1974
SNF:s  tidskrift  Tillsammans börjar  utges.  NICS  i  Blekinge  börjar
med inomhusbad under vinterhalvåret. Den 14 april arrangeras i
Malmö simtävlingar med deltagare från flera länder. Det är första
och enda gången som denna verksamhet, i Internationella Natu-
ristfederationens regi, genomförs i Sverige.Tom Bloch, Stockholms
Naturvänner, är SNF-ordförande 1974–1975.
INF-kongressen i Agde, Frankrike, antar en minidefinition av natu-
rism:  Naturismen är  en livsstil  i  harmoni  med naturen.  Den ut-
märks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ända-
mål att  uppmuntra självkänsla,  respekt för oliktänkande och för
miljön. – Ove Pertelius omväljs som en av INF:s vicepresidenter för
ytterligare två år.

1975
STOCKHOLMS FRILUFTSFÖRENING   bildas, gymnastik i inomhuslokal ar-
rangeras.  Nordisk  Solsport  har  årsmöte  på Sandvikens naturist-
camping i Filipstad. 
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1970-1979
Svenska Friluftsföreningen beviljas återinträde i Sveriges Naturist-
förbund men väljer redan i november att på nytt begära utträde.
SFF har “en annan inställning till naturismen än den som präglar
förbundet och de i detta ingående föreningarna”. – SNF har 1.025
medlemmar. På riksmötet väljs Bengt Wasberg, Nordisk Solsport,
till SNF-ordförande på ett år och Lennart Daléus, SFF, till sekretera-
re. Daléus lämnar dock styrelsen vid SFF:s uttåg. – Ove Pertelius
avlider till följd av en båtolycka i Skanör. 
Höstterminen 1975 inför Uppsala universitets gymnastik- och id-
rottsinrättning, Svettis vid Svandammen, badtider för gemensamt
nakenbad. Försöksverksamheten avslutas efter vårterminen 1979.
Svettis är den första badanläggning i Sverige som anordnar “natu-
ristbad” i egen regi. 

1976
Två föreningar bildas: BERGSLAGENS FRI  BADS-  OCH NATURISTFÖRENING   i
Filipstad,  med  Sandvikens  camping  som  samlingspunkt,  och
NATURISTFÖRENINGEN NORRBOTTEN *. Styrelsen i Norrbotten skriver till
kustkommunerna och Lulvikens nakenbad utanför Luleå öppnas
1977. 
Naturistföreningen Snapphanen i Blekinge flyttar till ett nytt områ-
de, Störsavången  i Vilshult. – SNF:s riksmöte på Snapp-hanens Na-
turistcamping  i  Kyrkhult,  nuvarande  Partisanen,  väljer  Torsten
Dahlgren till SNF-ordförande.

1977
Naturistföreningen NÄCKROSBADEN* bildas i Sörmland. Västra Kovik,
det officiella badet i Nyköpings kommun, är samlingspunkt. Natu-
ristcamping med utnyttjande av allemansrätten förekommer. 
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Nordisk  Solsport  och “Bergslagsföreningen” inleder diskussioner
om samgående. – På SNF:s riksmöte, på Solhejdan i Skanör, väljs
Ingvar  Samuelsson,  Svanrevet,  till  SNF-ordförande  under  ett  år
(fyllnadsval efter Torsten Dahlgren). 
INF inför ett “Internationellt medlemskort” som ersätter “INF-pas-
set”.

1978
Naturistföreningen PARTISANEN* bildas i västra Blekinge. Partisanen
utnyttjar  campingen  vid  Slagesnässjön  som  naturistföreningen
Snapphanen  lämnat.  I  SNF  finns  även  Naturistföreningen
GULLVIVAN* med postadress i Örebro-området. Året efter är före-
ningen inte längre med i  förteckningen. Stockholms Friluftsföre-
ning byter namn till EOS - STOCKHOLMS LÄNS NATU  RISTFÖRENING  . 
Vid det kommunala nakenbadet  Rullsand*  i norra Uppland tillåts
naturistcamping på en del av området. 
Näckrosbaden är värd för SNF:s riksmöte på Västra Kovik. Ingvar
Samuelsson omväljs som ordförande på två år. 

1979
Nordisk  Solsport  och Bergslagens  Fribads-  och  Naturistförening
slås samman och bildar Naturistföreningen BERGSLAGENS SOLSPORT.
Därmed har Nordisk Solsports svenska del lämnat ambitionen att
vara en riksförening och övergått till att verka som förening med
lokal förankring. Solsportstugan på Bohus Björkö inlöses av Göte-
borgs Friluftsförening. 
I  Stockholm finns badmöjligheter i  tre olika inomhusbad. Även i
Malmöområdet fortsätter föreningsbaden. 
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1970-1979
SNF frågar samtliga kommuner angående bad- och camping-möj-
ligheter samt restriktioner angående nakenbad. Enligt svaren har
ytterst få kommuner sådana begränsningar. 

..
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1980-1989

1980-talet
Första delen av decenniet är en framgångsrik tid för naturismen.
Både  spontant  nakenbadande  och  organiserad  naturism  går
starkt framåt. Föreningar runt om i landet arrangerar inomhus-
bad under höst, vinter och vår.
Sommaren 1984 finns  19  friluftsplatser  som erbjuder  naturist-
camping, men därefter vänder utvecklingen, Ekerum och Frevisö-
ren stänger hösten 1984, Pitholmen 1987. Även Kiddö i Bohuslän
upphör som naturistplats under senare delen av 1980-talet.
Många  svenskar  åker  på  naturistsemester  utomlands,  södra
Frankrike och Jugoslavien är de populäraste resmålen.

1980
I Sverige finns tretton friluftsplatser sedan Östergyllens badstrand i
Ljung,  Sandviken,  Störsavången  och  Rullsand  tillkommit  under
1970-talet. 
I  Sörmland bildas Naturistföreningen  TÄLJELÖVET* som ansluts till
naturistförbundet 1981. 
En avdelning för naturistcamping öppnas vid  Ekerumsbaden*  på
Öland. Sommaren 1972 invigdes här ett nakenbad och under slutet
av  1970-talet  började  “spontan  naturistcamping”.  Avdelningen
stängs dock redan 1984. 
Sveriges Naturistförbund redovisar elva anslutna föreningar med
totalt 1.650 medlemmar. På riksmötet i Skanör väljs Inge Gullan-
der, Svanrevet, till  SNF-ordförande, efter Ingvar Samuelsson som
avlidit.  –  På Internationella  Naturistfederationens kongress i  Ne-
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1980-1989
derländerna väljs Gunilla Nordén, Stockholms Naturvänner, till en
av vicepresidenterna i INF. 

1981
Fyra föreningar bildas: Naturistföreningen  VÄSTKUSTEN  i Göteborg,
Naturistföreningen  SANKT ERIK* i  Stockholm,  Naturistföreningen
MIDNATTSSOLEN    i Norrbotten och  UMEÅ FRIBADSFÖRENING*. Naturist-
föreningen Norrbotten upplöses. 
Djursnäs* naturistcamping vid Nynäshamn öppnas; Stockholms Na-
turvänner har nu två områden, Idskär och Djursnäs.  Vid  Frevisö-
ren*, i Båtskärsnäs i Kalix kommun, öppnas nakenbad och naturist-
camping; naturistverksamheten upphör dock 1984.

1982
Fyra naturistföreningar bildas: MÄLARDALEN  i Västerås, RULLSAND*  i
norra Uppland samt  SKARABORG  och NORDVÄSTRA SKÅNE*. Naturist-
föreningen Rullsand har  den kommunala  naturistcampingen vid
Rullsand som bas för verksamheten. 
Östergyllen lämnar platsen i  Ljung utanför Linköping;  SÄLLSKAPET

SOLROSEN bildas 1983 och övertar arrendet av området.  Solrosen
arbetar fristående från SNF. 
SNF firar 25-års jubileum och har 14 anslutna föreningar med sam-
manlagt cirka 1.900 medlemmar.  Grundsynen för  naturismen är
ännu oförändrad; en livsstil  i  harmoni med naturen. “Med andra
ord ett enkelt och förnuftigt levnadssätt.”

1983
Naturistföreningarna  HÖKEN  ,  uppkallad efter Hökafältet i  Laholm,
och KALMARSUND bildas. 
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Bergslagens Solsport träffar  avtal  med Nora kommun angående
naturistcampingen  Gustavsberg. – Mälardalen arrangerar en “Na-
turistträff” under Allhelgonahelgen på Green Hotel i  Tällberg. Ar-
rangemanget blir tradition och värdskapet övertas 1994 av Öster-
gyllen. 

1984
Robertsfors kommun öppnar  Killingsand*,  en “naturcamping” av
enklaste slag för naturism. Umeå Fribadsförening medverkar i drif-
ten. Naturistcamping öppnas även i Piteå vid Pitholmens havsbad*
som varit nakenbad sedan 1970; naturistcampingen upphör 1987
men nakenbadet blir kvar. – Sveriges Naturistförbund genomför en
“kommunenkät”, landets kommuner tillfrågas angående nakenbad
och naturistcampingar.

1985
Bergslagsföreningen, som bildades 1979 genom sammanslagning
av  Filipstadsföreningen  och  Nordisk  Solsport,  delas.  Namnet
BERGSLAGENS SOLSPORT behålls av den förening som driver Gustavs-
berg i Örebro län. VÄRMLANDS NATURISTFÖRENING tar över driften av
Sandviken, naturistcampingen i Filipstad. Sandviken inköps 1996.
Eos-Stockholms läns naturistförening byter namn till Naturistföre-
ningen EOS. – Sveriges Naturistförbund har 2.600 medlemmar i rul-
lorna. Kiddö i Bohuslän är detta år med i SNF:s förteckning men
saknas i fortsättningen.

1986
NATURISTENTUSIASTERNA   bildas i  Stockholm. Föreningen eftersträvar
konsekvent  nakenhet  och  ansluts  till  SNF  1988.  Namnet  ändras
1991 till NUDISTENTUSIASTERNA. 
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1987
SNF:s riksmöte godkänner Eos medlemskap i förbundet. I Finland
bildas naturistföreningen Luonnonmukaiset, en rikstäckande före-
ning som även fungerar som finländskt naturistförbund.

1988 
Sankt Erik upphör.

1989
SÖDERTÖRNS NATURISTFÖRENING* bildas  i  Stockholm.  Näckrosbaden
går  upp  i  Täljelövet  som  byter  namn  till  Naturistföreningen
NÄCKROSEN*.
..
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1990-talet
Textilbadandet vinner terräng, “topplösa” kvinnor på offentliga
bad blir åter sällsynt och spontant nakenbad minskar i omfatt-
ning. 
Internet-användningen expanderar och även i Sverige dyker det
upp ett antal så kallade naturistsidor på nätet. Här framträder en
nidbild  av  “svensk  naturism” med poseringsbilder,  sexuell  kon-
taktverksamhet,  exhibitionism  och  voyeurism  som  bärande  in-
slag.
Inbördeskriget 1991 i Jugoslavien, och de fortsatta oroligheterna,
innebär ett stort avbräck för turismen i landet. Naturisterna reser
i stället till Grekland där många öar snabbt får etablerade strän-
der för nakenbad. Även Spanien blir ett populärt naturistland och
badstränder, campingar och naturistanläggningar tillkommer. 

1990
Sveriges Naturistförbund, där sport och friskvård nu är i det när-
maste helt bortlagt, har 3 000 medlemmar i 22 föreningar. Dess-
utom finns tre fristående föreningar. Det finns 15 friluftsplatser se-
dan Djursnäs, Gustavsberg och Killingsand tillkommit under 1980-
talet.

1991
Stockholms Naturvänner organiseras i två sektioner, Idskär respek-
tive Djursnäs. 
Edla och Vilgot Lundströms minnesfonder bildas inom Sveriges Natu-
ristförbund efter en donation från Rolf Lundström. Avkastningen
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1990-1999
skall  användas för forskning och dokumentation av den svenska
naturisthistorien samt etablering av nya områden. 

1992
Naturistföreningen  VIKBOLANDET  tillkommer genom ombildning av
en äldre förening, Intresseföreningen Camp Tyrols Vänner. Vikbo-
landets  Familje-  och Naturistcamping,  f d  Camp Tyrol,  inköps av
föreningen 1996.

1993
STOCKHOLM-NYNÄS NATURISTFÖRENING    bildas genom delning av Stock-
holms Naturvänner. SNN tar över driften av Djursnäs naturistcam-
ping.

1994
Nudistentusiasterna lämnar SNF men fortsätter som fri förening.
Umeå Fribadförening finns inte med i SNF:s förteckning vid slutet
av året; föreningen torde ha upphört. Sveriges Naturistförbund ger
ut Svensk Naturistguide. Solhejdan och Aplanabben är enligt uppgif-
terna i guiden de enda naturistcampingar i Sverige som kräver INF-
pass. Loffe Norman, konstnär och jazzmusiker, avlider; i 20 år har
han gjort originalen till SNF-tidskriften Tillsammans omslag. Nu er-
sätts  teckningarna  av  svartvita  fotografier  tills  färgfoton  tar  vid
1996.
Band 14 av Nationalencyklopedin utkommer. Under “naturism” ci-
teras INF-definitionen från 1974. Detta föranleder att SNF framträ-
der med krav på ensamrätt till benämningen “naturist”; endast den
som är medlem i en SNF-förening kan kalla sig naturist. 
TV 4 visar den franska naturistfilmen “Vivre Nu”, med svensk titel
“Naturist – ja visst!”
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Vid Internationella Naturistfederationens Världskongress, på Rutar
Lido i Kärnten, Österrike, beslutar de europeiska INF-länderna att
skapa en organisation för Europa-samarbete inom INF:s ram.

1995
I SNF:s förteckning finns i början av året 22 föreningar men både
Nordvästra  Skåne  och  Midnattssolen  saknas  vid  årets  slut.  Mid-
nattssolen fortlever dock som fristående förening; år 2000 anges
föreningen vara vilande. 
Björsbo Naturistcamping * vid Kulltorp i  Gnosjö kommun öppnar.
Det är en privatägd camping utan anknytning till någon naturist-
förening. 

1996
Carpe Diem, Kalseröds Naturistcamping*  vid Strömstad i “provdrift”.
Även Carpe Diem är privatägt och saknar föreningsstöd. Under en
kort period finns nu 16 friluftsplatser i Sverige innan Carpe Diem
läggs ner 1999. – Naturistförbunden i Sverige, Danmark och Norge
ger ut  Skandinavisk Naturistguide med naturistcampingar och na-
kenbad. 
Europeiska Naturistunionen bildas under Internationella Naturist-
federationens  världskongress  på  Athena Antwerpen,  ett  belgiskt
naturistområde som geografiskt ligger i Nederländerna. ENU är en
europeisk  parallellorganisation  till  Internationella  Naturistfedera-
tionen och kongressar samtidigt med denna. Sveriges Naturistför-
bund ansluter sig till ENU.

1997
KNÄHAKENS NATURISTFÖRENING bildas i Helsingborg. Södertörns Na-
turistförening går upp i Stockholms Naturvänner. Antalet förening-
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1990-1999
ar i SNF är därmed oförändrat 20. I Uppsala startar BADSTUGAN, en
förening för inomhusbad, fristående från förbundet. 
De skandinaviska förbunden beslutar att inte ge ut någon ytterliga-
re naturistguide i tryckt version. Istället hänvisar man till den eng-
elskspråkiga Scandinavian Naturist Guide på nätet. 

1998
En remsa på Ribersborgsstranden i Malmö skyltas som nakenbad.
I Svenljunga söder om Borås startar inomhusbad arrangerade av
en intressegrupp utan föreningsanknytning.
Internationella Naturistfederationens och Europeiska Naturistunio-
nens gemensamma kongress genomförs för första gången i Sveri-
ge, platsen är Galaxen-Partisanen i Blekinge. 

1999 
FÖRENINGEN UMENATURIST bildas i  Umeå. Nu finns 21 föreningar i
naturistförbundet. Naturistcampingen Carpe Diem (Kalseröd) upp-
hör. 

..
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Tjugohundratalet ...
Ett  nytt  sekel!  Organiserad naturism i  Sverige håller  ställningarna  −
vad antalet  anslutna beträffar.  Förnyelsen varierar,  hög medelålder
bland medlemmarna 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 föreningar. 
I  Sverige  finns ett  30-tal  föreningar  eller  motsvarande sammanslut-
ningar som bedriver naturistverksamhet, i första rummet camping och
inomhusbad. Några föreningar har även "adopterat" kommunala bad
och tar i olika omfattning del i driftansvaret.
Sveriges Naturistförbund, som en gång startades för att ge föreningar-
na en gemensam röst i dialogen med myndigheter och allmänhet, be-
driver ingen utåtriktad verksamhet. Tvärtom menar SNF:s ordförande
Inge Gullander att stadgarna förhindrar att styrelsen agerar på det lo-
kala planet när kommuner och andra markägare vill lägga ner naken-
bad och avveckla naturistcampingar.
Mycket lite arbete bedrivs inom organiserad naturism för att vårda,
värna och sprida naturismens ideologi. Det som sägs i den vägen in-
skränker sig till rena banaliteter som "naturismen är en rörelse i har-
moni med naturen". I en radiointervju säger Inge Gullander att det vik-
tigaste med naturismen är att "göra ingenting". 
En osund och fördomsfull terminologi frodas inom vissa delar av  or-
ganiserad naturism. Man påstår att det är skillnad på naturister, nu-
dister och nakenbadare. Detta sker dock utan att någon kan förklara
vad skillnaden skulle bestå av. − Naturister är nakna när det är natur-
ligt, sägs det. Då återstår att förklara vem som bestämmer var-när-hur
det är naturligt... 

409



2000-2005
Och Inge Gullander, sedan 1980 betrodd med att vara ordförande i
Sveriges Naturistförbund, fortsätter att påstå, att endast "hans" anslut-
na medlemmar får kalla sig naturister, alla andra, som är verksamma
i  fristående föreningar,  eller  icke  föreningsanslutna,  är  på sin  höjd
ovidkommande nakenbadare.
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Naturist-Sverige 2000
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2000-2005

Föreningar 2000

SVEALAND (11)  

Förening Grundad

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

412



2000-2005

GÖTALAND (14)

Förening Grundad år

Östergötland

Östergyllen 1970

Sällskapet Solrosen 1983

Vikbolandet 1992

Småland

Kalmarsund 1983

Blekinge

In Corporo Sano 1969

Snapphanen 1970

Partisanen 1978

Skåne

Svanrevet 1957

Knähakens NF 1997

Halland

Höken 1983

413



2000-2005

Göteborgsområdet

Göteborgs Friluftsförening 1936

Västkusten 1981

Västergötland

Västergötlands NF 1957

Skaraborg 1982

NORRLAND (2) 

Förening Grundad år

Västerbotten

Föreningen Umenaturist 1999

Norrbotten

Midnattssolen (vilande) 1981
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I Sverige finns 27 föreningar varav Naturistföreningen Midnattsso-
len  i  Norrbotten  är  vilande.  Dessutom en intressegrupp i  Sven-
ljunga i Västergötland som ordnar inomhusbad under vinterhalv-
året.
Det finns femton friluftsplatser sedan Björsbo i Småland tillkommit
under 1990-talet. 
Inomhusbad i föreningsregi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Uppsala, Linköping, Laholm, Svenljunga, Skara, Västerås och Umeå.

Naturiståret 2000

Föreningarna

I  SNF finns 21 föreningar när seklet inleds men år 2000 upphör
Näckrosen i Södermanland. Antalet medlemmar i de anslutna före-
ningarna är cirka 3 200. 

Danske Unge naturister

I Danmark bildas Danske Unge Naturister av Kim Bindesbøll-Ander-
sen. Målet är att skapa en organisation för unga och aktiva naturis-
ter.
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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 nakenbadsför-
bud. Efter en radiodebatt i riksradion, där SNF:s ordförande Inge
Gullander medverkar, skrinläggs den skamliga planen.

”Svenska Naturistsällskapet”

Enligt vad SNF:s medlemstidskrift Tillsammans uppger ligger ton-
vikten inom förbundet numera på samkväm och socialt umgänge
till  skillnad från pionjärernas frisksport och “sommarträffar i  häl-
sans tecken”. 
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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 genomgår en omstrukturering med upp-
repade byten av styrelse och avtappning av medlemmar, bland an-
nat på grund av övergång till ett insatssystem för finansiering av
Idskär.

Djursnäs – nedläggning på gång

Stockholm-Nynäs börjar söka efter nytt område då föreningen från
2006 blivit uppsagd från markområdet vid Djursnäs.

Naturistavdelningen på Rullsand stängs

På hösten 2002 beslutar Skutskärs Sportklubb, som på arrende dri-
ver campingplatsen vid Rullsand, att avveckla naturistavdelningen. 
Naturistcamping på Rullsand började officiellt 1978, men även tidi-
gare hade naturister tältat på området innanför nakenbadet. 
Argumentet är att naturistavdelningen haft dålig beläggning men
det är inte korrekt. Nedläggningen, som alltså saknar saklig grund,
godtas av Älvkarleby kommun och markägaren Upplandsstiftelsen.
När naturistcampingen på Rullsand avvecklas återstår 14  frilufts-
platser i Sverige..
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2003

Midnattssolen återtar verksamheten

Naturistföreningen Midnattssolen i Norrbotten, som varit vilande
sedan  2000,  återupptar  verksamheten.  Föreningen  arbetar  med
Lulviksbadet i Luleå som medelpunkt. 
Det innebär att 28 naturistföreningar är verksamma i Sverige, sju
arbetar fristående från naturistförbundet. 

Campingplaner i Helsingborg

Inom Knähakens Naturistförening finns planer att inrätta en cam-
pingplats i  anslutning till  nakenbadet i  Råå, vid Sundets strand i
södra delen av Helsingborg. Men, de kommunala myndigheterna
ger inte de tillstånd som erfordras.

Skandinaviska Naturistportalen

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

Danske Naturister

I Danmark ombildas Danske Unga Naturister, DUN, till Danske Na-
turister, DN. Bakgrunden är att många av de entusiaster som an-
mält sig till det nya ungdomsförbundet i Danmark är av äldre år-
gång. DUN lever kvar som avdelning inom Danske Naturister.

Nakenmilen I Finland

I Finland genomförs "Nakenmilen" i Padasjoki för första gången.
Fyra löpare deltar. 
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2004

Ny förening – Nakenkultur

Naturistföreningen  NAKENKULTUR  bildas 16 november i Uppsala. 

Stockholms Naturvänner lämnar SNF

I  februari  lämnar  Stockholms  Naturvänner  Sveriges  Naturistför-
bund.  NSNV  är  Sveriges  tredje  äldsta  naturistförening,  grundad
1936. Föreningen har tillhört naturistförbundet sedan detta bilda-
des 1957. – Samtidigt ansluts åter Midnattssolen i Norrbotten till
SNF. Midnattssolen startade 1981 och blev utesluten ur förbundet
1995 efter en formell tvist. 

Officiellt nakenbad vid Truve

I Lidköping vid Vänern blir det äntligen ett officiellt nakenbad vid
Truve. Naturistföreningen Skaraborg har länge arbetat  för att  få
kommunal sanktion av nakenbadandet på stranden strax norr om
staden.

Inomhus bad i västra Södermanland och på Gotland

Vårterminen 2004 flyttar Mälardalens inomhusbad från Västerås i
Västmanland till  Kungsör  i  västra  Södermanland,  på gränsen till
Västmanland. 
Gotlands Naturistförening börjar bada i Roma badhus.

2005

22 föreningar i SNF

När Nakenkultur 12 mars 2005 ansluts till SNF finns åter 22 före-
ningar i förbundet. Om de sju fristående föreningarna inräknas ar-
betar nu 29 naturistföreningar i Sverige.
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Partisanens naturistcamping får ny ägare

Wilmar Rietz säljer Partisanens naturistcamping till Ove Linde, en
finansman  som  icke  är  intresserad  av  naturismen.  Naturistcam-
pingen fortsätter dock tills  vidare,  Naturistföreningen Partisanen
arbetar med att driva platsen.

Textil nyordning på Killingsand

Den enkla "naturcampingen" på Killingsand vid havet i Västerbot-
ten blir  textil.  Det  är  fråga om kostnadsfria  uppställningsplatser
med  enkla  serviceanordningar.  Naturistcamping  och  nakenbad
startade 1984. Umeå Fribadsförening höll till här på 1980-talet. 
I  fortsättningen finns ingen kommunalt driven naturistcamping i
Sverige. I  landet återstår 13 naturistplatser där vi  kan övernatta
och leva naturistliv.

Boken Sol, hälsa, glädje kommer ut

Nakenkultur ger ut Sol, hälsa, glädje − En bok om naturismen i Sve-
rige, på Författares Bokmaskin. Recension i Dagens Nyheter över
fem spalter.
Ett trettiotal svenska bibliotek köper in boken, en del får den som
gåva av Nakenkultur. 

..

420



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Källförteckning
Böcker
Almkvist, Johan; Hälsa och Nakenhet, 1932

Almkvist, Johan; Våra kläder från hygienisk och sedlig synpunkt, 1933

Almkvist, Johan; Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten av dess förbättran-
de, 1942

Almkvist, Johan; Durchsonnte Menschen, Verlag die Neue Zeit, Zielbrücke-Thielle,
Schweiz, 5. upplagan, 1959

Bergmark, Mats; Bad och bot, 1991

Bergvall, Erik; Bad och simning, Idrotternas bok VII, 1910

Curman, Carl; Om bad och badning, Hälsovennens Flygskrifter N:r 6, 1892

Duerr, Hans Peter; Nakenhet och skam, 1994

Frostell, Gunnar (utg); Idrottsboken, en handledning för skolungdom, 1914

Hauff, Walther von; Vad är nakenkultur? 1933

Johanson, Kjell E och Lindgren, Harry; Frisksportens historia, 1985

Bengt Bengtsson; Nudismen i Mölle och Skrea, Kulturen 1981, en årsbok – Kul-
turhistoriska föreningen för södra Sverige, 1981

Post, R. von; Bad är hälsa, 2. upplagan, 1908

Rignes, Arne; Nordisk Solsport, 1943

Schmeling, Olov: Mot baddräktskulturen, 1928

Sponsel, Heinz; Die Heilkräfte der Natur, 1976

Stjernström, Gustaf (utg.); Frilufts- och idrottslif för alla, Sommarboken, en väg-
ledning för ung och gammal, 1910

Stjernström, Gustaf (utg.); dito, Vinterboken, 1910

Talve, Ilmar; Bastu och torkhus i nordeuropa, 1960

Toepfer, Karl; Empire of Ecstasy, Nudity and Movement in German Body Culture
1910-1935, 1998

Uleskog, Signe; Sandsjöboken, Södra Sandsjö Hembygdsförenings Årsbok 1997-
98, 1998 (biografi över Vitus Petersson) 

421



---
Tidskrifter
Dagbräckning 1932-1939

Frisksport med Swing 1936-38

Frisksport och Friluftsliv 1939-1941

Fysisk Fostran 1914-1920

Nakna Fakta, SNF:s förbundsinformation 1966-1970

Natur och Hälsa 1934-1942

Solsport 1939-1972

Solvännen 1935-1948

Sport och Kultur 1938-1942

Swing 1920-1935

Tidlösa 1951-1968

Tillsammans 1974- 

Övrigt tryck
Badalbum N:r 1, 1941

Dahnehls FKK Reiseführer 1973

FKK Reiseführer 1980

INF/FNI International Naturist Guide, 1974/1975; 1976/1977; 1978/1979; 
1980/1981; 1982/1983; 1984/1985

INF/FNI Naturisme World Handbook, 1988/1989; 1992/1993

INF/FNI Naturisme World Guide, 1996/1997

INF/FNI Naturisme World Handbook, 2002/2003

Jubileums-Aktuellt, NSNV 50 år, 1986

Jubileumsskrift, Naturistföreningen Bergslagens Solsport 1936-1996 

Naturismens teorem (förslag, utarbetat av Bertil Sefbom på uppdrag av SNF),
1969

Naturistbroschyrer (SNF där ej annat anges) enligt utgivningsår
Vad är och vad vill Nudismen? utgiven av Hälsa genom Nakenkultur, Stockholms
Naturvänner, Göteborgs Nudistförening, Nordisk Solsport, 1939

422



---
Naturismen... vad är det... och vad vill den???, 1966 (utan tryckår)

Naturismen i Sverige, 1970, samt Ändringar och tillägg, 1971

Soldyrkare, 1973La Naturisme en Suéde, FKK in Schweden, Naturism in Sweden,
utan tryckår (troligen 1977)

SNF, Riksorganisation för Sveriges naturistföreningar, utan tryckår (färgtryck, 8
sid, troligen 1978)

SNF, Nakenbad ---, utan tryckår (färgtryck, 2 sid, troligen 1983)

SNF, Nakenbad ---, utan tryckår (enfärg, 1 sid, troligen 1985)

SNF, Naturist-Campingplatser --- (färgtryck, 2 sid, troligen 1991)

Nakenbad Nr 1 1992

Skandinavisk Naturistguide 1996, utgiven av DNU, NNF, SNF

Svensk Naturistguide 1994 

Tidskriftsartiklar (ej omnämnda i texten)
Chaplin, nr 3 1987, Dom badade en sommar ---, artikel av Albin Abrahamson

Må bra, nr 3 1979, artikel av Liv Beckström

Uppgiftslämnare
Arneskans, Sven 

Bäcklund, Lars

Gidlund, Bengt

Gullander, Inge

Johansson, Karl-Erik 

Lindberg, Ulla

Lindsten, Georg

Lundmark, Thor

Olsson, Allan

Saarväli, Karl-Johan

Schmeling, Per

Sefbom, Bertil

Segerbo, Elon

Sköld, Ann Marie

423



---
Sköld, Uno

Tholerus, Torgny

Törnros, Leif

Wasberg, Bengt.

424



---

Redaktör och grafisk form
Olle Strand
olle@strands.st

Bildbearbetning
Keith Samuelson

Omslagsbilder
Oljemålningar Leif Loffe Norman

Stora Idskär 1977
Midsommardansen Stora Idskär 

Första utgåvan
Författares Bokmaskin 2005
ISBN 91-7910-649-8

Nytryck
Vulkan 2013
ISBN 978-91-7910-649-8

Ebok PDF
2016
Kapitlet Naturist-Sverige är uppdaterat och redovisar förhållande-
na januari 2016

© Naturistföreningen Nakenkultur
samt respektive författare och fotograf

425



---

Innehållsförteckning
UR-NATURISMEN...................................................................................................1

1500-TALET.............................................................................................................2

1600-TALET.............................................................................................................2

1700-TALET.............................................................................................................3

Bastukulturen avtynar................................................................................................3
Upplysningen på väg..................................................................................................3

1800-TALET.............................................................................................................4

Svenskarna börjar bada igen....................................................................................4
Solbadets hälsoeffekter återupptäcks.......................................................................4
Konungen av Danmark...............................................................................................4
...och gemene man...................................................................................................5

1900-TALETS FÖRSTA DECENNIUM.......................................................................6

Bad och nakenhet.......................................................................................................6
Den gamla bastukulturen..........................................................................................7
Naturismens upptakt i Tyskland och Frankrike........................................................8

1910-TALET...........................................................................................................10

Ett naket folk............................................................................................................. 10
“Frilufts- och idrottslif för alla“................................................................................10
Naturistpionjären Gustaf Stjernström....................................................................11
Naturligt badande....................................................................................................12
Naken idrott.............................................................................................................. 13
“Fysisk Fostran“.........................................................................................................13
“Naturistgymnastik“ i Frankrike..............................................................................16
Kriget drabbar Europa.............................................................................................17

1920-TALET...........................................................................................................18

Naturligt badande fortsätter...................................................................................18
Den vackra nakenheten............................................................................................19
Typografen Olle Schmeling......................................................................................20
Mot baddräktskulturen!...........................................................................................21

426



---
I Europa organiseras naturismen...........................................................................22
Frisksporten gör entré..............................................................................................24
Parisiskt paradis.......................................................................................................25
De första svenska naturisterna................................................................................26
Professor Almkvist blir intresserad.........................................................................27

1930-TALET...........................................................................................................28

1930........................................................................................................................... 28
Värmebölja i Berlin...................................................................................................28
Bilder i Swing............................................................................................................. 29

1931........................................................................................................................... 30
Järnringen..................................................................................................................30
Nakenkultur i Berlin..................................................................................................30
Insändardebatt i Stockholms Dagblad...................................................................30
Sensationellt reportage............................................................................................32
Professor Almkvist reser i Europa...........................................................................32
Sällskapet för Fri Kroppskultur................................................................................32
Professor Almkvist i Valdemarsvik...........................................................................34

1932........................................................................................................................... 35
Tidskriften Dagbräckning.........................................................................................35
Boken Hälsa och Nakenhet......................................................................................35
“Föreningen Hälsa genom Nakenhetskultur“.........................................................39
Nakenkulturen startar..............................................................................................39
Föreningen Hälsa genom Nakenhetskultur............................................................42
Lidingö blir centrum för nakenkultur......................................................................45
Frisksport i Göteborg................................................................................................47
Professor Almkvist gör ett flygande besök.............................................................48
Paradisisk förbrödring i sval våg............................................................................49
Föreningen “Hälsa genom Nakenhetskultur”.........................................................52
Nakisterna ämnar visa framfötterna......................................................................52
J. Almkvist tenterad i nakenkultur...........................................................................54
Bannstrålen drabbar naturismen i Tyskland.........................................................58
Föreningen “Hälsa genom Nakenhetskultur“.........................................................59
Professor Almkvist talar i Malmö............................................................................60
Professor Almkvist talar i Lund................................................................................61
Dagens drill............................................................................................................... 62

1933........................................................................................................................... 63
Föreningen Nakenhetskultur i Malmö....................................................................63

427



---
Bokförläggarparet Petersson..................................................................................64
Natur och Hälsa........................................................................................................65
Föreningen Hälsa genom Nakenkultur...................................................................67
Hr Norlind som profet för naket..............................................................................69
Nakenkultur i all enkelhet........................................................................................72
Nakenbadet får fristad på Ingarön.........................................................................74
Hur ser du ut i baddräkt?.........................................................................................75
Det första naturistområdet......................................................................................75
Hos våra svenska nakenkultare...............................................................................78
Frisksport och nakenkultur......................................................................................80
Föreningen Hälsa genom Nakenkultur...................................................................81
Är Ni naturist?...........................................................................................................82
Hos almkvistianerna på Ingarö...............................................................................86
Professor A. lämnar Hälsa genom Nakenkultur....................................................89

1934........................................................................................................................... 91
Dagbräckning i Valdemarsvik..................................................................................91
Ytterligare en förening i Malmö..............................................................................91
SOLVÄNNERNA, Malmö............................................................................................93
Frisksportens organisering fortsätter.....................................................................93
Hemmanaturism.......................................................................................................94
Den moderna nakenkulturen...................................................................................94
Kära Siggan............................................................................................................... 95
En tysk naturist i Norge............................................................................................96
Solvännernas första utflykt......................................................................................98
Natur och Hälsas Friluftsplats.................................................................................98
Naken bland nakna på Ingarö..............................................................................100
Naket o. s. v............................................................................................................. 104
“Solvännerna”, Malmö............................................................................................105

1935......................................................................................................................... 107
Solhagen i Bunkeflo................................................................................................107
Ajo Allinger kommer till Sverige............................................................................107
Frisksportläger i Göteborg.....................................................................................108
Tidskriften Solvännen.............................................................................................109
Frisksportförbundet bildas.....................................................................................109
Malmö Nudistförening...........................................................................................110

1936......................................................................................................................... 111
Göteborgs Nudistförening.....................................................................................111
Förening bildad i Göteborg...................................................................................111

428



---
Stockholms Naturvänner.......................................................................................112
Inbjudan till sommarlägret på Flisön...................................................................113
Ett nordiskt naturistförbund!.................................................................................115
Sommarlägret på Flisön 1936...............................................................................117
Resan till Flisön.......................................................................................................120
Naturistförbundet expanderar..............................................................................120
Nakenkulturens Program......................................................................................121

1937......................................................................................................................... 126
Naturistisk mångfald i Malmö...............................................................................126
Naturistförbundet fortsätter att expandera.........................................................127
Ytterligare en friluftsplats i Stockholm.................................................................127
Paula Petersson hedrar professor Almkvist.........................................................128

1938......................................................................................................................... 129
Bohus-Björkö........................................................................................................... 129
Ajo Allinger i Bohuslän...........................................................................................129
Professor Almkvist om naturismen.......................................................................130
Fjärde naturistkongressen.....................................................................................131
Frisksporten utvecklas............................................................................................131

1939......................................................................................................................... 133
Nordisk Solsport.....................................................................................................133
Mot Solen................................................................................................................. 133
Nordisk Solsport – en programförklaring............................................................134
Vi vandra mot solen................................................................................................136
Solsport – medlemsblad för Nordisk Solsport......................................................139
Vecko-Journalen rapporterar från Ingarö............................................................139
Femte kongressen...................................................................................................144
Vad är och vad vill Nudismen?..............................................................................144
Naken sanning........................................................................................................149
“Trettiotalsnaturismen“..........................................................................................151

1940-TALET..........................................................................................................154

Naturist-Sverige 1940.............................................................................................154
Krigsår!.................................................................................................................... 155
Flera solsportplatser...............................................................................................156
Bohus-Björkö i beredskap......................................................................................156
Solkamraterna........................................................................................................156
Nya föreningsnamn................................................................................................156
Badet genom tiderna.............................................................................................157

429



---
Nakenhetskultur och sexualupplysning................................................................158
Natur och Hälsa upphör........................................................................................161
Solvännen får problem..........................................................................................161
Solsport utvecklar och avvecklar...........................................................................162
Riksförbundsfrågan och annat samarbete..........................................................162
Stockholms Naturvänner under 40-talet..............................................................163
Intressanta fotos av nakenkulturen......................................................................165
Aftonbladet hemsöker Näsby Holme....................................................................165
Naturismen i Stockholmsområdet........................................................................167
Familjeliv och kläder...............................................................................................168
Naturistföreningarna åren efter kriget................................................................169
Intervju med Märta Carlsson, NSNV.....................................................................170
Renhet, sundhet, skönhet.......................................................................................173
Borsta mig på ryggen.............................................................................................175
Fri naturism............................................................................................................. 176
Utvecklingen i grannländerna...............................................................................178
Pressrevy och tidningssamarbete.........................................................................178
Nordisk Solsport i Sverige......................................................................................179
"Fyrtiotalsnaturismen"...........................................................................................180

1950-TALET..........................................................................................................182

Naturist-Sverige 1950.............................................................................................182
Femtiotalets Sverige...............................................................................................182
Organiserad naturism............................................................................................183
Fri naturism............................................................................................................. 184
En ny naturisttidskrift i Sverige!.............................................................................185
Eskilstuna igen........................................................................................................186
Planer på ett naturistförbund...............................................................................186
Olle Schmeling avlider............................................................................................187
Internationellt samarbete......................................................................................187
”Örebro Naturistförening inbjöd till möte”..........................................................189
Ett expansivt år!......................................................................................................190
Beslut att bilda “Svenska Naturistförbundet”.......................................................191
Sällskapet Svanrevet...............................................................................................191
”Nakna kongressmedlemmar bildade egen riksförening”..................................192
“Front mot kulturellt onaturligt”...........................................................................194
“Naturbarn”............................................................................................................. 196
Alla föreningar ansluts till SNF!.............................................................................197

430



---
Stadgar för Sveriges Naturistförbund § 1............................................................198
Tidskriften Solsport – två nya försök.....................................................................199
Örebro, Karlstad, Borås och Skanör.....................................................................199
Ung nakenbadare från Norrbotten.......................................................................200
"Femtiotalsnaturismen".........................................................................................202

1960-TALET..........................................................................................................204

Naturist-Sverige 1960.............................................................................................204
Organiserad naturism – steg framåt och bakåt..................................................204
Kiddö i Bohuslän.....................................................................................................205
“Nudisterna vann skärgårdsslaget”......................................................................207
Officiell naturism gör tveksam entré....................................................................208
Bada kan man i alla fall!........................................................................................208
Generationsväxling i förbundet.............................................................................208
Naturistföreningen Fri Kroppskultur....................................................................210
Snapphanegården..................................................................................................210
Naturismen... vad är det... och vad vill den???.....................................................211
Naturismens teorem...............................................................................................214
“Ingarö” lämnar förbundet....................................................................................216
Camp Tyrol.............................................................................................................. 217
Professorn dyker upp ännu en gång....................................................................217
NICS......................................................................................................................... 218
Föregångslandet Danmark....................................................................................218
Jag upptäcker naturistvärlden...............................................................................219
"Sextiotalsnaturismen"...........................................................................................221

1970-TALET..........................................................................................................223

Naturist-Sverige 1970.............................................................................................223
Naturismen i Sverige..............................................................................................224
Naturism – fri, organiserad och officiell...............................................................226
Badpremiär i Piteå.................................................................................................227
Blekinge och Östergötland....................................................................................229
Spektakel vid SNF:s riksmöte.................................................................................229
Skandalskriverier....................................................................................................231
Riksmötet får konsekvenser...................................................................................232
Problemen fortsätter..............................................................................................233
Riksmötet utesluter Göteborgsföreningen...........................................................234
Miss mässing!..........................................................................................................234

431



---
Så blev jag naturist: Intervju med Bertil och Gurli Ohrås...................................235
Fler officiella naturistplatser..................................................................................238
Inomhusbad............................................................................................................ 238
Soldyrkare............................................................................................................... 238
Tidskriften Tillsammans.........................................................................................241
Svenska Friluftsföreningen återvänder.................................................................242
Resan går till Ingarö...............................................................................................242
Om naturismen.......................................................................................................245
Fri badstrand?.........................................................................................................250
Ensamma män........................................................................................................251
Tusen blommor blommar......................................................................................252
Miljörörelsen........................................................................................................... 253
Bergslagen och Norrbotten...................................................................................256
Tredje området i Blekinge!.....................................................................................256
Sörmland, Närke och norra Uppland...................................................................257
Sveriges Naturistförbund 1978.............................................................................257
Gemensamhetsbad utan baddräkt.......................................................................259
Exit Nordisk Solsport..............................................................................................262
Bergslagsnaturismen organiseras........................................................................263
Hur går vi vidare?...................................................................................................268
Naturismens härliga 70-tal!...................................................................................269
"Sjuttiotalsnaturismen"..........................................................................................273

1980-TALET..........................................................................................................276

Naturist-Sverige 1980.............................................................................................276
Bergslagsnaturismen fortsätter att utvecklas......................................................278
Föreningar och kommuner i samverkan!.............................................................286
Många nya föreningar...........................................................................................288
Solrosen................................................................................................................... 289
SNF jubilerar och expanderar................................................................................290
Sveriges Naturistförbund 1983 och 1985.............................................................291
Nytt område i Bergslagen......................................................................................293
Bättre tryck i Tillsammans.....................................................................................294
Ytterligare föreningar............................................................................................294
1984 – vändpunkten...............................................................................................294
Varningssignaler.....................................................................................................295
Varför går utvecklingen i stå?................................................................................296
Föreningsnaturismen stagnerar...........................................................................297

432



---
Naturistträffarna i Tällberg...................................................................................298
Molnskådare........................................................................................................... 298
Naturist, javisst.......................................................................................................300
Den lilla badsjön.....................................................................................................300
Arbete i vingården, men.........................................................................................303
"Åttiotalsnaturismen".............................................................................................304

1990-TALET..........................................................................................................307

Naturist-Sverige 1990.............................................................................................307
Diskutabelt i TV3 – ett debattprogram om naturismen......................................309
Omvärlden............................................................................................................... 310
Internet-naturism...................................................................................................311
Sveriges Naturistförbund 1991.............................................................................311
Nakenbad Nr 1 1992..............................................................................................312
Föreningsnaturismen – många frågetecken........................................................313
Kroppssmycken.......................................................................................................314
Förändringar inom naturistföreningarna............................................................314
Edla och Vilgot Lundströms stiftelse.....................................................................316
Vikbolandet............................................................................................................. 316
Svensk Naturistguide..............................................................................................317
Nyordning i Tillsammans.......................................................................................317
Nya campingplatser...............................................................................................318
Föreningsområde i Filipstad..................................................................................318
Skandinavisk Naturistguide...................................................................................318
Naturistförbundet ändrar uppfattning ................................................................320
...och inriktning.......................................................................................................320
Diskutabelt i TV 3 – än en gång.............................................................................321
INF World Congress, Galaxen................................................................................322
Våga vilja vara volontär på INF-kongress i Blekinge...........................................322
Hej naturistvänner!.................................................................................................326
Naturistlivet ............................................................................................................328
Naturist i Uppsala...................................................................................................329
"Nittiotalsnaturismen"...........................................................................................331

2000-TALET..........................................................................................................333

Naturist-Sverige 2000.............................................................................................333
Läget i Naturistvärlden..........................................................................................335
Läget i Naturist-Sverige..........................................................................................336

433



---
Näckens myggolja och naturist-turism längst upp i norr...................................338
Föreningsnaturismen.............................................................................................339
"Nakenheten är extrem"........................................................................................340
Polka naturell..........................................................................................................341
Officiell naturism – det stora sorgebarnet...........................................................342
Varför går jag utan kläder?...................................................................................343
Fri naturism............................................................................................................. 344
Naturismen i Sverige – en tillbakablick.................................................................345
Föreningsnaturismen.............................................................................................347
Officiell naturism....................................................................................................347
Framtiden................................................................................................................ 348

NATURIST-SVERIGE 2015...................................................................................350

SVEALAND..................................................................................................................350
STOCKHOLMS LÄN.......................................................................................................350

Bara Vara................................................................................................................ 350
Eos (SNF).................................................................................................................. 350
Skeppsmyra Norrtälje Naturistförening (SNF).....................................................350
Svenska Friluftsföreningen....................................................................................351
Skeppsmyra............................................................................................................. 351
Återvall på Ingarö...................................................................................................351

UPPSALA LÄN.............................................................................................................352
Badstugan............................................................................................................... 352
Nakenkultur (SNF)...................................................................................................352

VÄSTMANLANDS LÄN...................................................................................................352
Mälardalen (SNF)....................................................................................................352

ÖREBRO LÄN..............................................................................................................352
Bergslagens Sol sport (SNF)...................................................................................352
Gustavsberg............................................................................................................ 352

VÄRMLANDS LÄN.........................................................................................................353
Värmlands Naturistförening (SNF)........................................................................353
Sandviken................................................................................................................ 353

GÖTALAND.................................................................................................................353
ÖSTERGÖTLANDS LÄN..................................................................................................353

Sällskapet Solrosen.................................................................................................353
Vikbolandet (SNF)....................................................................................................354
Vikbolandet............................................................................................................. 354

KRONOBERGS LÄN.......................................................................................................354

434



---
Gränsbygden (SNF).................................................................................................354

KALMAR LÄN...............................................................................................................354
Kalmarsund............................................................................................................. 354

BLEKINGE LÄN............................................................................................................355
In Corpore Sano (SNF)............................................................................................355
Snapphanen (SNF)..................................................................................................355
Paradiset................................................................................................................. 355
Aplanabben............................................................................................................. 355
Snapphanen............................................................................................................ 355
Paradiset................................................................................................................. 356

SKÅNE LÄN.................................................................................................................356
Knähakens Naturistförening (SNF)........................................................................356
Svanrevet (SNF).......................................................................................................356
Solhejdan................................................................................................................. 357

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN.............................................................................................357
Göteborgs Friluftsförening....................................................................................357
Skaraborg (SNF)......................................................................................................357
”Svenljunga”............................................................................................................ 357
”Trestad”.................................................................................................................. 358
Västergötlands Naturistförening (SNF).................................................................358
Västkusten (SNF).....................................................................................................358
Bohus Björkö........................................................................................................... 358
Stora Ekenäset........................................................................................................358

NORRLAND.................................................................................................................359
GÄVLEBORGS LÄN.......................................................................................................359

Gävleborg................................................................................................................ 359
VÄSTERNORRLANDS LÄN..............................................................................................359

Nat-Y-risten............................................................................................................. 359
VÄSTERBOTTENS LÄN...................................................................................................359

Föreningen Umenaturist (SNF)..............................................................................359
NORRBOTTENS LÄN.....................................................................................................359

Nord (SNF)............................................................................................................... 359
RIKSORGANISATION.....................................................................................................360

Sveriges Naturistförbund.......................................................................................360

NATURISMENS SEKEL ........................................................................................363

NATURISMEN FÖRE ÅR 1900.............................................................................364

435



---
1900-TALETS FÖRSTA DECENNIUM...............................................................................366

1900......................................................................................................................... 367
1901......................................................................................................................... 367
1903......................................................................................................................... 367
1904......................................................................................................................... 367
1905......................................................................................................................... 368

1910-TALET...............................................................................................................369
1910......................................................................................................................... 369
1914......................................................................................................................... 369
1915......................................................................................................................... 369
1919......................................................................................................................... 370

1920-TALET...............................................................................................................371
1920......................................................................................................................... 371
1921......................................................................................................................... 371
1922......................................................................................................................... 372
1923......................................................................................................................... 372
1925......................................................................................................................... 372
1926......................................................................................................................... 372
1927......................................................................................................................... 372
1928......................................................................................................................... 372
1929......................................................................................................................... 373

1930-TALET...............................................................................................................374
1930......................................................................................................................... 374
1931......................................................................................................................... 374
1932......................................................................................................................... 375
1933......................................................................................................................... 376
1934......................................................................................................................... 377
1935......................................................................................................................... 378
1936......................................................................................................................... 378
1937......................................................................................................................... 379
1938......................................................................................................................... 380
1939......................................................................................................................... 380

1940-TALET...............................................................................................................382
1940......................................................................................................................... 382
1941......................................................................................................................... 382
1942......................................................................................................................... 383
1943......................................................................................................................... 383
1944......................................................................................................................... 383

436



---
1945......................................................................................................................... 384
1946......................................................................................................................... 384
1947......................................................................................................................... 384
1948......................................................................................................................... 385
1949......................................................................................................................... 385

1950-TALET...............................................................................................................386
1950......................................................................................................................... 386
1951......................................................................................................................... 386
1952......................................................................................................................... 387
1953......................................................................................................................... 387
1954......................................................................................................................... 387
1955......................................................................................................................... 388
1956......................................................................................................................... 388
1957......................................................................................................................... 389
1958......................................................................................................................... 389
1959......................................................................................................................... 390

1960-TALET...............................................................................................................391
1960......................................................................................................................... 391
1961......................................................................................................................... 392
1962......................................................................................................................... 392
1963......................................................................................................................... 392
1964......................................................................................................................... 392
1965......................................................................................................................... 393
1966......................................................................................................................... 393
1967......................................................................................................................... 393
1968......................................................................................................................... 394
1969......................................................................................................................... 394

1970-TALET...............................................................................................................395
1970......................................................................................................................... 395
1971......................................................................................................................... 396
1972......................................................................................................................... 396
1973......................................................................................................................... 397
1974......................................................................................................................... 397
1975......................................................................................................................... 397
1976......................................................................................................................... 398
1977......................................................................................................................... 398
1978......................................................................................................................... 399
1979......................................................................................................................... 399

437



---
1980-TALET...............................................................................................................401

1980......................................................................................................................... 401
1981......................................................................................................................... 402
1982......................................................................................................................... 402
1983......................................................................................................................... 402
1984......................................................................................................................... 403
1985......................................................................................................................... 403
1986......................................................................................................................... 403
1987......................................................................................................................... 404
1988......................................................................................................................... 404
1989......................................................................................................................... 404

1990-TALET...............................................................................................................405
1990......................................................................................................................... 405
1991......................................................................................................................... 405
1992......................................................................................................................... 406
1993......................................................................................................................... 406
1994......................................................................................................................... 406
1995......................................................................................................................... 407
1996......................................................................................................................... 407
1997......................................................................................................................... 407
1998......................................................................................................................... 408
1999......................................................................................................................... 408

TJUGOHUNDRATALET .......................................................................................409

Naturist-Sverige 2000.............................................................................................411
Föreningar 2000.....................................................................................................412
Naturiståret 2000...................................................................................................415

Föreningarna.................................................................................................................415
Danske Unge naturister..............................................................................................415

2001......................................................................................................................... 416
Nakenbadandet i Lomma............................................................................................416
”Svenska Naturistsällskapet”.......................................................................................416

2002......................................................................................................................... 417
Nya föreningar i Stockholm och på Gotland.............................................................417
Stockholms Naturvänner organiserar om................................................................417
Djursnäs – nedläggning på gång...............................................................................417
Naturistavdelningen på Rullsand stängs..................................................................417

2003......................................................................................................................... 418
Midnattssolen återtar verksamheten........................................................................418

438



---
Campingplaner i Helsingborg.....................................................................................418
Skandinaviska Naturistportalen.................................................................................418
Danske Naturister........................................................................................................418
Nakenmilen I Finland...................................................................................................418

2004......................................................................................................................... 419
Ny förening – Nakenkultur..........................................................................................419
Stockholms Naturvänner lämnar SNF.......................................................................419
Officiellt nakenbad vid Truve......................................................................................419
Inomhus bad i västra Södermanland och på Gotland.............................................419

2005......................................................................................................................... 419
22 föreningar i SNF.......................................................................................................419
Partisanens naturistcamping får ny ägare...............................................................420
Textil nyordning på Killingsand..................................................................................420
Boken Sol, hälsa, glädje kommer ut..........................................................................420

KÄLLFÖRTECKNING......................................................................................................421

--

439



---
2016-02-08

Sol, hälsa, glädje
Naturismen i form av nakenbad har gamla anor i Norden, att 
bada utan kläder är för många svenskar någonting självklart.

Vid sekelskiftet 1900 bör-
jar organiserad naturism i
Tyskland och Frankrike.
Även i Sverige finns före-
språkare för nakenhet vid
friluftsliv, sol och bad.

På 1930-talet startar na-
turistföreningar i Sverige
och flera friluftsplatser kommer till. Frisksport och sund kost 
är viktiga begrepp i nakenkulturen.

Sommaren 1957 bildas Sveriges Naturistförbund. I Piteå öpp-
nas 1970 en strand för gemensamt nakenbad. Den första 
campingen i kommunal regi startar 1973 i Filipstad.

Under 1980-talet arbetar många föreningar och runt om i lan-
det finns 19 naturistcampingar där man kan leva naturistliv. 
Även "ickeorganiserad" naturism går framåt.

Den positiva utvecklingen stannar dock av och under 1990-ta-
let tillkommer endast ett fåtal nya områden.

Nu har vi passerat ett nytt sekelskifte och nya naturistupple-
velser väntar på oss!
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