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Omslaget: Jörlanda dispensär, Stenungsunds kommun, uppförde 1936 en barnkoloni i Tollenäs. Innan dess hade kolonin hyrt in 
sig på gårdar. Ett trettiotal barn, många av dem från Bohuslän, tillbringade sex sommarveckor på kolonin. 1952 sålde man till 
Sundbybergs stad, som fortsatte verksamheten med Stockholmsbarn. Bilden är tagen i augusti 1937. 



Under tre års tid har Bohusläns museum studerat livet på kolonin i Bohuslän förr och nu 
– barnen, personalen, bryggorna, sovsalarna, minnena i berättelser och arkiv.  
Det här är ett sätt att berätta historien.

Vi vill rikta ett stort tack till barn, personal, berörda kolloarrangörer och informanter.  
Utan er hade vi inte kunnat genomföra det här projektet.
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Följ med på en resa till Bohuslän från Sveriges alla hörn. Resan sträcker sig 
över hundra år, från 1900-talets början och fram till idag, det tidiga 2000-
talet. Resenärerna är barn som skall till naturen, havet och den friska luften, 
liksom till vuxna som ska se till att barnen har det tryggt och bra under tiden 
de är bortresta. Vi ska åka på barnkoloni, vi ska på kollo!

till havet!

Vänster: Till gården Backa i Myckleby på Orust kom 
barn från Göteborg under krigsåren. Båtresan tog 
sex timmar och vid bryggan väntade en hästskjuts 
för vidare transport till sex koloniveckor.





Välkommen till Västerhavets barnkoloni – koloniernas koloni! Följ barnen och personalen 
som bor i huset Snäckan under en dag. Västerhavets barnkoloni finns inte i verkligheten 
men gör det ändå – det är där vi låter våra besök på kolonier formas till en enda gemen-
sam berättelse. Västerhavets barnkoloni är alla nutida bohuslänska kollon och samtidigt 
inget av dem. Barnen är alla barn och inga och ledarna är alla ledare och inga. Det finns 
ingen direkt koppling mellan barnen på bilderna och skeenden eller personnamn i texten.

Det är en typisk svensk sommar. Precis när kollosäsongen ska börja drar regn-
vädren igång. Man kunde kanske önska sig varmare och soligare väder, men nu 
är det kollo som gäller. Husen är städade och iordningställda, personalen är  
laddad för en ny säsong, den första gruppen barn har kommit. Nu börjar det.

Prat hörs inifrån rummen. I Snäckan, som huset kallas, vaknar man till ljudet av 
regn mot plåttaket. Ledarna Niklas, Ylva och Lisa går runt mellan rummen och 
ber att barnen ska komma ut i allrummet för frukost. I rummet Havstulpanerna 
bor tre av Snäckans femton barn. Linnea är tolv år, Amanda och Sandra är elva. 

Det är första gången Linnea är här. Hon reste med nattåget från en stad i norra 
Sverige för att komma hit till Västerhavets barnkoloni. Amanda har varit här 
två gånger förut och bor i en större stad några mil från kolonin. På Snäckan bor 
ytterligare tre tjejer och nio killar. De kommer från hela landet och är mellan 
nio och tretton år. De ska vara på Västerhavets kollo i två veckor. Några av dem 
har varit här förut men för de flesta är det första sommaren. I allrummet börjar 
frukosten. Det finns mycket att välja mellan på frukostbuffén: flingor, frön och 
russin, hårt och mjukt bröd, flera sorters pålägg, grönsaker och ägg.
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barnets århundrade

En paus i tillvaron

En paus från vardagen. En fristad. Man kan behöva det. Att få komma bort 
från en stökig hemmiljö eller få en sommarupplevelse som en sjuk förälder 
inte kan ordna. Att få se en annan plats, träffa andra barn och andra vuxna. 
Glömma oron i vardagen för ett par veckor. Många av de barn som idag 
åker på kollo har kontakt med sociala myndigheter. 

Även barn som har något slags funktionshinder kan få möjlighet att vistas 
en tid på kollo. Kollo är en plats för gemenskap och en möjlighet till utveck-
ling och kan också vara en del i ett stöd för barnens familjer att få mer kraft 
att tackla familjens svårigheter. 

På kollo ska barnen ha roligt och få uppleva nya spännande situationer och 
aktiviteter. En kollovistelse är ingen behandling eller lösning på problemet 
med jobbiga hemförhållanden, men det kan vara en insats för att stödja 
barn och deras familjer. Förhoppningen är att barnens självkänsla ska stärkas 
och de ska känna sig sedda och uppmärksammade av goda vuxna förebilder. 
Barnen ska vara trygga och deras familjer ska uppleva att de lämnar sina 
barn i goda händer.

– Jag växte upp under sådana förhållanden att jag behövde komma ifrån,  
berättar Magnus Johansson, barn på Majblommans koloni Galtarö sommar-
gård på 1970-talet. De sociala myndigheterna var nog alltid inkopplade när 
det gällde min uppväxt och jag tror att det var den vägen jag fick komma 
in. Jag var nog orolig inför första gången. Jag visste inte hur det skulle vara 
med de andra barnen och ledarna. Men det var som en fristad. Det var mer 
att man inte ville åka hem när man kommit dit. 

Sommar på landet för tusentals barn från staden

Under det gångna seklet har barnkolonier funnits på fler än hundra platser i 
det som tidigare var Göteborgs och Bohus län. Åtminstone ett sextiotal olika 
koloniarrangörer har gett tiotusentals barn en paus i tillvaron, även om de 
själva kanske inte skulle uttryckt sig just så. 
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I Sverige runt sekelskiftet 1900 var det många som hade svårt att klara 
ekonomin. Städerna växte och livet där var inte alltid lätt. Stora familjer 
samsades om utrymmet i trånga lägenheter, sjukdomen tuberkulos härjade 
och drabbade många. Möjligheterna för barnen att komma utanför staden 
på sommarlovet var små. Någon reglerad semester för arbetande föräldrar 
fanns heller inte. Det var inte ovanligt att barnaskarorna fick för litet att äta 
och många unga tvingades tidigt in i ett hårt arbetsliv för att försörja sig.

Men uppmärksamhet började trots allt riktas mot det svåra liv stadsbarnen 
ofta levde. Det fanns vuxna som ville göra något för dem. Med förebilder 
hämtade från andra håll i Europa började privatpersoner, framförallt från 
den tidens övre medelklass, engagera sig. Föreningar bildades för att hjälpa 
barn att komma ut ur städerna på somrarna och därmed var fröet till de 
första barnkolonierna sått. En av de första kolonierna i Sverige organisera-
des av Tyska skolan i Stockholm som 1883 sände ut arton folkskolebarn på 
en två månader lång skärgårdsvistelse. Året därpå bildades Föreningen för 
Stockholms skollofskolonier. 

Den första bohuslänska kolonin startades 1901. Det var Grängesbergs skol-
lovskoloniförening som skickade femton barn till Öddö utanför Strömstad 
på en två och en halv månad lång vistelse vid kusten. För ändamålet hade 
man köpt en liten stuga. Uddevalla skollovskoloniförening bildades 1903 
för att ”bereda sjukliga, fattiga barn i skolåldern tillfälle att under noggrann 
vård tillbringa några veckor på landet under sommarferierna.” 

Tanken var att en lång sommar vid havet i vacker natur med frisk luft skulle 
göra gott. Från början var det hela mycket enkelt och allt skedde med tillfäl-
liga lösningar. En föreståndare, ett par biträden och en kokerska anställdes 
och en grupp barn samlades ihop. Så hyrde man in sig på någon bondgård. 
Det kunde gå till som i Eskilsby i Härryda kommun, där familjen Johansson 
hyrde ut sitt bostadshus till Berggrens barnkoloni. Flickorna fick bo på första 
våningen och pojkarna på den andra. Johanssons flyttade ut i lillstugan.  

Bristen på utrymme var förstås påtaglig på många av gårdskolonierna. Ofta 
fanns ingen plats för barnen att leka eller ens sitta och äta vid regnigt väder. 
Vattenförsörjningen var ibland otillräcklig och de sanitära anläggningarna 
höll förstås tidens standard. Det kunde, kort sagt, vara svårt att förverkliga 
idén kring det hälsosamma livet på landet. 

Bland barnkoloniernas initiativtagare fanns både enskilda personer och 
föreningar som kyrkliga församlingar, nykterhetsföreningar och Röda Korset. 
På många orter fanns Barnens Dagsföreningar. En del av dem arrangerade 
barnkolonier i Bohuslän, bland annat hade Skövde Barnens Dagsförening 
en koloni på Bokenäset. Hyresgästföreningen startade 1930 Barnens by i 

Vänster överst: En tidig koloni inhyst i en liten 
stuga någonstans i Uddevalla kommun. Foto 
omkring 1915. Gårdskoloniernas barn tog ofta del i 
landsbygdens sysslor. De fanns på plats när hö och 
säd bärgades. 

Underst: Grängesbergs skollovskoloniförening 
startade 1901 Bohusläns första barnkoloni på Öddö 
i Strömstads kommun. Det första året vistades åtta 
barn på kolonin, tio år senare hade barnantalet 
vuxit till fyrtio. 
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Stora Höga, Stenungsund för att barn som levde trångt i städerna skulle få 
komma till sol, bad och frisk luft. Företag som ASEA och Marabou har haft 
kolonier i Bohuslän för de anställdas barn. Fackföreningar gjorde likadant. 
Götaverkens verkstadsklubb och Gamlestadens textilarbetare ordnade kolo-
nier för medlemmarnas barn. Ett stort antal kommuner startade skollovs- 
föreningar och skickade barn till den bohuslänska kusten.

Så kallade dispensärer gav vård åt tuberkulosdrabbade. För att mota sjuk-
domens utbredning startade under trettiotalet bland andra Kungälvs dis-
pensär en barnkoloni för barn från tuberkulösa hem i Sundhammar utanför 
Kungälv, Göteborgs och Mölndals dispensärers koloniförening en koloni i 
Gårevik på Orust och Första Majblomman en koloni på Galtarö i Stenung-
sunds kommun. – Jag testades positivt för tbc, så jag fick åka på koloni hela 
sommaren, säger Ann-Marie Andersson. Det var i mitten av 1940-talet.  
Jag tror faktiskt att jag blev frisk tack vare det.

Från välgörenhet till offentligt engagemang

Under den socialdemokratiska politikens frammarsch på 1930-talet ökade 
antalet barnkolonier. Allt fler arrangörer såg ett behov att ersätta vistelsen 
på bondgård med något annat och gårdskolonierna avlöstes efter hand av 
särskilt byggda anläggningar som bättre skulle lämpa sig för barngrupperna. 

En ny tid hade inträtt där stat och kommun gavs ett större ansvar gentemot 
medborgarna. Staten kom att intressera sig för hur kolonierna fungerade. 
1936 gav Statens fattigvårds- och barnavårdsinspektion ut ”Råd och anvis-
ningar för anordnande av sommarkolonier för barn.” Tio år senare infördes 
statlig kontroll av kolonierna för att garantera att allting skedde enligt de 
riktlinjer som myndigheten upprättat. I folkhemstankens anda inrättades 
statliga stöd för barnhem, daghem, lekskolor och barnkolonier. För koloni-
personalen fanns särskilda kurser att ta del av. De kolonier som inte levde 
upp till anvisningarna riskerade att förlora statsbidraget. Kolonierna hade sin 
största utbredning under 1930-1950-talet, då privatpersoner, kommuner, 
landsting och föreningar bedrev barnkoloniverksamhet runt om i landet. 

Under andra världskriget startades krigskolonier, som ofta tog emot barn 
från närområdet. Det var ransoneringstider och svårt att få maten att räcka. 
I Bohuslän kunde det handla om att hjälpa barn från fiskarsamhällen.  
Till gården Backa på Orust skickades barn från Göteborg. – Båtresan tog sex 
timmar och barnen inkvarterades i undantagsstugan, berättar Ruth Wesche, 
vars mormor och morfar tog emot kolonibarnen på sin gård. 

Det startades även kolonier för barn med olika typer av funktionshinder.  
I Skredsvik i Uddevalla kommun fanns under 1940-talet en koloni för döva 
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småbarn. Senare, under 1960- och 70-talen, drev Röda Korset en koloni för 
utvecklingsstörda barn i Svenshögen, Stenungsunds kommun.

De stora barnaskarorna på 1940-talet gjorde att behovet av koloniplatser 
ökade under 1950-talet. Vid den här tiden tonades de medicinska aspekter-
na av kolonivistelsen ner. I Socialstyrelsens anvisningar från 1954 påpekades 
att det viktiga var att ge barnen miljöombyte och rekreation.

Så långt hade barnkolonierna till stora delar varit en framgångshistoria. Men 
från 1960-talet byggdes inte längre några fler bohuslänska barnkolonier 
och inga nya arrangörer startade kolloverksamhet. Istället skedde en kraftig 
minskning. Rätten till flera veckors semester hade gett allt fler föräldrar mer 
tid med barnen sommartid och fattigdomen mildrades med hjälp av statliga 
insatser. Kolonierna förknippades allt mer med en föråldrad välgörenhets-
tanke. 1960 fanns 581 barnkolonier i landet – tio år senare hade antalet 
minskat till 372. Under 1970-talet avvecklades de flesta barnkolonierna. 

1998 hade Länsstyrelsen Västra Götaland en förteckning över sju anlägg-
ningar som betecknades som barnkolonier. Fram till 1999 hade länssty-
relserna tillsyn över kolonierna. På grund av ändrad lagstiftning och den 
överlag allt kortare vistelsetiden upphörde kontrollen. I och med detta kom 
istället benämningen läger användas för verksamheten. Av de arrangörer 
som listades hos Länsstyrelsen Västra Götaland 1998 drev alla någon form 
av lägerverksamhet även 2006. 

Ovan vänster: Tvättdags på gårdskolonin Backa 
kulle. Efteråt hängdes tvätten till tork på en häck.

Ovan: Skövde barnkoloni på Bokenäset i Uddevalla 
kommun byggdes 1939 och drevs i nästan tjugo år. 
Foto från 1960. 

Höger: Annedals barnkoloni ”Lyckebo” på Rör-
tången, Kungälvs kommun. Kolonin grundades 
av Annedals församling i Göteborg och användes 
1946-1975.
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Barnen badar i duggregnet. Alex springer ut på bryggan och hoppar i.  
Efter kommer Amanda, Linnea och Muhammed. De simmar mot bryggan,  
klättrar upp för stegen och så dyker de i, igen och igen. Några har tagit fram 
plastkajakerna och paddlar runt i viken och två barn försöker komma någon-
stans med en segelbåt. På bryggan står ledarna och ropar goda råd till barnen i 
segelbåten och förmanar de kajaker som kommer för nära simmarna. Sara och 
Nils fiskar krabbor mellan stenarna vid stranden.

– Nu är det dags att gå tillbaka till Snäckan! Snart är det lunch! 
Kajakerna dras upp på stranden och barnen packar ihop. Med handdukarna om 
axlarna beger alla sig den lilla biten från stranden till Snäckan. De går förbi de 
andra huslängorna, Musslan och Sjöstjärnan, och många av barnen stannar till 
och pratar med de barn som bor där. Ledarna har fullt sjå med att få med sig sin 
grupp vidare förbi grillplatsen och flaggstången och upp till Snäckan. 
 
Barnen sparkar av sig skorna i hallen. Några sticker in på sina rum och leker 
eller lägger sig i sängarna och pratar och läser. Nils och Muhammed sätter sig 
i allrummet och tar fram ett spel och bredvid dem sätter sig Amanda och Ylva 
med papper och kritor.
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Plan- och fasadritningar från 1944 för nybyggna-
tion av kolonibyggnad på Majblommans barnkoloni, 
Galtarö, Stenungsunds kommun. Sovsalar och 
dagrum/matsal upptar största delen av byggnaden. 
Personalens rum placerades mellan sovsalarna för 
kunna kontrollera liv och kiv om kvällarna. 



1�

klippor, brygga  
och våningssäng

Naturens och havets kraft

De flesta bohuslänska barnkolonier ligger vid havet i vackra vikar med skogs-
dungar runt om och en bit till närmaste granne. Att vara på kollo är att vara 
hemifrån och att resa bort från sin vardagliga miljö. För dem som åker på 
kollo är hemma ofta en stad. Att då resa ut på landet, till kusten blir något 
annorlunda, en kontrast.

– Att byta miljö är något gott i sig. Att få vara på natursköna ställen, att 
möta tystnaden, få se stjärnorna och uppleva mörker kan vara att vidga vy-
erna för den som bor i storstaden. Det blir en speciell samhörighet när man 
sitter tillsammans runt en lägereld om kvällen och sjunger och spelar gitarr, 
säger Eva Andersson, som är chef för lägerverksamheten i Göteborgs stad.

Bada, simma, segla, åka på hajker och spela fotboll. På kollo råder ständig 
sommar och så mycket tid som möjligt tillbringas utomhus. Synen på natu-
ren som förändrande kraft har lång tradition. Redan när de första barn-
kolonierna grundades ansågs naturen och ett hälsosamt liv utomhus i sol och
vid havet kunna stärka människors hälsa. Detta är något som även dagens 
ledare kan känna igen. Många av dem drivs av en övertygelse om att en tid 
nära hav och natur med fin gemenskap med andra barn kan påverka barnen 
på ett positivt sätt. De många gånger enkla kolonibyggnaderna berättar 
också om en verksamhet med starkt fokus på naturen utanför väggarna.

Kolonirörelsen var länge framför allt inriktad på att stärka barnen fysiskt.  
Näringsrik mat, vila, god hygien och friluftsliv med bad skulle tillsammans 
öka barnens framtida motståndskraft mot sjukdomar. Barn som var klena 
på grund av fattigdom och sjukdom var en tidens realitet. Efterlämnade 
dokument visar att barnsjukdomar och andra åkommor var vanligt förekom-
mande också under tiden barnen var på kolonin.  

Barn reser långt för att byta miljö och vara på kollo och så har det varit 
under de hundra år som barnkolonier funnits. Barn från Ludvika, Södertälje, 
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Örebro, Alingsås, Göteborg, Skövde, Karlskoga och många andra svenska 
samhällen har tillbringat sommaren på bohuslänska kolonier. 1930-talets 
dispensärläkare såg både för- och nackdelar med det långväga resandet. 
Västkustens luft ansågs ha gynnsam effekt på vissa sjukdomar, medan andra 
åkommor bäst kurerades med skogsluft. Resekostnaderna talade förstås 
emot de långa förflyttningarna, men placerades barnen på koloni i sin hem-
bygd blev det alltför många besök av föräldrar och släktingar, menade man. 
Men såklart har även mängder av bohuslänska barn tillbringat sommaren på 
koloni i Bohuslän.

En plats för många små

Att hyra in sig på bondgårdar fungerade inte i längden. Det var alltför trångt 
för de stora barngrupperna och ofta flyttade kolonin till en ny gård varje 
sommar. Lösningen blev att arrangörerna skapade egna anläggningar med 
hus ritade för just barnkolonins behov. Platserna som valdes ut var många 
gånger ganska stora markområden med sjötomt. En del kolonier byggdes 
upp kring befintliga gårdar som köptes in och kompletterades med fler 
byggnader. I andra fall köpte man ett stycke mark vid havet. Utomhusmiljön 
berikades med badplatser med bryggor, gräsmattor för lek, flaggstänger att 
samlas kring och eldstäder för grillning och mys. Förutom hus för boende 
och matlagning behövdes andra småbyggnader som dasslänga och bodar 
för ved och annan förvaring. Husen skulle komplettera utomhusmiljön men 
samtidigt vara enkla eftersom de bara användes sommartid. 

Så långt som möjligt borde barnkolonin påminna om ett hem, menade 
stockholmsarkitekten Theodor Kellgren, som 1920 tog fram en tidig ritning 
till en barnkoloni. Den stora expansionen av specialritade kolonier kom att 
ske från och med 1930-talet. Det var en tid då begrepp som rationell funk-
tion och standardisering ägnades allt mer tankemöda. Funktionalismen som 
byggnadsstil hade slagit igenom och den lämpade sig väl för barnkolonin.

Anläggningarna utformades med stöd hämtade i de ”råd och anvisningar” 
som Statens fattigvårds- och barnavårdsinspektion gav ut från 1936 och 
framåt. En kolonibyggnad fick rymma som mest 30 barn. Husen skulle vara 
byggda i en våning för att underlätta arbete och övervakning, men också för 
att skapa tryggare byggnader ur brandsäkerhetssynpunkt. Lokala arkitekter 
kom ofta att stå för ritningarna. Det blev som regel ganska enkla, lådlika 
former och ljusa, luftiga miljöer – en av långsidorna vändes gärna mot 
havet. Flera kolonibyggnader gavs en veranda med tak utmed långsidan och 
därmed en plats för lek de dagar då regnet föll. Fönstren var många för att 
göra rummen ljusa. 

Höger överst: Byggandet av Barnens by i Stora 
Höga, Stenungsunds kommun. Huset på bilden 
byggdes mellan två kullar med en portal under. 
Kolonin startades av Hyresgästföreningen i Göte-
borgs havsbadsförening som köpte in ett nästan 
8000 hektar stort markområde med strand. 1930 
stod de första husen klara. Målgruppen var barn till 
Hyresgästföreningens medlemmar. Till Barnens by 
kom genom åren tusentals stadsbarn från Göteborg. 
Koloniverksamheten avvecklades 1963, men året 
innan vistades sammanlagt 140 barn på kolonin. 
Anläggningen byggdes därefter om så att hela  
familjen skulle kunna semestra i Barnens by.

Underst: Efter att först ha hyrt in sig på olika plat-
ser byggde Götaverkens verkstadsklubb barnkoloni
i Orreviken, Uddevalla kommun 1938. Byggnaden 
är med sin lådliknande byggnadskropp tydligt 
funkisinspirerad. Hit kom barn till arbetare vid 
Götaverken i Göteborg. Kolonin avvecklades 1978 
och lokalerna användes sedan för lägerverksamhet.
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Barnens sovsalar var viktiga utrymmen, liksom matsalen, som också kunde 
användas som lekrum regniga dagar. Större kolonier hade som regel en se-
parat matsalsbyggnad flankerad av ett antal stugor med sovsalar. I närheten 
av sovsalarna lades gärna tvättrum, som kompletterades med tvättstuga 
och duschrum i källaren. Så kallade isoleringsrum användes för att skilja 
sjuka barn från resten av gruppen, men också för att ge eget utrymme åt 
barn som hade svårt att finna sig tillrätta. Personalen bodde separerade från 
barnen men delade ofta rum med varandra. Barnavårdsinspektionen rekom-
menderade att personalrummen lades så, att bus och stoj i sovsalarna kunde 
kontrolleras och stävjas. Föreståndaren bodde som regel i eget sovrum med 
kontor. I förråd och garderober stuvades sängkläder och linne. Det hände att 
kolonin försåg barnen med en overall eller andra klädesplagg. Än idag före-
kommer det att kolonin bistår med kläder och annan nödvändig utrustning 
under kolonivistelsen. 

Idéerna om hemmet som ideal levde kvar. Trivsel och hemkänsla borde 
prägla anläggningarna och deras inredning. Gardiner, dukar och sängöver-
kast användes för att skapa hemtrevnad, liksom tavlor med Carl Larsson- 
motiv. På en del kolonier hade man tagit fram porslin eller lakan med nam-
net på kolonin eller arrangören. Barnen fick egna lådor eller fack att ha sina 
personliga tillhörigheter i, en egen krok att hänga en handduk på och ett 
eget ställ för tandborsten.

Vänster: Sovsal på Grängesbergskolonin, Ström-
stads kommun. Varje barn hade sitt eget lilla 
utrymme där säng, stol och ett skåp utgjorde möb-
lemanget. 
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I matsalen fanns ofta en öppen spis, men egentligt vinterbonade var koloni-
byggnaderna som regel inte. Interiörerna var inredda betoning på funktion. 
För tiden moderna material som masonite, plywood, treetex och andra typer 
av träskivor användes gärna. Ibland drogs användandet av de nya materialen 
till sin spets. Välvda hus i treetex sattes upp på flera kolonier, bland annat på 
Galtarö i Stenungsunds kommun 1944. Husen levererades i färdiga bygg-
element och inrymde både sovsal, matsal och tvättrum. 

Många av barnkolonianläggningarna finns kvar idag. Mycket är sig fortfa-
rande likt och de som var på kollo på 1940- eller 50-talet skulle säkert känna 
igen sig om de fick se sitt gamla kollo igen. Bryggor kan vara upprustade 
och kanske utbyggda. Träd har vuxit upp, en hel del koloniområden har 
blivit lummigare med åren. Trots enkla material står många byggnader kvar.  
Men ombyggnader har skett. Först och främst eftersom regler har föränd-
rats vad gäller hygien i kök, men också för att standarden har höjts i hela 
samhället med vattentoaletter och duschar. 

Sovsalarna är numera bortbyggda och barnen sover tre-sex personer i varje 
rum, fortfarande killar och tjejer var för sig. Även toaletter och duschar är 
separata för tjejer och killar. En eller ett par ledare sover i egna rum i samma 
hus som barnen. Vissa kolonier har egna utrymmen för ledare. Inredningen 
är alltjämt enkel. Möblerna kommer från olika håll och tider med olika stilar 
och färger. De vittnar om barnkoloniarrangörernas knappa ekonomiska 
tillvaro. Barnen sover i våningssängar och har mycket litet utrymme för  
personliga tillhörigheter. 

Märks det då att anläggningarna är byggda för barn? Nej, nästan inte alls. 
Det är uppenbart att det är platser för många människor, men att det hand-
lar om barn avslöjas främst av detaljer som höjden på handdukshängare och 
tvätthoar, alla sällskapsspel på hyllorna och de schemafyllda väggarna.

För arrangörerna är det ett stort åtagande att äga en barnkoloni. Byggna-
derna ska skötas och klara alla krav som ställs på en modern anläggning 
med regler för brandsäkerhet, hygien och mycket annat. Idag har en del 
arrangörer olika slags verksamheter under en stor del av året och anlägg-
ningen behöver kunna användas höst, vinter och vår. Ovan: Våningssäng och handfat. Nutida interiörer 

från Grängesbergskolonin. 





Innan alla bryter upp för att gå till matsalen och äta lunch tar ledaren Ylva till 
orda. Hon pekar på det stora schema som sitter på väggen i allrummet. I rutan 
för dagen sitter en pappersgitarr uppnålad. 

– I eftermiddag ska ni få testa olika instrument och spela i rockband. 
Beskedet tas emot med blandade känslor av barnen. Ylva fortsätter:  
– Vi delar in oss i tre grupper så att alla får chansen att spela lite. För dem som 
inte spelar är det fotboll som gäller. Men först går vi och äter mat och sedan  
samlas vi utanför Musikgaraget.

I matsalen i Sjöstjärnan tar Muhammed emot i dörren och påminner alla om 
att tvätta händerna i tvättrummet innan de sätter sig vid bordet. Muhammed 
är matvärd idag och har dukat borden i matsalen med tallrikar, glas och bestick. 
Det är högljutt och stimmigt och ledarna ber barnen sätta sig och vara tysta. 
Det tar en stund innan barnen har satt sig på sina bestämda platser vid de tre 
borden i matsalen. Karin som är kock idag, kommer ut från köket och hälsar på 
barnen. Hon presenterar dagens lunch – panerad fisk med potatis och kall sås 
med flera sorters grönsaker som är uppdukat på en buffé. Det finns även bröd 
med smör och vatten att dricka. Idag är det barnen vid bordet i mitten som ska 
börja ta mat.
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dagens gång

Den organiserade dagen

Simskola, segling, pyssel och spa. Hajk, utflykter, ridning och grillkvällar.  
Dagarna på kollo är fyllda av aktiviteter och listan på allt som händer under 
några kolloveckor kan göras lång. Ibland vigs en hel dag åt en viss aktivitet 
eller tema. Varför inte en cirkusdag eller en baklängesdag? En discokväll 
förlagd till någon av de sista dagarna innan hemfärd blir en spännande 
höjdpunkt att se fram emot. En av tankarna med kollo idag är att hjälpa 
barnen till en meningsfull fritid genom att skapa och utveckla intressen.  
Hur ska man kunna veta vad man tycker om att göra eller har begåvning för 
om man inte har provat någon gång? På kollo kan man få göra saker man 
inte annars haft chansen att testa. 

– Jag vill att barnen ska få vara med om saker de inte får annars, som natur-
upplevelser och äventyr på hajk. Och jag vill att de ska ta med sig positiva 
upplevelser, minnen för livet, säger Daniel Breece, ledare på Göteborgs stads 
barnkoloni Klostergården 2008.

På kollo är det ordning och reda. Flera olika scheman sitter på väggarnas an-
slagstavlor. En dag på kollo är schemalagd med särskilda tider för aktiviteter 
och måltider. Störst plats tar översikten som talar om vad som skall hända 
de olika dagarna. Städningen har ett eget schema så att alla barn får städa 
något gemensamt utrymme utöver det egna rummet. Och så matsedeln 
förstås. Hemma lever en del av barnen i en vardag med få gränser och regler 
och har därför stora behov av att veta vad som kommer att hända härnäst 
och vilka regler som gäller.

Alla förväntas följa schemat och delta i aktiviteterna. Ledarna har ansvar för 
att tiderna hålls och för att alla är med. Med den inrutade och förutbestäm-
da tillvaron kan det vara svårt att få utrymme för plötsliga infall och påhitt, 
men dagarna innehåller samtidigt mellanrum där korta och kanske oväntade 
händelser och möten äger rum. 

Livet på kolonin har sedan länge rutats in av tider för uppstigning, måltider 
och sänggående. Barnkolonierna sågs tidigt som framgångsrika redskap för 
att förmedla fostran till barnen. Regelbundna levnadsvanor, disciplin och 
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ett gott umgänge med andra barn blev viktiga aspekter 
av vardagslivet på kolonin. Såväl idag som längre tillbaka 
i tiden har barnen också tagit del i hushållssysslorna. Idag 
kan det innebära att sköta städning och hjälpa till vid mål-
tiderna. Förr kunde det handla om disk och potatisskalning. 
Nuförtiden är köken moderna och det ställs stora krav på 
livsmedelshygienen. På grund av sådana regler kan barnen 
inte längre delta i köksarbetet på samma sätt som tidigare.

Men lika fyllda med olika aktiviteter som idag var nog inte 
gårdagens kollon, även om badet och vistelsen vid vattnet var 
viktiga sysselsättningar. Förutom måltider och morgon- samt 
kvällsgöromål var badningen mellan elva och halv två den enda 
fasta punkten på schemat för Göteborgs skollovskolonier 1936. 

– Det var inte någon organisation överhuvudtaget, menar Ann-
Marie Andersson som var på Galtarö vid mitten av 1940-talet. 
Varje dag var den andra lik på det sättet att vi gjorde vad vi hade 
lust till att göra. Mest var det ju sol och bad och det var väl det 
som det gick ut på. Sen hade vi måltiderna som vi skulle passa 
och dess emellan var vi fria.

Birgitta Kruus minns sin tid på Klostergården på 1950-talet lite annorlunda. 
– Man lärde sig simma, byggde kojor, hoppade hage och kajkade runt i båt. 
Vi hade fotbollsturneringar men tjejerna fick inte vara med i matcherna.

Sommaren på kollo var längre förr. Sex veckor var vanligt, men många 
kolonibarn tillbringade i stort sett hela sommarlovet hemifrån – från juni 
in i augusti. Från och med 1960-talet blev vistelserna successivt kortare i 
takt med att barnens föräldrar i allt större utsträckning kunde ta semester. 
Idag vistas man som mest två veckor på kollo. 

– Två veckors kollo räcker. Dagens samhälle är så annorlunda – bara att 
barnen är utan sina mobiler i två veckor är en stor grej, säger Daniel Breece.  
En dag i veckan är ringdag, då barnen får ringa hem till sina familjer. Före 
mobiltelefonernas intåg och innan telefonlinjerna drogs ut till alla kolonier 
hade man postdag en dag i veckan. Barnen fick skriva kort och ta emot brev 
och små paket.

Från gröt till tacos

Två lagade mål mat om dagen. Dessutom frukost och kvällsmat och där-
emellan kanske till och med mellanmål som en frukt eller en kaka man varit 
med och bakat! Fler måltider än många äter i sin vardag. Men på kollo är 

Ovan: En kollodag 1936 och 2008. Vid början av 
1930-talet var nästan sextio barnkolonier anslutna 
till föreningen Göteborgs skollovskolonier.

Höger överst: Många i ekan sommaren 1941. Håby 
dispensärs barnkoloni i Studseröd, Uddevalla kom-
mun. Här bedrevs koloni mellan 1932 och 1951. 

Underst: Barnkolonin i Berg, Stenungsunds  
kommun, var en bondgårdskoloni som upphörde  
vid tiden för andra världskrigets utbrott.
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Ovan: Viktökning var länge ett centralt syfte med 
kolonivistelsen och ett mått på koloniverksamhetens 
framgång. Anteckningsböcker fylldes med tabeller 
som också inkluderar vilka sjukdomar som drab-
bade barnen under kolonitiden. Många blev sjuka 
i allt från barnsjukdomar till blodförgiftning, som-
mardiarré och tuberkulosrelaterade tillstånd. En del 
sjukdomar spreds lätt från barn till barn i gruppen.

man noga med maten. Där serveras mat som man vet att barn gärna äter. 
När barnen själva ger tips till matsedeln står pizza, hamburgare, lasagne, 
tacos och korv med bröd högt på önskelistan. På kollo serveras dessa och 
många andra rätter med en fin salladsbuffé till och kanske också ett nybakat 
bröd. – Maten är mycket bättre än i skolan, menar Filip och Emma, som 
tillbringar sommaren 2008 på kollo.

Måltiderna serveras på fasta tider som sätter ramarna för dagen. Aktiviteter-
na sker mellan måltiderna. – Vad roligt vi har haft idag och så mycket vi har 
hunnit! Hemma hinner man inte så mycket och då äter man ändå inte fyra 
gånger, säger Maria, tolv år och på kollo för tredje sommaren i rad 2008.
Som Boel Hallberg, kock på Klostergårdens barnkoloni, uttrycker det: – Alla 
behöver mat och bra mat ger ork till annat.

Det ska vara ordning och reda vid måltiderna. Barnen sitter på bestämda 
platser och tar för sig av bufféerna i en särskild ordning. Men maten ska 
också stå för lite mys eller fest. Det är vanligt att man bakar tillsammans, 
gärna någon kaka till mellanmål. Ibland gör man utflykter och då händer det 
att maten tas med ut som färdkost.

Maten har i alla tider varit viktig på kollo, även om matsedeln uppdaterats.  
I början av 1900-talet var viktuppgång faktiskt ett av målen med en sommar 
på kollo. De fattiga och ofta undernärda stadsbarnen vägdes vid ankomsten 
till kolonin och sedan flera gånger under vistelsens gång. Alla var glada när 
barnen vägde mer vid sommarens slut än när de hade anlänt. 

– På något vis kunde man säga att verksamheten gick ut på att man skulle 
vara tjock, fet och brun. Något jag hade svårt att uppfylla, säger Maj-Britt 
Persson, kolonibarn på Öddö på 1930-talet. Ingenting hjälpte – jag ökade 
inte ett gram.
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De tidiga kolonierna som hyrde in sig på bondgårdar försågs med råvaror 
från gården – mjölk, ägg, grönsaker och rotfrukter. Gröt och välling var 
vanligt och man lade stor vikt vid att barnen fick i sig mjölk. Där det var 
ont om plats serverades maten ofta utomhus. Hos Johanssons i Eskilsby i 
Härryda kommun restes ett tält på gården där de trettio kolonibarnen intog 
sina måltider.

När särskilda anläggningar för barnkolonier växte fram hamnade både 
utformningen av matsalen och formerna för själva måltiderna tidigt i fokus. 
Matsalen blev en plats där vuxna och barn möttes. Personal och barn åt 
tillsammans, ofta vid småbord. Meningen var bland annat att förmedla 
trevliga bordsvanor till barnen. Matsalarna är fortfarande vanliga och barn 
och ledare äter alltjämt tillsammans. Stunderna vid matborden blir stunder 
av såväl lugna samtal som irritation och bråk. Men idag kan måltiderna 
snarare ses som en av dagens övriga aktiviteter än som förr en av få stunder 
för samvaro mellan vuxna och barn. Personal och kollobarn möts och umgås 
numera hela dagen lång. 

1944 gav Sveriges Barnens dagsledares förening ut en kokbok för barnkolo-
nier med en matsedel för sex veckor med tillhörande recept. Frukostens bas 
var gröt i ett antal varianter – havregrynsgröt, kornflingegröt, vattgröt, gra-
hamsgröt, mannagrynsgröt och rågmjölsgröt. Därtill serverades hårt bröd, 
men också lagad mat som pudding, korv eller pytt i panna. Middagen kunde 
bestå av pudding, fisk, soppa, stekt fläsk eller annat helt eller malet kött. 
Kräm av något slag utgjorde en vanlig efterrätt. Välling, puré eller filmjölk 
tillsammans med smörgås avrundade dagen när det var dags för kvällsmat.

I den centrala roll mat och måltider tidigare spelade fanns en motsättning. 
Barnens viktökning var av grundläggande betydelse, men samtidigt kunde 
koloniarrangörens ekonomi vara knapp. Det gällde alltså att servera mat 
som var både billig, riklig och närande. Kockarna på dagens kollon brottas
med samma dilemma: Bra mat till låg kostnad. Syftet är inte längre att 
barnen ska gå upp i vikt. Istället kan maten ses som en av de upplevelser 
barnen ska bli inspirerade och ta intryck av. 

– Jag lagar maten från grunden utan tillsatser och halvfabrikat, säger Bengt 
Reis, som är kock på Galtarö. Barnen tycker mycket om maten och jag hop-
pas att de ber om liknande mat när de kommer hem.

Vuxenvärldens hopp om en påverkan som stannar kvar när sommaren blivit 
höst och kollolivet tagit slut är en önskan som löper genom tiden. Den gäller 
inte bara maten i sig utan också hela den ordnade tillvaro som kollo erbju-
der och som måltiderna är en del av. 

Vänster: Matdags förr och nu. Det finns både 
likheter och skillnader mellan matsalen på Gränges-
bergskolonin 1921 och middagsmålet 2008.





Niklas får alla barn och ledare att samlas i en stor ring. – Nu gör vi Knuten! 
Hela gänget korsar armarna och håller fram dem. Med slutna ögon går alla lång-
samt inåt mot cirkelns mitt för att hitta två andra händer att ta tag i. Alla tittar 
upp och försöker lösa den mänskliga knuten utan att någon släpper taget.  
Det har blivit ett rejält trassel och skratt hörs inifrån knuten men också: 
– Aj, dra inte, din jävla idiot, det gör ont! Muhammed och Alex drar i varandra. 
– Det var ju inte jag som började, han knuffade till mig! Leken stannar av medan 
Niklas pratar med Muhammed och Alex. Efter en stund börjar Niklas om leken 
och en ny knut bildas och löses långsamt upp. 
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tillsammans

Gemenskap och kärlek

Att träffa kanske tjugo nya personer, barn och vuxna, vilken chans att få 
vänner och kanske till och med uppleva den första förälskelsen! Men hur 
ska man vara mot varandra? Hur ska man få två veckor på kollo att funka 
när man samlar femton barn och tre vuxna som inte känner varandra sedan 
tidigare och umgås intensivt dag och natt? För att stärka gemenskapen i 
gruppen leker barnen och ledarna olika lekar där samarbete för att lösa en 
uppgift eller bara umgås är målet. På kollo är den fysiska kontakten viktig. 
Ledarna kramar barnen och tar ofta i dem. Också barnen rör mycket vid 
varandra. Trygghet är grundläggande. 

Man kan också bestämma sig för några regler som ska gälla. Vad sägs om: 
man ska vara hjälpsam. Lyssna på varandra. Inte retas. Var och en lämnar sitt 
bidrag. Samlingen hamnar på väggen och blir en kompistavla, en överens-
kommelse som man påminns om när bråk uppstår. Vad var det nu vi tillsam-
mans kom överens om? I bästa fall blir stämningen så bra som tolvåriga 
Maria ger uttryck för:  – Här blir man inte retad, ingen ljuger utan man kan 
slappna av. Man blir inte kränkt.

På kollo ska alla kunna umgås med varandra oavsett ålder, kön och etnisk 
bakgrund. Barnen är oftast mellan nio och fjorton år. Det kan alltså vara stor 
skillnad på i vilket skede i livet man befinner sig. Barndom, förpubertet, mitt 
i puberteten, ungdom. Längre tillbaka i tiden var kolonibarnen ofta riktigt 
unga, mellan sju och tolv år. Fler killar än tjejer söker platserna på dagens 
kollo och läger. Arrangörerna arbetar aktivt med att få en jämn könsfördel-
ning i grupperna. De allra flesta aktiviteter är gemensamma för alla i grup-
pen. Ibland passar smågrupper bättre och ibland har tjejerna och killarna 
aktiviteter var för sig. 

Idag är man runt femton barn i en grupp och nästan all tid är gemensam 
och fylld av aktiviteter. Men samtidigt finns utrymme för barnen att söka 
varandra i egna relationer. Någon att prata med på kvällarna när man ligger 
i sin säng, någon att spela spel med, att hålla om på väg till matsalen, att 
samarbeta med i någon av aktiviteterna.
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– Nu som vuxen försöker man kanske passa in på ett mer medvetet sätt, sä-
ger Magnus Johansson, och minns sin kollotid på 70-talet. När man är barn, 
då blir det på ett mer omedvetet sätt. Man försöker smälta in, vara kompis 
och så där. Men självklart blev det sådana man inte fungerade ihop med.

Här finns också utrymme för förälskelse, en sommarkärlek som blir en kvar-
dröjande känsla. De där veckorna av intensivt umgänge eller sneglandet på 
någon som bor i ett annat hus, halvt oåtkomlig med avståndet. Ett sådant 
minne kan man bära med sig hela livet. 

– 1973 träffade jag Susanne, min första kärlek här, berättar Magnus. Det var 
också då jag fick min första puss av en tjej som jag var kär i och det var nog 
också henne jag dansade med första gången. Och det har jag med mig. Jag 
hade ett fotografi av henne men det har jag inte kvar, ett svartvitt fotografi. 
Långt blont hår. Det är så jag minns det.

En värld i världen

Kollo är som en värld i världen. När man är där försvinner världen utanför 
för en tid. Barnen och ledarna umgås intensivt och förutom några besök 
på en ridskola eller en brandstation så håller man sig på kolloområdet. 
Det egna, privata utrymmet är litet. Den egna sängen och kanske en låda 
för kläder och de få saker man har med sig hemifrån. Kollo är gjort för en 
grupp och nästan allt är gemensamt.

Vissa kompisar har man enbart de där korta veckorna på kollo. De flesta 
träffar man bara en gång i livet men tänk om man får åka på kollo nästa år 
och tänk om den där kompisen också är där då! Magnus berättar att det var 
svårt att hålla kontakten mellan somrarna: – Då var det tillbaka till det livet 
som man hade innan. Kanske träffades man nästa sommar här igen, om 
man fick komma hit. Det var så det var. Därför blev man ju alltid glad när 
man kom hit igen och det var någon man kände igen.

Men om man inte hittar någon eller några nära vänner och man ser att 
andra gör det, hur blir tiden på kollo då? Och om det värker av längtan efter 
familjen och kompisarna? Ledarna jobbar aktivt för att bryta barnens hem-
längtan och med att alla ska vara en del av gemenskapen. Men ibland går 
det inte att lösa. Det händer då och då att barn lämnar kollot och åker hem.

Kollo som jobb

Barnen ska vara trygga med varandra och med ledarna, de goda förebil-
derna, representanterna för vuxenvärlden. Ledarna är som regel mellan 
tjugotre och trettio år, både tjejer och killar. Många läser till socionom, 
lärare eller psykolog och arbetar på kollo för att få erfarenheter av ett socialt 
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arbete. Personalen ska kunna stå för och erbjuda en bredd i kunskaper och 
egenskaper. De ska upprätthålla ordningen och föra dagen framåt. Ta tag i 
konflikter, uppmuntra och motivera.

– Det är sjukt roligt att jobba på kollo, säger Daniel Breece. Erik Hogfeldt, 
också ledare, håller med: – Man får chansen att träffa fantastiska barn och 
lyssna på dem och vara med dem och få vara utomhus nästan hela tiden.

– När jag tänker tillbaka så var de vanliga människor, säger Magnus Johans-
son. Jag vet inte vad de hade för bakgrund, men när jag tänker tillbaka på 
det så kopplar jag ihop dem med sådana personer som lyssnar på National-
teatern. Sådana som brydde sig. Vad de egentligen hade för beredskap det 
vet jag inte. Men jag tyckte ändå att de tog hand om mig på ett bra sätt.
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Tänk att vara femtio barn samtidigt på kollo! Och kanske bara fyra ledare 
– en föreståndare, ett par biträden och en kokerska. Barngrupperna har 
under 1900-talets lopp varit betydligt större än de är idag. Kolonierna var 
länge arbetsplatser nästan uteslutande för kvinnor. 1939 rekommenderade 
Göteborgs skollovskolonier följande arbetsfördelning bland personalen: 
Föreståndarinnans uppgift var att ansvara för kolonin. Hon skulle också se 
till att barnen var sysselsatta och övervaka deras lekar. Hon var dessutom 
ansvarig för pengar, inköp och bokföring. Kokerskan hade förstås hand om 
matlagningen. Att hålla rent i kök och skafferi och kontrollera matvaruleve-
ranserna ingick också i sysslorna. Hade full vikt levererats? Biträdena deltog 
i de flesta av dagens situationer – lek, städning, tvätt och rengöring.

På stora kolonier fanns förstås mer personal och plats för fler yrkesroller. 
Majblommans barnkoloni på Galtarö utanför Stenungsund var en gång  
Bohusläns största. Vid mitten av 1940-talet tillbringade omkring 150 barn 
sommaren där. Föreståndarinnan bistods av en manlig lekledare och sim-
lärare. Till lekledarens uppgifter hörde att sätta de äldsta, mest rastlösa 
pojkarna i arbete. Var och en av de fem avdelningarna hade en biträdande 
föreståndarinna. Dessutom fanns två biträden och nio praktikanter. I köket 
arbetade förutom kokerskan två biträdande kokerskor och tre köksbiträden.

Även om personalens sätt att förhålla sig till barnen skiftat över tiden så är 
det barn och personal tillsammans som skapat de minnen av veckor eller 
månader av bad, lek och umgänge som lever och har levt hos så många. 

Ovan: Kokerskan, assistenten och föreståndarinnan 
vid gårdskolonin Backa kulle.

Ovan höger: Barn och personal på Håby dispensärs 
barnkoloni, Uddevalla kommun, samlas framför 
fotografen.





Efter kvällsmaten börjar nedvarvningen för kvällen. Linnea och Amanda går 
in på sitt rum och byter om till pyjamas och går sedan till tjejtoan och borstar 
tänderna.

– Nu är det dagboksskrivning! ropar ledaren Karin medan hon lägger in ved-
klabbar i öppna spisen i allrummet och slår en låga på tändstickan. Barnen 
släntrar ut från sina rum och lägger sig i de slitna sofforna. Linnea lägger sig i 
Amandas knä och de pratar och fnissar. Nils har lagt sig på golvet framför  
öppna spisen och tittar in i lågorna.

– Hur ska vi beskriva vad vi har gjort idag? Alex, du kan väl berätta vad du tycker 
har varit bäst idag?
– Att jag vann över Nils när vi spelade fyra i rad!, skrattar Alex
– Du ljuger, det gjorde du inte alls!
– Okej, Nils, säger Karin, vad tycker du har varit bäst idag?
– Jag tyckte om att spela trummor!
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låt kollo leva!

– Det låter som en dröm och det var som en dröm också, säger Ann-Marie 
Andersson och menar tiden på kollo i mitten av 1940-talet.

Historien om kollo är en berättelse om barns liv och situation i det framväx-
ande svenska välfärdssamhället. Barnkolonierna gav stöd åt barn som hade 
det svårt. Under det gångna seklet utrotade vi sedan tuberkulosen, gav den 
arbetande befolkningen möjlighet till flera veckors semester och såg till att 
näringsriktig mat skulle kunna finnas på alla familjers middagsbord. Inga 
svenska barn borde längre behöva återvända till skolan utan att ha roliga 
sommaräventyr att skriva uppsats om när terminen drog igång igen. De 
flesta kolonier lades ned, några omvandlades till kortare lägerverksamhet. 

Men ändå finns behovet av stöd kvar. Hundra år efter att de första bohus-
länska kolonierna startades finns fortfarande många barn som lever i famil-
jer med sådana problem att de behöver bli sedda och hjälpta av andra vuxna 
och av stödfunktioner i samhället. Fattigdom existerar också idag och gör 
det svårt för föräldrar att ge sina barn de upplevelser som klasskamraterna 
vänder åter till skolstart fyllda av.

Det finns också en annan grupp barn där behovet av stöd snarast ökar.  
Det handlar om barn med vissa typer av handikapp. Också här kan kollo  
eller läger vara ett bra sätt att stimulera barnens utveckling och bidra till  
att ge positiva upplevelser.

Behoven rimmar illa med bilden av kolonier som rivs och verksamhet som 
läggs ner. Det finns ändå organisationer och kommuner i Bohuslän som 
kämpar för att också i framtiden finnas till för barnen. Majblomman, som 
haft kollon på många platser i landet, har idag en anläggning kvar: Galtarö 
sommargård utanför Stenungsund. Man finansierar också många barns 
vistelse där. Göteborgs stad satsar på kollo- och lägerverksamhet och köper 
in anläggningar för att kunna möta den efterfrågan av platser som finns.

Om man väljer att tro på den förändrande kraften i en period nära hav och 
natur med fin gemenskap med andra barn och tillsammans med trygga 
vuxna, då borde det finnas en framtid för kollo. En möjlighet att bli något 
mer än en kort dröm under ett framrusande 1900-tal.





LÄS MER OM KOLLO!

Katarina Andersson & Lisa Jonsson: Västkustsommar – en inventeringsrapport
Här listas alla kända barnkolonier genom tiderna inom f d Göteborgs och  
Bohus län. Finns på Bohusläns museum.

Karl-Erik Anestedt: Grängesbergs skollovskoloniförening 100 år 

Solveig Hollari & Jan Holmberg: Kollo – århundradets sommarliv

Daniel Melchert: Skollovskolonier och semesterhem. I Skånska sommarnöjen, 
Skånes hembygdsförbunds årsbok 2004

Ann-Charlotte Münger: Stadens barn på landet – Stockholms  
sommarlovskolonier och den moderna välfärden

Stig Tornehed: Beda Hallberg och första majblomman

www.utgangspunkten.se/kollo

www.majblomman.se

Den som vill söka information om enskilda barnkolonier kan med fördel vända sig 
till kommunala och statliga arkiv samt föreningsarkiv. Bohusläns föreningsarkiv 
finns på Bohusläns museum. Här kan man också söka artiklar från dagspressen.  
Arkivsökningar kan också göras via webben, bland annat hos Nationella arkiv- 
databasen (www.nad.ra.se) samt Visual Arkiv (www.visualarkiv.se). En annan  
viktig kunskapskälla är hembygdsföreningarna.

Vad Vi är idag är Vad Vi gjorde igår. moderna Västra götaland är en satsning som handlar om att berätta 1900-talets historia. länsstyrelsen 
Västra götaland, VästarVet och göteborgs stadsmuseum arbetar tillsammans för att på olika sätt belysa det moderna samhällets kulturarV.




