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Han tok teologisk embetseksamen i 1949, ble ordinert til prest i 1951, 
tok doktorgraden i teologi i 1955 og i idéhistorie i 1959. Han har bl.a. 
vært stortingspolitiker for Høyre, professor i Oslo og Strasbourg, og 
biskop i Borg og Bjørgvin.  
 
Per Lønning var medlem i NNF/ONF fra stiftelsesåret 1963 og var en 
av våre mest trofaste medlemmer. Hver lørdag, høst, vinter og vår 
møtte han opp på Linderud bad i Oslo. Der tok han sine faste 

svømmelengder i bassenget og var en ivrig diskusjonsdeltager i badstuen.           Foto Erlend Berge 
Der satt vi tett og sosialt, side ved side, naturister fra alle lag i befolkningen.  
Per fortalte gjerne fra sine mange opplevelser i inn- og utland og han humret godt til andres innslag i 
diskusjonene. I mange år hadde han også sin kone Ingunn med til Linderud, også hun var et herlig, 
frittalende medmenneske i miljøet. Om sommeren var Per også ofte å se på Huk fristrand på Bygdøy.  
 
I et intervju med undertegnede i desember 2011 fortalte Per at han var født som naturist. Han vokste 
opp i en familie der det å være naken ikke var forbundet med skam og han fortalte at han i 
ungdommen opplevde en herlig frihetsfølelse ved å bade og sole seg naken.   
Da andelslaget Sjøhaug naturistsenter på Jeløya ved Moss ble stiftet ved årsskiftet 1979/80, var Per 
en av de mange som støttet tiltaket. Dette førte til en rekke avisinnlegg som bokstavelig talt satte 
naturismen på kartet.  
 
Om dette sa Per: ”At enkelte aviser i sine reportasjer om naturistsenteret på Jeløya har vært mer 
opptatt av min person enn av saken, synes jeg vitner om mangelfullt perspektiv. Dagens naturisme er 
en befriende renslig bevegelse som fortjener oppslutning og støtte – også fordi den kjemper for klare 
spilleregler med respekt for den annen parts rett til å beholde sin form for friluftsliv uforstyrret.” 
 
I boken ”Seksualitet og frihet” (Per Lønning m.fl. Aschehoug 1966) skrev Per med sin personlige stil: 
”Vår tids badedrakter avgrenser nærmest med minutiøs nøyaktighet visse strategiske kroppssoner og 
bidrar dermed  - på en helt annen måte enn århundreskiftets altskjulende kjempesekker – til å 
fremheve seksualorganene som noe ganske for seg. Jeg må medgi at jeg ærlig har spurt meg selv om 
ikke avskaffelse av badedrakter overhodet ville føre til en sunnere, mer uanstrengt og mer 
menneskelig innstilling til menneskekroppen – og til menneskelivets fundamentalfunksjoner.”  
 
Dette sitatet er dessverre like aktuelt i dag som da det ble skrevet for 50 år siden! 
Vi vil huske Per for hans uredde innspill og hans store engasjement for naturistsaken og hans 
velformulerte innlegg i diskusjonene i badstuen på Linderud bad. 
 
Vi lyser fred over Pers minne. 
 
 
Elisabeth Åril  
(tidligere leder i ONF) 


