
Sommarn kommer! 
Nu är snart sommaren här! I södra delen 
av landet är det badväder, i Mellansveri-
ge är det käcka typer som doppar mer än 
tårna, i norr finns det fortfarande snö kvar 
på sina håll, bastubad före doppet i älven 
kan vara en optimal lösning. 

Naturismen i Sverige 90 år 	 


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

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

– Det kan tyckas att namnet är väl långt 
och att det klingar lite egendomligt, säger 
professor  Johan Almkvist under ett sam-
tal med St. T. D:s medarbetare men vi ha 
likväl stannat vid det, då det anger vårt 
mål. Detta är den  kroppsliga och själsliga 
hälsan, och ett av medlen är just naken-
hetskulturen. Genom att på detta sätt slå 
fast varthän vi verkligen syfta tycka vi att vi 
garderat oss för folk, som fått för sig att 
rörelsen tillkommit för nöjes skull. Så är 
ingalunda fallet, nej, det gäller här en kul-
turrörelse, och som sådan skall den upp-
fattas.  
... 
– När det gäller en kulturrörelse, kunna 
icke alla, som så önska, intagas i före-
ningen. En gallring måste företagas. Me-
ningen är att denna gallring skall ske på 
ett enkelt sätt, samtidigt som inträdesan-
sökande erhålla noggranna upplysningar 
om föreningens mål och om det liv som 
dess medlemmar måste föra. Ty det måste 
göras klart för envar att det ligger  
allvar bakom, att det ej blir fråga om skoj 
eller kurtis. Och upptäckes någon som ej 
på ett just sätt deltar i rörelsen, blir han 
omedelbart utesluten. På denna punkt 
kan aldrig kompromiss eller hänsyn  
ifrågakomma. 
… 
Så välgörande och så viktig som na-
kenhetsrörelsen är för mänskligheten 
måste den till slut segra (vår betoning). 
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MEDELPAD &                       
ÅNGERMANLAND  
MITTNATURIST  har under vårterminen 
haft flera välbesökta inomhusbad i Alnö-
badet.  
Första baddatum i höst blir 4 september, 
övriga badtider finns på Mittnaturists 
hemsida.  
För premiärbadet  gäller att förstagångs-
besökare badar gratis, första gången de 
kommer till Mittnaturist i Alnöbadet. Och 
blir "första badet gratis" en succé, blir det 
kanske permanent, vem vet? 

Smackgrundet 

Mittnaturists mötesplats är Smack-grun-
det, ett skyltat kommunalt nakenbad i 
Timrå kommun. Stranden ligger i Indals-
älvens delta ut mot havet.  
Det är ett havsbad och vattentempera-
turen kan vara ganska sval. Det är också 
rätt långt att gå från parkeringen ut till 
nakenbadet.  
Föreningen har skaffat en del spel och 
idrottsredskap som finns ute på stranden  
- att användas av var och en som behöver 
extra rekreation. 
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Väster-Lövsjön 2009-2010 
När Sundsvallsföreningen bildades 2006  
fanns redan Smackis som nakenbad i 
Medelpad. Men Hans Lundström, före-
ningens ordförande, arbetade för att 
öppna ett nakenbad vid någon insjö; där 
är det regelmässigt lite varmare i vattnet 
än i älvar och hav.  
Detta lyckades 2009 då Fritidsnämnden i 
Sundsvall beslutar att Väster Lövsjön i 
Sättna blir skyltat nakenbad och att natu-
ristföreningen får ansvar för att driva 
badplatsen.  
Även sommaren 2010 fortsätter naken-
badandet. Men sedan kommer ett nytt 
beslut, nakenbadet skall upphöra. Det är 
en ny politisk majoritet i kommunen och 
ett parti lyckas infria sitt vallöfte att stänga 
nakenbadet.  
Smackgrundet i Timrå kommun var åter 
det enda skyltade nakenbadet i Medel-
pad. 

Nytt nakenbad i Sundsvalls 
kommun? 
Mittnaturist tar upp projektet med ett 
nytt nakenbad,  i första hand vid en insjö. 
Om det inte går att hitta någon lämplig 
sjö kan ett ställe vid havet, eller någon 
älvstrand, bli aktuell.  

Sundsvalls kommun har 
fått frågan och  undersö-
ker de möjligheter som 
finns.  Också föreningen 
kan komma med förslag. 
Har Du något tips? Hör av 
dig till Mittnaturist! 

NATURISTFÖRENINGEN MITTNATURIST 
nfmittnaturist@outlook.com 
www.mittnaturist.com 
BANKGIRO 208-5728 

mailto:nfmittnaturist@outlook.com
http://www.mittnaturist.com/%23_blank


HÄLSINGLAND &       
GÄSTRIKLAND 
I Hälsingland finns fyra etablerade na-
kenbad: 
Hudiksvalls kommun 
Fönebo 
Detta "naturbad" ligger väster om Föne-
bo Camping. Parkering vid en mötesplats 
på vägen, sedan genom skogen ner till 
stranden. 

NV Hölick på Hornslandet  
Man åker mot sydspetsen på Hornslan-
det, förbi "Hölick 1" och 50-skylten. Före 
30-skylten finns en parkering på höger 
sida av vägen.  

Ljusdals kommun 
Torön 
Parkering och buss-hpl öster om Ljusnan, 
gångbro ut till ön. Servering och textilbad 
på sydsidan. Nakenbadet är på utsidan 
mot älven. 

Söderhamns kommun 
Stenöorn  
Stenö Camping (textil) ligger i Sandarne 
strax utanför Söderhamn. Det finns "pri-
vat" skyltning som visar vägen till naken-
badet på norra sidan. 

I Gästrikland känner vi inte till något na-
kenbad. Har Du något tips?  
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UPPLAND 
Älvkarleby kommun (C-län) 
Rullsand 
Norra hörnet av den långa stranden vid 
Rullsand är skyltat som nakenbad. Cam-
ping och stugby (textil). 

NATURISTFÖRENINGEN GÄVLE DALA 
Årsavgift 50 kr 
KONTAKT: Olle 073-252 72 60 
nf_gavleborg@icloud.com 
BANKGIRO c/o Nakenkultur 
BG-214-3501 

Norrtälje kommun (AB-län) 
I Roslagen finns Sveriges nordligaste na-
turistcamping, Skeppsmyra, som ligger 
längst söderut på Väddö-Björkö. Det 
finns husvagnsplatser, tältplatser, en stu-
ga med 4 bäddar och en brygga för gäs-
tande båtar. 

Östhammars kommun (C-län) 
I Öregrund, Tallparksbadet, fanns ett skyl-
tat nakenbad (klippbad) men skyltarna 
har tagits ner. Men nakenbadet fortsätter, 
rapporteras det. 
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Uppsala kommun (C-län) 
Nakenbadet på Fjällnora, 25 km öster 
Uppsala, har varit på tapeten de senaste 
åren. Ännu har dock ingen flyttning eller 
avveckling skett, denna sommar ska det 
bli precis som vanligt. 
Det är viktigt att vi tar vara på de na-
kenbad som finns. Alla naturister som 
har vägarna förbi Uppsala i sommar 
bör göra ett besök ute på Fjällnora.  

NATURISTFÖRENINGEN NAKENKULTUR 
Årsavgift 210 kr per par eller enskild. In-
ternationellt INF-medlemskort och SNF-
tidskriften Tillsammans, 4 nr per år 
KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60 
nakenkultur@naturistforbundet.se 
BANKGIRO 214-3501 
Uppsalanaturist  
KONTAKT: Eva & Olle 073-252 72 60 
Uppsala_naturist@icloud.com 
BANKGIRO 214-3501 

NakisPosten - Medlemsinformation för  
NF Nakenkultur, Uppsalanaturist, 
NF Gävle Dala och NF Mittnaturist 
Redaktör & Ansvarig utgivare  
Olle Strand 073-252 72 60 

WEBBTIDSKRIFTEN NATURISTEN 
https://naturistensite.wordpress.com 
ELLER  
www.naturisten.se

mailto:nakenkultur@naturistforbundet.se
mailto:Uppsala_naturist@icloud.com
https://naturistensite.wordpress.com
http://www.naturisten.se

	Sommarn kommer!
	Naturismen i Sverige 90 år
	MEDELPAD &                       ÅNGERMANLAND
	Smackgrundet
	Väster-Lövsjön 2009-2010
	Nytt nakenbad i Sundsvalls kommun?
	HÄLSINGLAND &       GÄSTRIKLAND
	UPPLAND

