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Tidskrift för naturism * Årgång 15
Och att hålla avstånd, där kan vi berätta om en
solig sommardag på den breda sandstranden vid
Frösakull utanför Halmstad. Det var på 70-talet
och stranden var precis packad med solbadare.

REDAKTIONEN
CORONA-Naturisten
1 maj 2020

− Men där borta, där såg det ut att vara lite glesare!
Jag vandrade ditåt, där var faktiskt en stor rund
yta där det var folktomt, vad man kunde se.
Märkligt, eller hur?
Då upptäckte jag den nakne mannen, det var alltså anledningen. Ingen vågade sätta sig i närheten utan höll respektabelt avstånd.
Just den här formen av avståndstagade är väl
något som naturister i princip inte är så där överdrivet förtjusta i. Men, i dagar som dessa, kan berättelsen tjäna som en påminnelse om att avståndstagande trots allt är att rekommendera,
även på badstranden. Både för 11naturister och
för textilbadare.

Naturismen i virustider! Håll avstånd!
Ute skiner solen och dagstemperaturerna är på
plus. Men Corona-epedemin har sin påverkan på
allt, även naturistlivet. Hela samhället är i karantän. Vi ska helt och hållet hålla oss hemmavid
och bara umgås med våra familjer. Och de som
är i särskild riskgrupp, ålder 70+, de som redan
har andra sjukdomar, är särskilt utpekade att ta
det försiktigt.
Friluftsliv på egen hand och med närmaste familjen är ett andningshål som står till buds. Sol och
frisk luft är hälsosamt även i pandemi-tider, lite
utomhusnaturism när det är möjligt med hänsyn
till klimat och omgivning är minst lika rekommendabelt som alltid. Men det gäller att hålla avstånd!

Många naturistsidor på nätet har Corona-krisen
som tema. Det berättas om stängda naturistanläggningar och de stora bastulandskapen i Tyskland som också tvingats stänga. Men även hemmanaturismen är ett stort tema i dagens läge.
När folk nu tvingas distansarbeta, och sitta vid
datorn i hemmakontoret, är det förstås inte aktu-

Vår bild är från naturistön Stora Idskär på 1960talet. Naturister på bryggan håller avstånd. − Nu
är det dags igen!
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ellt att dra på sig den vanliga arbetskostymen.
Många passar på tillfället att praktisera hemmanaturism. Och det är ju alldeles utmärkt.
Vi kommer ihåg att professor Johan Almkvist, vår
store naturistprofet, menade att hemmanaturismen var det viktiga. När väl naturismen i hemmet
fått fäste behövdes inte naturistföreningarna.

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

Och som det nu är, är det en del av dagens
naturistprofeter som vill mena, att när Coronan väl en gång tar slut, är det många som
har upptäckt hemmanaturismens fördelar.
Som kommer att vilja fortsätta med lätt eller
ingen klädsel. − Ja det vore väl en fin utveckling.

Dock torde de praktiska konsekvenserna för
naturistturismen från och till Nya Zeeland inte bli
märkbara. Nyazeeländarna är inriktade mot att ta
väl hand om alla besökare, så snart de nuvarande Corona-restriktionerna hävs.

NATURISTEN MAJ JUN

Nya Zeeland har lämnat INF
1 maj 2020

Naturistresenärer kommer även fortsättningsvis
att vara mycket välkomna på campingarna och
hos föreningarna. Och de naturister från
”Oceanien” som letar sig till Europa kommer även
i framtiden att tas emot med öppna armar, det är
vi på Naturistens redaktion helt övertygade om.

Under de senaste åren har INF − det internationella naturistsamarbetet − vacklat fram på
kryckor. I praktiken uträttas ingenting som för
naturismen framåt. ”Ett kompisgäng funktionärer
som flyger runt i världen och har sammanträden
på exotiska platser” − mer är det inte.

NATURISTEN MAJ JUN

Och anledningen till att det är så improduktivt är
att de nationella förbunden tillåter detta intetsägande gyckel. Det ställs från förbunden inga krav
på att INF ska åstadkomma någonting alls.

Kommunen stänger nakenbadet på
Fjällnora

The New Zealand Naturist Federation (NZNF),
naturistförbundet i Nya Zeeland, har på nyåret
2020 lämnat INF-samarbetet.

Fjällnora fritidsområde, 25 km öster Uppsala, väg
282. Här finns, sedan femtio år tillbaka, en liten
strand för alla som vill bada klädfritt.

7 juni 2020

Det är ett beslut som varit på gång alltseden hösten 2016 då Nya Zeeland arrangerade INF:s
Världskongress. Vid mötet valdes en ny INF-ordförande från Frankrike. Men den gamla INF-juntan accepterade inte detta nyval. Genom diverse
oegentligheter upphävdes mötesbelutet och Sieglinde Ivo från Österrike återinsattes som INFordförande.
De officiella skälen för Nya Zeelands utträde

Nu meddelar Uppsala kommun att nakenbadarna
ska tvingas bort från det lilla badet. Skälet är lite
komiskt. På grund av pandemin väntas många
badgäster till Fjällnora – det finns ett mycket stort
textilbad bara 300 m från nakenbadet. Med det
ska inte räcka, menar kommunen, klädbadarna
måste ta över även det lilla nakenbadet. Vart de
som vill bada klädfritt ska ta vägen, det tycks inte
intressera kommunen det minsta! Om vi nu betraktar nakenbadare som en särskild grupp är
också den gruppen badgäster, var menar kom-

– Kostnaden för INF-medlemskapet (INF:s årsmärken) ökar för INF-länderna utom Europa samtidigt som INF-arbetet i stort är improduktivt
– INF ordnar inga arrangemang för de utomeuropeiska INF-länderna
– Vid senaste Världskongressen 2018 i Portugal
hade Nya Zeelands delegater ingen rösträtt, som
skäl angavs någon formalitet.
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munen att de ska ta vägen? Även de behöver
komma ut till sol och bad i virustider.
Naturister är helt vanliga människor som söker
naturens harmoni, och vill njuta av sol, vind och
vatten utan kläder. I ett humanistiskt samhälle
måste deras behov av rekreation respekteras.
Det främsta argumentet för skyltade kommunala
nakenbad är demokratin. Även de som föredrar
att bada klädfritt ska ha någon stans att ta vägen
Vi naturister i Uppsala uppmanar ansvariga
kommunala myndigheter att ompröva stängningen av nakenbadet i sjön Ramsen vid Fjällnora. Det handlar i grund och botten om att
tillämpa humanismens principer. Naturister är
bara människor, de också.

Alltså, ut i naturen, upplev naturistsommaren på
Fjällnora.
NATURISTEN MAJ JUN

Alla naturister som brukar träffas på Fjällnora,
tycker att en flytt av nakenbadet är ett URKASS
förslag.

Den långa heta sommaren på Fjällnora nakenbad

Naturisterna har varit här flera decennier och det
sociala naturistlivet har fungerat utmärkt. Läget
ute på udden i sydost är alldeles perfekt. Vi tror
inte att det går att hitta något liknande som kan
ersätta det nuvarande badet.

1 juli 2020

Fina baddagar sommartid är det fullsatt på
nakenbadet i Fjällnora, 25 km öster om Uppsala.
Men Uppsala kommun påstår att badet är litet
besökt och nu vill man lägga ner och flytta nakenbadet till annan plats på Fjällnora. Anledningen
skulle vara att nu i Coronatider kommer fler
människor ut till friluftsområdet för sol och bad.

Kom till Fjällnora i sommar!
Nu gäller att ALLA nakenbadare ”kavlar upp ärmarna” (observera det fyndiga uttrycket!) och
kommer till Fjällnora i stora skaror. Kommunens
tjänstemän påstår att besökarna på Fjällnora har
räknats och att nakenbadet varit litet besökt. Alla
som varit på Fjällnora vet att soliga baddagar är
det fullsatt på nakenbadet.

Detta är dock ett ”feltänk”. Även nakenbadarna är
människor och skattebetalare. De är bara vanliga
Svenssons som bara vill bada utan kläder. Också
de behöver i ökad utsträckning komma ut till sol,
vind och vatten, även de mår bra av D-vitaminer
som stärker immunförsvaret.

Denna Corona-sommar behöver alla – även de
som vill bada klädfritt – komma ut i naturen, till
sol, vind och vatten. Vi vet alla att nakis-livet i naturen är den rekreation som vi behöver, som vi
vill ha!

Att stänga ute nakenbadarna, den tanke som
kommunens representanter tycks förorda, är ett
brutalt avsteg från humanismens och demokratins principer.
Nakenbadarna har funnits på Fjällnora i ett halvt
sekel, Uppsala kommun har här ett välbesökt och
mycket populärt nakenbad, en bra resurs inom
kommunens besöksnäring. – Vad är det nu som
hänt, när man utan minsta betänkande plötsligt
menar, att de som önskar bada klädfritt inte är
vatten värda, de behandlas som ohyra som man
bara kan sopa undan?
Efter en del protester mot stängningen, och ett
magnifikt stöd från ledarsidan i Upsala Nya Tidning, blev det ingenting av denna sommar, nakenbadet blir kvar innevarande badsäsong.
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Men nakenhatarna travar på, ”det finns politisk
enighet”, ropar man triumferande, ”att flytta nakenbadet”. Denna flytt ska ske inom Fjällnora.
Och då undrar vän av sans och ordning naturligtvis, var denna nya badplats står att finna. Och vilken vinst i form av plats för fler badgäster som
kommunen kan räkna in.

På grund av Corona är INF-kongressen senarelagd till 25-28 mars 2021.
INF bildades 1953 och sedan dess har mycket
vatten runnit i Europas floder.
2014 blev Sieglinde Ivo vald till INF-president och
hon satte omedelbart igång med att möblera om
INF-kartan. INF-högkvarteret som legat i Antwerpen i Belgien sedan 1950-talet flyttade hon till
Linz, sin hemstad, vid Donau i Österrike.

Eftersom det av naturvårdsskäl inte går att bygga
fler badstränder på Fjällnora blir det ett nollsummespel. Om nu det påklädda badfolket 2021 får ta
över det nuvarande nakenbadet, och nakenbadarna
flyttas till en plats som tidigare var textilbad, blir det
ju inget plus i den totala räkningen.

Vid den kommande världskongressen avser Sieglinde Ivo kandidera för en fjärde presidentperiod (på två år).
Vid kongressen 2016 valdes Armand Jamier från
Frankrike till ny INF-president. Men Sieglinde Ivo
och hennes trogna vänkrets kunde inte acceptera
valet. Genom diverse intriger beordrades INF:s
juridiske rådgivare att ogiltigförklara valet. Någon
sådan möjlighet finns förstås inte i INF:s statuter.
2017 genomfördes ett nytt val där Sieglinde Ivo
var den enda kandidaten sedan hennes medtävlare eliminerats på diverse formella grunder. Inför
den nya kongressen är det en smula glesare i leden. I INF-styret är två viktiga befattningar vakanta, Assessor Europa, den stolen är tom sedan
december 2019. Och den nyinrättade befattningen som ProtectorNaturism är obesatt sedan februari 2019. INF har annonserat efter efterträdare
till uppdraget som ”beskyddare” men ingen villig
person har anmält sig.

Det finns anledning att fundera över vad som pågår, hur makthavarna tänkt sig det hela. Och varför? Myndigheterna har den dåliga smaken att
påstå att nakenbadet är lite besökt. Alla som varit
där soliga baddagar vet att badet alltid är fullbelagt.
Nu gäller det, att vi fortsätter med att komma ut
till Fjällnora-naturen och bada flitigt i sjön Ramsen i stora skaror.

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

Ta med vänner och bekanta, alla som vill pröva
på nakenbad, måste passa på medan chansen
finns. Nakenbad är hälsa och livskvalité. Alla behöver mycket mer av detta!

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

Bevara Fjällnora Nakenbad Nr 2
https://naturistensite.wordpress.com/bevarafjallnora-nakenbad-nr-2/
NATURISTEN JUL AUG

INF: Chans till förnyelse och framtidstro
3 augusti 2020

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

Stéphane Deschêne från Kanada kandiderar vid
valet av INF-president. Han är en i hela världen
välkänd och meriterad naturist som bland annat
driver Bare Oaks, Kanadas främst naturistcamping, som ligger strax norr om Toronto.
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Han är nominerad av Federation of Canadian
Naturists och även av det brittiska naturistförbundet.

Samtidigt fanns en mer romantisk syn på nakenheten som gudarnas gåva till människorna, den
vackra och rena nakenheten, det lyckliga naturtillståndet.

Och det finns fler ”reformister” som vill in i INFstyret.


VP–FNI treasurer: Huub Giesen
(Nederländerna)



Assessor Europe: Leticia Medina Andrés
(Irland)



Responsible for social media IT: Maja
Penko
(Slovenien)



Protection of naturism: Hector Martinez
(Mexico).

Den positiva synen på nakenheten det som
förenar naturister i alla tider, i alla länder. –
Nakenheten är något bra och en tillgång, inget
”farligt”, inte något som man bör undvika eller
avstå ifrån.
Naturismen på marsch
I Coronans tidevarv återupptäcker vi naturen, nakis-folk strömmar till stränderna i stora skaror, nakenvandringar med Corona-avstånd genomförs.
Vi ser naturister i TV-soffor i reportage från naturistplatser.

Duncan Heenan, en välkänd brittisk naturist, en
av grundarna till Naturist Action Group, NAG, berättar på BN:s webb att dessa nyheter från INF är
de bästa han någonsin hört, så länge han kan
minnas. Och Duncan presenterar sig som ”lifelong naturist”.
I INF styret finns redan Gregers Möller, en
dansk som representerar naturistförbundet i Thailand. Han är Assessor Non-European countries
och vi kan tveklöst räkna in honom som en progressiv framtidsperson i det internationella naturistarbetet.

Sociala medier knäpper upp

Det viktiga världsvida INF-arbetet kan bara bli
bättre!

Vi känner alla till den censur mot nakenbilder
som Facebook et consortes bedriver.

Organisationen behöver en ny ledning och vi är
övertygade om att ett val av Stéphane Deschêne
till INF-president skulle bli starten för en ny era
inom internationell naturism.

På det sociala mediafältet ser vi nu en tydlig förändring. I Facebooks grupper – och på Instagram
(som ägs av FB) är det nu i det närmaste fritt
fram med nakenbilder om man bara döljer bröstvårtor – kvinnliga sådana, nota bene – och de primära könskaraktärerna.

NATURISTEN JUL AUG

Normalisera nakenheten
1 september 2020

Precis som i de gamla nudistfilmerna gäller det
att plåta så att något förargligt bladverk döljer det
som inte får visas. Detta leder till konstiga bildvinklar och är nog inget egentligt framsteg för fotokonsten. Vi kan väl bara hoppas på att det är
steg på vägen mot nakenhetens normalisering.

Naturismens mål är att återge människan något hon förlorat, en naturlig syn på nakenheten.
Nakenheten är människans ursprungliga och helt
naturliga skepnad.

Naturister framträder i helfigur och hyllar nakenheten i helg och söcken. Många oförvägna naturister publicerar bilder på nätet och bidrar till att
normalisera nakenheten.

Den organiserade naturism som gjorde entré vid
tiden för sekelskiftet 1900 var en social hälsorörelse, ett friskvårdsprojekt. Det gällde att komma
ut till sol, vind och vatten, sunda matvanor och
stärkande idrott.
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Naturistorganisationerna hakar på
Amerikanska AANR och många andra bildleverantörer visar naturister som naturistar. Och inte
bara på badstranden, vi får se bilder med livslevande naturister i bostäder och i många olika sociala sammanhang. Vi ser en tydlig önskan att
”normalisera nakenheten” och i detta mål kan vi
bara instämma.
Men spännvidden är stor vad det gäller s k naturistorganisationer. Det finns en del aktörer som
främst är intresserade av glitter- och glamour. Vi
kommer i håg att på 1930-talet, och även senare,
fanns i Sverige ”naturisttidskrifter” som sålde bildserier, exempelvis av ”hemmafruar”.

Restriktionerna för resor till andra länder medförde att många svenskar valde Sverigesemester.
När det inte gick att åka till de stora naturistcampingarna vid Atlanten och Medelhavet fick man
nöja sig med att besöka de små svenska naturistplatserna. Trots att utländska besökare uteblev
denna Corona-säsong, får vi rapporter att besöksantalet på de svenska naturistcampingarna
legat på en relativt hög nivå.Och från badbaljorna
rapporteras att nakenbaden haft en bra säsong
denna varma Corona-sommar. Fattas bara annat!
Naturistorganisationerna ute i världen har jobbat
för högtryck för Corona-naturisterna. Danske Naturister ordnar nakenvandringar – med avstånd –
och DN:s Tysmosens Friluftscenter utanför Köpenhamn har varit igång hela sommaren. Likaså i
England, där British Naturism invigt Sunfolk,
nordväst om London, en central mötesplats för
naturisterna i Storbritannien.

Då som nu är det fråga om att sprida samma
”naturistbilder” som de så kallade herrtidningarna
publicerar.
Det är inte fråga om att normalisera nakenheten
utan tvärtom, att tjäna pengar på nakenbilder.Men dessa galanta bilder lämnar vi åt
sidan. Det finns massor av sjysta naturistbilder
på skärmarna att glädjas år.
En naturlig syn på nakenheten, vi behöver
mer av detta. God glad och samhällstillvänd
naturism gör världen lite bättre.
NATURISTEN SEP OKT

Naturismen under Coronakrisen –
och efter

Många förbund har ordnat verksamhet via nätet:
Både underhållning, kafferep, middagar och mer
handgripliga övningar som kroki-teckning, och
yoga, på distans så att säga. Många möten och
sammanträden har hållits via nätet.

4 oktober 2020
En gång på tiden hade vi i Danmark – mitt på
Själland – en naturistcamping som hette CORONA. Campingen finns där än idag, men är numera textil.

Naturistanläggningarna världen över har tvingats
anpassa sig till pandemin. I Sverige har Sandvikens naturistcamping, öster om Persberg i Filipstads kommun, haft stängt hela säsongen. Andra
campingar haft stängda bastur och gjort ändringar i rutinerna. Från Kanada rapporteras att Bare
Oaks utanför Toronto under en period hade matserveringen stängd då myndigheterna beordrat
detta. Och flertalet arrangemang, exempelvis
World Naked Bike Ride, har ställts in.

Corona-pandemin fortsätter att kasta sin grymma slagskugga över tillvaron. Karantän och försiktighet krävs av oss, smittan lurar överallt.
Friluftslivet har åter blivit populärt, det är en sysselsättning som rekommenderas, även i epidemitider. Ut till sol, frisk luft och sunda idrotter. Precis
vad de gamla naturisterna ägnade sig åt, för hundra år sedan!

Men på det hela taget frodas naturismen – även i
Corona-tider. Från Frankrike och Storbritannien
får vi veta att organisationerna har fått ett stort
tillskott av medlemmar under krisen. Sommar,
sol, naturism – det är precis vad världen behöver
i dessa tider!
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Naturismens framtid

inte bättre om vi som i Danmark kunde få möjlighet att nakenbada – för dem som nu gillade detta
– på ALLA stränder! Att kräva skyltar och skärmar, var inte det ett sätt att säga: Vi naturister är
konstiga, vi måste hållas avspärrade från ”vanliga människor”?

Vi brukar säga att naturismen är världens enklaste nöje. Allt som behövs – den friska, sunda, bekväma nakenheten – har du alltid med dig. Naturismen börjar där kläderna tar slut – så är det!
Till vad behövs då våra naturistorganisationer?

Målet för föreningarna borde vara, att avskaffa
oss själva. Nakenbad och annan naturism är i
grunden så ”naturenligt” och ”vanligt” att var och
en kunde nakenbada och naturista överallt där
det var lämpligt. Och detta utan att man behövde
tillstånd eller medlemskap i någon förening.

Badplatser och campingmöjligheter var ledstjärnan även för det svenska naturistförbundet som
grundades 1957-58.
Denna uppgift är mycket viktig, kanske den viktigaste, vi är många som tycker detta. Målsättningen är inskriven i SNF:s stadgar: ”… som praktiskt
resultat söka uppnå, att institutioner och samhälle ställer lämpliga badstränder och friluftsområden till naturismens förfogande.”

Än idag är det så att vi har föreningsfrihet, och
många andra friheter i detta land. Vill vi starta en
förening, driva en naturistcamping och så vidare
är det inte mycket som hindrar oss. Men vi kan
inte fritt hoppa i havet utan textila höljen, åtminstone är det alltför många, både naturistbadare
och klädbadare, som tror detta. – Det allt övergripande målet för organiserad naturism borde vara
att påverka allmänheten, myndigheter och makthavare så att Sverige blir ett lika fritt land som
Danmark och Spanien, där envar som vill bada
naken kan göra detta utan att riskera spott och
spe eller till och med rättsliga efterräkningar.

Under det senaste decennierna har det varit lite
si och så med SNF-styrets intresse för utåtriktad
verksamhet. Istället har man nöjt sig med att publicera medlemstidskriften Tillsammans och att
presidiet reser på möten som arrangeras av förbunden i Norge och Danmark eller av INF. Nu
finns uttalanden av SNF:s ordförande som kan
tolkas som att förbundet åter vill uppmärksamma
vad som står i stadgarna, att utveckla ”badstränder och friluftsområden för naturismens förfogande”.

Alla människor är naturister innerst inne, nakenbadare – och klädbadare – måste till slut acceptera detta. Mer naturism gör världen både vackrare och gladare, både före, under och efter Coronan.
NATURISTEN SEP OKT

Internationell konferens på nätet
1 november 2020
The Global Naturist Forum
14-15 november 2020
Naturism The Future
(Naturismen och framtiden)

Naturismens mål

British Naturism – det brittiska naturistförbundet –
samlar världens naturister under ett veckoslut
med diskussioner, utbyte och kamratskap.

1970, för 50 år sedan, öppnades Sveriges första
kommunala nakenbad i Piteå. Det var resultatet
av ett arbete under flera år av SNF:s dåvarande
styrelse. Hans Lundström, Bertil Sefbom och Bertil Flood var de naturister som åstadkom detta
genombrott. Därmed satte utvecklingen igång,
idag har vi mer än 50 skyltade nakenbad – och
många spontana nakenbad runt om i Sverige.

Det är fyra seminarier, som kan bokas individuellt. Alla seminarier är utan kostnad och öppna för
alla.
Alla deltagare ska ha kamerorna på och vara
med i bild – ”clothing is optional”.

Under 1970-talet hade vi – vid sidan av denna utveckling – en måldiskussion inom rörelsen. Var
skyltade nakenbad den enda vägen? Vore det
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Världsorganisation i fritt fall
18 november 2020
Det mesta blir inställt eller uppskjutet i dessa
Corona-tider, även Internationella Naturistfederationens Världskongress. Mötet skulle ha genomförts hösten 2020, nu är nytt datum 25-28 mars
2021. Och som Coronaläget i Europa ser ut just
nu är det osäkert om ”världsorganisationen” verkligen kan hålla sin kongress i Slovenien, om fyra
månader.
Boka seminarierna redan nu!

Nu är det väl inte så mycket som står på spel,
inom INF händer det ingenting. Intresset ute naturistvärlden är minimalt. De nationella förbunden
– de flesta av dem – visar inte stort intresse. Ett
undantag är då delegater ska sändas iväg till de
världskongresser som hålls vart annat år.

Saturday
Naturism – Where are we now?
13.00 GMT – 90 mins
Examining and reporting on the current status of
Naturism around the world

SNF som genom åren hållit sig väl framme avstod 2016 från att sända någon delegat till Nya
Zeeland. Vilket blev till en katastrof för INF.

Widening the appeal of Naturism
16.00 GMT – 90 mins

Kongressen valde en ny president, Armand Jamimer, från Frankrike. Efter åtta händelsefattiga år
med Sieglinde Ivo från Österrike fanns nu hopp
om förnyelse och framtid för organisationen.

Reaching social and other groups - women, families, reluctant partners, young people, BAME,
LGBTQ …
Sunday

Men ”det gamla gänget” svor sig samman och
genomförde ett olagligförklarande av kongressens beslut. Man hittade på att INF:s juridiske
rådgivare kunde förklara presidentvalet för ogiltigt. Detta på grund av att de svenska och norska
rösterna, i mötets slutfas lämnats vidare till Thailand, då den danske delegaten, som hanterade
dessa röster, lämnade mötet i förtid. – Förfarandet med överlämning av röster är tillåtet inom INF
men här saknades skriftlig deklaration. Ingen invändning mot denna överlämning förekom dock
på mötet som leddes av INF:s vicepresident. Och
som alla som vet, som arbetat i en förening, när
mötet är avklubbat så är det.

Supporting Naturist businesses through the pandemic
13:00 GMT - 90 mins
What are the issues facing commercial Naturism
and how can the Naturist community help?
Working together as a global community
16:00 GMT - 90 mins
Discussing best practice in communication, collaboration, sharing, learning and synergy.https://www.events.bn.org.uk/globalnaturistforu
m

Genom fortsatta manipulationer och brott mot
stadgarna valdes Sieglinde på en återöppnad enfrågekongress 2017, på flygplatsen i Wien – ett
möte som kostade INF 170 000 EUR – att fortsätta som president för 2016-2020.

Sponsorer; Magnolias Natura, AANR, Camping
Naturista El Portus, British Naturism

Den kommande kongressen, när den nu blir av,
ska utse en INF-president för 2020-2024. Sieglinde Ivo kommer (förstås) att kanditera för återval.
Det finns en mycket stark kandidat, Stéphane
Deschêne från Kanada, som nominerats av det
kanadensiska förbundet och även av det brittiska
förbundet.

NATURISTEN NOV DEC
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Vad som hänt de senaste åren inom INF är mycket entydigt. Det finns en ledning, ett gäng jetset:are som flyger runt i världen på styrelsemöten, och så finns det nationella förbund, till exempel Sveriges Naturistförbund, som är anslutna till
INF och som betalar kontingent för varje INFmärke som deras medlemmar ska ha. De är förbunden som ”äger” INF och som röstar på kongresserna vart annat år.

Det är fortfarande fråga om samma naturistanläggning, Terme Banovci, i nordöstra delen av
Slovenien.
British Naturism, naturistförbundet i Storbritannien, följer utvecklingen inom ”INF-naturismen”
mycket noga. BN har tillsammans med det kanadensiska förbundet anmält Stéphane Deschêne
som kandidat till posten som INF-president. Nu
blir det inget presidentval förrän hösten 2021 och
det är ju inte särskilt bra. Det betyder att naturistvärlden får vänta ytterligare ett år på en eventuell
förnyelse.

Men i övrigt bryr sig – de flesta – nationella förbund inte ett dyft.
Vi bifogar här ett litet särtryck, det är artiklar från
Naturisten 2016-2020 som behandlar vad som
tilldragit sig i INF, under de senaste åren. Det är
spännande läsning! Och detta har hänt, det är
fakta!

På BN:s blogg finns nu mer eller mindre bekymrade kommentarer. En skribent menar att om jättelandet USA trots allt kunde genomföra ett presidentval, under pågående pandemi, kan det inte
vara omöjligt att göra motsvarande inom INF.

2017 protesterade tolv nationella förbund, däribland Dansk NaturistUnion, mot att presidentvalet 2016 förklarades ogiltigt. – Helt tyst var det
från huvuddelen av förbunden, inklusive det
svenska förbundet.

Andra menar att Sieglinde Ivo, är så angelägen
att fortsätta att vara INF-president att hon mer än
gärna griper chansen att flytta fram valet till 2021.
På brittiskt håll är det en ofta hörd uppfattning att
Sieglinde i första hand ser personliga fördelar
med att vara president för vår naturistiska världsorganisation. Hon har flyttat INF-kontoret hem till
sig i Hörsching, en förstad till Linz i Österrike.
Hon reser flitigt ”i tjänsten” och tar vara på varje
tillfälle att representera INF ute på fältet.

Vid det återupptagna presidentvalet i juli 2017 –
då det bara fanns en kandidat att rösta på – fick
Sieglinde Ivo 94 röster medan 103 röstade blankt
eller avstod.
Utöver detta makabra valresultat har vi inte noterat några protester efter ”extravalet”, varken då
eller senare.

I en svensk naturistblogg berättade härförleden
en svensk, som varit på El Portus under det
internationella naturistmötet nu i höst. Det
spanska värdskapet, och den övriga
internationella publiken, valde att inte ta vara på
tillfället att prata naturism med världens högst
uppsatta naturist. De ordnade så att vår svenske
vän varje middag fick Sieglinde till bordsdam, de
kunde prata engelska med varandra …

Naturistens särtryck INF 2016-2020 kan hämtas:
Här
Men av detta har INGENTING meddelats till
SNF-medlemmarna. Ingenting har stått att läsa i
förbundstidskriften Tillsammans. Mest troligt är
att SNF-ledningen varken vet om detta – eller om
dom vet, så bryr dom sig inte. Så enkelt är det!

Det brittiska naturistförbundet har alltsedan INFkongressen 2016 i Nya Zeeland motarbetat nepotismen inom International Naturist Federation. I
Storbritannien har även tidningarna uppmärksammat vad som pågår. Här är en artikel från
2017 som publicerades före det famösa extrainsatta presidentvalet på flygplatsen i Wien där Sieglinde Ivo, som var enda kandidaten, valdes
med 94 röster medan 103 röstade blankt eller avstod. Detta möte med inkallade delegater från
INF-världen – även en svensk representant –
kostade 170 000 EUR.

NATURISTEN NOV DEC

INF:s Världskongress uppskjuten
till oktober 2021
21 november 2020
Hösten 2020 skulle INF:s Världskongress äga
rum på en naturistanläggning i Slovenien. På
grund av Corona-hotet blev det inte av. Istället
valdes nya datum, 25-28 mars 2021. Nu har INFledningen kommit fram till att Coronaproblemet
inte verkar ge med sig så snabbt. Mars 2021, det
är bara fyra månader bort, och nu har INF fattat
beslut att flytta fram kongressen till 7-10 oktober
2021.
9
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https://www.dailymail.co.uk/news/article4193650/British-naturists-call-world-bodypresident-quit.html

nätet till tävlingar, gemensamma måltider, sällskapsdans, med mera i den vägen.
British Naturism ordnade nyligen ett globalt
naturistforum på nätet där naturismens nutid och
framtid diskuterades. Även INF bidrog med att
göra reklam för detta evenemang, men från de
skandinaviska förbunden hördes förstås
ingenting.

I NATURISTENS artikel 18 november (ovan) skriver vi mer om INF-problemet:
https://naturistensite.wordpress.com/2020/11/18/
varldsorganisation-i-fritt-fall/
Vi har även ett särtryck om INF under de senaste
åren som kan laddas ner här

INF-presidenten själv, Sieglinde Ivo, upprädde i
det globala forumet. Hennes anförande väckte
dock inget bifall. Hon pratade om de INF-anslutna, som enligt vad hon sa, var de enda godtagbara naturisterna, alla andra var bara simpla nakenbadare.
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Solen vänder åter!
19 december 2020

Detta är ett helt oacceptabelt resonemang, har alltid
varit. Och i dagens globala samhälle, där vi respekterar mångfald och samarbete över alla gränser, är
det en fullkomlig plattityd att försöka dela in människor i olika grupper. ALLA är vi naturister – innerst

Det har länge rått grått grottväder – men nu
kommer vändningen. Dagarna blir längre, solljuset kommer åter. Någongång, till slut, kommer vi
att se solen, när vi kryper ut ur grottan.
Detta år, 2020, har stått i Coronans tecken, smittans svårmodiga skymningsland, en oerhörd påfrestning för hela samhället. Naturismen, alla naturistiskt sinnade, och våra föreningar lider i detta
allmänna elände. Campingar har hållit stängt,
andra naturistanläggningar har tvingats köra på
sparlåga, samlingsrum och matsalar har varit
stängda, simhallsbad och bastu har avlysts, resor
har ställts in.

inne – och var och en av oss måste själv bestämma hur vi praktiserar naturism.
Den här synen, på naturiströrelsen som en särskild sekt, där folk utövar naturism enligt någon
slags regelbok, är en utopi, och har alltid varit
det.
Undertecknad redaktör har varit ansluten i SNFoch INF-anslutna föreningar i mer än ett halvt sekel. Ingen har någonsin haft läxförhör med mig
och undervisat om vad sekten lär och fordrar av
oss. Allt detta prat om naturister som är si, och
”nudister” som är så, saknar relevans – och tur är
väl det.

Det enda som varit på plus är friluftslivet. Där har
vi upplevt att människor som söker rekreation i
naturen, på vandringsleder och friluftsbad, har
ökat betydligt. De som arbetat hemmavid har
upptäckt att kläder behövs i många fall, men inte
alltid. På sina håll – i Frankrike och på det brittiska öarna – har naturistföreningarna rapporterat
ökad tillströmning av nya under pandemin.

Du och jag bestämmer själva över vår eventuella
”naturism”. Vill vi delta i någon förenings verksamhet, bo i tält på något föreningsområde, bada
i någon simhall kan vi göra detta, men vi ska inte
påstå att detta gör oss till bättre naturister.
SOL-I-HEJ, som de gamle sade!
Olle Strand

Donkey Bay, Russel, Bay of Islands, Nya Zeeland — där är det sommar i januari
Under Corona-mörkret har en del naturistorganisationer – främst det brittiska naturistförbundet,
amerikanska förbund som AANR och det framgångsrika naturistförbundet i Thailand – utnyttjat
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SVERIGE
FÖRENINGAR
VÄRNA i ny skepnad
I Växjö finns Sveriges senaste nakenbad, Stora
Pene vid Helgasjön. Det var ett medborgarförslag
inlämnat av Carina Storck som startade det hela.
Badet öppnade 2015.
Initiativtagarnas avsikt var att skapa en förening för
att värna badplatsen, arbetsnamnet var Värends
Naturistförening, VÄRNA.
Namnet anknöt till Värends-bygden, det centrala
området i östra Kronoberg, och till föregångaren,
Värends Naturistförening som fanns på 1960-talet
och som hade ett område på en ö i sjön Salen.

Nudist? Naturist? Nakenbadare? -- Behöver vi
fundera över detta?

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

NATURISTEN NOV DEC

I Tillsammans nr 4 2019 läser vi om ”nfg-Växjö”. Det
är NF Gränsbygden som vill hjälpa till med att få fart
på naturismen östra Kronoberg. Växjö-gruppen ska
ordna den lokala verksamheten och NF Gränsbygden administrationen.
Gränsbygden, med säte i Markaryd, är en sammanslagning av Höken, i södra Halland, och Partisanen
i västra Blekinge. Det finns en ny e-post för den
som vill kontakta Växjö-gruppen:
NFG-vaxjo@naturistforbundet.se
TIDSKRIFT JAN FEB FÖRENING SMÅLAND

Inställt i Lyckebo
Från FUN, Föreningen Umenaturist, meddelas att
årets läger på Lyckebo ställs in på grund av Coronahotet.
Föreningen hänvisar istället till Dragonudden, det
skyltade nakenbadet i Stöcksjön, strax söder om
Umeå.
TIDSKRIFT JUL AUG FÖRENING VÄSTERBOTTEN
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I protokollet från styrelsemötet 4 december 2019
skrev SNF: ”Om ingen ny redaktör kan hittas kommer vi inte att kunna ge ut fler tidningar.”

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

Nu är läget att ingen ny redaktör har kunnat tillsättas. Men likväl tycks Nr 1 2020 av Tillsammans varapå väg. Det är fortfarande Inge Gullander som till
synes ensam och allena arbetar med denna utgivning. Vinternumret ska utkomma i mars månad.

Normalt i förenings- och förbundssammanhang är
att tidningen arbetar fristående från styrelsen. Så
var det länge även i SNF. Men under flera decennier verkade Inge Gullander både som förbundsordförande och tidningsredaktör.

Riksmöte i Blekinge

TIDSKRIFTMAR APR FÖRBUBD SNF

SNF, Sveriges Naturistförbund, aviserar att hålla
Riksmöte och Utvecklingskonferens på naturistcampingen Paradiset i Blekinge, den första helgen i juli,
alltså den 3-5 juli. Utvecklingskonferensen under
fredagen och själva riksmötet på lördagen.Tidigare
har det varit sista helgen i juli.

För några år sedan tillsatts en fristående redaktör,
som dock snart fick ta plats i förbundsstyrelsen.
2019 avgick redaktören och någon ny kunde inte
uppbringas. Inge Gullander, som inte längre tillhörde styrelsen, erbjöd sig att åter träda till. Nu har
tvenne utgåvor av Tillsammans utkommit av trycket,
den senaste i december 2019.

I skrivande stund råder osäkerhet om Corona-restriktionerna kommer att medge att någon stor konferens hålls, över huvud taget. − Så den som tänker
sig att delta får kolla utvecklingen. På riksmötet deltar delegater som nominerats av föreningarna, men
alla SNF-naturister får delta i mötet, dock utan rösträtt.

I protokollet från styrelsemötet 4 december skriver
SNF: ”Om ingen ny redaktör kan hittas kommer vi
inte att kunna ge ut fler tidningar.” I SNF är det brukligt att redaktören tillsätts av styrelsen, inte av förbundsstämman, vilket sker i andra föreningsrörelser.

TIDSKRIFT MAJ JUN FÖRBUND SNF

SNF:s riksmöte i Blekinge

TIDSKRIFT JAN FEB FÖRBUND SNF

Mötet ska äga rum 29 augusti på Paradisets naturistcamping i Blekinge. Dagen innan genomförs
SNF:s utvecklingskonferens.

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

TIDSKRIFT JUL AUG FÖRBUND SNF

Ytterligare en ny redaktör för Tillsammans
Tillsammans, språkrör för Sveriges Naturistförbund,
har under flera år dragits med redaktionella problem. En redaktör avgick, en tidigare redaktör, tillika
före detta förbundsordförande, fick gå in igen. Sedan fick man en ny redaktör men denne avled kort
tid efter tillrädet. Nu finns ytterligare en person som
skall träda till.

Hittills är väl innehåller på SNF-sidorna ganska intetsägande och handlar uteslutande om lyriska naturbilder – utan mänskligt deltagande – men det är
ju alltid något.
SNF har ju sedan länge en egen del av Naturistportalen. Där har vi tidigare haft ett debattforum för menigheten. Men det tog abrupt slut då hackare kunde
komma in och påverka diskussionerna. – På FB och
Insta har vi hittills inte sett mer än ”gillande” av de
fåtaliga inläggen, men det kan kanske bli mera fart i
fortsättningen.

Det finns flera strukturella problem med SNF:s
”medlemstidskrift”. I föreningsrörelser brukar man
skilja på styrelsen och redaktionen för tidskriften.
Här görs inte detta, redaktören utses av styrelsen,
inte av förbundsstämman. Under senare år har SNF
även gett styrelseuppdrag åt redaktören som alltså
företräder styrelsen, inte medlemmarna. Dessutom
tillsätts ingen redaktion, utan en ensam redaktör
ska fixa allt, utom de tekniska tjänsterna layout,
tryckning och utsändning som köps in utifrån. En
mycket stor del av SNF:s budget används för att betala utgivningen av tidskriften.
Tillsammans startade 1974 på initiativ av Tom
Bloch, NF Stockholms Naturvänner. ”Jubileumsnummer 2017” (bilden) hänför sig till SNF:s 60-års
firande.

TIDSKRIFT JAN FEB FÖRBUND SNF

SNF-tidskriften TILLSAMMANS – redaktörsfrågan fortfarande olöst
NATURISTEN berättade i vårt föregående nummer,
att Sveriges Naturistförbund sökte en ny redaktör till
förbundsbladet Tillsammans. Efter det att redaktören hastigt avgick våren 2019 åtog sig Inge Gullander att för kort period återkomma som tidningsutgivare och redaktör. – I Sveriges Naturistförbund har
det sedan långliga tider varit så att endast en redaktör tillsätts, ingen tidningsredaktion som normalt
brukas i föreningssammanhang.
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NATURISTPLATSER
Bevara Pite havsbad!
I juli 1970 invigdes ett skyltat nakenbad på kommunens mark vid Pite havsbad. Det var det första officiella nakenbadet i Svea Rike och invigningen bevakades av ett stort pressuppbåd.
Sommaren 2020 blir det 50-års jubel om allt vill sig
väl. Piteå Havsbads AB kräver att få utöka den
stora campingplatsen och ta markområdet där
nakenbadet nu finns i anspråk. Nakenbadet vill man
lägga ner, eller möjligen flytta till annan plats.

TIDSKRIFT MAJ JUN FÖRBUND SNF

På nätet finns information:
En strid om en strandremsa på Piteå
havsbad har blossat upp. Pite Havsbad AB
vill göra området intill stranden till en husvagnsparkering. Men närboende vill behålla
stranden intakt och öppen för naturisterna.

VERKSAMHET
Virushotet träffar naturismen

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

Föreningen Mittnaturist i Sundsvall meddelar att
även badet söndag 3 maj i Alnöbadet blir inställt.
Anledningen är som alla förstår virushotet.

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

Sammankomster, även med ett fåtal personer innebär ökade risker för smittspridning, detta gäller
även bassänger, omklädning, duschar, bastubadande. Så våra föreningar kan inte göra annat än följa
de utfärdade rekommendationerna. Tråkigt men
sant!

Havsbadets camping är redan idag jättestor, men
företaget vill utöka. Det är ställplatserna alldeles vid
strandkanten som är mest attraktiva och där kan
man ta ut HÖG hyra …

Samma sak gäller i andra länder.
Finland

Folk som bor i sina egna hus nära stranden stranden tycker att campingen är väl stor redan nu, och
att nakenbadet passar mycket bättre in än en mur
med campingvagnar. Och Piteå kommun säger att
marken är grönområde som inte ska exploateras.

Från vårt östra grannland meddelas att årets nakenlopp, Nakenmilen, i Padasjoki blir inställt. Nästa tillfälle att knata utan kläder blir veckan innan midsommar 2021.

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

Tyskland
Tyska naturistförbundet meddelar att årets DFKmästerskap ställs in – I Tyskland ordnar förbundet
mästerskapstävlingar i pètanque, simning, bordtennis, volleyboll och indiaca. Det sistnämnda är ett
lagspel, fem spelare i varje lag, som spelas med en
fjäderboll, över ett nät.
På DFK:s webb finns även regler för föreningar med
föreningsområden. Medlemmar som har husvagnar
och husbilar på platserna måste även fortsättningsvis ha tillträde, dock inte dagbesökare. Alla sammankomster, även årsmöten, med mer än fem deltagare, är tills vidare förbjudna. Spelplaner, idrottsanläggningar och bastur ska stängas. I Tyskland
finns flera stora föreningsområden, som ofta är öppna året runt. Där finns tennisbanor, simhallar och
andra sådana anläggningar.

TIDSKRIFT JAN FEB PLATSER NORRBOTTEN

Ingen utökning av nakenbadet i
Ängelholm
I nordvästra Skåne finns sedan flera decennier ett
skyltat nakenbad i Ängelholm. Förra året fick kommunen ett förslag att öka ut naturiststranden. Men i
november 2019 kunde vi läsa i lokaltidningen att det
blev ingenting av med detta. Allt förblir med det
gamla, nakenbadskyltarna vid Råbocka ska vara
kvar på samma plats som tidigare.

Men nu är det Virusvarning även där!
https://www.dfk.org/startseite
Storbritannien
London WNBR inställd!
TIDSKRIFT FEB MAR VHT ALLM
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https://angelholm.lokaltidningen.se/nyheter/201911-01/-Nej-till-förslag-om-utökat-nakenbad-iÄngelholm-6346640.html
TIDSKRIFT MAR APR NATURISTPL

✸ KULTURKRÖNIKAN

SKÅNE

Nakenbadarna fortsätter att bada

✸ Gott Nytt Naturistår 2020

Östhammars kommun har tagit det osympatiska beslutet att ta bort Nakenbad-skyltarna på klipporna
vid Tallparken. Motivet är närmast skrattretande:
”Så att fler människor (textilare) ska kunna komma
ut och få frisk luft.”

När Sveriges Naturistförbund bildades 1957-58 var
den uttalade målsättningen att arbeta för att naturistplatser, bad och campingar, skulle tillskapas.
1970, när SNF varit på banan cirkus 12 år, kunde
förbundet notera sitt stora genombrott. Efter hängivet arbete av tre personer:

Då ska vi komma ihåg att det skyltade nakenbadområdet på klipporna inte varit särskilt stort. Och att
vid Öregrund finns lång kust och goda möjligheter
att andas frisk luft. Dessutom har skyltningen aldrig
hindrat klädbadarna i Öregrund, soliga dagar har de
klampat in på nakenbadet och gjort sig breda där.

Bertil Flood
Hans Lundström
Bertil Sefbom
– ordförande, vice ordförande respektive sekreterare – kunde nakenbadet vid Pite havsbad öppnas i
juli 1970.

Dock rapporteras från Öregrund att klädfria badare
fortsätter att besöka klipporna på Tallparken.

Sedan fortsatte den gynnsamma utvecklingen av
bara farten, så att säga. Under de följande årtiondena tillkom ett stort antal skyltade eller spontana nakenbad.

TIDSKRIFT SEP OKT NATURISTPL UPPLAND

Men under 2000-talet har utvecklingen vänt. Inga
nya nakenbad tillkommer, gamla nakenbad läggs
ner. Från naturistförbundet, och från naturist föreningarna, hörs varken protester mot nedläggningarna eller förslag till nyetableringar!
Det finns anledning att fråga oss om den här avvecklingen är bra för naturismen i Sverige, om
nedläggningarna så att säga är ofrånkomliga.
KULTUR JAN FEB ALLM

✸ Naturistlandet Frankrike – många
unga naturister
Organiserad naturism fanns tidigt i Frankrike. Redan vid sekelskiftet 1900 fanns exempel på organiserad naturism. Entusiaster som gav sig ut i naturen. Och under 1920-talet föreningar och naturistförbund. Själva ordet ”naturism” har sitt ursprung i
franskt språkområde.Idag är Frankrike ett stort naturistland med en stark föreningsrörelse och många
stora fina naturistanläggningar, vid Medelhavet och
på Atlantkusten.
Det franska naturistförbundet är mycket aktivt på
Facebook och där har man publicerat en mängd sifferuppgifter.
Vi citerar:
Ett normalt naturistår räknar man med bortåt 5 miljoner praktiserande naturister, 2,1 miljon franska
naturister och 2,6 miljoner naturistturister från andra
länder.
Det finns 16 miljoner utövande naturister i världen,
och av dessa bor 14 miljoner i Europa.
Enligt de undersökningar som gjorts i Frankrike är
är 11 miljoner fransmän redo att pröva naturismen
som semesternöje och som livsstil.
2,7 miljoner, det är 4 procent av alla fransmän, har
redan varit på naturistsemester.
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Och hör här, 43 procent av naturistsemesterfolket är under 30 år, i många andra länder ser man
en stor majoritet av medelålders plus på naturistplatserna.

När vi är i sociala situationer finns alltid regler för
hur man är klädd. Ibland ställs olika krav, exempelvis i yrkesroller där vi ska ha viss uniform på oss.
Vid ”kundkontakter” ska vi uppträda på visst sätt,
bära viss klädsel.

Det franska naturistförbundet uppger att det finns
368 naturistanläggningar och föreningsområden i
Frankrike.

Stundom är vi lediga och kan klä oss i fritidsklädsel

106 naturistanläggningar
129 föreningsområden

Ibland är vi i säkra miljöer, där omgivningen är trevlig, trivsam och sympatisk. Då kan vi lägga av kläder – och annan förklädnad – och låta naturdräkten
komma till heders.

16 regionala naturistförbund
74 skyltade naturiststränder, de flesta vid havet.
Det finns till och med två naturisthamnar för båtfarande naturister, Cap d’Agde och Port Leucate,
båda i Medelhavet.

Naturist, nudist, nakenkulturist – vad vi än nu må
hitta på att kalla oss, det är klädfritt som idé som vi
har gemensamt.

För den som är hemma i franska språket har FFN
en pdf-broschyr som informerar om naturismen i
Frankrike.

Vi finner naturdräkten vara ett behagligt tillstånd,
när vi upplever att möjligheten finns att näcka så
gör vi det.

Summa summarum är Frankrike ett alldeles förträffligt NATURISTLAND, det främsta i hela världen. Till
detta betyg bidrar det varma klimatet, särskilt i södra Frankrike är det strålande naturistväder under
stora delar av året. Och inte minst fransmännens
välkomnande inställning till Naturismen är ett stort
plus.

Människa utan klä’r, det är den egentliga definitionen på en naturist, nudist, nakenkulturist.
SNF:s utvecklingskonferens. Mer detaljer finns på
SNF:s webb.
Vi må skratta eller le åt de som famlar sig fram i tillvaron med att hitta på märkvärdiga och barskrapade ”förklaringar”: En nudist vill vara naken jämt, en
naturist vill bara vara naken i naturen, när ingen kan
se etc.

Här en svensk sida som berättar om Cap d’Agde:
https://www.freedomtravel.se/2015/04/cap-dagdefrankrike/
Cap d’Agde – Största nakenstaden i Frankrike

– Vi bör fråga oss, vartill syftar detta ordvrängeri?
Att sätta etiketter på folk? Dela in i kategorier. – Humanismen är inte delbar! Att dela upp oss i ”vi” och
”dom”, det det sysslar mörkrets makter med.

KULTUR JAN FEB VHT FRANKRIKE

✸ Tillbaka till naturen
Den globala pandemin har skakat om hela samhället. Smittan hotar oss, vi måste inskränka våra sociala kontakter, vår frihet är starkt begränsad. − Det
osynliga viruset påverkar våra liv på mångahanda
sätt, vi vet inte hur detta kommer att sluta.

Vi är alla människor, detta vare sig vi råkar vara i
kläder eller utan.
Det är precis som med allt annat.
En seglare är en som färdas med hjälp av båt, segel, och vind. En cyklist är en som åker cykel, oavsett om skälet är att hon eller han gillar cykelåkning
eller att det är ett billigt sätt att färdas.

En positiv sak med karantänen är att friluftslivet fått
ett stort uppsving. Ut i naturen, i sällskap med dina
närmaste. Eller – här varierar rekommendationerna
från land till land – med ett litet antal likasinnade.

Du och jag kan säga: Jag är nudis för att …

Naturism och Natur, det är så att säga två sidor av
samma mynt.

Men det betyder inte att andra kan ha andra skäl för
detta, minst lika bra.

—

Det är praktiken som avgör.

Naturdräkten är människans ursprungliga skepnad.
Gudarnas gåva till människorna.

– Där är en som inte har några kläder! En naken
människa, jomenvisst.

Naturism, nudism, nakenkultur är att njuta av sol,
vind, och vatten.

Varför krångla till detta? Det enkla är det bästa!
Låt oss bara travestera Strindbergs ord om rivandet
av gammal murken bebyggelse i Paris:

Att trivas utan kläder är en mänsklig urkraft. Nånting
medfött, något som tillhör det ursprungliga, det
mänskliga.

Här klär vi av oss för att få sol och luft,
är inte det tillräckligt.

Sedan kan vi som individer hamna i sociala sammanhang där det är nödvändigt, av olika anledningar, att klä på sig.
När det är för kallt – eller för varmt. När vi behöver
skyddskläder mot regn och rusk, mot djur och natur.
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Ett vanligt – men närmast obegripligt – argument är
att ”barnen kan se”. Alla vet vi ju att barn är medfött
naturliga och visar förståelse för det som är naturligt
– om de nu inte fått lära sig att nakenhet är något
hemskt och jättefarligt …
Ohyfsade tittare och otrevliga fotografer är en växande ”ohyra” i naturismens vackra trädgård. Många
kvinnor vill inte ta av sig ens på överkroppen, de
menar att de genast blir klassade som sexobjekt av
dessa osympatiska åskådare.
Nakenheten passar alla – nästan

Foto från Stora Idskär, 1960-talet

I bastun och i badkaret är ALLA naturister. Inom familjen och när man är i trevligt sällskap.

KULTUR JUL AUG NAKENKULTUR

Hemmavid, här behövs ofta ingen maskerad.

✸ Komfortabel Nakenhet

Och vid gymnastik och idrott är kläderna bara i
vägen.
Naket, komfortabelt, trevligt! Man klär sig bekvämt i
trivselklädsel.
När man ska bada i sjöar eller hav – då säger man
”Någon kan se!” och då är det förkylt med nakenheten. Då drar man på sig paltorna. Ibland blir det kläder som framhäver mer än de döljer. Då drunknar
komforten!
Påklätt, otrevligt! Man gör som (man tror) att andra
vill …
Och vi känner oss inte längre komfortabla. När någon kan se …
Vi naturister kan säga till klädbadarna: ”Vill du
bada insnörpt i tygsjok och band, gör det då för
allt i världen …”
Men, varför måste även jag bada med kläderna
på? Hur vore det om du också visade lite humanism och hänsyn?

Naturismen är den sunda idén om den komfortabla
nakenheten. Befrielsen från klädernas tyranni, för
att tala med professor Almkvist. Kläder är nödvändiga i vårt nordiska klimat, kläder kan vara bra i
många situationer och för många ändamål. Men när
de inte behövs, när de bara är i vägen, då borde vi
kunna ta av oss, om vi nu vill.

KULTUR

SEP OKT NAKENKULTUR

✸ Fri, glad och klädfri
SNF:s ordförande frågar i senaste Tillsammans (Nr
3 2020) … så varför upprör nakenheten vissa människor …

I många sammanhang, när vi är i sociala miljöer,
gäller ofta bestämda klädkoder. Vi går inte på fina
banketten i badbyxor. Inte i leriga arbetskläder i fina
butiker.Men när det är solig fritid och strålande väder, vid havet eller på sjöstranden, där andra går i
badkostymer, då kan det vara läge att plocka fram
naturdräkten.

Det handlar inte om textilare, det är organiserade
naturister, som hittar på ”egna regler”, det gäller
klädsel vid matbord och under gemensamma aktiviteter.
Det handlar om det tidstypiska fenomenet, som vi
under senare år kunnat läsa om i reportage från naturistområdena: Här tar man på sig när man äter …
Här i min husvagn får du inte vara naken ... Och
när det är fest …

Nakenheten som trivselklädsel
Det borde vara fokus i debatten. Och lite humanism
och hänsyn.
Många menar att framvisad nakenhet är sexuellt
hotande för andra. Människan är en sexuell varelse,
visst och sant. Men sexuell kan man förvisso vara
även med kläderna på. Den som påstår något annat
pratar i nattmössan.

Enligt INF:s minidefinition utmärks naturismen av
”gemensam nakenhet”. Det är detta, ingenting annat, som skiljer ut en naturistförening.
Kännetecknande för en naturist är att man har en
positiv syn på sin egen klädfrihet – och frånvaron av
kläder i sociala sammanhang.

Andra menar att nakna människor är så vederstyggligt fula att de bara av den anledningen måste förbjudas. Detta ytterst taffliga argument säger ingenting om naturisterna, men desto mer om naturismens vedersakare.
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När du och jag fryser klär vi på oss, det är helt okej.
Här är det inte fråga om detta. Här är det ”jag” som
säger: ”Nu klär du på dig för vi ska äta”.

Sverige behöver fler nakenbad, inte färre!
Sverige behöver fler naturistföreningar och fler naturistcampingar som värnar om friheten att verkligen
vara klädfri!

”Jag” ska bestämma om ”du” får vara klädfri, på ett
naturistområde väl att märka. För det har ”alla” bestämt.

KULTUR

NOV DEC NAKENKULTUR

✸ Dansk enkät till textilarna
Danske Naturister genomför en undersökning av
vad det är som textilfolk egentligen tycker är så förfärligt med nakenheten. Man vill veta vad klädfolket
anser om naturlig nakenhet. DN hoppas att svaren
ska ge ett resultat där man kan utläsa vad folk i allmänhet tycker om detta. De som redan är praktiserande nakenbadare ska inte svara på enkäten.
Spørgsmål om blufærdighed
Med nøgenhed mener vi ikke den seksuelle eller
iscenesatte nøgenhed, men den ’naturlige’ nøgenhed, som man f.eks. kan se på de danske strande.

Jämför med en nykterhetsförening där ordföranden
säger: Tjejer och grabbar, nu är det fest, nu gäller
inte vårt nykterhetslöfte, slå i glasen … Vi skulle
skratta oss halvt fördärvade över dessa nykterhetsvänner!
Nakenheten som något bra, något som vi alla vill ha
– det är naturismens lysande ledstjärna. Om vi tittar
lite tillbaka – och ut över världen – finns många exempel på föreningar, även för halvnakisar.
Naturisterna i Frankrike, på 1930-talet, var folk som
härdade sig i ur och skur med gymnastiska övningar i naturen, i minimal beklädnad. I Italien var helnaket förbjudet, nakenkulturens anhängare fick anpassa sig. I England fanns ”solbadarsällskap”, nakenhet på stranden men aldrig någon annan stans.

Du bedes forholde dig til følgende situation:
Forestil dig, at du er ude på en vandretur i skoven
en varm og solrig sommerdag.
Pludselig ser du længere fremme på skovstien en
splitternøgen mand komme gående imod dig. Du
bliver selvfølgelig overrasket og måske en smule utryg over den uvante situation, men den nøgne
mand ser afslappet ud og opfører sig helt normalt
som enhver anden gående i skoven, blot har han
ingen tøj på.
Hvordan reagerer du?
1. Vil du føle dig voldsomt krænket på din blufærdighed og måske skælde manden ud?

Denna Jantelags-naturism – ”Vi bestämmer, du ska
inte tro att du är nått ...” är ingalunda det enda problemet.
SNF har firat 60 år men det är inte mycket som
åstadkommits de senaste decennierna.
1970 – för 50 år sedan – öppnades i Piteå Sveriges
första skyltade nakenbad. Det var SNF:s dåvarande
ledning som kunde ta åt sig äran, under hela decenniet hade styrelsen arbetat intensivt mot detta mål.

2. Vil du vende om eller undgå at se på manden,
mens du passerer ham, f.eks. ved at kigge stift ned
i jorden eller til siden?
3. Vil du uanfægtet passere
manden, måske ovenikøbet hilse med en frisk
bemærkning?
Om du plötsligt möter en naken man …
Vår Arkivbild
Nedenfor følger nogle udsagn om manden. Tast
bogstavet ud for det udsagn, der passer på din tanke om situationen. Du må gerne taste flere bogstaver.

Pite havsbad, Sverges första skyltade nakenbad,
1970
Arbetet för att tillskapa möjligheter för att öppna nakenbad och naturistcampingar är fortfarande inskrivet i SNF:s stadgar. Men numera är det ”inget väsen, ingen ull”. Vi har fått uppleva att kommunala
nakenbad har tagit ner skylten – utan minsta knyst
från naturistorganisationerna. När Karlstads kommun för ett antal år sedan ville ha hjälp från naturismen med ett nytt nakenbad vid sjön Mangen var det
helt tyst – ingen naturistorganisation var intresserad.

a. Manden overskrider mine seksuelle grænser
b. Manden krænker min religion
c. Manden har en grim krop og burde derfor ikke vise sig
nøgen
d. Manden skræmmer mig
e. Manden er sej
f. Manden foregår med et godt eksempel i udbredelsen af
naturlig nøgenhed.

Skutberget i Karlstad, Viggeby söder om Linköping,
Tallparken i Öregrund …
Vi måste vända utvecklingen. Världen behöver mer
naturism, inte mindre.

KULTUR
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❏ HISTORISKA TIDENDER

pingplatsen och ta markområdet där naturisterna
håller till i anspråk.
Nakenbad i tiden
När ett officiellt skyltat nakenbad öppnades i Piteå
sommaren 1970 var det en enastående stor framgång för det svenska naturistförbundet. Nu var hjulet i rullning. Flera kommuner var intresserade.
SNF:s hårt arbetande styrelse hade lyckats få upp
nakenbad på dagordningen.

❏ För 50 år sedan − Sveriges första nakenbad
Nakenbadet i Piteå
För snart 50 år sedan, den 11 juli 1970, invigdes ett
skyltat nakenbad på kommunens mark vid Pite
havsbad. Det var det första officiella nakenbadet i
Svea Rike! Invigningen bevakades av ett stort
pressuppbåd.

Men samtidigt blev det stora förändringar i SNF-ledningen. Bertil Flood avgick som förbundsordförande
vid juletid 1970. Hans Lundström flyttade till USA
1971 för fortsatta studier efter sin doktorsexamen.

När Sveriges Naturistförbund instiftades, vid riksstämman 27 juli 1958 på Bohus Björkö, var målsättningen att som praktiskt resultat söka uppnå att institutioner och samhälle ställer lämpliga badstränder
och friluftsområden till naturismens förfogande.
SNF:s styrelse jobbade med stor entusiasm för att
leverera. Ändå dröjde resultatet. Bertil Flood från
Värends Naturistförening i Småland blev 1963 ny
ordförande i förbundet. Han var en handlingskraftig
person som ville förändra och förnya.
1969 valdes Hans Lundström till vice förbundsordförande. Hans var då 28 år, fil. lic. på väg mot doktorsexamen. En energisk ung man med goda kunskaper. Visste hur en slipsten ska dras.
Hans Lundström var ordförande för Naturistföreningen Stockholms Naturvänner – Idskärs-föreningen. 1969 hade NSNV och SNF:s förbundsstyrelse
täta kontakter med Piteå stad i Norrbottens län.

Hans Lundström startade 2006 NF Nat-Y-risten i
Sundsvall, nu Mittnaturist. Här ser vi honom på
bassängkanten i Uppsala 2011

Hans Lundström satte ihop ett brev som Bertil Sefbom, från sommaren 1970 sekreterare i förbundet,
skickade till Sveriges alla kommuner.

Kvar på banan blev Bertil Sefbom i Motala som
1970 startat Naturistföreningen Östergyllen. Enligt
vad han berättat för oss fick han i stort sett ensam
ordna med invigningsfirandet av de två följande
skyltade nakenbaden, Sandviken vid sjön Yngen
utanför Persberg i Filipstad och Ekerumsbaden på
västra Öland.

Den högtidliga invigningen av Sveriges första officiella nakenbad skedde den 11 juli 1970. Bertil Flood
med hustru Siv var inbjudna av Piteå stad att övervara evenemanget. Ceremonien fick senareläggas
två timmar på grund av en häftig regnskur.

Bertil Flood på ett foto i Piteå-Tidningen 1970

HISTORIA JAN FEB NATURISTPL Norrbotten

50-års jubel?
I sommar blir det halvsekeljubileum på naturiststranden i Piteå – om nu nakenbadet får vara kvar. Vi
berättrade i vårt föregående nummer om Piteå
Havsbads AB vilda planer att utöka den stora cam18

NATURISTEN

2020 MOT SOLEN

❏ En sund själ i en sund kropp

Lichtgebet (tillbedjan till ljuset),målad av Fidus,1914
Kommande år, 2021, startar den svenska naturismens 90-års jubel

Folk som söker erotiska äventyr finns lite varstans,
men sexualiteten sitter inte i kläderna – eller frånvaron av kläder. Naturismen handlar om att må bra,
att vara utan kläder i sol, vind och vatten; sund och
naturlig nakenhet. Det är BARA det!

Sommaren 1931 publicerade Stockholms Dagblad
en insändare: Bort med baddräkterna! Skribenten
bakom signaturen Naketbadare var boktryckaren
Olle Schmeling. Hans inlägg inledde en intensiv insändardebatt. Några debattörer föreslog bildandet
av föreningar för främjande av nakenbad. Schmeling manade intresserade att tillskriva honom under
adress Valdemarsvik.

HISTORIA NOV DEC Sverige

De flesta föreningsivrarna finns i Stockholm, den 2
september samlas tio herrar och två damer på
Ehrnfeldts gymnastikinstitut. Senare på hösten bildas Sällskapet för fri kroppskultur. Ordförande professor Johan Almkvist. Sällskapet beslutar att verka
i det tysta tills professorns bok om nakenkulturen
skulle utkomma av trycket.
I december trycker Schmeling ett ”provnummer” av
tidskriften Dagbräckning.
Nu finns alla bitarna på plats. I januari 1932 börjar
utgivningen av Dagbräckning som månadstidskrift.
Almkvists bok Hälsa och Nakenhet kommer ut i
april. På ett möte 27 april beslutas att tillsätta en interimsstyrelse.
I maj bildas Föreningen Hälsa genom Nakenhetskultur, HgN. Stockholms-Tidningen – Stockholms
Dagblad berättar 20 maj på första sidan om detta.
Rubriken är: Nakenkulturen startar.
Professor Almkvist säger att namnet återger rörelsens mål: Den kroppsliga och själsliga hälsan – där
är nakenhetskulturen en viktig del.
Almkvist återkommer många gånger till kulturen
inom Nakenkulturen, en sund själ i en sund kropp.
Detta vitala budskap gäller fortfarande! Naturismen
är ett friskvårdsprojekt för kropp och själ!
I dag möter vi rätt många som menar att naturismnudism-nakenkultur är något sexigt jippo, ett snabbköp, där man kan får diverse erotiska önskninger
tillfredsställda.
Så är det dock inte. – Det är viktigt att vi alla sunda,
glada, lyckliga nakenkulturister-nudister-naturister
är mycket tydliga med detta budskap.
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PANORAMA

Bara bröst – danska kvinnor vill bestämma själva

DANMARK

För bara några decennier sedan var det vanligt med
”topplöst” badande i Danmark – och även i Sverige.
Nu rapporteras från vårt broderland i söder att kvinnorna i ökad utsträckning väljer att bada med bar
överkropp. Utvecklingen med överdelens avveckling
har pågått i flera år. Heja Danmark!

Ö-turen går till Møn
Danske Naturisters ö-tur 2020 går till Møn som ligger i östra Danmark söder om Själland.
Møns Klint, med branta klippor på östra sidan är en
sevärdhet i trakten.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/nye-toploesetider-der-er-ingen-der-skal-sige-det-kan-jeg-ikke

Datum för turen är 12-14 juni. Inkvartering på Møn
Camping vid Hårbølle Strand, som det här veckoslutet blir en naturistcamping.

DN Fyn vandrade i bergen

TIDSKRIFT SEP OKT DANMARK

DN Fyn Vandring i Svanninge Bjerge och Bakker
genomfördes 1 augusti med 23 deltagare. Arrangemanget bestod av två moment. Första delen var en
guidad tur över 5 kilometer, som dock genomfördes
utan guide på grund av ett skadefall.

Rundvandring på Møns Brygghus och frukost på restaurang Kaj Kok – ”valfri påklädning” på båda ställen. Och en nakenvandring på Møns Klint, alternativt i Klinteskoven.
TIDSKRIFT JAN FEB DANMARK

Efter lunch med medförda matpaket var det dags
för andra etappen, halva styrkan vandrade vidare i
Svanninge Bakker. Övriga åkte med bil 2 km till
Faaborg och museet med Anna Syberg och kyrkan
med Jim Lyngvilds bilder. De båda besöken var textila.

Nakenbowling våren 2020
25 januari var årets första tillfälle i DN-bowlingen i
Haslev. 25 spelare på 6 banor, ett ökat deltagarantal
jämfört med tidigare bowlingar.
7 mars blir det ett ytterligare tillfälle, då kommer
Danske Naturister att diponera alla sju banorna under tre timmar. Anmälningstiden utgår 5 mars, är det
någon av våra läsare som vill bowla i Haslev 7 mars
gäller det att vara snabb i vändningarna. Annars
planerar DN fler sådana här evenemang, totalt fem
speldagar under 20/21.

Beretning Svanninge Bjerge den 1. august 2020
TIDSKRIFT SEP OKT DANMARK

Nytt digitalt medlemskort
Danske Naturister införde från 1 oktober ett nytt digitalt medlemskort. Betalning på webben, sedan
kommer medlemsbeviset som epostmeddelande.
Man skriver ut medlemskortet eller lägger in det i telefonen, som bildfil eller i en dokumentapp, exempelvis Adobe Acrobat.

Mer info finns på DN:s webb:
https://www.naturister.dk/blog/noegenbowling-tagerkegler/
TIDSKRIFT MAR APR DANMARK

Naken TV-attraktion
I dansk TV körs nu tredje säsongen av Date mig
nøgen. Det är en programidé som televisionen använt i flera länder. I England heter det Naked
Attraction. Det är par som träffas på scenen, helt
naturliga utan kläder.
Danske Naturister hade annonsen ute på sin webb i
höstas, men om några så att säga tvättäkta naturister är med i programmet vet vi inte.
TIDSKRIFT MAR APR DANMARK

TIDSKRIFT NOV DEC DANMARK

Naturmötet i Danmark

NORGE

Danske Naturister, i samarbete med Friluftsrådet,
planerade att delta i Naturmødet 2020 i Hirtshals i
mitten av maj. Men evenemanget blev avlyst på
grund av Coronakrisen. Istället ordnade DN ett
möte online. Här ser vi en video som publicerats på
nätet.

Skovly i Skogen
I sydöstra Norge, 4 km från Halden, inte långt från
gränsen till Sverige, ligger ”Skovly Naturist Center”.
Det är ett litet och naturnära naturistställe vid skog
och sjö.

Naturmødet – Online

Huset uppfördes 1905. I nutiden har tillkommet en
Hytte vid sjöstranden. Det finns ingen el, utöver 12
V för inomhusbelysning, inget indraget vatten.

TIDSKRIFT JUL AUG VHT DANMARK
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Bäddplatser finns i stora huset och tältplatser i trädgården. Inga platser för husvagnar och husbilar,
vägstandarden är låg.

UNG-treff på Sjøhaug
Norsk Naturistforbund ungdomsavdelning har årliga
träffar på Sjøhaug, naturistområdet utanför staden
Moss vid Oslofjorden. Alltid ”första helgen i augusti”.
Årets möte var det femte i ordningen. – I Norge är
man UNG-naturist till och med 27 års ålder.
37 deltagare bjöds på grillfest, nakenyoga, pentaque, sandvolley, dart och föredrag av filmskaparen Jan Dalchow med visning av filmen NAK-ED.
Mer om filmen:
https://www.nettavisen.no/livsstil/har-filmethundrevis-av-nakne-mennesker--jeg-onsker-frihettil-a-vaere-naken-der-det-er-naturlig/
3423968906.html

Men som sagt ett fagert naturistparadis I skön enkelhet.
Utländska turister njuter av den nordiska naturen
vid Femsjøen. Norska naturistförbundet har på
webbsidan ett klipp från Halden Arbeiderblad. Tillresta turister uttrycker sig I lyriska ordalag över friden och freden “på Skovly”. – Men även här kan vi
ta del av kommentarer till artikeln som publicerats
på nätet:
Här är det en efterlevande släkting till den man som
byggde Skovly 1905 som skriver:
Tror nok at broren til oldefaren min hadde
snudd seg i grava om han hadde visst hva som
foregår på eiendommen hans nå til dags….

TIDSKRIFT NOV DEC NORGE

FINLAND
Nakenmilen 2020 inställd
På grund av Corona-restiktionerna blir det inget nakenlopp i Padasjoki detta år.
Nästa tillfälle blir 18 juni, 2021, veckan före midsommar.
Men, det går förstås bra att starta träningen redan
nu, för att vara på topp om ett år.
http://www.nakukymppi.net/
TIDSKRIFT MAJ JUN FINLAND

1905 när Skovly byggdes var Sverige och Norge ännu
förenade i ett kungarike

Möten på Kristallstranden
Finländska naturistförbundets årliga sommarträff
ägde rum i augusti på campingen Säkylän Kristallirannassa, som ligger i sydvästra Finland vid den
stora sjön Pyhäjärvi. Även 2021 har FNF bokat in
sig på ”kristallstranden”.

Här på redaktionen tror vi nog att farfars bror kan
känna sig nöjd med att hans gamla bygge hålls i
god hävd, och att många trevliga naturister, från
Norge-Sverige och utlandet, här kan finna ro och
verderkvickelse.

TIDSKRIFT NOV DEC FINLAND

TIDSKRIFT MAR APR NORGE

ISEFJÆRLEIREN ER ÅPEN

ESTLAND

Den kända naturistplatsen Isefjærleiren utanför
Kristiansand, i sydligaste Norge, kommer att hålla
öppet denna sommar. Men det blir inskränkningar
och särskilda regler gäller. De som har rum eller
stugor måste kontakta värdfolket före inflyttning,
dagbesökare ska vända sig till receptionen innan de
går ner på stranden.

Naturistportal och naturistläger
En ny naturistportal för Estland är under uppbyggnad. Texten finns på flera språk, även engelska.
Avsikten är att ha ett naturistläger, Lake Camp, 31
juli-2 augusti i närheten av Pärnu. Det ska från 1
juni vara möjligt att resa till Estland. Men i övrigt
återstår att se om och hur lägret kan genomföras nu
i Coronatider.

Sjuka personer och de som varit i kontakt med smittade måste stanna hemma. Den som är i riskgrupp
behöver ”tänka extra väl” före eventuellt besök.

På webben finns också en stor undersökning om
naturismen i Estland och vilka naturistvanor folk kan
ha.

”Lägret kan komma att stängas med kort varsel”.
Innan Isefjærleiren blev naturistläger var det träningsläger för British Army, som här hade vinterövningar.

https://naturism.ee/en/survey-statistics/estoniannaturists-survey-2020/

https://www.scandinavianaturist.org/isefjar/?
fbclid=IwAR3eEibl4MLCIRbyIUjoQtNqJRlWHv3KMs
myWFUIAJVKKvZsr5u-eYG_MpQ

TIDSKRIFT JUL AUG ESTLAND

TIDSKRIFT MAJ JUN NORGE
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På Östersjökusten är det likadant. Där har kommunerna försökt hindra dem som har semesterhus och
egna våningar att komma, nu är detta upphävt. Men
stränderna vill man fortfarande spärra för alla utsocknes.

TYSKLAND
FKK Sport och aktiviteter för hela
familjen

TIDSKRIFTMAJ JUN

DFK, det tyska naturistförbundet, arrangerar 24 juli
till 8 augusti 2010 ”Sport och aktiviteter” på FKKCamping Ostsee. Det blir Ostseepokalen i pétanque, ringtennisturnering och Wikingerschach
(kubb), cykelturer, fotboll, barnets, cirkusskola med
mera.

TYSKLAND

Liten stad inför nakenbadförbud
Lychen är en liten stad i Uckermark, med bil halvannan timme norr om Berlin, 3 000 innevånare. Här
finns sju sjöar och staden har flera badplatser. Nakenbadandet har traditioner sedan 100 år tillbaka.
Nu har stadens myndigheter, utan någon anledning,
plötsligt infört förbud mot nakenbad.

Det internationella naturistloppet genomförs 1 augusti. Löpare får fritt tillträde till campingen och en
gratis övernattning.

Det är ett omtvistat beslut. En ledamot i stadsförsamlingen har redan avgått. Det påpekas att förbudet bara gäller de kommunala baden, överallt annars kan man näcka som man vill.

Arrangemanget ersätter Mee(h)r erleben som inte
genomförs 2020.
TIDSKRIFT JAN FEB TYSKLAND

Kroppsmedvetande med Adolf
Koch

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bizarrer-streit-inder-uckermark-wegen-nudisten-yoga-nacktbadenin-lychen-verboten/25936722.html

Detta anarika naturistinstitut i Berlin bjuder medlemmar flera verksamheter för att förbättra kroppskänsla och medvetenhet: Inproviserad dans, krokiteckning, meditation.

TIDSKRIFT JUL AUG TYSKLAND

Nakna läkare i Coronatid
Nakenhet används ibland för att protestera och för
att väcka uppseende. Det brukas också som symbol för utsatthet och för att man är ”illa ute”. Under
Corona-krisen har sjukvården satts på svåra prov.
Personal har tvingats arbeta utan skyddsutrustning.

Meditation och kontaktimprovation
Med utfångspunkt från våra nakna kroppar utforskar
vi i meditation och improviserad kontakt, ande och
kropp. Vi börjar med mediation för att framhäva
ande och kropp. Så utforskar vi människan i rummet. Improviserad kontakt i rörelse, i samklang med
musik uppstår kontakt med rummet, ensam eller i
grupp med musik.

I Tyskland har läkare, och annan personal inom
sjukvården, protesterat mot bristerna med ”nakna”
bilder.
https://www.dn.se/nyheter/varlden/tyska-lakare-klarav-sig-nakna-i-coronaprotest/

Aktteckning
För nybörjare eller mer förfarna. Du avgör själv om
du vill rita eller bli avritad – eller bådadera. I varje
fall är vi alla nakna.

TIDSKRIFT JUL AUG TYSKLAND

Arena Kampnagel i Hamburg visar
vild balett

Improviserad dans
Vi dansar nakna. Vi rör oss individuellt enligt
ögonblickets ingivelse. Vi följer impulser,
föreställningar, bilder, musik. Målet är att utforska
gränser för kroppsrörelse och nya former för att
berika dansens möjligheter.

Florentina Holzinger är en koreograf från Österrike
som producerar moderna och ganska vildsinta föreställningar. Denna sommar är hon i Hamburg och
deltar i Kampnagels sommarfestival.

TIDSKRIFTMAR APR TYSKLAND

Stängda stränder
För närvarande råder stränga Corona-restriktioner i
det tyska Förbundsländerna. Öarna i Nordfriesland,
Amrum, Sylt med flera, är spärrade för alla besökare utifrån. Samtidigt är det många som varje år brukar turista på dessa badöar. − Sylt är ju känt för sina
nakenbad, här öppnades den första skyltade nakenstranden år 1920.
Trots avspärrningen är det nu många tyskar som
trots allt vill ta sig ut till öarna. Att åka dit med egen
båt är en möjlighet. Andra har varit på Sylt tidigare,
som badgäster, och känner hotellägare och andra.
Nu vill de ha anställning som arbetsfolk, med jobbkontrakt på fickan kan man få inresetillstånd.

https://www.kampnagel.de/de/programm/3-tanz/
TIDSKRIFT SEP OKT TYSKLAND
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Vilda vildsvin i Berlin

Jultelevision i Tyska Demokratiska
Republiken

I Berlin finns många sjöar där man kan bada. Teufelssee i Grunewald i västra delen av storstaden är
en sådan, där finns även plats för nakenbadare.
Denna sommar har en flock vildsvin inriktat sig på
att stjäla mat från badgästernas packningar. Härförleden inträffade att en sugga med två kultingar norpade en plastkasse och rände iväg. Ägaren var en
nakenbadande man som genast kutade efter för att
rädda sitt bagage. Kassen innehöll en laptop, oklart
vad suggan tänkte göra med den.

I Östtyskland (1949-1990) var nakenbadandet populärt. På 1950-talet gjorde regimen ett försök att
förbjuda näckandet men det rann ut i sanden, så att
säga. Naturisterna badade vid sjöar och framför allt
vid de långa sandstränderna vid Östersjön. 23 december 1976 sändes i TV ett inslag där reportern intervjuar nakenbadare på stranden och ställer frågan
”Har ni redan köpt era julklappar”. Det hela avslutas
med käck allsång på stranden.

Det blev en bild som vandrade genom världspressen. Även svenska nyhetsmedia hakade på.

https://www.mdr.de/zeitreise/fkk-ddr-aussenseiterspitzenreiter-100.html

https://omni.se/a/4q5p7

TIDSKRIFT SEP OKT TYSKLAND

Nakna vandrare i blomkrukan
Mer eller mindre lustiga sakar att pryda blomkrukorna med, form av änglar, feer och annat, har alltid
funnits. Från Tyskland rapporteras nu att man kan
hitta även nakna vandrardockor – på pinne – att
sticka ner i blomkrukorna.
Tja, för all del, kan väl gå an. Men ännu bättre är
förstås nakenvandring i lite störra skala, ute i den
riktiga naturen.

TIDSKRIFT SEP OKT TYSKLAND

Olycka på vandringsleden
Under en nakenvandring med 30 deltagare i
Thüringen hände en olycka, när man passerade ett
klipputsprång där stigen bara var 40 cm bred. En
man, 76 år gammal, störtade nedför stupet, 70 meter ned mot floden Saale. Två män ur gruppen tog
sig genast ner till den nödställde. Samtidigt startade
en stor räddningsinsats med 40 man och en helikopter. Det var svårt att komma fram till olycksplatsen, arbetet pågick i flera timmar.
Det meddelades senare från sjukhuset att mannen
var ordentligt omskakad och hade många blåmärken, men att han klarat av händelsen utan bestående skador.

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1562743610564847&set=pcb.3193988367317
786&type=3&theater

TIDSKRIFT SEP OKT TYSKLAND

TIDSKRIFT NOV DEC TYSKLAND

Nakna fotbollslag på plan

NEDERLÄNDERNA

Även i Tyskland har fotbollen fått stora problem av
Corona, inga åskådare får komma till arenorna. Fotbolls klubbarna är förtvivlade och klagar över uteblivna intäkter. Men det finns också andra anledningar att göra uppror mot det bestående. Här kan
vi läsa (på engelska) om en demonstration med två
nakna lag som spelade en match på en plan i Stimberg, i norra delen av Ruhrområdet. Här gällde protesterna fotbollens kommersialisering, mutor och
bedrägeri inom toppfotbollen. Man ville slå ett slag
för naturligheten och enkelheten.

Maasvlakte Beach vid Rotterdam
Rotterdams hamn är den största i Europa. Nu pågår
en stor utvidgning för att kunna ta emot ännu fler
jättestora containerfartyg. Man bygger konstgjort ut i
havet vid floden Maas mynning – som ersättning för
förstörda badstränder ordnas en ny strand 7 km
lång, Maasvlakte Beach.
Stranden har tre stora parkeringar, P1, P2 och P3,
nakenbadet är norr om P1. 45 minuter med bil från
centrala Rotterdam.

Football players in Germany go naked in artist
protest
TIDSKRIFT SEP OKT TYSKLAND
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En reklamvideo:
https://vimeo.com/288711952

Samtidigt med hamnen byggs en vindkraftpark. När
anläggningen öppnas 2023 ska den förse 138 000
hushåll med el. Naturisterna tycker att vindsnurrorna kommer allt för nära nakenbadet. Kraftbolaget
säger att det närmaste tornet ska få en aerodynamisk propeller för att minska oljudet.

TIDSKR JAN FEB UNITED KINGDOM

Naturismen på frammarsch

TIDSKRIFT NOV DEC NEDERLÄNDERNA

Enligt uppgifter i tidningarna ökar nu naturismen i
England kraftigt. Isoleringen på grund av Corona
har inte bara ökat naturismen i hemmen, på balkonger och i trädgårdar. Även det brittiska naturistförbundet rapporterar att inkommande medlemsansökningar har ökat med 100 procent den senaste
månaden, det vill säga den tid då restriktionerna varit i kraft.

BELGIEN
Naked Wanderings i Mexico
Nick och Lins, det unga paret från Belgien, som driver sitt webbprojekt med information om naturismer
– och om sina resor till olika naturistplatser världen
över, var i Zipolite i Mexico när gränserna stängdes
på grund av Corona. Men de fortsätter att vara
mycket aktiva på nätet. Det finns mängder av information. Broschyrer om naturistländer. Information
av typen ”De tio största problemen för en förstagångsnaturist”. Sök på Naked Wanderings så hittar
du dem. Nick och Lins finns även på FB.

Andrew Welch från BN tror att utvecklingen kommer
att fortsätta även när restriktionerna hävs. Folk är
helt enkelt pigga på att pröva nånting nytt, säger
han.
På BN:s webb ordnas Yoga, kroki-teckning och
Naked Pub, och görs reklam för World Naked
Gardening Day den 2 maj.

TIDSKRIFT MAJ JUN BELGIEN

TIDSKRIFT MAR APR UNITED KINGDOM

STORBRITANNIEN

Clover Spa utan Spa

Naked heart walk

Från Birmingham och naturisthotellet Clover Spa
kommer nyheter med anledning av att Corona-rastriktionerna ändras. Hotell får åter ha öppet. Clover
Spa har också en badavdelning. Många naturister
kommer bara för att bada. Men bad får inte ha öppet!

Brittiska naturistförbundet är på G igen. Nu handlar
det om en hjärtlig angelägenhet!
BHF Naked Heart Walk ska äga rum i Painshill Park
i Comham den 20 juni 2020.

Ägaren berättar att hälften av hans inkomster kommer från badavdelningen. Öppnar han nu hotellet
blir det ekonomiska problem då spa-delen måste
förbli stängd.

Målet är att samla in pengar till forskning om hjärtoch kärlsjukdomar. BHF står för British Heart Foundation.
Deltagare ska betala 20 GBP, åskådare är också
välkomna, de betalar 10 GBP men de ska vara
”medföljare” till respektive deltagare. Varje deltagare
förväntas samla in pengar, minst 100 GBP, före loppet.
TIDSKR

JAN FEB

För närvarande inget bad hos Clover Spa
https://www.birminghammail.co.uk/whats-on/whatson-news/birmingham-nudist-clover-hotel-uncertain18473059

UNITED KINGDOM

TIDSKRIFT JUL AUG UNITED KINGDOM

London Naked Bike Ride 13 juni

British Naturism: Sunfolk

Den bäst organiserade – och vad deltagarantalet
beträffar populäraste – nakencyklingen i Europa är
WNBR London. I år är det dags den 13 juni. Det
finns flera startpunkter – olika långa distanser – att
välja mellan.

Naturistförbundet i Storbritannien öppnade 1 augusti en egen naturistplats, som kommer att drivas i
BN:s regi. Området ligger nordväst om London,
mellan St. Albans och Watford (korsningen M1 och
M25). Det finns stort klubbhus, kök, wc, duschar,
miniten, volleyball, pentaque, badminton, uppvärmd
pool, bastu, gräsmattor, camping med husbil, husvagn eller tält. Sunfolk är öppen året runt.

WNBR London Mer info finns här:
https://wnbr.london/
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Det är en gammal anläggning som BN nu tagit över.
Startåret var 1931; en av de äldsta naturistplatserna
i England.

Pub Chat
Life Drawing For Fun

TIDSKRIFT SEP OKT UNITED KINGDOM

Naturismen ökar med 100%
I Storbritannien har naturismen dubblerats under
pandemin. Restriktioner av olika slag har medfört
att friluftsliv – och annan naturism – blir ett friskt och
lockande alternativ. Och British Naturism är inte
sena att haka på trenden. En kvinnlig representant
lägger ut bilder från hemmanakenlivet på Instagram.

Även INF anlutna utifrån erbjuds deltagande, då använder man sitt INF-pass-nummer för registrering
och får ett kodord per epost. – Det finns också tillfällen som kostar 3 GBP för varje tillfälle.
https://www.events.bn.org.uk/onlineevents

Talespersonen Andrew Welch menar att folk har alltid gillat ”skinny dipping” och spa-badande, under
isoleringen har de både tid och möjligheter. Att arbeta naken hemma och vara naken i solen tycks ha
blivit nationens nya fritidssysselsättning.

TIDSKRIFT NOV DEC UNITED KINGDOM

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8315303/
More-people-trying-naturism-lockdown.html

IRLAND
Må bra naturism

TIDSKRIFT SEP OKT VHT UNITED KINGDOM

Våldets triumf

Det irländska naturistförbundet, Irish Naturist Association, arbetar påTwitter med att sprida naturismens budskap, Naturistm för mental hälsa:

Blackpool ligger vid havet i nordvästra England,
46 km norr om Liverpool. Standen som har 150 000
invånare är en gammal badort. I inomhusanläggningen Waterworld har naturister ordnat nakenbad
under många år. I mars 2020 riktade militanta demonstranter ett angrepp mot detta nakenbad. Skälet var att barn vistades där tillsammans med nakna
vuxna.
Naturismens idé är den gemensamma nakenheten,
att familjer, kvinnor och män är nakna tillsammans.
”Barnen kan se”, det är ett argument som nakenhatarna ofta använder. Men i Blackpool urartade protesterna fullständigt.

ACCEPTERA DIG SJÄLV

I september, när naturisternas badverksamhet skulle återupptas, meddelade badanläggning att naturistsimningen endast var öppen för personer 18 år
plus. Inga barnfamiljer fick delta. Naturisterna i England är – som alla förstår – mycket bekymrade över
detta. Badanläggningen må ha sina skäl, personalen vill inte mötas av våldsamma och vrålande demonstranter som hotar och vill förstöra badet, det
kan man förstå.
Det allvarliga är att man ger textilfanatikerna ett vapen att sabotera alla naturistbad, runt om i världen.

TIDSKRIFT NOV DEC IRLAND

FRANKRIKE
FFN 70 år – firas med nya reklamfotonFédération
Française de Naturisme, det franska naturistförbundet, fyller 70 år I år. Det ska firas med bland annat
nya naturistfoton som ska användas I en nationell
reklamkampanj. En första casting äger rum 7 mars I
Marseille.

TIDSKRIFT NOV DEC UNITED KINGDOM

Naturism på nätet

Arrangören föreslår en bild av en rund naturistkvinna.

British Naturism har stora framgångar med verksamheten online på nätet. För närvarande erbjuds
24 online-tillfällen per månad. Evenemangen ingår i
medlemskapet i BN, det är bara att gå in på medlemswebben och hämta kodorden.
Exempel
Naked Kitchen With Pam
Discussion with Andrew
Book Club with Austin
Coffee Morning Chat

Varpå en invändning genast kommer på nätet: Varför inte en rund naturistherre? Eller ett runt naturistpar?
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Och Fédération Française de Naturisme, det franska naturistförbundet, rekommenderar numera ingen
naturist att besöka Cap d’Agde.
TIDSKRIFT SEP OKT FRANKRIKE

Nakisfolk med ansiktsmask
Lázně Bohdaneč spa ligger 100 km öster om Prag
vid floden Labe (Elbe). I slutet av mars larmades
polisen till området då man siktat ett stort antal sprillans nakna soldyrkare. Nu var det inte nakenheten
som var problemet utan Corona-restriktionerna. I
tjeckiska republiken ska man bära ansiktsmask i det
offentliga rummet.

www.ffn-naturisme.com
TIDSKRIFT MAR APR FRANKRIKE

Topplöst – men inte hopplöst – på
stranden
På badstranden i Sainte-Marie-la-Mer utanför Perpignan, vid Medelhavet, inträffade för någon vecka
sedan en rätt bagatellartad händelse. Två patrullerande poliser uppmanades av en familj att gripa in
mot några kvinnliga badgäster som solade barbröstat.

Poliserna såg till att maskeringen togs på och manade naturisterna att respektera att enligt restriktionerna fick man samlas max två personer på samma
plats.
Even nudists must wear face masks, Czech Police
remind naked sunbathers

Denna åtgärd föll inte i ”god sand” som man skulle
kunna säga. Och polisen har kommit med en ursäkt, och klarat ut att det inte finns något hinder för
topplöshet på stranden.

TIDSKRIFT MAJ JUN TJECKIEN

SCHWEIZ

Nyhetsmedia i hela världen – även i Sverige – har
uppmärksammat händelsen. Och Frankrikes inrikesminister, Gérald Darmanin, säger på Twitter:
”Frihet är något värdefullt. Och det är bra att poliser
kan erkänna sina misstag”.

Naturistområdet Die Neue Zeit
I södra änden av Neuenburger See ligger naturistområdet Die Neue Zeit (den nya tiden) sedan 1930talet Platsen köptes in 1936 av Edi och Elsi Fankhauser-Waldkirch, invigningen var 1939.

TIDSKRIFT SEP OKT FRANKRIKE

Här lever naturismen under gammalt märke, utan
alkohol och tobak. Vegetarisk levnad är föreskriven.
Nu är det naturskyddsområde i södra delen av sjön
och myndigheterna har prövat om naturismen kan
fortsätta på platsen mot bakgrund av naturvårdens
krav. Det blev ett positivt avgörande, naturistområdet får vara kvar. Ledningen har redan vidtagit naturskyddsåtgärder och bara en liten bit av lägret ligger i strandområdet.

Corona Cap d’Agde
I media rapporteras nu att Coronaviruset har fått ett
lokalt utbrott i nakenmetropolen vid Medelhavet.
Cap d’Agde är, som alla vet, badstränder, campingplatser, hotell och båthamn där klädfriheten råder,
en naken stad, som man brukar säga. Området började byggas ut på 1970-talet och under det sista årtiondena har platsen ofta omtalats som ett mekka
för sex-turister. Andra menar att vi vanliga Svensson-naturister och barnfamiljer kan besöka metropolen om vi bara undviker en undanskymd del av
stranden där ”de små grisarna” håller till och skippar
de glamourösa nattklubbarna.

TIDSKRIFTJUL AUG

SCHWEIZ

SPANIEN
Baddräktsfria bad i Madrid

En märklig följd av sex-fixeringen är att ingen numera går naken på gatorna kvällstid. Här har sex-typerna i sina galanta kostymeringar tagit över, sägs
det.

Naturistförbundet i Spanien fortsätter med ”baddräktsfria baddagar”. I huvudstaden Madrid har man
för andra året i rad ordnat så att det är klädfritt under tre dagar denna sommar i tre kommunala bassänger.
När åstadkommer Sveriges Naturistförbund något
liknade i Stockholms badanläggningar?
TIDSKRIFTJUL AUG

SPANIEN

SERBIEN
Naturistvintern i Belgrad
I Ex-Jugoslavien var naturist-semester vid havet
inte något ovanligt. Naturistplatserna låg vid kusten.
När landet delades upp var det Kroatien som tog
över nästan hela kusten. I Serbien, i inlandet, fanns
i princip ingenting.
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”Naturistorganisationen i Serbien”, NOS, fick börja
om från början. 2017 öppnades ”Royal Wellness
Center” i Belgrad (Jugoslavien var ju kungarike på
1920-talet). Här hade man finsk bastu, rysk bastu,
ångbastu, jacuzzi, saltbad, vilrum, stor simbassäng.
I anslutning kafé och massage.

Hashtags som
#hikenakedday
#hikenaked
har tusentals bidrag från Australien, Skottland,
Schweiz och även från Nya Zeeland. Men som tur
är, enligt NZ Herald, håller nakenvandrarna i regel
till på avlägsna och sparsamt använda delar av leden. Men det är lite olika. För en del är alla dagar
nakenvandrardagar, inte bara 21 juni.

I denna anläggning är det öppet för naturister på
fredagar och lördagar kl 18-23.
Utöver detta ordnar NOS varje år några arrangemang där även naturister från andra länder deltar.

Rapporten från Nya Zeeland slutar: Happy trails,
until next year!

TIDSKRIFT JAN FEB SERBIEN

https://www.nzherald.co.nz/travel/news/article.cfm?
c_id=7&objectid=12244549

UKRAINA
Lite naturisthistoria i Österled

TIDSKRIFT JAN FEB USA

Black’s Beach

Kievs samarbetande naturister har en webbsida där
vi får en glimt av naturismens historia i östra Europa. Där säger man att naturismen i Ukraina – och
övriga slaviska länder – har sina rötter i gammal
hednisk religion. Det praktiseras magiska riter med
nakenhet som förenar människan med naturen.

AANR är den stora naturistorganisationen i USA.
Webbplats: aanr.com.
Där på webben finns en lista på fina naturiststränder i USA. ”Jämfört med Europa”, skriver AANR, ”är
det få nude beaches i Nordamerika”. – Men de som
finns uppskattas desto mer av naturisterna.

I det tsarryska riket förekom kring sekelskiftet 1900
folkliga nakenbad, även i de stora städerna.

Black’s Beach i La Jolla i Kalifornien inleder listan:

Under sovjetväldets första decennium kunde man
se nakna rabulister som inte skämdes för sin nakenhet. Stalintiden innebar förföljelser, naturister
fängslades och avrättades, detta på grund av sina
internationella anknytningar. Den enda egentliga
nakenstranden fanns i ett avsides hörn på Krimhalvön.

Nakenstranden är ”two miles long”. Den berömda
golfbanan Torrey Pines slutar hundra meter upp från
stranden. Och University of California-San Diego
ligger nära till. På 1970-talet var nakenbadandet på
Black’s mycket populärt, 60 000 besökare vissa dagar.
Utöver naturister besöks stranden av surfare och
glidflygare.

I Baltikum fanns nakenbad men separat för kvinnor
och män.

TIDSKRIFT MAR APR USA

Under tövädret på 1960-talet tillkom en del spontana nakenbad, på ensliga och svårtillgänglig platser.
Det första officiella nakenbadet öppnade 1989 utanför Riga. Sedan kom Silver Bor i Moskva, en strand
norr om Leningrad/Sankt Petersburg samt Hydro
Park i Kiev.

Florida på G
I USA är det olika lagstiftning i delstaterna, detta
gäller även nakenheten. Topless för kvinnor är tillåten i många delstater men totalförbjudet i andra.

Kiev Commonwealth of Naturists, KNC, bildades
formellt 1997 och blev 1998 anslutet till INF som representant för Ukraina.

Florida, the Sunshine State, har många fina badstränder, några nakenbadställen finns men det borde förstås finnas många fler.

http://knc.naturway.ru/h

Nu finns politiker som vill ändra på detta och göra
nakenbad lagligt i Florida. Skälet är ekonomiskt,
man vill öka tillströmningen av badturister.

TIDSKRIFT JAN FEB UKRAINA

USA

Tanken är god, vi som redan är ”bara” kan bara
önska lycka till!

Nakenvandrardagen 21 juni

TIDSKRIFT MAJ JUN USA

NZ HERALD berättar på webben om naken bergsvandring runt om på klotet. 21 juni – sommarsolståndet – är för övrigt utlyst som Naked Hiking Day.
Det passar bra för oss på norra halvklotet eftersom
det är årets längsta dag. Och anslutning finns långt
bakåt till uråldriga hedniska solritualer.

Disney retuscherar sjöjungfruns
stjärt
Den stora filmkoncernen har nu lanserat strömningstjänsten Disney plus. Då behövs mycket film
som kan erbjudas tittarna. Den gamla sjöjungfrunfilmen Splash från 1984 har åter plockats fram. Tom
Hanks och Darryl Hannah hade huvudrollerna. Men
det som gick an 1984 går tydligen inte an 2020. Dagens Nyheter berättar:

The Pacific Crest Trail, förkortning PCT, är en vandringsled längs USA:s västkust, 4 270 km från mexikanska gränsen till Canada. För att gå hela den
sträckan åtgår fem fulla månvarv, anses det. Enligt
en rapport i Outsider Magazine kan man här möta
svärmar av nakisvandrare på ”nakenvandrardagen”.
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Hennes nakna rumpa anses dock 2020 vara för
mycket för publiken och nu har den retuscherats digitalt.

europeiska traditionerna lever fortfarande kvar.
Dessutom är Goa ett känt turistmål och turister är
ofta mer intresserade av nakenbad än den inhemska befolkningen.

Sjöjungfrun Madisons hår förlängts digitalt för att
täcka mer, och hennes rumpa har suddats till istället
för att vara i fokus i bild.

Nu kommer rapporter om att naturister i Indien hade
en naturistträff i Goa 13-15 september 2019. Initiativet till mötet togs under NATCOM-konferensen
2019 som ordnades av naturistförbundet i Thailand.
Även ett naturistmöte i Taiwan ska ha genomförts.
Morjim Beach i Goa, där ska finnas möjlighet till nakenbad. På bilden ser vi dock bara påklädda badare.
Naturist meeting in Goa, India
TIDSKRIFTMAJ JUN

INDIEN

THAILAND
Naturismen expanderar!
Enligt en rapport i Federation Focus – INF:s engelskspråkiga information på nätet (6 nr per år) –
ökade naturistutbudet med 20 procent under 2019.
Detta sker samtidigt som turismen totalt i Thailand
minskar något.

https://www.dn.se/kultur-noje/disney-censurerarsjojungfrurumpa/

NAT, naturistförbundet i Thailand, arbetar mycket
aktivt för att främja utvecklingen och har stor del i
framgången.

TIDSKRIFT MAJ JUN USA

KANADA

Förbundet har en förteckning över alla naturistplatser. Endast ”naturistanläggningar”, absolut inga tillhåll för s k sexturister, tas med i listan.

Van Tan 80 år

TIDSKRIFT JAN FEB THAILAND

Kanadas äldsta naturistplats, Van Tan Club, firade
80 år i augusti 2019.

Naturismen i Thailand under stark
utveckling

Klubben finns i Vancouver, British Columbia och
grundades 1939. På den tiden fanns inte så många
privata bilar, besökarna kom med buss eller vandrade. Idag träffas medlemmarna på en annan plats, i
North Vancouver. Det finns inget klubbhus men
vedeldad bastu, badtunna, volleyboll-plan, badminton, hästskokastning, shuffleboard, krocket, barnleksaker, gräsmattor för solbad och skuggande träd.
TIDSKRIFTJAN FEB

Landets naturistförbund, under ledning av dansken
Gregers Moller (Møller), som också är med i INFstyret, är mycket aktivt på Internet.
Nu i Corona-tider ordnas aktiviteter för medlemmarna även på nätet; ”Social hours”, ”Duck race”, bingo, ”Scavenger hunt” − sistnämnda är en form av
skattjakt, deltagarna får en lista ned namn på saker
som ska samlas in, en tallkotte, ett lönnlöv etc. Det
kan även spelas på distans, då fotar man av sin insamling och skickar in.

KANADA

Vinter volleyboll
Vintern i Canada bjuder ofta på både is och snö.
Den välkända naturistplatsen Bare Oaks (Nakna
ekar) ligger utanför storstaden Toronto. Där är öppet
året runt. På vintern håller man på Bare Oaks
värmen med en volleyboll-turnering inomhus. Här
ser vi affischen som gör reklam för detta
sportevenemang.

NAT-webben använder en särskild webbsida, reglerna finns här: https://thailandnaturist.com/wpcontent/uploads/2020/04/MOOZ.pdf?
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=chat-with-nat-enjoy-it-nude
TIDSKRIFT MAJ JUN THAILAND

AUSTRALIEN

TIDSKRIFTMAR APR KANADA

INDIEN

Väggkalender med veterinärer

Naturistträff i Goa

Trots Covid har studenterna vid Sydney School of
Veterinary Science även detta år lyckats med sin
kalender. Vid fototillfällena tillämpades strikta regler
för avstånd och ansiktsmasker.

I Indien har vi tidigare haft någon enstaka rapport
om badstränder med sporadiskt nakenbad. Geografiskt har det handlat om Goa, ett område på den
västra kusten. Goa tillhörde tidigare Portugal och de
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Förbundstidskriften läggs ner efter
64 år
Tiderna förändras och det är inte längre ekonomiskt
försvarbart att ge ut en papperstidning. ”With a
heavy heart” har federation beslutat att lägga ner
Go Natural. Även den digitala versionen upphör.
Istället kommer gonatural Nudeletter att ges ut varannan månad. Detta nyhetsbrev sänds till medlemmarna, men det kommer också att bli möjligt för
icke medlemmar att ta del av utgivningen. Se NZNF
på Facebook.
https://www.facebook.com/102103297757/posts/10
157906115292758/

Behållningen går till understöd av behövande farmarfamiljer.

TIDSKRIFT SEP OKT NYA ZEELAND

https://clothesfree.com/f/veterinary-students-getnaked-for-charity

Video om Nakna trädgårdsdagen

TIDSKRIFT NOV DEC AUSTRALIEN

På andra sidan klotet lackar det nu mot sommar
och sol. På NZNF:s Facebook läser vi ett meddelande från Auckland Outdoor Naturist Club där man
bjuder in till besök på naturistområdet. Där finns förutom klubbhuset tre stugor att hyra.
https://www.facebook.com/102103297757/posts/
10158049578247758/

NYA ZEELAND
Världens sydligaste naturistplats
Längst nere på Sydön ligger Southern Naturally, ett
föreningsområde för ”Världens sydligaste naturisförening”. Klubben som numera heter Southern Naturally, precis som campingen, grundades 1959 och
har haft en del andra områden tidigare. Klubblokalen är en nedlagd skola som byggts om. I övrigt
finns pool, miniten, småstugor och plats för husvagnar och tält.

Nakna trädgårdsdagen uppmärksammas i slutet av
oktober på dessa breddgrader. Här ett videoreportage:
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/avidgardeners-pot-prune-and-bare-all-national-nudegardening-day?fbclid=IwAR0mWfONqHl8vaI3jAod5OXm_sC4qyKYLkQGI0BgVEBxYJx1lYZyAf3Za8Q

Klimatet på Sydön liknar det i Skandinavien. Längst
i söder, snöar det under ”sommaren” men är varmt
på ”vintern” (årstiderna på södra halvklotet är ju omvända mot vad vi är vana vid). Nu i Corona-tider
ordnas aktiviteter för medlemmarna även på nätet;
”Social hours”, ”Duck race”, bingo, ”Scavenger
hunt” − sistnämnda är en form av skattjakt, deltagarna får en lista ned namn på saker som ska samlas in, en tallkotte, ett lönnlöv etc. Det kan även
spelas på distans, då fotar man av sin insamling
och skickar in. Orten heter Aparima, ca 10 km från
Otautau, i ”Western Southland”.

TIDSKRIFT NOV DEC NYA ZEELAND

NAKTIV
Ett internationellt nätverk
Naktiv Net har funnits på nätet sedan 2004. Språket
är engelska. Kontaktadress är rich.inud@naktiv.net
Därmed är det klart att det är vår gamle bekanting
Richard Foley som är ”naktivisten” bakom detta nätverk.

https://southernnaturally.gonatural.nz/club.html
TIDSKRIFT MAJ JUN NYA ZEELAND

Nakna och stolta

Richard är engelsman men bor i München. Han ordnar de bekanta nakna alpvandringarna som brukar

Den 14 mars upplevde TV-tittarna i Nya Zeeland en
”nakenchock”. I programmet This Morning intervjuades ett splitt naket naturistpar, Pam Fraser and
Mark Bass. De berättade om en kampanj som startats för att påverka hur naturister och naturismen
behandlas i media och på annat sätt. ”Vi vill bara bli
accepterade som vi är, det är det viktiga”, sa de till
tittarna. (Just being accepted for who you are becomes really important.)

gå i de höga bergen i Österrike varje sommar. Och
han har skrivit och givit ut flera böcker.
Naked Hiking är ett samlingsverk, där finns flera olika berättelser om nakenvandring.
Our first real nude hiking handlar om Sverige, författaren är Olle Strand, även redaktör på webbtidskriften NATURISTEN.

https://www.nzherald.co.nz/entertainment/news/
article.cfm?c_id=1501119&objectid=12316666

Boken kom 2014 och finns att köpa på Adlibris och
Bokus. Språket är engelska.

TIDSKRIFT JUL AUG NYA ZEELAND

Nätverket Naktiv har som uppgift (eller Mission som
det heter på engelska)
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1 Stödja och uppmuntra nakna aktiviteter runt om I
världen
2 Lära samhället att acceptera den nakna kroppen
alla sammanhang
3 Avkriminalisera den nakna mänskliga kroppen.
Nätverket finns på Facebook och på
https://www.naktiv.net/join/
TIDSKRIFTMAR APR NAKTIV

INF
Internationella Naturistfederationen
firar 67 år
Idag ska Internationella Naturismen gratuleras! Idag
och varje dag på året ska INF-FNI gratuleras till den
roll det spelar i försvar, värdighet och spridning av
Naturism på internationell nivå.
Federação Portuguesa de Naturismo stöder INF-FNI-ledare.
Idag firar vi 67-årsjubileum av världens
största naturistorganisation.
Länge leve Naturismen, länge leve Internationella Naturistförbundet och dess president Sieglinde Ivo!
Från Portugal har denna devota hyllning inkommit
på INF:s sida på Facebook. Originaltexten är på
portugisiska och en del nyanser kan väl ha gått förlorade när texten översatts till svenska.
Helt överväldigande! Tråkigt att ingen kan berätta
vad INF och Sieglinde egentligen gjort för att förtjäna denna hyllning.
TIDSKRIFTSEP OKT INF

30

NATURISTEN

2020 MOT SOLEN

NATURISTENS
REDAKTION
redaktion@naturisten.se

UPPSALA
Olle Strand

https://naturistensite.wordpress.com/

LULEÅ
Per Lidman

www.naturisten.se

Webbtidskriften NATURISTEN finns på nätet sedan 2006.
Samtliga årgångar är utgivna som ebok pdf.
Kontakta redaktionen!
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