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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
Bohusläns museum har inom projekt Västkustsommar kartlagt barnkoloniverk-

samheten i fd Göteborg och Bohus län (exl Göteborgs kommun). Projektet har fått 
ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen Västra Götaland och är ingår i Riksantikvarieämbe-
tes satsning Det moderna samhällets kulturarv. 

Undersökningen har visat att barnkoloniverksamheten har varit mycket omfattan-
de. En uppskattning pekar mot att tiotusentals barn har sänts ut i vårt område till ett 
stort antal anläggningar. Genom kartläggningen har 110 platser påträffats där barnko-
loniverksamhet har förekommit och/eller fortfarande förekommer. Vi har funnit kolo-
nier i samtliga kommuner inom området med enda undantaget för Partille kommun. 
Koloniverksamheten i vårt område sträcker sig från 1902 och fram till våra dagar. Vi 
har funnit ett sextiotal olika aktörer som drivit verksamhet inom området. Bland aktö-
rerna förekommer framför allt kommuner, dispensärer, föreningar, kyrkliga försam-
lingar, företag och fackförbund. Barnen som tidigt sändes på koloni var ofta barn från 
tuberkulösa och/eller fattiga familjer. Under senare år är det fortfarande barn från 
ekonomiskt utsatta familjer men även barn med behov av särskilt stöd på grund av 
fysiska eller psykiska funktionshinder. 

 
De platser dit kolonierna sändes kan i stort indelas i två typer. Den första typen av 

barnkolonier består i att koloniarrangörerna hyrde in sig i byggnader på olika bond-
gårdar. En del av dessa hyrdes för kort tid, en säsong i taget, medan andra köptes in 
och byggdes om och till för att på så sätt anpassas för verksamheten. Den andra 
typen av koloni är anläggningar uppförda speciellt för barnkoloniverksamhet. Dessa 
anläggningar är väl genomtänkta och har en klar rumsindelning både inom och ut-
omhus för sömn, mat och lek.  
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InledningInledningInledningInledning    
 
Vad tänker du på när du hör orden barnkoloni eller kollo?  
Sommar, sol, bad, skrattande barn och utomhuslek? Och det har förstås varit en 

stor del av livet på kollo. Det är dessutom väldigt många människor som har associa-
tioner till kollo, för verksamheten har varit synnerligen omfattande och sträcker sig 
från sena 1800-talet, över hela 1900-talet och in i våra dagar. Människor som bär 
minnen av att som barn ha varit på koloni eller alla de som i unga år var ledare på 
kollo, alla föreståndarinnor och kokerskor. Och de som har bott i närheten av de 
platser dit horder av ungar kom varje sommar och de som levererade mat och andra 
förnödenheter till kolonierna. Barnkoloniverksamheten har haft så stor omfattning att 
den kan ses som en av 1900-talets kollektiva erfarenheter. 

Hur har då kolloverksamheten sett ut just i vårt område? Från vilka platser har alla 
dessa människor gjort sina erfarenheter, var är minnena skapade? Hur har det sett ut 
där de har varit? Vilka var alla dessa barn och varifrån kom de? 

Denna rapport presenterar resultaten av det projekt som Bohusläns museum drivit 
om barnkolonier i fd Göteborg och Bohuslän (exkl Göteborgs kommun). Projektet 
har fått ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen Västra Götaland och ingår i Riksantikvarie-
ämbetets satsning Det moderna samhällets kulturarv. 

Ett stort tack till alla er som visat engagemang och bidragit med era kunskaper om 
vårt kulturarv som barnkolonierna är en del av. 
 

Bakgrund, sBakgrund, sBakgrund, sBakgrund, syfte och frågeställningaryfte och frågeställningaryfte och frågeställningaryfte och frågeställningar    
Framväxten av den moderna samhället har lämnat spår i såväl det fysiska som so-

ciala landskapet. Utmärkande för semesterfirandet och turismen är att detta har haft 
olika karaktär under olika decennier och många av de anläggningar som har vuxit upp 
i landskapet har vänt sig specifikt till barnfamiljer och yngre generationer. 

Få kartläggningar och kulturhistoriska dokumentationer har gjorts av 1900-talets 
semesteranläggningar på västkusten och deras nuvarande användning har endast 
inventerats i mindre skala. Många av dessa anläggningar har under senare år fått 
förändrat utseende och användningsområde. Projekt Västkustsommar syftar till ökad 
kunskap om de miljöer dit en yngre generation, från familjer med sämre inkomster 
och färre möjligheter till sommarvistelse på kusten, har kunnat resa. 

Barnkolonierna är verksamhet för människor i låg ålder – barn och ungdomar. Un-
der det sena1800-talet växte en ny syn på barn och barndomen fram och Ellen Key 
utropade 1900-talet till Barnets århundrade. Studien vill belysa hur detta Barnets 
århundrade har avsatt spår i det kulturlandskapet. 

Många bad- och kurorter har varit belägna längs den bohuslänska kusten. Idén om 
havsluften och salta bad som hälsofrämjande aktiviteter har varit utbredd. Det kan 
därför tyckas rimligt att barnkoloniverksamhet i stor utsträckning har förekommit i 
området. Bohusläns museum har även kust som ett av tre profilområden. 

Bohusläns museum är medlem i Samdoks fritidspool. Detta ger ett särskilt ansvar 
för att studera de fritidsrelaterade företeelserna och miljöerna i museets geografiska 
ansvarsområde. 

I projektansökan formuleras ett antal frågeställningar: 
• Hur har det moderna samhällets fritidskultur/semesterkultur format väst-

kustens landskap med olika anläggningar för semester? 
• Hur har olika generationers och samhällsgruppers vistelse på västkusten 

påverkat anläggningarnas karaktär?  
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• Vilka specifika anläggningar från 1900-talet har funnits/finns som vänder 
sig till en yngre generation (barn och ungdomar)? 

• Hur kan val av miljöer eller byggnader för dokumentation och kunskaps-
byggnad ske utifrån ”berättelserna om det moderna”? 

 
Under detta Steg I av projekt Västkustsommar har en kartläggning av barnkolonier i 

Bohuslän genomförts. Undersökningen är tänkt att användas som ett underlag för 
urval av miljöer att studera närmare under 2007 i en fördjupad studie. 

    
TidigareTidigareTidigareTidigare studier studier studier studier    
För att vara en så omfattande verksamhet med hundratusentals barn som skickats 

på koloni är företeelsen relativt litet undersökt. Vi har funnit överraskande få beskriv-
ningar och studier som behandlar barnkolonier. De flesta beskriver barnkolonier inom 
en kommun, förening eller ett mindre område. Vi har funnit ett fåtal skildringar och 
studier av barnkoloniverksamhet i Bohuslän. 

Ann-Charlotte Müngers avhandling från 2000 beskriver Stockholms skollovskolo-
niers uppkomst, utveckling och omvandling.1 Avhandlingen beskriver framväxten och 
utvecklingen från filantropi till det offentliga samhällets skyldighet med barnkolonivis-
telse som en social rättighet. I boken Kollo – århundradets sommarliv beskriver Sol-
veig Hollari och Jan Holmberg2 koloniverksamheten i Stockholm från ursprunget fram 
till mitten av 1990-talet. Genom dessa böcker ges en utförlig bild av barnkoloniverk-
samheten. Bland annat beskrivs uttagningsförfarandet och hur dessa överensstäm-
mer med de mål som sattes för koloniernas verksamhet. Vilka var de barn som fick 
fara till kolonierna? Hur var vistelserna på kolonierna organiserade med sysselsätt-
ning, vila, lek, bad etcetera?  

Vi har funnit några uppsatser inom etnologi och bebyggelsehistoria som främst ger 
en historisk bild av koloniverksamheten.

 
Emanuelsson, Johnsson och Larsson har 

skrivit en uppsats om barnkolonin Fängehällarna med en detaljerad byggnads- och 
skadebeskrivning och en diskussion om anläggningens framtid.3 Marie Bing och Eli-
sabet Hällje Vilborg ägnar sin etnologiska b-uppsats åt kommunal ferieverksamhet för 
barn i norra Göteborg.

4
 Kristina Lindfors fokuserar sig i sin uppsats på en enskild 

barnkoloni: Vallen i Luleå under 1930- och 40-talen.5 Daniel Melchert beskriver kort 
framväxten av de skånska barnkolonierna i en artikel i Skånes hembygdsförbunds 
årsbok.6 Anna Sunnemar och Janett Vucidolov har i en b-uppsats beskrivit barnkolo-
                                                           
1 Münger, Ann-Charlotte, (2000), Stadens barn på landet – Stockholms sommar-
lovskolonier och den moderna välfärden, Linköping Studies in Arts and Science 208, 
Linköping: Univ 
2 Hollari, Solveig och Holmberg, Jan, (1996), Kollo – århundradets sommarliv. Bok-
förlaget Arena. 
3 Emanuelsson, Lena, Johnsson, Kristina och Larsson, John-Hugo, (1993) Barnkolo-
nin Fängenhällarna. En resurs att ta tillvara. (Årskurs 2-projekt, 1993:1, Institutionen 
för kulturvård) Göteborg: Univ.  
4 Bing, Marie och Hällje Vilborg, Elisabet (1993/94), Barns semester – en studie av 
den kommunala ferieverksamheten i norra Göteborg, (B-uppsats, Etnologiska insti-
tutionen), Göteborg: Univ. 
5 Lindfors, Kristina, (2004), Sommarkolonier – en samhällsfråga. En studie av Luleå 
stads barnkoloni Vallen under trettiotalet och fyrtiotalet, (C-uppsats, Institutionen för 
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap), Luleå: Univ. 
6
 Melchert, Daniel, (2004), Skollovskolonier och semesterhem, I: Skånska sommar-
nöjen, Skånes hembygdsförbunds årsbok 2004 



5 
 

nin Galtarö under 1950-talet och jämfört de statliga normerna för koloniverksamhet 
med informanters bild av vistelsen.7 Uppsatsen om Galtarö är en av de få som stu-
derar en koloni i vårt område.  
 

Metod och materialMetod och materialMetod och materialMetod och material    
Initialt tillsattes en styrgrupp som har bestått av arbetsgruppen och verksamhetsle-

darna för bebyggelse och etnologi/Samdok. Arbetsgruppen har bestått av två antikva-
rier varav en med etnologisk inriktning och en med bebyggelseinriktning. En projekt-
ledare utsågs som har agerat sammankallande i styrgruppen och varit en av utförarna 
i arbetsgruppen. Styrgruppen har hållit fem möten under perioden april-november.  

Tidigt i projektet insåg vi att koloniverksamheten i f.d. Göteborg och Bohus län 
(exkl. Göteborgs kommun) har varit synnerligen omfattande. Vi valde därför att av-
gränsa projektet till att enbart studera just barnkolonierna och inte även de semes-
terbyar som företag och fackföreningar drivit, vilket var ett av syftena initialt. 

Vi har valt att kartlägga de platser inom det geografiska området för f.d. Göteborgs 
och Bohus län (exkl. Göteborgs kommun) där barnkoloniverksamhet har förekommit 
och/eller fortfarande förekommer.  

Begreppet koloni (skollovskoloni, barnkoloni, sommarkoloni, feriekoloni, kollo) har 
två betydelser. Det kan avse den grupp barn som tillsammans med föreståndare och 
annan personal skickas ut för en vistelse på landsbygden under ett flertal veckor 
under sommarlovet. Begreppet kan även avse den plats/anläggning där koloniverk-
samhet har bedrivits. Enligt 68§ i socialtjänstlagen står Hem för vård eller boende 
under Länsstyrelsens tillsyn. Kolonier inryms i detta begrepp.8  

Länsstyrelsens definition bygger på en tidsaspekt. Idag är de flesta vistelserna kor-
tare än tre veckor varför de benämns läger. 1999 ändrades lagstiftningen och verk-
samheten är inte längre tillståndspliktig.

9
 Enligt Länsstyrelsens definition har barnko-

loniverksamheten upphört. 
Solveig Hollari, en av två författare till boken Kollo – århundradets sommarliv, me-

nar att ett sätt att definiera skillnaden mellan kollo och läger är syftet med verksam-
heten. Hon anser att läger betonar aktivitet, att förbättra sig i exempelvis pingis under 
en koncentrerad period som ett par lägerveckor. Kollo däremot, handlar om ett 
”varande”. Barn och ungdomar ska få komma ut på landet och frigöra sig från sina 
föräldrar och få andra vuxenrelationer. På kollo ska man hinna få komma in i en 
vardag och till och med ha småtråkigt.

10
 

Det har varit en svårighet att definiera gränsen mellan koloni och läger. Båda in-
nebär sommarverksamheter för barn och ungdom med övernattningar borta från 
familjen. Vi har diskuterat dessa begrepp mycket under arbetet och har landat i en 
definition där vi undersöker platser där verksamheter som i skriftligt material eller av 
våra informanter har kallat eller kallar verksamheten för koloni eller kollo har bedrivits. 

Vi använder orden koloni och kollo synonymt.  
En stor arbetsinsats har lagts på att kartlägga de aktörer som varit involverade i ko-

loniverksamheten. Kontakt har tagits med kommunerna i området samt med, före-
ningar, organisationer, företag, fackföreningar, kyrkliga församlingar och privatperso-
                                                           
7 Sunnemar, Anna och Vucidolov, Janett (1994), Barnkolonien Galtarö. (B-uppsats, 
Etnologiska institutionen), Göteborg: Univ. 
8 Beslut om tillsynsbesök på kolonierna i Bohuslän. Länsstyrelsen Västra Götaland 
1998-08-18, diarienummer 509-30673-98. 
9 Länsstyrelsen Västra Götaland, Socialenheten, Anette Larsson, 2006-08-29 
10 Hollari, Solveig,, 2006-11-24 och 2006-11-26. 
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ner. Föreningar och organisationer som består av lokalföreningar har vi inte haft möj-
lighet att detaljstudera. Detta har medfört att kolonier som drivits av exempelvis en 
lokalförening av Röda Korset eller Majblomman ej har påträffats i undersökningen. Vi 
har gjort två upprop ut i hembygdsrörelsen genom Bohusläns hembygdsförbund. Ett 
upprop har gått ut via medlemsbladet Brev till föreningarna och ett utskick har gått ut 
till samtliga föreningar med lista över de då påträffade kolonierna och förhoppning 
om hjälp om uppgifter om kolonier och verksamheter.  

Ett fältarbete har utförts inom ett geografiskt område med indikationer på ett flertal 
kolonier. 

En stor del av materialet utgörs av tidningsartiklar och då i huvudsak av artiklar från 
Bohusläningen. Hos Bohusläns föreningsarkiv har vi gjort artikelsökningar och funnit 
ett åttiotal artiklar som på något sätt berör barnkolonier i f.d. Göteborgs och Bohus 
län (exkl. Göteborgs kommun). Artiklarna är många gånger detaljerade och ger en 
noggrann beskrivning av anläggningar samt upplägget på verksamheterna. Tidningsar-
tiklarna beskriver invigningar, nybyggnationer och positiva resultat. Det är betydligt 
mer sällan som negativa nyheter som avvecklingar, stängningar eller beslut om in-
dragning av ekonomiskt stöd återges. 

Litteratur om barnkolonier har studerats, däribland ovan nämnda uppsatser samt 
artiklar, jubileums- och föreningsskrifter, rapporter m.m. 

Dokumentation av barnkoloniverksamhet har i många fall bevarats bland annat i 
arkiv på kommuner, hos förenings- och folkrörelsearkiv. Projektets tidsmässiga förut-
sättningar har inte givit möjlighet att besöka alla dessa arkiv. Ett besök vid Uddevalla 
kommunarkiv var ett nedslag för att undersöka hur kommunernas arkiv kan skildra 
barnkoloniverksamheten. 

Länsstyrelsen har gjort inspektioner på länets barnkolonier. Uppgifter har hämtats 
från deras listor över barnkolonier från 1945 och framåt. 

Ett antal barnkolonier har påträffats genom sökningar på Internet. 
I Bohusläns museums bildarkiv finns ett antal vykort föreställande olika barnkolo-

nier. 
Vi har haft många samtal och kontakter med privatpersoner, arkivarier, vandrar-

hemsägare, föreningsföreträdare, företagsföreträdare, forskare, författare, kolleger, 
kommunala tjänstemän, länsstyrelseanställda m. fl. Anteckningar från dessa samtal är 
arkiverade på Bohusläns museum. 

Vi inser att inventeringsresultatet är allt annat än komplett och materialet kring var-
je barnkoloni är mycket skiftande, såväl i typ som i omfattning. Våra källor visar tid-
punkter när vi har uppgifter om att barnkoloniverksamhet pågår. Det ofullständiga 
materialet gör att vi inte alltid kan visa klara tillfällen för uppstart och avveckling för 
barnkolonierna. Mängden material skiftar från ett omfattande källmaterial under tidigt 
1900-tal till att minska betydligt från 1960-talet och framåt. 
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Barnkolonier genom tidernaBarnkolonier genom tidernaBarnkolonier genom tidernaBarnkolonier genom tiderna    
 

Verksamhetens utvecklingVerksamhetens utvecklingVerksamhetens utvecklingVerksamhetens utveckling    
 

Idéerna om barnkoloniverksamhet väcktes i södra Europa under 1800-talet och 
det finns källor som hänvisar till en koloni som sändes ut från Paris 1846 .11 En av 
dem som först tog till sig idéerna var en präst vid namn Biron i Schweiz på 1870-
talet. 1876 lät han sextioåtta klena barn från en av Zürichs fattigaste församlingar 
tillbringa sommaren på landet. Kolonin finansierades av pengar och gåvor som all-
mänheten skänkt efter Birons upprop och vädjan i pressen.12 Den första kolonin i 
Sverige organiserades av Tyska skolan i Stockholm som 1883 sände ut 18 folkskole-
barn på en två månader lång skärgårdsvistelse. Året därpå bildades Föreningen för 
Stockholms skollofskolonier.

13 

Under slutet av 1800-talet växte en ny syn på barn och barndomen fram.14 Sam-
tidigt introducerades i Sverige en ”naturlig och hälsosam” livsstil, tankar som främst 
kom från England och Amerika. I dessa länder blev friluftsrörelsen tidigt ett vedertaget 
begrepp, där stor tilltro sattes till den friska luften på landet. Rörelsen spred sig 
snabbt till olika länder och till Sverige kom den redan under slutet av 1800-talet.15 
Friluftsliv och motion blev av medicinskt intresse och kom att påverka det vardagliga 
livet. Barnen skulle komma bort från den smutsiga stadsmiljön och bli friska och 
starka av hälsosam mat, frisk luft och bad. De första kolonierna ser vi på flera platser i 
Sverige under slutet av 1800-talet. När de första barnkolonierna dök upp på västkus-
ten vet vi inte säkert men redan på 1890-talet hade Grangärde kommun anslagit 
medel till att barn som drabbats av sjukdomar skulle få en kolonivistelse på Styrsö, i 
Göteborgs skärgård.

16
 

De första barnkolonierna drevs i privat regi och med tiden var det allt fler förening-
ar och kommuner som arrangerade verksamhet. Det är även dessa senare ägare 
som idag har kvar flera av anläggningarna och bedriver lägerverksamhet. Under den 
socialdemokratiska politikens frammarsch under 1930-talet ökade barnkolonierna. 
Nya värderingar ledde fram till att mer ansvar skulle tas av stat och kommun. Under 
denna tid var sjukdomen tuberkulos vanlig och många barn, var enligt rapporter från 
skolläkare runt om i landet, ”klena”. Vistelsen på koloni skulle främja hälsan hos bar-
nen genom att lära dem ett sunt leverne genom bland annat förebyggande hälso-
vård. Under 1930-talet ökade även diskussionerna om hur barnkolonierna skulle 

                                                           
11 Münger, Ann-Charlotte, (2000), Stadens barn på landet – Stockholms sommar-
lovskolonier och den moderna välfärden, Linköping Studies in Arts and Science 208, 
Linköping: Univ. 
12 ibid 
13 Melchert, Daniel, (2004), Skollovskolonier och semesterhem, I: Skånska sommar-
nöjen, Skånes hembygdsförbunds årsbok 2004. 
14 Münger, Ann-Charlotte, (2000), Stadens barn på landet – Stockholms sommar-
lovskolonier och den moderna välfärden, Linköping Studies in Arts and Science 208, 
Linköping: Univ. 
15 www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=historia 2006-11-30 
 
16 Anestedt, Karl-Erik (2001), Grängesbergs skollovskoloniförening 100 år. Gränges-
bergs skollovskoloniförening. 
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utformas. Rymd och ljus var ledord i dessa diskussioner och krav ställdes på såväl 
utomhus- som inomhusmiljön.17 

Före 1946 hade det inte funnits någon kontroll av koloniernas verksamhet, men 
nu fick kommunernas barnavårdsnämnd rätt att utöva tillsyns med riktlinjer uppsatta 
av Socialstyrelsen. Vid denna tidpunkt inrättades i folkhemstankens anda statliga stöd 
för bland annat barnhem, daghem, lekskolor, koloniverksamhet och semesterhem. 
Socialstyrelsen gav även ut skriften Råd och anvisningar till offentligt anställda som 
arbetade med barn.18 Det fanns även kurser för kolonipersonal som anordnades av 
Svenska fattigvårds och barnavårdsförbundet. Även trångboddheten på kolonierna var 
ett problem, vilket genom dessa påbud förbättrades genom att det blev glesare mel-
lan sängarna och hygienen förbättrades. Med råden om hur barnkoloniverksamheten 
var tänkt att bedrivas, kom även direktiv på hur anläggningarna skulle utformas.  

Kolonierna hade sin största utbredning under 1930-1950-talen, då privatpersoner, 
kommuner, landsting och föreningar bedrev barnkoloniverksamhet runt om i landet. 
De stora barnaskarorna på 1940-talet gjorde att behovet av koloniplatser ökade un-
der 1950-talet. Samtidigt tonades de medicinska aspekterna ner och det påpekades i 
Socialstyrelsens anvisningar från 1954 att det viktiga var att ge barnen miljöombyte 
och rekreation.19 

Under 1960-1970-talen sker en minskning av antalet barnkolonier. I de nya mo-
derna tiderna, när semester var en rättighet, förknippades denna verksamhet med en 
föråldrad välgörenhetstanke. 1960 fanns 581 barnkolonier i landet, tio år senare 
hade antalet minskat till 372.20 Under 1970-talet avvecklades de flesta barnkolonier-
na. 1998 hade Länsstyrelsen Västra Götaland en förteckning över sju anläggningar 
som betecknades som barnkolonier.21 Fram till 1999 hade Länsstyrelserna tillsyn 
över kolonierna. På grund av ändrad lagstiftning upphörde kontrollen.

22
 Många av 

kolonianläggningarna övergick i lägerverksamhet och av dem som finns listade hos 
Länsstyrelsen Västra Götaland 1998 har alla haft olika form av lägerverksamhet 
2006. Av de anläggningar som uppfördes för barnkoloniverksamhet finns idag kvar 
som privat-, kommun- eller föreningsägda anläggningar. Majblomman ser alltjämt ett 
stort behov av koloniverksamhet för barn. Organisationen anser att 114.000 barn 
behöver kollovistelse och visar att mer än var tredje kommun inte erbjuder några 
kolloplatser.23 Det förefaller som att den traditionella koloniverksamheten är på tillba-
kagång medan lägerverksamheten är omfattande.  

 
 

                                                           
17

 Münger, Ann-Charlotte, (2000), Stadens barn på landet – Stockholms sommar-
lovskolonier och den moderna välfärden, Linköping Studies in Arts and Science 208, 
Linköping: Univ 
18 
http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/verksamhet/Historia/Collegiummedicorum.ht
m 2006-11-29 
19 Münger, Ann-Charlotte, (2000), Stadens barn på landet – Stockholms sommar-
lovskolonier och den moderna välfärden, Linköping Studies in Arts and Science 208, 
Linköping: Univ 
20 Melchert, Daniel, (2004), Skollovskolonier och semesterhem, I: Skånska sommar-
nöjen, Skånes hembygdsförbunds årsbok 2004 
21 Länsstyrelsen, Förteckning över (ALLA) barnkolonier i Bohuslän, 1998-07-27 
22 Länsstyrelsen Västra Götaland, Socialenheten, Anette Larsson, 2006-08-29 
23

 Du ska inte tro det blir sommar – en rapport om hur ekonomisk utsatthet drab-
bar barn på sommarlovet. Majblommans Riksförbund, rapport nr 2005-6. 



9 
 

Anläggningar för barnkolonierAnläggningar för barnkolonierAnläggningar för barnkolonierAnläggningar för barnkolonier    
När barnkoloniverksamheten startade under slutet av 1800-talet, fanns ingen utta-

lad tanke om anläggningarnas utformning. Byggnaderna där barnkolonierna har fun-
nits har mycket skiftande utseende. Verksamheten har inrymts i allt från hyrda bygg-
nader på bondgårdar till stora anläggningar speciellt utformade för inhysande av 
grupper av barn. På många kolonier är att den friska havs- eller skogsluften som till-
sammans med bad skulle främja hälsan. Detta ger en klar övervikt av kolonier vid hav 
och sjöar vilket till viss del gör dem sökbara i landskapet. Däremot faller många av de 
kolonier som bedrivits på bondgårdar ur denna sökbarhet då de har funnits på gårdar 
vilka idag inte visar några som helst spår efter koloniverksamheten. 

Under 1930-talet började allt fler barnkoloniarrangörer att ha en önskan att bygga 
upp egna anläggningar. Vid denna tid kom de första större diskussionerna om hur 
anläggningarna bör utformas för att ge bästa möjliga resultat. Ledorden i utformning-
en av kolonier var luft och ljus men även att kolonierna skulle ha en ”viss hemkarak-
tär”.24 Sveriges barnkolonier har, i de skrifter vi funnit, haft lite olika inriktning. Bland 
annat finns Stockholms Fjällkoloniförening som skickade barnen norrut, till bland 
annat Fängenhällarna i Dalarna, där barnen skulle få andas frisk fjälluft. I vårt område 
och i Stockholms skärgård ligger betoningen på det hälsosamma badet. Här skulle 
barnen bli friska och sunda av havsluft och bad. Detta är en så viktig del att förening-
en för Stockholms skollovskolonier redovisade hur långt barnen hade till badet.25 

Sannolikt kommer detta ur den badortskultur som växte fram under senare delen av 
1800-talet. 

Barnkolonierna var ursprungligen inrymda i allt från små gårdar till herrgårdar och 
det primära var att barnen skulle komma ut från städerna och vistas i en frisk och 
sund miljö.26 Verksamheten var hänvisad till hyrda hus och det var vanligt att barn 
och sköterska inrymdes i en mangårdsbyggnad på en bondgård. Familjen som bod-
de där flyttade då ut i något mindre hus eller upp på vinden.27  

På många kolonier under denna period bodde barnen tillsammans med sköters-
kan i några få rum. Utrymmesbristen var påtaglig och ofta fanns ingen plats för bar-
nen att leka eller ens sitta och äta vid regnigt väder.

28
 Detta medförde att grundtan-

ken med det hälsosamma livet inte riktigt infriades. Behovet av utrymmen är en av 
de viktigaste delarna då de nya kolonierna skulle utformas. Anläggningarna skulle 
främja barnens hälsa. Diskussioner mellan stat och olika arkitekter påbörjades.  

År 1920 utarbetades en av de första typritningar av arkitekten Theodor Kellgren, 
Stockholm. Det betonades att ”livet inom desamma bör i möjligaste mån likna ett 
verkligt hem”. Kellgrens förslag kan kort beskrivas med att byggnaden skulle uppföras 
i trä med rödstruken fasad och en kolonnförsedd veranda. 1936 kom dock direktiv 
från Statens fattigvårds- och barnavårdsinspektion. För att kunna åstadkomma en 
”rationell standardisering av kolonierna”29 fick byggnaderna inte vara avsedda för fler 

                                                           
24 Melchert, Daniel, (2004), Skollovskolonier och semesterhem, I: Skånska sommar-
nöjen, Skånes hembygdsförbunds årsbok 2004 
25

 Münger, Ann-Charlotte, (2000), Stadens barn på landet – Stockholms sommar-
lovskolonier och den moderna välfärden, Linköping Studies in Arts and Science 208, 
Linköping: Univ 
26ibid 
27 Bokenäs hembygdsförening, Anna Olsson, 2006-10-17. 
28 Uddevalla hembygdsförening,, anonym informant, 2006-09-18. 
29

 Melchert, Daniel, (2004), Skollovskolonier och semesterhem, I: Skånska sommar-
nöjen, Skånes hembygdsförbunds årsbok 2004 
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än 30 barn. De skulle vara byggda i ett plan för att underlätta arbete och övervakning. 
Rummen skulle vara rymliga och luftiga och sängarna placerade med mellanrum 
som i möjligaste mån förhindrade infektioner och försvårade möjligheterna till ”tissel 
och tassel”. Dessutom skulle miljön vara trivsam och ha ”en viss hemkaraktär” det 
senare kunde skapas med hjälp av hemvävda dukar och tavlor med Carl Larssonmo-
tiv.30  

Krav på såväl utomhus- som inomhusmiljön skulle uppfyllas för att statsbidrag 
skulle erhållas från Allmänna arvsfonden.31. I materialet går att utläsa att den ideala 
kolonin skulle anläggas på en befintlig bondgård. Nya byggnader för barnen samtidigt 
som kopplingen till det verkliga landet fanns.32 Kolonisterna skulle även ha tillgång till 
”lummiga skogar präktig grönska, härlig luft och goda badställen”.33 

 

                                                           
30 ibid 
31

 Münger, Ann-Charlotte, (2000), Stadens barn på landet – Stockholms sommar-
lovskolonier och den moderna välfärden, Linköping Studies in Arts and Science 208, 
Linköping: Univ 
32 ibid 
33 ibid 
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Barnkolonier i Barnkolonier i Barnkolonier i Barnkolonier i f.d. Göteborgsf.d. Göteborgsf.d. Göteborgsf.d. Göteborgs och Bohus  och Bohus  och Bohus  och Bohus 
län (exkl. Glän (exkl. Glän (exkl. Glän (exkl. Gööööteborgs kommun)teborgs kommun)teborgs kommun)teborgs kommun)    
    
LäsanvisningLäsanvisningLäsanvisningLäsanvisning    

Platserna där barnkoloniverksamhet har bedrivits är redovisade efter vilken kommun 
de är eller har varit belägna i. Därefter presenteras de i bokstavsordning. Uppgifterna 
om de olika kolonierna skiftar stort då det i vissa fall har funnits mycket material och 
flera källor medan det i andra fall endast funnits en källa som kan uppge ett namn 
och eventuellt en plats. Detta medför att det under flera rubriker saknas uppgifter. I 
materialet vi har använt har vi kunnat se tydliga indikationer på att mer material finns 
om många av kolonierna, i bland annat förenings- och kommunarkiv samt i männi-
skors minnen. Materialets ofullständighet gör att det råder oklarhet kring de exakta 
uppgifterna om några av platserna.  

De uppgifter vi lagt in är grunddata för kolonierna. Våra källor visar tidpunkter när vi 
har uppgifter om att barnkoloniverksamhet pågår. Vi inte alltid kan visa klara tillfällen 
för uppstart och avveckling för barnkolonierna. De årtal som förekommer som verk-
samhetsår anger de årtal eller den period vi har uppgifter om. Verksamheten kan 
alltså mycket väl ha pågått under en längre period. 

Information om namn m.m. på personal och kolonister anges inte även om upp-
gifter förekommit i materialet. 
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KartaKartaKartaKarta    
Inventeringsområde Göteborg och Bohus län (exkl. Göteborgs kommun) 
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Härryda kommun 

Härryda kHärryda kHärryda kHärryda kommunommunommunommun    
    
Barnkolonien HuvdabyBarnkolonien HuvdabyBarnkolonien HuvdabyBarnkolonien Huvdaby34

�

�

Plats: Huvdaby, Landvetter. 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen för Barnbespisning och skollovskolonier i Göte-
borg 
 
Verksamhetsår: 1947-1957 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 
 

                                                           
34 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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BergagårdenBergagårdenBergagårdenBergagården35    
 

Plats: Berg 1:15, Rävlanda, Härryda  
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: 
 
Verksamhetsår: Ca 1965-1970 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 1911-1960 användes byggnaderna till ett barnhem 
som ägdes och drevs från början av Frälsningsarmén, Myrorna. Senare övertogs 
driften av Göteborgs barnavårdsbyrå och därefter socialförvaltningen.  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

                                                           
35 Härryda kommunarkiv, Eva Andersson, 2006-08-28 
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BerggrensBerggrensBerggrensBerggrens barnkoloni barnkoloni barnkoloni barnkoloni    
�

Plats: Eskilsby 1:40, Härryda  
 
Ägare: Lantbrukare Ivar Johansson som hyrde ut sitt bostadshus till förmån för ko-
lonin. 
 
Verksamhetsansvarig: 
 
Verksamhetsår: 1934-1938 och några år i början av 1940-talet. 
 
Målgrupp: barn i åldrarna 10-13 år från Göteborg. 
 
Antal barn: 30 barn 
 
Funktion idag och historiskt: Byggnaden finns kvar. 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: Flickorna bodde i första våningen och pojkarna i den andra. Familjen Jo-
hansson bodde då själva under tiden i lillstugan. Namnet Berggrens koloni lär 
komma ifrån en förmögen barnlös göteborgare med namnet Berggren som done-
rade pengarna till verksamheten. Maten serverades i ett tält på gården.36 

                                                           
36 Härryda kommunarkiv, Eva Andersson, 2006-08-28 
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Bror Bror Bror Bror OlaussonsOlaussonsOlaussonsOlaussons gård gård gård gård    
�

Plats: Slamby 1:24, Härryda,  
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Drevs troligen av en församling. 
 
Verksamhetsår: 1930 och ett tiotal år framåt. 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: Bror Olausson hyrde ut sitt bostadshus och bodde själv med familjen i en 
gårdsbyggnad....

37    
 
 

                                                           
37 Härryda kommunarkiv, Eva Andersson, 2006-08-28 
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Frälsningsarméns 1:a slumstations barnkoloniFrälsningsarméns 1:a slumstations barnkoloniFrälsningsarméns 1:a slumstations barnkoloniFrälsningsarméns 1:a slumstations barnkoloni38    
�

Plats: Slamby, Landvetter 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Frälsningsarméns 1:a slumstation, Göteborg 
 
Verksamhetsår: 1946-1949 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 

                                                           
38 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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Majblommans barnkoloniMajblommans barnkoloniMajblommans barnkoloniMajblommans barnkoloni39    
Plats: Barkkulla 1:8, Björketorp, Hällingsjö. 
 
Ägare: Privat 
 
Verksamhetsansvarig: Stiftelsen Majblomman 
 
Verksamhetsår: 1925 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Byggnaden uppfördes under 1910-talet som lokal för 
nykterhetslogen Templet Lyckan av Templarorden. Huset såldes 1922 till en pri-
vatperson som 1925 sålde det vidare till Stiftelsen Majblomman eller dess grun-
dare Beda Hallberg. Byggnaden finns kvar och är idag 2006 privat bostadshus. 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: Byggnaden ligger helt nära Gingsjön. 

�

                                                           
39 Härryda kommunarkiv, Eva Andersson, 2006-08-28 
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Röda Korsets barnkoloniRöda Korsets barnkoloniRöda Korsets barnkoloniRöda Korsets barnkoloni40
�

 
Plats: ?, Hindås 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: styrelsen för Röda Korsets Göteborgs- och Bohusdistrikt. 
 
Verksamhetsår: 1942. 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
40

 Carlson, Bengtåke (1999), Vårt Röda Kors: en återblick 1916-1999, Svenska 
Röda Korset, Göteborgs och Bohusdistriktet. 
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Röda Korsets barnkoloniRöda Korsets barnkoloniRöda Korsets barnkoloniRöda Korsets barnkoloni41
�

 

Plats: ?, Landvetter 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: styrelsen för Röda Korsets Göteborgs- och Bohusdistrikt. 
 
Verksamhetsår: 1942 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
41

 Carlson, Bengtåke (1999), Vårt Röda Kors: en återblick 1916-1999, Svenska 
Röda Korset, Göteborgs och Bohusdistriktet. 
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SlambySlambySlambySlamby42    
�

Plats: Slamby 1:12, Härryda  
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: 
 
Verksamhetsår: 1930-talet 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Privat bostad idag.  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

 

                                                           
42 Eva Andersson, Härryda kommunarkiv, 2006-08-28 



Kungälvs kommun 

Kungälvs kommunKungälvs kommunKungälvs kommunKungälvs kommun    
    
Barnpensionatet BrömsegårdenBarnpensionatet BrömsegårdenBarnpensionatet BrömsegårdenBarnpensionatet Brömsegården43 

�

Plats: Brömsegården, Marstrand 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Fru Majken, Kristina Broo, Göteborg 
 
Verksamhetsår: 1950-1951 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 
 
 
 

                                                           
43 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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Korsv ikenKorsv ikenKorsv ikenKorsv iken44    
�

Plats: Marstrand 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier i Göte-
borg 
 
Verksamhetsår: 1946-1947 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 
 

                                                           
44 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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Rörtången, Annedals barnkoloni Lyckebo, Foto: Förlag T-

foto, årtal okänt, Bohusläns museums vykortssamling-

UMFA53263:4422 

LyckeboLyckeboLyckeboLyckebo45
�

�

Plats: Rörtången, Solberga 
socken 
 
Ägare: Annedals barnkoloni 
 
Verksamhetsansvarig: Annedals 
församling 
 
Verksamhetsår: 1946-1975. 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning: Anläggningen är enligt foto från okänt år en envåningsbygg-
nad i soutteräng med källare. Byggnaden är placerad med gaveln mot havet och 
har ett sadeltak täkt med tegel. Fasaden är klädd med locklistpanel och är målad i 
mörk kulör, sannolikt röd. Fönstren är målade i ljus kulör (vit) och består av t-
fönster.46 
 
Övrigt: 
 

                                                           
45 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
46 Bohusläns museums vykortssamling UMFA53263:4422, Förlag T-foto 
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Sundhammars barnkoloniSundhammars barnkoloniSundhammars barnkoloniSundhammars barnkoloni    
�

Plats: Kärna. 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: År 2006 Kamratföreningen Länken. Svenska kyrkan. 
 
Verksamhetsår: Fram till 1970-talet.

 47 
2006.

48 

 
Målgrupp: År 2006, vitryska barn 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
47 Gun Zetterberg, Kungälvs kommun 2006 
48 www.kungalv.se, 2006-06 



Lilla Edets kommun 

Lilla Edets KommunLilla Edets KommunLilla Edets KommunLilla Edets Kommun    
    
Gamlestads församlings barnkoloniGamlestads församlings barnkoloniGamlestads församlings barnkoloniGamlestads församlings barnkoloni    
�

Plats: Nordost om Måbergen, Hjärtum, Skee 
 
Ägare: Sällskapet T.F.T. i Gamlestaden.49 
 
Verksamhetsansvarig: Gamlestads församling50 
 
Verksamhetsår: 192751, 1947-196352 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: ca 60 barn i två omgångar.53 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning: 1927 byggs den före detta epidemisjukstugan om till barn-
koloni.54 
 
Övrigt: Byggnaden uppfördes 1912 som sjukstuga för ca 10 patienter. 1927 köp-
te en lärarinna från Göteborg, fröken Gerda Johansson byggnaden och donerade 
den till St:Pauli församling.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Svenungson, L. M. (1960), Hjärtum-Västerlanda Inlands Torpe Häradshistorik, s. 
541 
50 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
51 Svenungson, L. M. (1960), Hjärtum-Västerlanda Inlands Torpe Häradshistorik, s. 
541 
52 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till Skollovskolonier 
53 Svenungson, L. M. (1960), Hjärtum-Västerlanda Inlands Torpe Häradshistorik, s. 
541 
54 ibid 
55 ibid 
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Lysekils KommunLysekils KommunLysekils KommunLysekils Kommun    
    
Barnkolonien AlsbäckBarnkolonien AlsbäckBarnkolonien AlsbäckBarnkolonien Alsbäck56    

�

Plats: Lyse 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Lysekils dispensär 
 
Verksamhetsår: 1946-1947 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:

                                                           
56 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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GullmarskoloninGullmarskoloninGullmarskoloninGullmarskolonin    
�

Plats: Kärr, Sämstad, Brastad 
 
Ägare: ?, från 1938 Lidköpings stad. 
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen för Uddevalla skollovskolonier, senare Lidkö-
pings stad. 
 
Verksamhetsår: 1923-193157, 1938-196158, 1977-1982.59 
 
Målgrupp: Barn utsända av Uddevalla skollovskolonier.

60
 Barn från Lidköping. An-

läggningen användes 1977-1982 som koloni för utvecklingsstörda, även dessa 
från Lidköping.61 
 
Antal barn: 22-25 barn

62,
 48 barn

63
, 60 barn.

64
 

 
Funktion idag och historiskt: 1997 skulle kolonin rivas för att ersättas av uthyr-
ningsbostäder planerade av Svenska Poolhus. 65 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt Bohusläningen från 1938 bestod anläggningen av ett 
trevåningshus i funkisstil. Längs med varje våning i huset fulla längd finns solbal-
konger. Byggnadens mått mätte 8,8x26 meter. På första våningen fanns matsal, 
kök, diskrum, rum för kokerskan samt två isoleringsrum. Andra och tredje våningen 
är parallell byggda med varandra och innehåller vardera tre sovsalar med plats för 
tio barn i varje sal. Rum för våningsföreståndarinnan och biträde samt två gästrum. 
Samtliga rum har ingång från solbalkongerna. I källarvåningen fanns tvättstuga, 
matkällare, vedbod och ett större strykrum.

66
1943 byggdes en fritidshall med 

scen.  
 
Övrigt: Bertil Hök, Skara var arkitekt och byggmästare var Folke Lundqvist, Sämstad. 
Tomten var om 3 tunnland och till tomten hörde en badstrand.  
 

                                                           
57 Bohusläningen 1931-06-23 
58 Bohusläningen 1997-10-06 
59

 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
60 Bohusläningen 1931-06-23 
61 Bohusläningen 1997-10-06 
62 Bohusläningen 1931-06-23 
63 Bohusläningen 1997-10-06 
64

 Bohusläningen 1938-06-09 
65 Bohusläningen 1997-10-06 
66 Bohusläningen 1938-06-09 
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Jönköpings barnkoloni 1955. Bohusläns museums 

vykortssamling UMFA53263:4093 

Jönköpings barnkoloniJönköpings barnkoloniJönköpings barnkoloniJönköpings barnkoloni    
�

Plats: Fiskebäckskil, Skaftö socken 
 
Ägare: Jönköpings barnkoloni 
 
Verksamhetsansvarig: Jönköpings stad 
eller Barnens-dagsföreningen i 
Jönköping.

67
 

 
Verksamhetsår: 195568 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Byggnaderna finns kvar och används som kursgård i 
KFUM:s regi.69 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt foto från 1955 ligger anläggningen ligger i en klåva 
mellan kala berg nära havet. Byggnaden har sadeltak och är uppförd i vinkel. Fasa-
den är målad i en ljus kulör. Framför byggnaden finns en öppen gräsbevuxen 
plan.70 
 
Övrigt: 

                                                           
67 Mats Bergestig, Skaftö gille, 2006-09-22 
68

 Bohusläns museums vykortssamling UMFA53263:4093, fotograf okänd. 
69 Mats Bergestig, Skaftö gille, 2006-09-22 
70 Bohusläns museums vykortssamling UMFA53263:4093, fotograf okänd. 
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Lyrestads barnkoloniLyrestads barnkoloniLyrestads barnkoloniLyrestads barnkoloni71
�

    
Plats: Lysekil 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Lyrestads barnkoloni 
 
Verksamhetsår: 1948-1959 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

                                                           
71 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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Prästänkebostället i VägerödPrästänkebostället i VägerödPrästänkebostället i VägerödPrästänkebostället i Vägeröd72
�

�

Plats: Vägeröd 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Ev. barn från Göteborg. 
 
Verksamhetsår: Under 1930-talet. 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Huset är rivet. 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

 

                                                           
72 Mats Bergestig, Skaftö gille, 2006-09-22 
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SkarakoloninSkarakoloninSkarakoloninSkarakolonin73    
�

Plats: Flat, Lyse socken 
 
Ägare: Skara kommun 
 
Verksamhetsansvarig: Skara kommun 
 
Verksamhetsår: Startade under 1930-talet. 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 70 barn i grupper om 35 vardera. 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt artikel i Bohusläningen från 1938 bestod anläggning-
en av en äldre mangårdsbyggnad samt ytterligare en byggnad. Mangårdsbyggnad 
inrymde 35 barn och år 1938 uppfördes byggnad nummer två för 35 barn. Den 
nya byggnaden var 15,4x9,8m och var i två våningar. Bottenvåningen innehöll två 
sovrum, kök och rum för kokerskan. Den övre våningen innehöll tre sovrum, isole-
ringsrum och två personalrum. 
 
Övrigt: Byggmästare för arbetet med den nya byggnaden 1938 var Gunnar Jo-
hansson, Hamburgsund. Marken till nybygget inköptes av lantbrukaren H.E. Jo-
hansson, Flat. 

�

�

                                                           
73 Bohusläningen 1938-05-21 



Munkedals kommun 

Munkedals KommunMunkedals KommunMunkedals KommunMunkedals Kommun    
    
Skara skollovskoloniSkara skollovskoloniSkara skollovskoloniSkara skollovskoloni    

 
Plats: Saltkällan 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Skara kommun 
 
Verksamhetsår: 1948-196574 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Anläggningen har använts som vårdhem och är i 
dagsläget privatbostäder.

75
 

 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 

 

                                                           
74 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
75 Munkedals hembygdsförening, Yngve Karlsson, 2006-09-14 



Mölndals kommun 

Mölndals kommunMölndals kommunMölndals kommunMölndals kommun    
    
Mölndals diakonikrets barnkoloniMölndals diakonikrets barnkoloniMölndals diakonikrets barnkoloniMölndals diakonikrets barnkoloni76    
�

Plats: 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Mölndals diakonikrets 
 
Verksamhetsår: 1952-1961 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 
 

                                                           
76 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 



Orust kommun 

Orust kommunOrust kommunOrust kommunOrust kommun    
    
BackaBackaBackaBacka Kulle Kulle Kulle Kulle77

�

 
Plats: Syltenäs, fd Backa 1:5 i Myckleby 
socken 
 
Ägare: Albert Pettersson, idag 2006 ägs 
byggnaden av Familjen Pettersson.  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: Under andra världskriget 
1939 och framåt.  
 
Målgrupp: Barn från Göteborg, det sista året inriktades verksamheten på diabetes-
sjuka barn.  
 
Antal barn: 20 barn (10 pojkar och 10 flickor) 
 
Funktion idag och historiskt: Bygganden var ursprungligen uppförd som undan-
tagsstuga åt den äldre generationen, dock nyttjades den aldrig. Idag används 
byggnaden som fritidsbostad.  
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt bild från 2006 är byggnaden uppförd i två våningar 
med en frontespis centrerat placerad på ena långsidan. Fönstren är av T-modell 
och fasaden är klädd med vitmålad locklistpanel. I bottenplan finns kök och i 
ovanvåningen finns sovrum.  
 
Övrigt: Barnen kom från Göteborg med båt och anlände till Slussen där de häm-
tades med hästskjuts. Detta är en gårdskoloni, invändigt är byggnaden anpassad 
för verksamheten med bland annat fack för barnens tillhörigheter. Intill kolonin 
finns en badstrand.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
77

 Irene Pettersson, Orust 2006-11-20 
 

Backa kulle, Foto Irene Pettersson 
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Gårevik. Foto AB Flygtrafik. Årtal okänt Ur Bohusläns 

museums vykortssamling UMFA53263:5789  

GårevikGårevikGårevikGåreviks Barnkolonis Barnkolonis Barnkolonis Barnkoloni    
 
Plats: Skäret på Gåre, Torps 
socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: 
Göteborgs och Mölndals 
dispensiers koloniförening, 
Mölndals sommarläger och 
gästhem.78 
 
Verksamhetsår: 1939-
198079, fram till 1990-talet, därefter helgläger, 2001 pågick fortfarande koloni-
verksamheten.80 
 
Målgrupp: I början erbjöds sjuka och mindre bemedlade barn kolonivistelse. 
Mölndals sommarläger och gästhem arrangerade barnkoloniverksamhet samt 
verksamhet för vuxna med fysiska handikapp.81 
 
Antal barn: 1939 togs 30 barn emot.82 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning: Idag 2006 består anläggningen av två större rektangulära 
byggnader samt en mindre byggnad som ligger invid en badstrand. De större 
byggnaderna är uppförda i ett plan med källare. De är uppförda med långsidan 
mot havet och är klädda med träpanel målade i ljus kulör. Taket är av tälttaksmo-
dell. Den mindre byggnaden har sannolikt använts som förråd eller hygienutrym-
men.83 Byggnaden är 28x11 meter, indelad i två sovsalar med plats för 15 barn i 
varje sal, matsal, två isoleringsrum och rum för föreståndarinnan och personal. Tak 
och väggar är klädda med träfiberplattor.

84
 Lions club i Mölndal var i behov av lo-

kaler för rehabilitering av personer med fysiska handikapp. En av byggnaderna på 
Gårevik handikappanpassades och invigdes 1967. 1997 vinterbonades ett av hu-
sen så man kan ha verksamhet året om. Anläggningen var ursprungligen på ca 2 
hektar med strandtomt. 

85
 

 
Övrigt: Byggmästare var A.G. Olsson, Ödsmål. 

                                                           
78 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
79 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier, Wa-
dell, Ingjerd, (2001), Gåreviks sommarläger. I: Quirin, B, Bohuslän i svartvitt 
80 Wadell, Ingjerd, (2001), Gåreviks sommarläger. I: Quirin, B, Bohuslän i svartvitt 
81 Wadell, Ingjerd, (2001), Gåreviks sommarläger. I: Quirin, B, Bohuslän i svartvitt 
82 Bohusläningen 1939-06-16 
83

 Katarina Andersson, Bohusläns museum, 2006-10-20 
84 Bohusläningen 1939-06-16 
85 Wadell, Ingjerd, (2001), Gåreviks sommarläger. I: Quirin, B, Bohuslän i svartvitt 
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Henåns barnkoloniHenåns barnkoloniHenåns barnkoloniHenåns barnkoloni86
�

 
Plats: Henån,  
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår:  
 
Målgrupp: 
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Byggnaderna är idag rivna. Platsen där anläggningen 
låg ligger i hamnen och används nu för upptagning av båtar.  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Beräknad kostnad: 
 
Övrigt:  

�

                                                           
86 Hornwall, Stina, Ulvevik Bokenäset, 2006-06-28 
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LinnebergLinnebergLinnebergLinneberg87
�

 
Plats: Linneberg, Myckleby socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Göteborg Smyrnaförsamling 
 
Verksamhetsår: under en tioårsperiod någon gång före 1946. 
 
Målgrupp: barn från Göteborg 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Verksamheten flyttades till Solbacka, Vindön, på grund 
av trångboddhet. 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 

                                                           
87 Bohusläningen 1946-08-09 
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N.T.O:s barnkoloN.T.O:s barnkoloN.T.O:s barnkoloN.T.O:s barnkolonininini    
�

Plats: Allmag, Myckleby socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Göteborgs distriktsloge av N.T.O.88 

 
Verksamhetsår: 1930-50-talet

89 
 

 
Målgrupp: 
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

�

                                                           
88 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
89

 Bornmalm, Lennart och Fredriksen, Christine (under utgivning), Allmags varv. I: 
Fiskebåtarna och varven – skeppsbyggarna, Air Historic Research. 
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Rönns barnkoloni Rönns barnkoloni Rönns barnkoloni Rönns barnkoloni     
�

Plats: Slussen, Torp socken 
 
Ägare: Odd Fellowlogerna i Göteborg, såldes 1997 till Orust Waldorfskola. 
 
Verksamhetsansvarig: Odd Fellow, SDN Tynnered, Göteborgs kommun 
 
Verksamhetsår: Startade under 1940-talet.

90
 1947-1979.

91
, Ferieverksamhet Väs-

ter stadsdelsnämnd Tynnered 1998. 92 Koloniverksamhet ordnas sommartid fort-
farande 2006.93 
 
Målgrupp: 1942 anordnade Odd Fellow koloni för svenska och finska barn mellan 
3-10 år gamla barn.94 Varje år ordnar SDN Tynnered kolloverksamhet för barn och 
ungdomar med lättare funktionshinder.95 
 
Antal barn: 2002 ordnade SDN Tynnered kollo för åtta barn i 16 dagar, tre gånger 
per sommar.96 
 
Funktion idag och historiskt: Byggnaden från tidigt 1900-tal har från början tjänat 
som privatbostad.

97
 Orust Waldorfskola under terminerna och lägerverksamhet 

under somrarna.98 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt en artikel i Bohuslän från 1942 består anläggningen 
av ett en och en halv våning högt bohuslänskt dubbelhus med locklistpanel målad 
i en ljus kulör. Byggnaden har ett sadeltak täckt med tegel.99  
 
Övrigt:. Senare Odd Fellow, nu Orust Waldorfskola som bedriver skola under ter-
minerna och koloniverksamhet under loven. År 2002 började man bygga till ca 
170 kvm. Det gamla huset fick samtidigt ett nytt trapphus och entré.100  

                                                           
90 Bohusläningen 2002-06-29 
91

 Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län, Register över akter till skollovskolonier 
92 Länsstyrelsen Västra Götaland, Föteckning över Alla barnkolonier i Bohuslän 1998-
07-27 
93

http://www.tynnered.goteborg.se/prod/tynnered/dalis2.nsf/vyPublicera-
de/85E1FAC21F6F6B34C1257000002F6926?OpenDocument 2006-11-09 
94 Bohusläningen 1942-07-17 
95

http://www.tynnered.goteborg.se/prod/tynnered/dalis2.nsf/vyPublicera-
de/85E1FAC21F6F6B34C1257000002F6926?OpenDocument 2006-11-09 
96 Bohusläningen 2002-06-29 
97 Bohusläningen 1942-07-17 
98

 Bohusläningen 2002-06-29, 2002-05-25, 2002-10-18 
99 Bohusläningen 1942-07-17 
100 Bohusläningen 2002-06-29, 2002-05-25, 2002-10-18 
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Solbacka Solbacka Solbacka Solbacka     
 
Plats: Vindön 
 
Ägare: Göteborg Smyrnaförsamling 
 
Verksamhetsansvarig: Göteborg Smyrnaförsamling 
 
Verksamhetsår: Verksamheten påbörjades före 1946 och pågick till 1962.

101
 

 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 50 barn plus ytterligare 40 barn efter nybyggnaden 1946.

102
 

 
Funktion idag och historiskt: Varvet i Sundsandvik tog över kolonin och använde 
för bostäder åt sina anställda.103 
 
Byggnadsbeskrivning: 1946 byggdes anläggningen till med en byggnad med 
köksavdelning och ytterligare förläggning.104 
 
Övrigt: Anläggningen hade egen badstrand. Tidigare har man haft koloniverksam-
het i ett tiotal år på Linneberg, men man flyttade på grund av trångboddhet. 1946 
arrangerades även en ungdomsvecka för 14-20-åringar. 105 

                                                           
101

 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier, 
Bohusläningen 1946-08-09 
102 Bohusläningen 1946-08-09 
103

 Stina Hornwall, Ulevik, Bokenäs, 2006-06-28 
104 Bohusläningen 1946-08-09 
105 Bohusläningen 1946-08-09 
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Stensbo gårdStensbo gårdStensbo gårdStensbo gård106106106106    
    

Plats: Stensbo gård, Morlanda 
socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Röda 
Korset 
 
Verksamhetsår: 1939. Under 
krigsåren anordnades ett antal 
tillfälliga kolonier. 
 
Målgrupp: Barn från fiskesam-
hällena.  
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Ursprungligen var detta huvudbyggnaden på Stensbo 
gård. Denna inhyrdes för koloniverksamhet och är idag privatbostad. 
 
Byggnadsbeskrivning: Anläggningen är idag 2006 en tvåvånings timrad byggnad 
med ett frontespis centrerad på norra sidan. Byggnaden ligger högt uppe på en 
kulle med utsikt över dalgången. Taket är täckt med tegel och fasaden är klädd 
med rödmålad locklistpanel. Fönstren är av t-fönster typ.107 
 
Övrigt:  

 

                                                           
106 Eivor Karlsson, Mollösund var kolonibarn 1939, 2006-09-10 
107 Katarina Andersson, Bohusläns museum 2006-10-06 

Stensbo gård, Foto: Katarina Andersson, Bohusläns 
museum, 2006-10-06 
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Stora HalsStora HalsStora HalsStora Hals108 
�

 
Plats: Stora Hals, Svanesund 
 
Ägare: Göteborgs kommun 
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår:  
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Beräknad kostnad: 
 
Övrigt: Hassela Göteborg hyr anläggningen sedan ett tiotal år. Tidigare var det 
barnkoloniverksamhet. 109 
 

                                                           
108 Jens Augustinsson, Svanesund 2006-06-01 
109

 Kent Andersson, Hassela Göteborg, 2006-11-22 
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SäckebäckSäckebäckSäckebäckSäckebäck110
�

 
Plats: Säckebäck 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen Hjälpskolans sommarkoloni 
 
Verksamhetsår: 1948-1963 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
110 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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Sörbo gårdSörbo gårdSörbo gårdSörbo gård111
�

 
Plats: Sörbo gård, Ellös, Morlanda socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Estniska barnskyddskommittén Orust och Tjörns dispensärs-
nämnd.112 
 
Verksamhetsår: 1946113 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

 

                                                           
111

 Camilla Ask, Stocken 2006-07-01 
112 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
113 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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Tofta gårdTofta gårdTofta gårdTofta gård    
 
Plats: Tofta gård, Svanvik, Morlanda socken 
 
Ägare: Gården ägs av falkiska donationen. 
 
Verksamhetsansvarig: Estniska barnskyddskommittén 
 
Verksamhetsår: 1957-1963

114
 

 
Målgrupp: Estniska barn115 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Gården är från 1500-talet och 1774 uppfördes den 
nuvarande huvudbyggnaden. Denna har förutom barnkoloniverksamhet använts 
som privatbostad och ålderdomshem.

116
 Sedan 1983 drivs gården som vandrar-

hem.117 
 
Byggnadsbeskrivning: Anläggningen består idag år 2006 av en större herrgårds-
byggnad med valmat tegeltäkt tak. Fasaden är klädd med locklistpanel målad i 
slamfärg.118 
 
Övrigt: 

                                                           
114 Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län, register över akter till skollovskolonier 
115 Rehnberg, Bertil, (1997), Tofta gård och Falkiska donationen i Morlanda. Ellös: 
Falkiska donationen 
116 Rehnberg, Bertil, (1997), Tofta gård och Falkiska donationen i Morlanda. Ellös: 
Falkiska donationen 
117 www.toftagard.se. 2006-11-09 
118 Katarina Andersson, Bohusläns museum, 2006-10-06 
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Sotenäs kommunSotenäs kommunSotenäs kommunSotenäs kommun    
    
BrevikBrevikBrevikBrevik119    
 
Plats: Brevik, Örn, Sotenäs 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Ludvika skollovskoloni 
 
Verksamhetsår: 1947-1979 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

                                                           
119 Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län, Register över akter till skollovskolonier 
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Solstickans barnkoloniSolstickans barnkoloniSolstickans barnkoloniSolstickans barnkoloni    
    
Plats: Ramsvik, Askum socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Solstickans koloni 
 
Verksamhetsår: 1936120, 1948-1983121 
1998.

122
 Verksamheten har dock pågått minst 

fram till 2003.123 
 
Målgrupp: Barn från Bohusläns stenhuggaredi-
strikt

124
 Senare kom barn omväxlande från nor-

ra respektive södra delen av länet.125 2003 kom barnen från hela Västra Göta-
landsregionen via socialförvaltningarna och skolhälsovården i kommunerna.126 
 
Antal barn: Drygt 20 barn i åldrarna 5-12 år när kolonin var inhyst i det gamla skol-
huset. Majoriteten var flickor.127 1944 var antalet barn 31.128 1946 var 64 barn ko-
lonister vid Ramsvik.129 1950 var antalet färre: 30 barn i åldrarna 7-12 år vistades 
på Ramsvik under fyra veckor.130 1968 var 38 barn på kolonin i två omgångar om 
en månad vardera. Barnen var mellan 6 och 13 år och ungefär lika många pojkar 
som flickor. Samtliga barn var från Göteborg och Bohus län. 2003 vistades fyra 
grupper kolonister på Ramsvik. Gruppen bestod av pojkar och flickor i yngre ton-
åren.131 
 
Funktion idag och historiskt: Den ursprungliga byggnaden har använts som skol-
hus.132 
 
Byggnadsbeskrivning: Anläggningen består av idag 2006 av tre byggnader. Den 
ursprungliga byggnaden är ett fd skolhus. Denna byggnad har tegeltäkt sadeltak, 
fasader klädda med locklistpanel som målats i ljust gult.133 Därtill finns två senare 
uppförda enplansbyggnader. Dessa består av två rektangulära byggnader klädda 

                                                           
120 Kuriren 1936-07-30 
121 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
122 Länsstyrelsen Västra Götaland, Förteckning över (ALLA) barnkolonier i Bohuslän 
1998-07-27 
123 Bohusläningen 2003-08-08 
124 Kuriren 1936-07-30 
125 Bohusläningen 1946-08-15 
126

 Bohusläningen 2003-08-08 
127 Kuriren 1936-07-30 
128 Bohusläningen 1944-06-26 
129 Bohusläningen 1946-08-15 
130 Bohusläningen 1950-07-10 
131

 Bohusläningen 2003-08-08 
132 Kuriren 1936-07-30 
133 Kuriren 1936-07-30 

Ramsvik, Foto: Lisa Jonsson, Bohusläns museum, 

2006-07-25 
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med träpanel, vitmålade kopplade fönster, sadeltak täckt med tegel och en källa-
re..134 Till anläggningen hör även en badplats och en lekplan.135 
 
Övrigt: Byggmästare var Bruno Johansson, Hunnebostrand.136 Man har fått bidrag i 
form av madrasser, sänglinnen, husgeråd och ekonomiska bidrag från bland andra 
Röda Korset, kronprinsparet och Göteborgs stad. Med ideella krafter från fiskare- 
och stenhuggarhustrur från Hunnebostrand iordningsställdes skolhuset till kolo-
ni.137 När kolonisäsongen var slut 1946 anordnades en husmodersvecka.138 

                                                           
134 Foto 2006-07-25, Lisa Jonsson, Bohusläns museum 
135 Bohusläningen 1950-07-10 
136 

Bohusläningen 1942-10-19 
137 Kuriren 1936-07-30 
138 Bohusläningen 1946-08-15 
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Stensjö barnkoloni Stensjö barnkoloni Stensjö barnkoloni Stensjö barnkoloni     
 
Plats: Stensjö, Sotenäs 
 
Ägare: Syföreningen Hjälpsamhet

139
 

 
Verksamhetsansvarig: Sotenäs dispensär.140 1947-1965 Göteborgs stad.141  
 
Verksamhetsår: Byggdes år 1928 och invigdes och togs i bruk 1929.

142
 

 
Målgrupp: Friska barn från tuberkulösa hem inom Sotenäs provinsialläkaredistrikt. 
 
Antal barn: 50 barn. Barnen var mellan 5 och 11 år och medelåldern var 10-11 
år.143 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt en artikel i Bohusläningen 1928 uppfördes anlägg-
ningen som en rektangulär, 27 meter lång envåningsbyggnad med två flyglar och 
ett något högre mittparti. I varje flygel fanns sovplatser för 25 barn, den ena för 
pojkar och den andra för flickor. Flyglarna uppfördes som ryggåsstugor för att ge 
ökat luftutrymme. Mittpartiet inrymde matsal med sjukrum ovanför. I övrigt inne-
höll byggnaden kök och kapprum.144  
 
Övrigt: Arkitekt var Brattberg, Uddevalla. Marken ägdes tidigare av lantbrukaren Os-
car Stenström, Stensjö.145  

                                                           
139 Bohusläningen 1928-05-26 
140 Kuriren 1936-07-25 
141 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
142 Kuriren 1936-07-25 
143

 Bohusläningen 1928-05-26, 2002-03-05 
144 Bohusläningen 1928-05-26 
145 Bohusläningen 1928-05-26, 2002-03-05 
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Stenungsunds kommunStenungsunds kommunStenungsunds kommunStenungsunds kommun�
    
BergBergBergBerg146    
 
Plats: Berg, Ödsmål 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: Upphörde vid tiden för andra världskrigets utbrott. 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
146 Ödsmåls hembygdsförening,, Gunnar Svensson, 2006-08-28 
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BuxeröBuxeröBuxeröBuxerödddd147    
 
Plats: Buxeröd, i trakten av Ucklums kyrkby, Ucklum 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Göteborgs skollovskolonier 
 
Verksamhetsår: 1936 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn: Tre grupper om ca 30 barn 
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
147 Kuriren 1936-06-27 
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BynBynBynByn148    
 
Plats: Byn, Ödsmål 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: Upphörde vid tiden för andra världskrigets utbrott. 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
148 Ödsmåls hembygdsförening, Gunnar Svensson, 2006-08-28 
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Dals barnkoloniDals barnkoloniDals barnkoloniDals barnkoloni    
 
Plats: Dal, i trakten av Ucklums kyrkby, Ucklum 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier i Göte-
borg. 
 
Verksamhetsår: 1936149, 1946-1947.150 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn: Två grupper om ca 30 barn.151 
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

                                                           
149

 Kuriren 1936-06-27 
150 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
151 Kuriren 1936-06-27 
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Galtarö Majblommans barnkoloniGaltarö Majblommans barnkoloniGaltarö Majblommans barnkoloniGaltarö Majblommans barnkoloni        
 
Plats: Galtarö, Ödsmål socken. 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Första Majblommans rikskommittés koloni.152 
 
Verksamhetsår: 1939-2006

153
, 

 
Målgrupp: 1939 barn från tbc-hotade hem.154 1939 vistades 34 barn i åldrarna 6-
13 år, hälften av vardera könet, från olika delar av landet på kolonin. Vistelsen va-
rade ett par månader.

155
 2006 vistas ca 150 barn mellan åtta och sexton år på 

Galtarö under två veckor. Sommaren består totalt av åtta läger fördelade på fyra 
perioder.156 2006 tog man emot barn i behov av särskilt stöd. Svårigheterna som 
barnens familjer befinner sig i är ofta av psykosocial art och i ekonomiskt utsatta 
miljöer.

157
 

 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Pågående verksamhet.

158
 

 
Byggnadsbeskrivning: Enligt Kuriren från 1939 var kolonin vinterbonad så att den 
kan användas vår och höst. Till anläggningen hörde en badstrand och lekplats.159 
 
Övrigt: Arkitekt var Sven Wedenmark160 Konsul Werner Lundqvist har ställt tomten 
på 27 hektar mark till förfogande.161 
 

                                                           
152

 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier,  
Kuriren 1939-06-20 mfl. 
153 Kuriren 1939-06-20, Bohusläningen 2006-06-14 
154

 Stig Tornehed, Beda Hallberg och första majblomman 1982 
155 Kuriren 1939-06-20 
156 Bohusläningen 2006-06-14 
157 Majblommans riksförbund, Rapport nr 2005-6, Bohusläningen 2006-06-14 
158 www.majblomman.se 2006-08-15 
159

 Kuriren 1939-06-20 
160 ibid 
161 ibid 
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GrössbyGrössbyGrössbyGrössby162
�

 
Plats: Grössby, i trakten av Ucklums kyrkby, Ucklum. 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Göteborgs skollovskolonier. 
 
Verksamhetsår: 1936. 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn: ca 30 barn. 
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
162 Kuriren 1936-06-27 
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GröterödGröterödGröterödGröteröd163
�

 
Plats: Gröteröd, Ödsmål socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: Upphörde vid tiden för andra världskrigets utbrott. 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

                                                           
163 Ödsmåls hembygdsförening, Gunnar Svensson, 2006-08-28 
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HSB barnkoloni, Bohusläns museums vykortssam-
ling, UMFA53263:4477, Foto C..A., årtal okänt 

HSB barnkoloniHSB barnkoloniHSB barnkoloniHSB barnkoloni    
 
Plats: Stora Höga, Spekeröd socken  
 
Ägare: 
 
Verksamhetsansvarig: 
 
Verksamhetsår:  
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt foto från ett okänt årtal i Bohusläns museums vykorts-
samling består anläggningen av två större byggnader samt ca 5 mindre stugor 
uppförda i en bergsslänt. Stugorna var placerade runt omkring de större huskrop-
parna. Sannolikt har de pulpettak. Fler av både de större och mindre byggnaderna 
ser även ut att vara byggda på plintar.

164
  

 
Övrigt: 

                                                           
164 Foto CA, Bohusläns museums vykortssamling, UMFA53263:4477 och 4478. 
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Barnens by, Foto: Pressbyrån, Årtal okänt, Bohus-

läns museums vykortssamling UMFA 53263:4483 

Hyresgästernas Havsbad, Hyresgästernas Havsbad, Hyresgästernas Havsbad, Hyresgästernas Havsbad, 
”Ba”Ba”Ba”Barrrrnens by”nens by”nens by”nens by”    

 
Plats: Stora Höga 
 
Ägare: Hyresgästföreningens 
havsbadsförening 
 
Verksamhetsansvarig: 
Hyresgästföreningens 
havsbadsförening.165 
 
Verksamhetsår: 1930-1963

166
 

 
Målgrupp: Barn till Hyresgäst- 
föreningens medlemmar. 
 
Antal barn: 1930 var det fyra grupper om vardera 30 barn, två pojk- och två flick-
grupper. 1942 var där 114 barn i två omgångar. 1962 var sammanlagt 143 barn 
på kolonin.167 
 
Funktion idag och historiskt: Havsbadsanläggningen innefattade även en camping-
plats.168 Koloniverksamheten avvecklades 1963 och anläggningen byggdes om för 
nyttjande av familjer.169 
 
Byggnadsbeskrivning: Anläggningen är, enligt bild i Bohusläns museums vykorts-
samling, från okänt årtal uppförd i soutteräng med gaveln mot havet. Byggnaden 
har flackt sadeltak och ingång på gavel samt via tre dörrar i källarplanet samt via en 
spektakulär trappa övervåningen i änden på ena långsidan. Denna entré vetter 
mot en gräsbevuxen öppen plats. Fönstren sitter grupperade i fyra grupper med 
fyra rutor i varje, därtill finns en veranda med sju fönster centrerad på ena långsi-
dan.170 1930 uppfördes en byggnad och året därpå två lägerhyddor med 18 sov-
platser och rum för betjäningen. I slutet av 1930-talet växte sommarverksamheten 
och fler stugor och större administrationsbyggnader med matsal och kök tillkom. 
1942 byggdes den stora huvudbyggnaden och en ny badbrygga. 1944 invigdes 
ytterligare en byggnad.171 
 
Övrigt:  

                                                           
165 Länsstyrelsen Västra Götaland, Register över akter till skollovskolonier. Johansson, 
Clarence, HCF 60 år. Hyresgästernas centralförsamling i Göteborg 1922-1982. 
166 Länsstyrelsen Västra Götaland, Register över akter till skollovskolonier. Johansson, 
Clarence, HCF 60 år. Hyresgästernas centralförsamling i Göteborg 1922-1982. 
167 Johansson, Clarence, HCF 60 år. Hyresgästernas centralförsamling i Göteborg 
1922-1982. 
168 Brink, Göte, (1990), Hyresgästernas havsbad, Hyresgästföreningen. 
169 Johansson, Clarence, HCF 60 år. Hyresgästernas centralförsamling i Göteborg 
1922-1982. 
170 Foto Pressbyrån, Bohusläns museums vykortssamling UMFA53263:4483. 
171 Brink, Göte, (1990), Hyresgästernas havsbad, Hyresgästföreningen.. 



Stenungsunds kommun 

63 
 

Hällungens sommarhemHällungens sommarhemHällungens sommarhemHällungens sommarhem172
�

 
Plats: Ucklum 
 
Ägare: 
 
Verksamhetsansvarig: Diabetesföreningen i Göteborg med omnejd 
 
Verksamhetsår: 1954-1963 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 
 

                                                           
172 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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KläppKläppKläppKläpp173    

 
Plats :Kläpp, Ödsmål 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: Upphörde vid tiden för andra världskrigets utbrott. 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

                                                           
173 Ödsmåls hembygdsförening, Gunnar Svensson, 2006-08-28. 
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KorsgårdenKorsgårdenKorsgårdenKorsgården174
�

 
Plats: Korsgården, Ödsmål 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: Upphörde vid tiden för andra världskrigets utbrott. 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
  
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
174 Ödsmåls hembygdsförening, Gunnar Svensson, 2006-08-28 
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LindögårdenLindögårdenLindögårdenLindögården175
�

 
Plats: Härrgusseröd, Ucklums kyrkby, Ucklum. 
 
Ägare: herr och fru Johansson 
 
Verksamhetsansvarig: Göteborgs skollovskolonier 
 
Verksamhetsår: 1924-1936 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn: 30 barn i åldrarna 7-12 år 
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: Måltiderna intogs i ett tält på gårdsplanen.  
 
 

                                                           
175 Kuriren 1936-06-27 
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Lundby församlings kyrkliga ungdomskrets koloniLundby församlings kyrkliga ungdomskrets koloniLundby församlings kyrkliga ungdomskrets koloniLundby församlings kyrkliga ungdomskrets koloni    176
�

 
Plats: Östra berg, Ödsmåls socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Lundby församlings kyrkliga ungdomskrets koloni 
 
Verksamhetsår: 1948-1951 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

                                                           
176 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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Majblommans barnkMajblommans barnkMajblommans barnkMajblommans barnkooooloniloniloniloni177
�

 
Plats: ?, Ödsmål socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Majblomman 
 
Verksamhetsår: 1950 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt foto i Bohusläns museums vykortssamling från 1950 
är byggnaden uppförd som en enplans rektangulär byggnad med källare klädd 
med träpanel målad i en ljus kulör. Fönstren hade kopplade bågar med partier be-
stående av två eller tre lufter och fönsterluckor. Byggnadens sadeltak var täckt med 
tegel och ingång fanns på gaveln via en trappa med ett iögonfallande entréparti. 
Dörren som har glasrutor, flankeras av kolonner och ovanför dörren finns ett tak 
med en utsmyckning med en sol eller liknande.  
 
Övrigt:  

                                                           
177 Foto H Lindenhag, 1950 Bohusläns museums vykortssamling UMFA53263:6606 

Majblommans barnkoloni, Foto H Lindenhag, 
Göteborg 1950, Bohusläns museums vykorts-
samling UMFA53263:6606  
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Masthuggsförsamlingens barnkoloni MasthuggsgåMasthuggsförsamlingens barnkoloni MasthuggsgåMasthuggsförsamlingens barnkoloni MasthuggsgåMasthuggsförsamlingens barnkoloni Masthuggsgårrrrdendendenden178    
 
Plats: Jörlanda 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Masthuggsförsamlingens diakonikrets 
 
Verksamhetsår: 1946-1961 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 
 
 

                                                           
178 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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OscarshemOscarshemOscarshemOscarshem179
 

 
Plats: Oscarshem, Svenshögen 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Röda korsets koloni för utvecklingsstörda barn 
 
Verksamhetsår: 1960-1972 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

 

                                                           
179 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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Panneröds barnkoloniPanneröds barnkoloniPanneröds barnkoloniPanneröds barnkoloni180    
 
Plats: Panneröd, Ödsmål 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Gamlestadens textilarbetares barnkoloniförening 
 
Verksamhetsår: 1947-1956 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

 

                                                           
180 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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RinnelaRinnelaRinnelaRinnela181
�

 
Plats: Rinnela, Svenshögen 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: Upphörde vid tiden för andra världskrigets utbrott. 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
181 Gunnar Svensson, Ödsmåls hembygdsförening 2006-08-28 
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RödRödRödRöd182
�

 
Plats: Röd, Ödsmål 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: Upphörde vid tiden för andra världskrigets utbrott. 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

                                                           
182 Ödsmåls hembygdsförening, Gunnar Svensson, 2006-08-28 
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SandbackaSandbackaSandbackaSandbacka     
 
Plats: Sandbacka, i trakten av Ucklums kyrkby, Ucklum 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen för Barnbespisning och skollovskolonier.183 
 
Verksamhetsår: 1936

184,
 1946-1947.

185
 

 
Målgrupp: 
 
Antal barn: en grupp om ca 30 barn

186
 

 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

 

                                                           
183 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
184

 Kuriren 1936-06-27 
185 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
186 Kuriren 1936-06-27 
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SkogenSkogenSkogenSkogen187
�

 
Plats: Gården Skogen, Svenshögen, Ucklum 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Göteborgs skollovskolonier använde gården sedan 1917. 
Götaverkens verkstadsklubbs andelsförening u. p. a. barnkoloni, 1936. 
 
Verksamhetsår: 1917-1936. 
 
Målgrupp: År 1936 var målgruppen barn till anställda vid Götaverken. 
 
Antal barn: 32 barn varav 14 flickor och 18 pojkar i åldrarna 7-14 år 
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: Kolonivistelsen varade i sju veckor. Måltiderna intogs i ett tält på gårdspla-
nen. Badplatsen vid sjön Hällungen ligger en bit bort. Götaverkens verkstadsklubbs 
andelsförening u. p. a. barnkoloni har i flera år hållit till i trakterna kring Svenshö-
gen men hyrde in sig på gården Skogen för första gången 1936. 

                                                           
187 Kuriren 1936-06-27 
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Tollenäs Tollenäs Tollenäs Tollenäs     
 
Plats: Tollenäs, Stenungsund 
 
Ägare: Jörlanda dispensär. 1952 såldes kolonin till Sundbybergs stad som fortsatte 
verksamheten med barn från Stockholm. Mellan åren 1981-1983 ägs anläggning-
en av Stenungsunds segelsällskap. Sedan 1983 äger Bengt Johansson Tollenäs.188  
 
Verksamhetsansvarig: Jörlanda dispensär och senare Sundbybergs stad. 
 
Verksamhetsår: 1936-1972189 
 
Målgrupp: Tidigt var det barn från Kode och Ljungskile. Många av barnen hade 
föräldrar som var sjuka i tuberkulos. Senare barn från Stockholm.190 
 
Antal barn: 32 barn där under sex veckor.191 
 
Funktion idag och historiskt: 1981-1983 var det föreningslokal för Stenungsunds 
segelsällskap. Sedan 1983 drivs det som camping och vandrarhem.192 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt Kuriren från 1936 hade byggnaden två sovsalar, stor 
matsal, kök, två personalrum, isoleringsrum samt tvättrum. Längs hela huvudfasa-
den fanns en stor solbalkong.193 
 
Övrigt: Jörlandadispensären hyrde in sig på gårdar från1923 till det att Tollenäs 
stod färdigt. 1934 bildades en barnkoloniförening inom Jörlanda och samma år 
stod en byggnad färdig.194 

 

                                                           
188 Kuriren 1936-11-25, Stenungsundstidningen 2005-07-27, www.sttidningen.se 
2006-08-10 
189 Kuriren 1936-11-25, Stenungsundstidningen 2005-07-27, www.sttidningen.se 
2006-08-10 
190

 Stenungsundstidningen 2005-07-27, www.sttidningen.se 2006-08-10 
191 Kuriren 1936-11-25, Stenungsundstidningen 2005-07-27, www.sttidningen.se 
2006-08-10 
192

 Stenungsundstidningen 2005-07-27, www.sttidningen.se 2006-08-10 
193 Kuriren 1936-11-25 
194 Kuriren 1936-11-25 
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VävraVävraVävraVävra195
�

 
Plats: Vävra, Ödsmåls socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår:  
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning: 
 
Övrigt:  

 

                                                           
195

 Elisabeth Borg, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), 
2006-08-21 
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Strömstads kommunStrömstads kommunStrömstads kommunStrömstads kommun    
    
BarnaboBarnaboBarnaboBarnabo    

 
Plats: vid Kase mellan Seläter och Norrkärr, i gamla Skee församling.196 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Strömstads och Vette härads dispensär 
 
Verksamhetsår: 1936197 och in på 1950-talet.198 
 
Målgrupp: Barn från tuberkulösa hem. 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Byggnaden finns kvar men används till annan verk-
samhet.

199
 

 
Byggnadsbeskrivning: 
 
Övrigt: 
 

                                                           
196 Bengt Eriksson, Seläters hembygdsförening, 2006-11-05 
197 

Kuriren 1936-11-23 
198 Bengt Eriksson, Seläters hembygdsförening, 2006-11-05 
199 ibid 
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BroddenBroddenBroddenBrodden200    
 
Plats: Gården Brodden, Röd, Sydkoster, Tjärnö socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: En privatperson från Hogdal hyrde Brodden för att driva 
barnkoloni. 
 
Verksamhetsår: Under ett antal år fram till 1939. 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
200 Göran Larsson, Kosters hembygdsförening, 2006-11-16. 
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Grangärde soGrangärde soGrangärde soGrangärde sommargårdmmargårdmmargårdmmargård    
 
Plats: Fastigheten Nordön, Öddö, Tjärnö socken 
 
Ägare: Grangärde kommun, numera Ludvika kommun. 
 
Verksamhetsansvarig: Grängesbergs skollovsförening, senare Ludvika kommun. 
 
Verksamhetsår: 1915-2006

,201
. 1946-1980.

202
. 1998

203
 

 
Målgrupp: 2001 fick barn från Ludvika kommun ansöka om att åka till kolonin. En 
vecka var reserverad för funktionshindrade barn. Behov av miljöombyte och av-
lastning för anhöriga vägdes in vid uttagningen.

204
 

 
Antal barn: 1902 var där 15 barn som stannade i 79 dagar. 1911 var 40 barn på 
kolonin. 1988 var det 56 barn som fick sommarvistelse på Öddö.  205 
 
Funktion idag och historiskt: Allmänheten får hyra stugor eller hela anläggning-
en.206 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt en beskrivning i minnesskriften Grängesbergs skollov-
förening 100 år från 2001 bestod anläggningen 1915 av en huvudbyggnad som i 
bottenplanet hade en mathall, ett sjukrum med två till tre sängplatser, två sovsalar 
för plats för 10 stycken barn i vardera sal, rum för föreståndarinnan, ett reservrum, 
jungfrukammare och ett kök. I vindsvåningen fanns två salar med tio sängplatser i 
varje, stort lekrum, rum för föreståndarinnan. I källaren fanns två rum med tvätt-
stuga. Förutom detta fanns ett uthus med ladugård, vedbod, bod och lite lagerut-
rymmen.207 2006 består anläggningen av en huvudbyggnad och fem fristående 
fritidsstugor samt en vedeldad bastu.

208
 

 

                                                           
201 Anestedt, Karl-Erik (2001), Grängesbergs skollovskoloniförening 100 år. Gräng-
esbergs skollovskoloniförening., 
http://www.ludvika.se/toppmeny/kommunen/forvaltningar/tekniskakonto-
ret/fastigheter/oddo/historikomoddo.4.44d64cd810ae049b17f8000665.html, 
2006-11-16 
.http://www.ludvika.se/toppmeny/kommunen/forvaltningar/tekniskakonto-
ret/fastigheter/oddo.4.44d64cd810ae049b17f8000187.html, 2006-11-16 
202

 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
203 Länsstyrelsen Västra Götaland, Förteckning över (ALLA) barnkolonier i Bohuslän, 
1998-07-27 
204

 Anestedt, Karl-Erik (2001), Grängesbergs skollovskoloniförening 100 år. Gräng-
esbergs skollovskoloniförening. 
205 Anestedt, Karl-Erik (2001), Grängesbergs skollovskoloniförening 100 år. Gräng-
esbergs skollovskoloniförening. 
206 http://www.ludvika.se/toppmeny/kommunen/forvaltningar/tekniskakonto-
ret/fastigheter/oddo.4.44d64cd810ae049b17f8000187.html 
207 Anestedt, Karl-Erik (2001), Grängesbergs skollovskoloniförening 100 år. Gräng-
esbergs skollovskoloniförening. 
208

 http://www.ludvika.se/toppmeny/kommunen/forvaltningar/tekniskakonto-
ret/fastigheter/oddo.4.44d64cd810ae049b17f8000187.html 
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Övrigt: Det är och har varit ett mycket nära samarbete mellan Grängesbergs skol-
lovskoloniförening och Grangärde kommun (numera Ludvika kommun) kring ko-
lonierna Grangärde sommargård och Grängesbergs koloni på Öddö. 1925 inköp-
tes fastigheten Blötebogen som arrenderades ut till1962 då den gjordes till per-
sonalbostad.

209
 

                                                           
209

 Anestedt, Karl-Erik (2001), Grängesbergs skollovskoloniförening 100 år. Gräng-
esbergs skollovskoloniförening. 
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Grängesbergs koloniGrängesbergs koloniGrängesbergs koloniGrängesbergs koloni    
 
Plats: Drängsviken, Öddö, Tjärnö socken 
 
Ägare: Grängesbergs skollovskoloniförening  
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen Enighet och Vänskap och Grängesbergs skol-
lovskoloniförening. 2001 drevs kolonin av Ludvika kommun. 
 
Verksamhetsår: 1901210- 1998211. 
 
Målgrupp: Barn som riskerade få skrofulos.212 
 
Antal barn: 1901 var 8 barn på kolonin, 40 barn år 1911. 1988 var det 56 barn 
som fick sommarvistelse på Öddö. 213 
 
Funktion idag och historiskt: Allmänheten får hyra stugor eller hela anläggning-
en.214 
 
Byggnadsbeskrivning: 1901 när fastigheten inköptes, fanns en stuga med två rum 
och kök. Denna byggdes successivt ut och fler byggnader uppfördes. 1914 köptes 
en intilliggande fastighet och 1915 uppfördes ytterligare en byggnad. 1957 bygg-
des köksavdelningen om och elektricitet installerades.215  

 
Övrigt: Det är och har varit ett mycket nära samarbete mellan Grängesbergs skol-
lovskoloniförening och Grangärde kommun (numera Ludvika kommun) kring ko-
lonierna Grangärde sommargård och Grängesbergs koloni på Öddö. 1925 inköp-
tes fastigheten Blötebogen som arrenderades ut till1962 då den gjordes till per-
sonalbostad.

216
 

 

                                                           
210 Anestedt, Karl-Erik (2001), Grängesbergs skollovskoloniförening 100 år. Gräng-
esbergs skollovskoloniförening. 
211 Länsstyrelsen Västra Götaland, Förteckning över(ALLA) barnkolonier i Bohuslän, 
1998-07-27 
212

 Anestedt, Karl-Erik (2001), Grängesbergs skollovskoloniförening 100 år. Gräng-
esbergs skollovskoloniförening. 
213 ibid 
214

 http://www.ludvika.se/toppmeny/kommunen/forvaltningar/tekniskakonto-
ret/fastigheter/oddo.4.44d64cd810ae049b17f8000187.html 
215 Anestedt, Karl-Erik (2001), Grängesbergs skollovskoloniförening 100 år. Gräng-
esbergs skollovskoloniförening. 
216 ibid 
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Sovsalarna på Kilesand, Foto: Lisa Jonsson, Bohus-

läns museum, 2006-09-20 

KilesandKilesandKilesandKilesand217
�

 
Plats: Sydkoster, Tjärnö socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Södertälje 
kommun 
 
Verksamhetsår: 1960-ca 1969218 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Kilesands havsbad byggdes 1937 som pensionat. 
Byggnaden med sovsalarna såldes till Södertälje kommun. 1969 eller 1970 var 
det auktion och denna byggnad köptes av en privatperson och används som 
sommarbostad. Pensionatsbyggnaden användes som bostad och för konstutställ-
ningar. Under 1990-talet har huset använts som utbildningslokal. Idag är Kile-
sandsgården åter i privat ägo och inrymmer näringsverksamhet, ett helårsboende 
och två uthyrningslägenheter.219 
 
Byggnadsbeskrivning: Barnkolonianläggningen bestod ursprungligen av en äldre 
pensionatsbyggnad uppförd 1937 som inrymde kök och boende för personalen. 
Denna byggnad är en envånings rektangulär byggnad med tälttak. Längs fasaden 
mot havet finns en större glasveranda. Denna byggnad kompletterades på 1960-
talet med sovsalar för pojkar och flickor en bit från huvudbyggnaden. Denna bygg-
nad består 2006 av en rektangulär enplansbyggnad med ljus träpanel och sadel-
tak täckt med tegel. Längs större delen av fasaden mot havet finns en veranda. 
Byggåret är 1937 med ombyggnad 1973-74,1992-93 och 2006.220 
 
Övrigt:  
 
 

                                                           
217 Göran Larsson, Kosters hembygdsförening 2006-09-20, 2006-11-16. 
218 Göran Larsson, Kosters hembygdsförening 2006-11-16. 
219 http://www.kilesand.com/kilesandsgarden/index.asp?page=historia, 2006-11-16, 
Göran Larsson, Kosters hembygdsförening 2006-11-16. 
220 http://www.kilesand.com/kilesandsgarden/index.asp?page=historia, 2006-11-16. 
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Lotsgårdens sommarhemLotsgårdens sommarhemLotsgårdens sommarhemLotsgårdens sommarhem    
 
Plats: Sydkoster, Tjärnö socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Fröken Edla Höglund. 
 
Verksamhetsår: 1946

221
 

 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: Bondgård222 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: Lotsgården har använts som bostad för lotsar. Tryggve Höglund, bror till 
Edla, skapade ett slags hembygdsmuseum på Lotsgården, någon gång efter 
1946....

223
    

 
 
 
 

                                                           
221

 Register över akter till Skollovskolonier, Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän 
222 Göran Larsson, Kosters hembygdsförening, 2006-11-16 
223 Göran Larsson, Kosters hembygdsförening, 2006-11-16 
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NorrskärNorrskärNorrskärNorrskär224    
 
Plats: Norrskär 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: 1931 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 1931 köpte Röda Korsets Strömstadskrets in sängar mm till kolonin. 

                                                           
224 

Carlson, Bengtåke (1999), Vårt Röda Kors: en återblick… 1916-1999, Svenska 
Röda Korset, Göteborgs och Bohusdistriktet 
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SolgläntanSolgläntanSolgläntanSolgläntan    
 
Plats: Kebal 
 
Ägare: Strömstad och Vette barnkoloniförening 
 
Verksamhetsansvarig: Strömstad och Vette barnkoloniförening 
 
Verksamhetsår: 1948 – början på 1970-talet.

225
 

 
Målgrupp: Planerades att ta emot barn som behövde få sin hälsa stärkt men som 
inte kom från tuberkulösa hem.226 Barn från Strömstad och Göteborg.227 
 
Antal barn: 1968 var där 21 barn i åldrarna 5-12 år. Säsongen är uppdelad i två 
perioder om ca fyra veckor.228 
 
Funktion idag och historiskt: Byggnaden finns inte kvar utan brann ner till grunden 
i början av 1970-talet.229 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 
 

                                                           
225 Bohusläningen 1948-06-23, Peter Birgersson, Informatör, Strömstad kommun 
2006-08 
226 Kuriren 1936-11-23 
227 Bohusläningen 1968-06-18 
228 ibid 
229

 Peter Birgersson, Informatör, Strömstad kommun 2006-08 
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Alsens västkustkoloni majblommanAlsens västkustkoloni majblommanAlsens västkustkoloni majblommanAlsens västkustkoloni majblomman230    

 
Plats:  
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Alsens västkustkoloni. 
 
Verksamhetsår: 1948-1970. 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 
 
 

                                                           
230 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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GaltöGaltöGaltöGaltö231
�

 
Plats: Galtö, Tanum 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Trollhättans barnkoloni 
 
Verksamhetsår: 1958-1980 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
231 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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HedvigHedvigHedvigHedvig     StephanssonsStephanssonsStephanssonsStephanssons    barnpensionatbarnpensionatbarnpensionatbarnpensionat    
    

Plats: Kalvö, Havstenssund232 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Fru Hedvig Stephansson, Stockholm 
 
Verksamhetsår: 1946-1956 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
232 Länsstyrelsen Västra Götaland, Register över akter till skollovskolonier 
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OlserödskoloninOlserödskoloninOlserödskoloninOlserödskolonin    
 
Plats: Tanum 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Uddevalla skollovskoloniförening233 
 
Verksamhetsår: 1948-1956

234
  

 
Målgrupp: Sjukliga och fattiga barn i skolåldern från Uddevalla.235 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 1953 fick föreningen allvarliga påpekanden om att lokalerna var olämpliga. 
Lösningen blev att centralisera Uddevalla barnkoloniverksamhet och sälja Olseröd 
och Cederslund och flytta verksamheten till nybyggda lokaler i Rörbäck.

236
 

 

                                                           
233 Historik Uddevalla skollovsförening, Uddevalla kommunarkiv 
234 ibid 
235 ibid 
236

 Bohusläningen 1956-07-25, Historik Uddevalla skollovsförening, Uddevalla kom-
munarkiv 
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ValökoloninValökoloninValökoloninValökolonin    
 
Plats: Valön, Kville 
 
Ägare: Tanums kommun

237
 

  
Verksamhetsansvarig: Tanums dispensär 
 
Verksamhetsår: 1930-1940-talet.

238
 

 
Målgrupp: Barn från trakten 1937 var barnen från Tanum, Kville, Lur, Svenneby, 
Naverstad, Grebbestad och Mo.239 
 
Antal barn: 1937 var totalt 41 barn på Valön.240 
 
Funktion idag och historiskt: Används idag som vandrarhem.241 
 
Byggnadsbeskrivning: År 2006 består anläggningen av en större byggnad i två och 
en halv våning. Byggnaden är klädd med träpanel och runt området går ett högt 
staket.242 
 
Övrigt: Föreståndaren för barnkolonin sommaren 1937 anmälde till dispensärs-
ledningen att en utredning om bland annat barnmisshandel måste genomföras.243 

                                                           
237 Alf Aronsson, Fjällbacka 2006-08-01 
238 ibid 
239 Kuriren 1937-08-09 
240  Kuriren 1937-08-09, Alf Aronsson, Fjällbacka 2006-08-01 
241

 Alf Aronsson, Fjällbacka 2006-08-01 
242 ibid 
243 Bohusläningen 1937-10-23 
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Tjörns kommunTjörns kommunTjörns kommunTjörns kommun    
    
Barnpensionatet Röra StrandBarnpensionatet Röra StrandBarnpensionatet Röra StrandBarnpensionatet Röra Strand244    

 
Plats:  
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: 1948-1958 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
244 Länsstyrelsen Västra Götaland, Register över akter till skollovskolonier 
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LillaLillaLillaLilla     AskerönAskerönAskerönAskerön245
�

 
Plats: Valla socken 
 
Ägare: Karl Pettersson 
 
Verksamhetsansvarig: 
 
Verksamhetsår: 1917 
 
Målgrupp: Barn från Göteborg. 
 
Antal barn: ca 40 barn 
 
Funktion idag och historiskt: Byggnaden var en privatbostad som hyrdes för än-
damålet.  
 
Byggnadsbeskrivning: Anläggningen bestod enligt en bild från 1917 av ett bohus-
länskt dubbelhus med hög stenfot och frontespis. Byggnaden var då klädd med 
panel och målad ev. i röd slamfärg. Fönstren i första våningen var T-formade och i 
andra våningen fanns mindre liggande fönster vid takfoten samt två fönster i fron-
tespisen ett större med tre rutor samt ett trekantigt ovanför.  
 
Övrigt: Karl Pettersson hyrde på somrarna ut sitt hus på Lilla Askerön till barnkolo-
nier från Göteborg. Denna kallades ”koloni nr 28”. Barnen togs omhand av en fö-
reståndarinna och fem biträden.  
 

                                                           
245 www.angermark.se 2006-09-10 
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RuntångenRuntångenRuntångenRuntången, , , , RönntångenRönntångenRönntångenRönntången    
 
Plats: Runntången, Valla socken 
 
Ägare: Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier i Göteborg, Göteborgs 
socialförvaltning246 
 
Verksamhetsansvarig: se ovan 
 
Verksamhetsår: 1946-1983.247 
 
Målgrupp: barn 7-12 år.248 
 
Antal barn: 64 barn var där 1946.249 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt en artikel i Bohusläningen 1945 bestod anläggningen 
av en huvudbyggnad 15x11 meter med en ljus stor matsal, modernt kök, ser-
veringsrum och personalrum. I källaren fanns tvättstuga, strykrum, förvaring för kol 
och ved samt materialrum. Vinden var öppen och användes vid regniga dagar 
som lekrum. Invid huvudbyggnaden låg fyra paviljonger med rum för barn och 
biträden. De var 6x11 meter och hade ett avstånd på 50 meter mellan varje pavil-
jong. De var inredda med 16 sängar och hade tvättställ i korridoren.250 
 
Övrigt: Barnen kom med båt till barnkolonins egen brygga. 251 
 
  
 

  

                                                           
246 Bohusläningen 1946-07-05, Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över 
akter till skollovskolonier 
247

 Bohusläningen 1946-07-05, Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över 
akter till skollovskolonier 
248 Bohusläningen 1946-07-05 
249

 Bohusläningen 1946-07-05 
250 Bohusläningen 1946-07-05 
251 Bohusläningen 1946-07-05 
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RöraRöraRöraRöra    barnkolonibarnkolonibarnkolonibarnkoloni    
 
Plats: Röra 2:67, Stenkyrka 
 
Ägare: Tjörns kommun. Såldes till Birger Jansson 
1956. 2006 ägs anläggningen av Margareta An-
dersson.252. 
 
Verksamhetsansvarig: AB Marabou, idag år 2006 
hyrs kolonin ut till Mölndals kommun för lägerverk-
samhet och som festlokal.253 
 
Verksamhetsår: Lades ner 1954.

254
 

 
Målgrupp: Barn till anställda vid Marabou AB. 
 
Antal barn: ca 20 barn.

255
 

 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt en bild ur Bohusläns museums vykortssamling består 
anläggningen 1955 av en byggnad i ett plan med källare. Dock är anläggningen 
uppförd tidigare. Byggnaden har pulpettak och längs hela framsidan går en veran-
da med tak. På framsidan finns även en öppen plats.256  
 
Övrigt: 

                                                           
252 Byggnadsvård Nääs, Ulrika Lindh, 2006-10-12 
253 ibid 
254 

Bohusläningen 1956-05-04 
255 ibid 
256 Fotograf okänd, Bohusläns museums Vykortssamling UMFA 53263:4646. 

Röra barnkoloni 1955, Fotograf okänd 

Bohusläns museums vykortssamling UMFA 
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SunnakoloninSunnakoloninSunnakoloninSunnakolonin    257    

 
Plats: Sunna 1:5, Kyrkesund, Klövedal socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Karlstads kommun 
 
Verksamhetsår:  
 
Målgrupp:  

 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt en äldre bild på www.kyrkesund.com av barnkolonin 
bestod anläggningen av en gård med ett bohuslänskt dubbelhus med en ladu-
gård.  
 
Övrigt: 

 

                                                           
257 http://www.kyrkesund.com/ 2006-11-01 
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UngdomsgårdenUngdomsgårdenUngdomsgårdenUngdomsgården258    
 
Plats: Toröd 1:11 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: 
 
Verksamhetsår:  
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

 

                                                           
258 Tjörns kommun, Samhällsbyggnadskontoret Christina Olsson 2006-07-03 
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ÄvjaÄvjaÄvjaÄvja259
�

 
Plats: Ävja 1:39, Valla socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Göteborgs stad 
 
Verksamhetsår:  
 
Målgrupp:  
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

                                                           
259 Tjörns kommun, Samhällsbyggnadskontoret Christina Olsson 2006-07-03 
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Alingsås skollovskoloni, Foto: Katarina Andersson, Bo-

husläns museum 2006-06-30 

UddevallaUddevallaUddevallaUddevalla    kommunkommunkommunkommun    
�

AlinAlinAlinAlingsås skollovskolonigsås skollovskolonigsås skollovskolonigsås skollovskoloni        
 
Plats: Kärr, Högås socken. 
 
Ägare: Alingsås skollovskolonier. 
 
Verksamhetsansvarig: Alingsås skollovskolonier. 
 
Verksamhetsår: 1943- 1970-talet 
 
Målgrupp: Barn från Alingsås. 
 
Antal barn: 48 barn. 
 
Funktion idag och historiskt: Privatägt fritidsboende. 
 
Byggnadsbeskrivning: Anläggningen uppfördes 1942.260 Idag 2006 består anlägg-
ningen av en större huvudbyggnad samt två mindre komplementbyggnader. Hu-
vudbyggnaden är 36x12 meter med källare under hela byggnaden. Den centrala 
delen är uppförd i två våningar med en flygel på vardera sidan i en våning. I första 
våningen finns kök, skafferi, ljus och rymlig matsal, dag- och lekrum. I andra vå-
ningen finns hall och personalrum och isoleringsrum. I flyglarna finns hall, kapp-
rum, sovsalar, tvättrum mm. De två mindre byggnaderna består av toalett och för-
rådsutrymmen.

261
 

 
Övrigt: Byggmästare för arbetet var Gustaf Emanuelsson från Ulevik. Ritningarna är 
delvis gjorda efter hans tidigare koloni Orrevik. Uppgifter finns i Länsstyrelsens ar-
kiv på åren mellan 1946-1969.

262
 Under 70-talet lades kolonin ner och den hyr-

des ut till Göteborgs barnomsorg som använde huset till ett semesterhem för 
dövstumma. En omfattande renovering av byggnaden är gjord då det drogs in el, 
vatten och avloppstankar installerades mm. 1982 stod kolonin tom och 1985 be-
slutade Alingsås kommun att sälja fastigheten till högstbjudande. Släktingar till den 
tidigare föreståndarinnan tillträdde som nya ägare 1 januari 1986. Tomten omfat-
tade 7200kvm med tillhörande strandrätt. Finansieringen av byggnationen kom 
från en arvsfond, föreningen Barnens dag och Fribergska fonden. 263 

                                                           
260 Bertil Persson, Historik över Alingsåskolonin.  
261

 Katarina Andersson, Bohusläns museum, 2006-06-30 
262 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
263 Bertil Persson, Historik över Alingsåskolonin. 
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AmmenäsAmmenäsAmmenäsAmmenäs    
 
Plats: Ammenäs, Forshälla socken 
 
Ägare: 
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: 1937- 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 60-tal barn.

264
 

 
Funktion idag och historiskt: 2006 förvaltas anläggningen av Stiftelsen Angered-
Bergums föreningars sommaranläggning i Ammenäs.265 I första hand får personer 
boende i Angered-Bergum hyra boende på Ammenäs. Stiftelsen får driftsbidrag 
bland annat från Göteborgs stad, SDN Lärjedalen.266 Assyriska Hammorabiföre-
ningen i Frölunda arrangerade sommaren 2006 läger på Ammenäs.267 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt en beskrivning i Bohusläningen från 1937 bestod an-
läggningen av två byggnader, i vardera byggnad en matsal- och samlingssal, två 
sovsalar, tvättrum. Framför större delen av byggnaderna uppfördes en stor loggia. 
Redan vid uppförandet drogs det in vatten i köket. Interiören var målad i ljusa och 
klara färger och alla väggar var klädda med hård wallboard för att göra byggnaden 
lättstädad.268 2006 finns tre byggnader: Sjöstugan, Utsikten och Höjden med fler-
bäddsrum och gemensamhetsutrymmen.269 
 
Övrigt: Arkitekt var Carl Anders Hernek från Uddevalla och byggmästare David Ar-
vidsson.270  
 
Anledningen till nybyggnation är det långa avståndet till bad samt dåliga hygieniska 
förhållanden. Nybyggnationen kommer att ersätta de fyra kolonier som sedan 
1926 funnits i hyrda lantgårdar längs sträckan Stenungsund-Ljungskile. 271 

                                                           
264 Bohusläningen 1937-06-04 
265 www.ammenas.com, 2006-11-21 
266 http://www5.goteborg.se/prod/larjedalen/sdflarjedalen/dalis2.nsf/vyPublicera-
de/031FF32CFC2E03B4C125718C004BEF60?OpenDocument, 2006-11-21 
267 Sommar 2006 för dig som bor i Askim, Frölunda, Högsbo, Tynnered, Älvsborg. 
Broschyr utgiven av stadsdelsförvaltningarna i Askim, Frölunda, Högsbo, Tynnered, 
Älvsborg, Göteborgs stad. 
268 Bohusläningen 1937-06-04 
269

 www.ammenas.com, 2006-11-21 
270 Bohusläningen 1937-06-04 
271 Bohusläningen 1936-12-02 
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AnnekärrAnnekärrAnnekärrAnnekärr272
�

 
Plats: Annekärr, Forshälla socken 
 
Ägare: 
 
Verksamhetsansvarig: Uddevalla stads barnkoloniförening 
 
Verksamhetsår: 1910-1922 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning: 
 
Övrigt: Verksamheten flyttades från Näsböle i Färgelanda, Dalsland till Annekärr 
1910 för att 1922 flyttas Kärr, Sämstad vid Gullmarn. 
 

 
 

                                                           
272 Bohusläningen 1936-06-13 
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Aseas Barnkoloni 1955, Foto H Lindehag, Göte-

borg Bohusläns museums vykortssamling,  

UMFA 53263:0548 

Aseas Aseas Aseas Aseas barnkolonibarnkolonibarnkolonibarnkoloni    
 
Plats: Eriksberg, Bokenäs socken 
 
Ägare: Asea 
 
Verksamhetsansvarig: Asea 
 
Verksamhetsår: Invigd juni 1940

273
 

 
Målgrupp: Barn till Asea-anställda från 
Västerås, Ludvika, Stockholm och 
Finspång. Avsedd för fysisk fostran.

274
 

 
Antal barn: 112 barn under tre 
perioder om tre veckor 
 
Funktion idag och historiskt: Numera riven och Volvo har byggt en fritidsby på 
samma plats.275 
 
Byggnadsbeskrivning: Anläggningen bestod enligt bild från 1955 i Bohusläns mu-
seums vykortssamling av två större byggnader med flackt sadeltak som inrymde 
matsal och samlingssal, personalbostad samt hygienutrymmen. Därtill fanns mind-
re stugor med välvt tak som användes som sovsalar. Av stugorna fanns även en 
som användes för isolering av sjuka barn.

276
 

 
Övrigt:  
 

                                                           
273 Asea:s Historia 1883-1948, Andra bandet, Elanders dokument arkiv 2006-10-13 
274 Asea:s Historia 1883-1948, Andra bandet, Elanders dokument arkiv 2006-10-13 
275 Margareta Eriksson, Eriksberg 210, Bokenäs, 2006-08-28 
276 

Bohusläns museum, fotoarkiv Foto H Lindehag, Göteborg , UMFA53263:0548, 
Margareta Eriksson, Eriksberg, Bokenäs, 2006-08-28 
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Barnkoloni OrrevikBarnkoloni OrrevikBarnkoloni OrrevikBarnkoloni Orrevik277
�

 
Plats: Privatbostad i Orrevik, Bokenäs socken 
 
Ägare: Abraham och Anna Johansson 
 
Verksamhetsansvarig: Eskilstuna stad 
 
Verksamhetsår: 1926-1934 
 
Målgrupp: Tuberkulösa barn 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Privatbostad som hyrdes för koloniverksamhet. 
 
Byggnadsbeskrivning: Familjen som ägde gården bosatte sig i magasinet och hyr-
de ut mangårdsbyggnaden. 
 
Övrigt:  

                                                           
277 Anna Olsson, Bokenäs hembygdsförening 2006-10-17 
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Buagården, Odd Fellows barnkoloniBuagården, Odd Fellows barnkoloniBuagården, Odd Fellows barnkoloniBuagården, Odd Fellows barnkoloni    
 
Plats: Buagården, Bokenäs 
 
Ägare: Stiftelsen Odd Fellow i Göteborg Barnkolonier

278
 

 
Verksamhetsansvarig: Odd Fellow, Göteborgs Stad, SDN Tynnered279 
 
Verksamhetsår: 1948-2006

280
,  

 
Målgrupp: Barn till Odd Fellow-medlemmar och barn som var mindre bemedlade. 
2006 även multihandikappade barn och barn från Baltikum.281 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Stället var från början en vanlig bondgård. Såldes till 
Tuppens vävnader som 1947 sålde gården vidare till ett par bröder som delade 
marken mellan sig, rev ladugården och sålde husen till Odd Fellow 1948.282 Verk-
samheten är idag inriktad på multihandikappade barn. 283 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: Här var man i åtta veckor.284     

                                                           
278 www.oddfellow.org, 2006-10-24 
279 Brukarstödcentrum HSO Göteborg. Dokument om Lägerverksamhet. Anna Ols-
son, Bokenäs hembygdsförening, 2006-10-17 
280

 Anna Olsson, Bokenäs hembygdsförening, 2006-10-17 
281 Anna Olsson, Bokenäs hembygdsförening, 2006-10-17, Ann-Christine Rörquist, 
Uddevalla hembygdsförening, 2006-09-18 
282

 Anna Olsson, Bokenäs hembygdsförening, 2006-10-17 
283 Ann-Christine Rörquist, Uddevalla hembygdsförening, 2006-09-18 
284 Berit Omdal, Mollösund 2006-08-28 
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Cederslundskolonin. Foto: Karl Josefsson Björk Bohusläns 

museums vykortssamlingUMFA53201:1384  

CederslundCederslundCederslundCederslund285    
 
Plats: Skredsvik 
 
Ägare: Uddevalla stads barnkoloni 
 
Verksamhetsansvarig: 
 
Verksamhetsår: 1931-1951.

286
 

 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 35-40 barn 

287
 

 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt en äldre bild ur Bohusläns museums bildsamling från 
okänt år låg anläggningen med långsidan mot havet och bestod av en byggnad 
som i stort ser ut som ett bohuslänskt dubbelhus utbyggt med frontespis mot ha-
vet, samt två vinkelräta flyglar vända emot havet. Byggnaden var klädd med lock-
listpanel målad i en ljus kulör. Fönstren hade kopplade bågar och är målade i nå-
got mörkare kulör. Taket var täckt med tegel.288  Från den stora ingången som vet-
ter åt fjorden kom man först in i stora samlingssalen som även var matsal och 
vardagsrum när vädret är dåligt. För övrigt uppdelas bottenvåningen av fyra sovsa-
lar med fem sängar i varje, två tvättrum, tre rum för personal samt ett kök. I sam-
lingssalen fanns en trappa till övervåningen där det fanns två större sovsalar med 
tillhörande två tvättrum jämte rum för föreståndarinnan.289 
 
Övrigt: Arkitekten var A. Brattberg

290
 Cederslundskolonin var ursprungligen place-

rad i Näsböle i Färgelanda. Verksamheten flyttade 1910 till Annekärr i Forshälla 
där det bedrevs verksamhet fram till 1922 då kolonin flyttade till Kärr, Sämstad vid 
Gullmarn.2911933 byggdes en ny koloni i Skredsvik som lades ner 1951. Mellan 
1951 och 1958 finns ett glapp i rapporteringen om var Cederslundskolonin fanns 
men 1958 invigs Rörbäckskolonin som ersatte Cederslundskolonin och Olseröds-
kolonin. 

                                                           
285Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
286 Bohusläningen 1931-06-23 
287 Bohusläningen 1934-08-10 
288 Foto av Karl Josefsson-Björk, Bohusläns museums fotoarkiv UMFA53201:1384 
289

 Bohusläningen 1936-06-13 
290 ibid 
291 ibid 
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DövstumskoloninDövstumskoloninDövstumskoloninDövstumskolonin    
 
Plats: Hälle Torg, Högås socken 
 
Ägare: Alingsås kommun Stiftelsen skolhemmet för dövstumma barn. Privatägt se-
dan 1967. 
 
Verksamhetsansvarig: Alingsås kommun. Senare Stiftelsen skolhemmet för döv-
stumma barn. 
 
Verksamhetsår: Mellan år 1931-1941 förutom år 1940 då platsen ej var säker 
pga. kriget.292 
 
Målgrupp: Dövstumma barn. 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Privatägd sedan 1967 och används som sommarbo-
stad.293 
 
Byggnadsbeskrivning: Huset byggdes 1872-1873. Stor matsal samt ett rum för de 
sjuka och en veranda utanför huset. Huset inköptes 1933 av Alingsås kommun i 
samarbete med Röda Korset och med ekonomiskt bistånd från Sparbanken.294 
Gårdskoloni. 
 
Övrigt: Införskaffades 1931 av Alingsås kommun. Hösten 1941 såldes Hällekolo-
nin eftersom den ansågs omodern och liten.295 

 

                                                           
292 Nilsson, Alfons (1948) Senapskornet som blev ett träd: Skollovskoloniverksamhe-
ten vid Alingsås folkskolor. Artikel i okänd publikation. 
293

 Pontus Hammarén, delägare i Högås Hälle 114, 2006-11-17 
294 Nilsson, Alfons (1948) Senapskornet som blev ett träd: Skollovskoloniverksamhe-
ten vid Alingsås folkskolor. Artikel i okänd publikation. Kerstin Persson, delägare i 
Alingsåskolonin, 2006-06-28, Lisen Jacobson, tidigare biträde på Dövstumskolonin, 
2006-08-25 
295

 Nilsson, Alfons (1948) Senapskornet som blev ett träd: Skollovskoloniverksamhe-
ten vid Alingsås folkskolor. Artikel i okänd publikation. 
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EkedalenEkedalenEkedalenEkedalen    
 
Plats: Valåsberget, Lyckorna, Ljungs socken296 
 
Ägare: Stiftelsen Ekedalens barnhem i Göteborg

297
 

 
Verksamhetsansvarig: Stiftelsen Ekedalens barnhem i Göteborg 
 
Verksamhetsår: 1946-1962

298
 

 
Målgrupp: Barnhemsbarn från Ekedalens barnhem i Göteborg. I stadgarna för Stif-
telsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond står ”beredande av lantvistelse å 
landet för klena eller på annat sätt behövande barn till sjöfolk, hamnarbetare eller 
på annat sätt sjöfarten närstående personer i Göteborg”299 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Byggnaden var ursprungligen en privatbostad som 
anpassades till barnkoloniverksamheten. Därefter återgick byggnaden till att vara 
privatbostad.  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 

                                                           
296 Inger Dejke, Ljungskileortens hembygdsförening 2006-06-23 
297 

Inger Dejke, Ljungskileortens hembygdsförening 2006-06-23 
298 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
299 http://www.seatime.se/stiftelser/ekedalen/historik.htm, 2006-10-23 



Uddevalla kommun 

108  
 

Femkanten nr 1Femkanten nr 1Femkanten nr 1Femkanten nr 1300
�

 
Plats: Södra Drottninggatan, Söder Uddevalla, Uddevalla socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Uddevalla dispensär 
 
Verksamhetsår: 1926 
 
Målgrupp: Friska barn från tuberkulösa hem, flickor och pojkar 5-14 år. 
 
Antal barn: ca 20 barn 
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: Initiativet kom från stadsläkaren med sjuksköterska. 

 

                                                           
300 Bohusläningen 1926-07-28 
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Götaverkens barnkoloni 1955, Fotograf okänd, Ur Bo-

husläns museums bildsamling UMFA53263:0553 

Götaverkens barnkoloni OrrevikenGötaverkens barnkoloni OrrevikenGötaverkens barnkoloni OrrevikenGötaverkens barnkoloni Orreviken    
 
Plats: Orreviken, Bokenäs 
 
Ägare: Götaverkens 
Verkstadsklubbs 
Andelsförenings Barnkoloni, 
senare Göteborgs stad 
 
Verksamhetsansvarig: 
Götaverkens Verkstadsklubbs 
Andelsförenings Barnkoloni och 
senare Göteborgs 
socialförvaltning.301 
 
Verksamhetsår: 1938-1978302 
 
Målgrupp: Barn till arbetare på Götaverken303 
 
Antal barn: 60 barn304 
 
Funktion idag och historiskt: Byggnaden är uppförd som barnkoloni 1938och se-
dan den lades ner har anläggningen använts för lägerverksamhet. Byggnaden står 
2006 oanvänd och under de senare åren har det rått oenighet om vad anlägg-
ningen ska användas till.

305
 

 
Byggnadsbeskrivning: Anläggningen består år 2006 av en byggnad med en högre 
mittdel samt en lägre utbyggnad på var sida. Byggnaderna har ett flackt valmat tak 
täkt med papp. Byggnaden är målad i gult och har vitmålade fönster. På framsidan 
finns en trappa på var sida om den högre mittdelen. I senare tid har en altan upp-
förts utmed den södra och östra sidan. Byggnaden är på ca 500 kvm. Norr om 
byggnaden finns två mindre byggnader. Den ena byggnaden innehåller torrkloset-
ter och den andra en modernare variant med tvättrännor och toaletter. Söder om 
byggnaden finns en mindre äng med en flaggstång. Vid stranden som ligger fram-
för byggnaden finns en sjöbod samt en byggnad för diverse aktiviteter. 306 
 
Övrigt: Byggmästare var Gustaf Emanuelsson, Ulevik som även var byggmästare 
för Alingsåskolonin.307 Kolonin ligger i en brant sluttning som runt kolonin har pla-
nats ut. Framför kolonin ligger vägen och bortom denna sluttar backen kraftigt ned 
mot havet. Här har röjts en gata i träden så att kolonin har en äng ned till havet. 

                                                           
301 Kuriren 1938-06-13 
302 Kuriren 1938-06-13, Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till 
skollovskolonier 
303

 Kuriren 1938-06-13 
304 Kuriren 1938-06-13 
305 Katarina Andersson, Bohusläns museum 2006-06-28, Bohusläningen 1999-11-
28, Bohusläningen 2000-08-04, Bohusläningen 2000-12-08 
306 Katarina Andersson, Bohusläns museum 2006-06-28 
307 Bertil Persson, Alingsåskolonin Historik 2006-06-30 
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Norr om ängen finns ett mindre hönshus samt några fuktträd. Söder om ängen 
finns en anlagd och delvis cementerad stig ner till badplatsen. Vid stranden finns 
även en sjöbod och en mindre byggnad för diverse aktiviteter.308 Till kolonin färda-
des barnen med båt. Innan Götaverken byggde denna koloni hyrde de på 
Hallandskusten, i Svenshögen och Lycke.

309
 

                                                           
308 Katarina Andersson, Bohusläns museum 2006-06-28 
309 Kuriren 1938-06-13 
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Karlskoga skollovskoloniKarlskoga skollovskoloniKarlskoga skollovskoloniKarlskoga skollovskoloni310
�

 
Plats: ?, Uddevalla kommun 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Karlskoga skollovskoloni 
 
Verksamhetsår: 1953-1968 
 
Målgrupp:  
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
310 Länsstyrelsen Västra Götaland, Register över akter till skollovskolonier 
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KlostergårdenKlostergårdenKlostergårdenKlostergården    
 
Plats: Klostergården, Dragsmarks socken, Bokenäset 
 
Ägare: Göteborgs stad 
 
Verksamhetsansvarig: Göteborgs stad 
 
Verksamhetsår: 1948-2006

311
, 1998

312
 

 
Målgrupp: 2006 barn med psykiska och fysiska funktionshinder.313 
 
Antal barn: ca 20 barn i åldrarna 9-15 år.

314
 

 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt en beskrivning av byggnaden år 2006 finns tre stugor 
med sovplatser för ca 20-30 personer fördelade på 5-7 sovrum. Därtill finns en 
huvudbyggnad med modernt kök och matsal. 315  
 
Övrigt:  

                                                           
311 Länsstyrelsen Västra Götaland, Register över akter till skollovskolonier, Brukarstöd-
centrum HSO Göteborg. Skrift om lägerverksamhet. 
312 Länsstyrelsen Västra Götaland, Förteckning över (ALLA)barnkolonier i Bohuslän, 
1998-07-27 
313 

Brukarstödcentrum HSO Göteborg. Skrift om lägerverksamhet. 
314 ibid 
315 http//www.tynnered.goteborg.se  2006-10-20 
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KlostervikenKlostervikenKlostervikenKlosterviken316
�

 
Plats: Bokenäs 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen för Barnbespisning och skollovskolonier i Göte-
borg. 
 
Verksamhetsår: 1946 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 

                                                           
316 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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Kolonin för döva småbarnKolonin för döva småbarnKolonin för döva småbarnKolonin för döva småbarn317
�

 
Plats: Skredsvik 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: 1948-1965 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 

 

                                                           
317 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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LyckeboLyckeboLyckeboLyckebo        
 
Plats: Lindesnäs, Gustafsberg, Uddevalla socken 
  
Ägare: Dalslands barnkoloni, Föreningen för Kroppefjälls dispensärs barnkoloni-
er.318  
 
Verksamhetsansvarig: Dalslands barnkoloni, Föreningen för Kroppefjälls dispensärs 
barnkolonier.

319 
 

 
Verksamhetsår: 1930-1968, troligen längre.320 
 
Målgrupp: Friska barn från tuberkulösa hem i Dalsland. 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Ursprungligen var byggnaden en privatvilla som an-
passades till barnkolonins behov.  
 
Byggnadsbeskrivning: Under 1960-talet byggdes envånings sovbaracker då hu-
vudbyggnaden ansågs allt för brandfarlig.

321
 

 
Övrigt:  

                                                           
318 Bohusläningen 1930-07-19, Länsstyrelsen Västra Götaland, Register över akter till 
skollovskolonier 
319 

Bohusläningen 1930-07-19, Länsstyrelsen Västra Götaland, Register över akter till 
skollovskolonier 
320 Bohusläningen 1930-07-19, Länsstyrelsen Västra Götaland, Register över akter till 
skollovskolonier 
321 Bohusläningen 1968-08-01 
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Odd Fellows barnkoloniOdd Fellows barnkoloniOdd Fellows barnkoloniOdd Fellows barnkoloni322
�

 
Plats: Rydbo, Grinneröd socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Stiftelsen Odd Fellows i Göteborgs barnkolonier 
 
Verksamhetsår: 1947-1948 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn:  
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 
 

                                                           
322 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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Orreviks bryggaOrreviks bryggaOrreviks bryggaOrreviks brygga323
�

 
Plats: Orreviks brygga, Bokenäs socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår: Runt sekelskiftet 1900. 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 
 

                                                           
323 Anna Olsson, Bokenäs hembygdsförening 2006-10-17 
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PopPopPopPop----kollokollokollokollo324
�

 
Plats: Ljungskile, Ljungs socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Orust kommun i samarbete inom Fyrbodal. 
 
Verksamhetsår: 2006. 
 
Målgrupp: Tjejer boende i Orust kommun i åldrarna 11-17 år. 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
324 www.sttidningen.se, 2006-08-10 
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Röda Korsets barnkoloniRöda Korsets barnkoloniRöda Korsets barnkoloniRöda Korsets barnkoloni325    
 
Plats: ?, Dragsmarks socken, Bokenäs. 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Röda Korsets distriktsstyrelse. 
 
Verksamhetsår: 1942. 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt:  
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
325

 Carlson, Bengtåke (1999), Vårt Röda Kors: en återblick 1916-1999, Svenska 
Röda Korset, Göteborgs och Bohusdistriktet. 
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RörbäckRörbäckRörbäckRörbäck    
 
Plats: Rörbäck 1:3, Bokenäs socken 
 
Ägare: Föreningen Uddevalla skollovsförening 
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen Uddevalla skollovsförening 
 
Verksamhetsår: 1958

326
- 1972

327
 

 
Målgrupp: 1958 togs barn ut av skolläkaren i Uddevalla och 1972 i samarbete 
mellan skolsköterska, lärare och styrelsens sekreterare med hänsyn till sociala 
aspekter och möjligheter till sommarvistelse i övrigt.

328 
1972 var en period avsatt 

för utvecklingsstörda barn.329 
 
Antal barn: 40-45 barn.330 
 
Funktion idag och historiskt: 2006 används anläggningen som vandrarhem.331  
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt en artikel i Bohusläningen från 1958 har anläggningen 
följande utseende: Två huslängor på var sida om en gräsplan, den ena med sov-
rum för barn och personal med sex stycken sovrum/salar, tre isoleringsrum, bo-
stad för föreståndarinnan, tre personalrum och förråd. Den andra längan inrymde 
matsal och ekonomiutrymmen. På den senare fanns även en överbyggd lekveran-
da (loggia).

332
 

 
Övrigt: Arkitekt var Carl Anders. Hernek & Håkan Lindsten i Uddevalla och bygg-
mästare Per Jacobsson, Grundsund. Finansieringen kom från arvsfondsmedel och 
försäljningen av kolonierna Cederslund och Olseröd i Tanum. Kolonin byggdes på 
Uddevalla Kafébolags gård intill Koljefjorden. Detta blev den fjärde stora kolonin 
vid denna tid i Bokenäs kommun och skulle ersätta Cederslund och Olseröd då 
de ansågs vara i dåligt skick och omoderna.333  
Anläggningen används som vandrarhem i dagsläget. Idag är längan med matsal 
och lekveranda ombyggd medan längan med sovrummen exteriört är bevarad.334 

                                                           
326 Bohusläningen 1958-06-28 
327

 Länsstyrelsen Göteborgs och Bohuslän, Förvaltningsavdelningen, remiss. Inspek-
tionsrapport 1972-08-31, Uddevalla stads skollovskoloni Rörbäck. 
328 Bohusläningen 1958-06-28, Länsstyrelsen Göteborgs och Bohuslän, Förvaltnings-
avdelningen, remiss. Inspektionsrapport 1972-08-31, Uddevalla stads skollovskoloni 
Rörbäck. 
329 Länsstyrelsen Göteborgs och Bohuslän, Förvaltningsavdelningen, remiss. Inspek-
tionsrapport 1972-08-31, Uddevalla stads skollovskoloni Rörbäck. 
330 Bohusläningen 1958-06-28, Länsstyrelsen Göteborgs och Bohuslän, Förvaltnings-
avdelningen, remiss. Inspektionsrapport 1972-08-31, Uddevalla stads skollovskoloni 
Rörbäck. 
331 http://web.telia.com/~u52209411/, 2006-11-20 
332 

Bohusläningen 1958-06-28 
333 Bohusläningen 1958-06-28 
334 Katarina Andersson, Bohusläns museum 2006-06-28 
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Sirida lSirida lSirida lSirida l    
 
Plats: Villa Siridal, Lyckorna, Ljungs socken. 
 
Ägare: Bröderna Hammarstrand.

335
 

 
Verksamhetsansvarig: Annedals församling.336 
 
Verksamhetsår: 1934.

337
 

 
Målgrupp: Fattiga barn från Annedals kyrkliga ungdomsförbund.338 
 
Antal barn: ca 30 barn i åldrarna 3-7 år.

339
 

 
Funktion idag och historiskt: Byggnaden brann 1934 och återuppbyggdes inte. På 
tomten ligger idag flera hus.340 
 
Byggnadsbeskrivning: Villa i två våningar. Fem stycken rum på övervåningen och i 
bottenvåningen fanns matsal, gästrum, sovkammare och personalrum.341 
 
Övrigt: Annedals församling hade även kolonin Lyckebo.

342
 

                                                           
335 Inger Dejke, Ljungskileortens hembygdsförening, 2006-06-23 
336 Bohusläningen 1934-06-16, Inger Dejke, Ljungskileortens hembygdsförening, 
2006-06-23 
337 Bohusläningen 1934-06-16 
338 Bohusläningen 1934-06-16 
339 Bohusläningen 1934-06-16 
340 

Bohusläningen 1934-06-16, Inger Dejke, Ljungskileortens hembygdsförening, 
2006-06-23 
341 Bohusläningen 1934-06-16 
342

 Bohusläns museums vykortssamling UMFA53263:4422, förlag T-foto, Länsstyrel-
sen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier. 
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St. SkårSt. SkårSt. SkårSt. Skår    
 
Plats: Bokenäs, Gullmarsfjorden 
 
Ägare: Barnens dagsföreningen 
i Skövde 
 
Verksamhetsansvarig: Skövde 
Barnens dagsförening 
 
Verksamhetsår: 1939–1968343 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 32 barn344 
 
Funktion idag och historiskt: Byggnaden är ursprungligen uppförd som barnkoloni. 
Idag används kolonin i verksamhet med utvecklingsstörda345.  
 
Byggnadsbeskrivning: Enligt en artikel ur Bohusläningen från 1939 bestod anlägg-
ningen av två rektangulära byggnader i ett plan. I huvudbyggnaden fanns i den 
östra delen flickornas logement, föreståndarinnan, biträden, kapprum och tambur. 
I den västra delen fanns pojkarnas rum, isoleringsrum och biträdes rum mm. Den 
östra och västra delen förenades av ett större dag- och matrum. Vackra ljusa färger 
och stora fönster, vilket bidrog till en trivsam miljö. I källaren fanns matvarubodar 
och tvättstuga. Byggnaden var 22,5 meter lång. Västra kortsidan var 9 meter och 
östra kortsidan var 14,2 meter. Byggmaterialet bestod av bland annat treetex och 
masonit.346 Varje barn hade sin egen garderob med plats för skor, gång och ytter-
kläder samt väska. Var och en av personalen hade egna rum. I köket har installe-
rats en aga spis. Serveringen skedde genom en lucka mellan kök och matsal. För 
sjuka barn finns ett isoleringsrum.347 
 
Övrigt: Arkitekt var Villhelm Andersson, Skövde och byggmästare Knut Wallin, He-
nån. Marken köptes av lantbrukaren Konrad Eriksson från St. Skår.348 

                                                           
343 Bohusläningen 1939-04-26, Länsstyrelsen Västra Götaland, Register över akter till 
skollovskolonier 
344 Yttrande över uppförande av koloni i Rågårdsvik av överlärare K.E. Bergström till 
Styrelsen för Föreningen Uddevalla Skollovskolonier 1946-05-13, Uddevalla kom-
munarkiv 
345 Margareta Eriksson, Eriksberg 2006-06-28 
346

 Bohusläningen 1939-04-26 
347 Yttrande över uppförande av koloni i Rågårdsvik av överlärare K.E. Bergström till 
Styrelsen för Föreningen Uddevalla Skollovskolonier 1946-05-13, Uddevalla ko-
mumnarkiv 
348 Bohusläningen 1939-04-26 

Skövde barnkoloni 1960, Foto Okänd, Ur Bohus-

läns museums vykortssamling UMFA53263:0552 
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Stora HogenStora HogenStora HogenStora Hogen    
 
Plats: Stora Hogen, Bokenäs socken. 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen för Barnbespisning och skollovskolonier i Göte-
borg.349 
 
Verksamhetsår: 1946.350 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Gårdskoloni.351 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
349

 Länsstyrelsen Västra Götaland, Register över akter till skollovskolonier 
350 ibid 
351 Bokenäs Hembygdsförening, Anna Olsson, 2006-10-17 
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StudserödStudserödStudserödStudseröd    
 
Plats: Studseröd, Skredsvik socken. 
 
Ägare: Håby dispensärs barnkoloni.

352
 

 
Verksamhetsansvarig: 
 
Verksamhetsår: ca 1932-1951.

353
 

 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 40 barn.

354
 

 
Funktion idag och historiskt: Bygganden var ursprungligen en gammal affär som 
anpassades för kolonins behov. Idag är byggnaden privatbostad. 355 
 
Byggnadsbeskrivning: Anläggningen bestod enligt en artikel i Bohusläningen från 
1938 av fyra sovsalar på nedervåningen och två på övervåningen. Den öppna 
ytan framför byggnaden var delvis stensatt med skiffer. Logen på gården användes 
som matsal.

356
 

 
Övrigt: När verksamheten lades ner 1951 tog försvaret över byggnaderna. Efter att 
försvaret hade haft byggnaderna ett tag såldes huset som bostad till en privatper-
son. Till barnkolonin tog man sig enklast via sjövägen.

357
 

                                                           
352 Kuriren 1938-08-06, Birgitta Oscarsson, Skredsvik, Herrestad och Högås hem-
bygdsförening 2006-08-22 
353 

Birgitta Oscarsson, Skredsvik, Herrestad och Högås hembygdsförening 2006-08-
22 
354 Kuriren 1938-08-06 
355

 Birgitta Oscarsson, Skredsvik, Herrestad och Högås hembygdsförening 2006-08-
22 
356  Bohusläningen 1938-08-20 
357  

Birgitta Oscarsson, Skredsvik, Herrestad och Högås hembygdsförening 2006-08-
22 
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Vänersborgs skollovskoloniVänersborgs skollovskoloniVänersborgs skollovskoloniVänersborgs skollovskoloni    
 
Plats: Sundsandvik, Högås socken. 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Vänersborgs kommun.358 
 
Verksamhetsår:  
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 2006 är husen rivna och HSB äger marken.359 
 
Byggnadsbeskrivning Under koloniåren byggs det ett lekhus.

360
 

 
Övrigt: Byggnaden var ursprungligen ett äldre bohuslänskt dubbelhus som enligt 
uppgift flyttades till platsen under senare delen av 1800-talet. Under 1900-talets 
början var det privatbostad.

361
 

 

                                                           
358 Ulla Grahm, 2006-08-07 
359

 ibid 
360 Ulla Grahm, 2006-08-07, Foto som Ulla Grahm visade 2006-08-25 
361 Stina Hornwall, Ulvevik Bokenäs 2006-06-28 
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VästerbykoloninVästerbykoloninVästerbykoloninVästerbykolonin362
�

 
Plats: Västerby, Forshälla socken. 
 
Ägare: Uddevalla skollovsförening. 
 
Verksamhetsansvarig: Uddevalla skollovsförening. 
 
Verksamhetsår: 1910-1922. 
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 25 barn. 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

                                                           
362 Bohusläningen 1936-06-13 
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Örebro BarÖrebro BarÖrebro BarÖrebro Barnkoloninkoloninkoloninkoloni363
�

 
Plats: Kavlanda brygga 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig:  
 
Verksamhetsår:  
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: Denna anläggning blev senare semesterby. 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
363 Margareta Eriksson, Eriksberg 2006-06-28 
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Öckerö KommunÖckerö KommunÖckerö KommunÖckerö Kommun    
    
KråkuddenKråkuddenKråkuddenKråkudden364    

 
Plats: Hönö. Öckerö socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen för Barnbespisning och Skollovskolonier i Göte-
borg. 
 
Verksamhetsår:  
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt: 
 

                                                           
364 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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LapposandLapposandLapposandLapposand365    
 
Plats: Hönö. Öckerö socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen för Barnbespisning och Skollovskolonier i Göte-
borg. 
 
Verksamhetsår:  
 
Målgrupp: 
 
Antal barn: 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  

                                                           
365 Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
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Popkollo GöteborgPopkollo GöteborgPopkollo GöteborgPopkollo Göteborg366    
 
Plats: Kommunala musikskolans lokaler på Hönö, Öckerö socken 
 
Ägare:  
 
Verksamhetsansvarig: Föreningen Sheena, Musik i Väst, KulturUngdom, Studieför-
bundet Vuxenskolan, Ladyborg Götefest 
 
Verksamhetsår: 2006 
 
Målgrupp: Tjejer i åldern 12-16 år som vill lära sig spela populärmusik. 
 
Antal barn: 20 ungdomar 
 
Funktion idag och historiskt: 
 
Byggnadsbeskrivning:  
 
Övrigt:  
 

 

 

                                                           
366 www.popkollo.se/goteborg/, 2006-08-10, Göteborgs-Posten 2006-08-03 



 

Resultat och analysResultat och analysResultat och analysResultat och analys    
 
Undersökningen har visat att barnkoloniverksamheten inom f.d. Göteborgs och 

Bohus län (exkl. Göteborgs kommun) varit mycket omfattande. En uppskattning kan 
vara att tiotusentals barn har varit på koloni vid något tillfälle mellan 1902-2006 i vårt 
område. Många är de som har varit engagerade i verksamheten som föreningsaktiva, 
personal, inspektörer, leverantörer, bidragsgivare etc. Omfattningen av verksamheten 
har resulterat i att undersökningen ger en översiktlig kunskap om barnen, anlägg-
ningarna, aktörerna etc. 
 

Omfattning och utbredningOmfattning och utbredningOmfattning och utbredningOmfattning och utbredning    
Barnkoloniverksamheten som är en internationell rörelse, har ett starkt fäste i vårt 

område. Genom kartläggningen har 110 platser påträffats där barnkoloniverksamhet 
förekommit. Kolonier har påträffats i alla kommuner inom f.d. Göteborgs och Bohus 
län (exkl. Göteborgs kommun) utom Partille kommun. Det rimliga är att det funnits 
kolonier även i Partille kommun, men beroende på bland annat arbetsmetoder har 
ett antal kolonier sannolikt ej hittats, vilket troligen har skett med just Partille. De 
kommuner där vi funnit flest kolonier är Uddevalla och Stenungsunds kommuner. 

Den tidigaste kolonin som undersökningen funnit är Grangärdes koloni på Öddö i 
Strömstads kommun. Verksamheten på Öddö startade år 1902, då en koloni på 
femton barn skickades från Dalarna till Öddö. Sedan 1998 bedöms koloniverksam-
het som lägervistelse, då en lagändring trädde ikraft. Detta på grund av att vistelserna 
numera innebär relativt korta vistelser jämfört med de minst månadslånga kolonivis-
telserna. Det är alltså tveksamt om man idag kan beteckna någon verksamhet som 
just barnkoloniverksamhet. Det finns dock fortfarande verksamheter som väljer att 
kalla sig barnkolonier eller kollon. Vi har funnit ett antal som hade verksamhet under 
2006. Bland dem kan nämnas Majblommans koloni Galtarö i Stenungsunds kom-
mun och Popkollot på Hönö i Öckerö kommun. 

Om ungefär hälften av platserna har vi uppgifter om anläggningarna. Ett trettiotal 
har varit bondgårdar där kolonier har hyrt in sig. Ett tjugofemtal har byggts särskilt för 
barnkoloniverksamhet. Runt tio har varit lokaler som tidigare haft annan verksamhet, 
exempelvis affär eller föreningsloge. Flera kolonianläggningar var bondgårdar som 
senare byggs om och till för att anpassas till just barnkoloniverksamhet. Under 1930-
talet började det byggas barnkolonianläggningar speciellt utformade för verksamhe-
ten. I linje med tidens anda ville bland annat Statens fattigvårds och barnavårdsin-
spektion standardisera barnkolonierna. 
 

VerksamhetsansvarigaVerksamhetsansvarigaVerksamhetsansvarigaVerksamhetsansvariga    
Vi har valt att redovisa de platser där barnkoloniverksamhet har bedrivits och/eller 

bedrivs idag, 2006. En svaghet med den redovisningen är att en viss verksamhetsan-
svarig kan vara svår att följa. Vi har sett att det har varit mycket vanligt att en koloniar-
rangör har hyrt in sig på mer än en plats. Detta var särskilt vanligt under tiden fram till 
1930-talet då många särskilt anpassade anläggningar började uppföras. Det före-
kommer dock fortfarande och som exempel kan nämnas Buagården, Uddevalla 
kommun där både Odd Fellow och Göteborgs kommun SDN Tynnered bedriver 
verksamhet. Ägare och verksamhetsansvariga kan därför vara olika juridiska personer. 

Vi har funnit ett sextiotal olika aktörer som har drivit koloniverksamhet i vårt områ-
de. Merparten av de verksamhetsansvariga har haft sin bas i Västra Götaland. Noteras 
kan att ett tiotal kolonier kommer betydligt längre ifrån. Kolonier har sänts från Ludvi-
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ka, Södertälje, Jönköping, Sundbyberg, Karlstad och andra platser. Kommuner står 
ofta som verksamhetsansvariga. Undersökningen har visat ett tjugotal verksamhets-
ansvariga kommuner. Kommunerna var dock ofta sammankopplade med dispensä-
rer och de lokala skollovsföreningarna. Vi kan därför påstå att merparten av kolonier-
na hade en stark kommunal förankring. Föreningar har varit mycket drivande i koloni-
rörelsen. Vi har funnit ca 25 olika föreningar och organisationer som varit eller är 
verksamhetsansvariga för barnkolonier. Av dessa är flera kyrkliga församlingar och 
föreningar. Föreningen för Barnbespisning och Skollovskolonier har bedrivit kolonier 
på 14 platser enligt vårt material. Några kolonier har drivits av privatpersoner. Göte-
borgs stad är en av de få aktörer som fortfarande bedriver verksamhet. Det förefaller 
även ha varit vanligt med nära samarbeten mellan kommuner, dispensärer och/eller 
skollovsföreningar. Flera kolonier startar i skollovsföreningars eller dispensärers regi 
men övergår i kommunal regi. Detta är helt i linje med den kommunalisering vi ser 
under 1900-talets samhällsutveckling. Företag och fackföreningar har bedrivit barnko-
loniverksamhet och vid Götaverken och Gamlestadens fabriker har fackföreningarna 
haft koloniverksamhet för sina medlemmars barn. Vi har uppgifter om att Asea och 
Marabou har drivit kolonier. Det är dock oklart om det har varit i företagens eller fack-
föreningars regi. 

 

KolonisternaKolonisternaKolonisternaKolonisterna    
De allra tidigaste kolonierna skickades ofta ut för att stödja friska barn från tuberku-

lösa hem. Endast ett fåtal av kolonierna i undersökningen har tagit emot sjuka barn. 
Barn i mindre bemedlade eller fattiga hem har varit målgruppen för några av koloni-
erna. Kolonier som ägdes av företag vände sig till barn till de anställda. Fackföreningar 
och andra föreningar har skickat ut kolonier med barn i familjer som är anslutna till 
dessa föreningar. Vi har funnit kolonier som vänt sig till dövstumma barn, barnhems-
barn eller barn i behov av miljöombyte. Några kolonier har tagit emot barn med 
ursprung i andra länder: Finland och de baltiska staterna. Under senare år har urvalet 
av barn förändrat sig något men påminner alltjämt om de tidiga kolonierna. Tuberku-
losen är inte ett problem i Sverige längre men kolonierna riktar sig fortfarande till 
barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Kolonivistelse kan erbjudas barn med 
fysiska och/eller psykiska funktionshinder. Den ekonomiska ojämlikheten i samhället 
beståroch kolonivistelse är en del av det stöd samhället ger367. Majblomman har 
koloniverksamhet som riktar sig till barn i familjer med ekonomiska svårigheter. Un-
dersökningen har funnit två popkollon som pågått sommaren 2006. Dessa vänder 
sig till tjejer som vill spela popmusik i band. 

Barnkolonierna har tagit emot nästan uteslutande emot blandade grupper med 
pojkar och flickor. Vi har hittat två uppgifter om enkönade grupper och det är de 
popkollon som arrangerades 2006 som endast vände sig till tjejer. 

Där vi har uppgifter om ålder på kolonisterna är det vanligt att barnen är mellan 
sju och tolv år. De yngsta kolonister vi funnit fanns på Villa Siridal i Ljungs socken år 
1934. Där var barnen mellan tre och sju år. Det fåtal uppgifter vi har om kolonier 
under senare tid visar att åldern på barn på kolonier tycks ha stigit. 2006 tog Maj-
blommans kollo på Galtarö emot barn och ungdomar mellan åtta och sexton år och 
popkollot i Ljungskile var öppet för ungdomar mellan elva och sjutton år. 

                                                           
367

 Du ska inte tro det blir sommar – en rapport om hur ekonomisk utsatthet drab-
bar barn på sommarlovet. Majblommans Riksförbund, rapport nr 2005-6. 
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På ungefär hälften av kolonierna har vi uppgifter om storleken på barngrupperna 
eller på det totala antalet barn som vistats där en viss säsong. Det vanligaste är att 
barngrupperna omfattar ca ett trettiotal barn. 

Barnen framträder sällan som individer och subjekt utan snarare som mottagare 
av välgörande verksamhet. I de äldre tidningsartiklarna är det få barn som får komma 
till tals. Barnen visas ofta på bild i grupp där de antingen poserar framför byggnader-
na eller badar vända mot kameran. Påfallande ofta skriver artikelförfattarna mycket 
målande och uttrycker att barnen måste ha det bra på en så vacker plats med så 
duktig personal. I de senare tidningsartiklarna intervjuas några av barnen. Det är säl-
lan som barnen framträder med namn. Antingen är detta ett hänsynstagande gent-
emot barnen som ofta var på koloni på grund av fattigdom eller sjukdom eller så är 
det ett uttryck för synen på barn i allmänhet och barn från svåra omständigheter i 
synnerhet. 

Vi har funnit uppgifter om att barnen vägdes när de anlände till kolonierna och in-
nan de åkte. Förhoppningen var att barnen skulle ha ökat i vikt. Flera tidningsartiklar 
redovisar positiva resultat. 

Det har framkommit att det på en koloni kan ha förekommit misshandel och bort-
förande av barn. En anmälan gjordes och som svar på den anmälan ska de verk-
samhetsansvariga ha anställt mer kompetent personal kommande år.  
 

PersonalenPersonalenPersonalenPersonalen    
Fokus i undersökningen ligger på barn och ungdomar på kolonier. Samtidigt har 

detta varit en arbetsplats. Personalen på kolonierna bestod oftast av en föreståndare, 
en kokerska och några biträden. Personalstyrkan består med få undantag uteslutande 
av kvinnor. 
 

Organiserade aktiviteterOrganiserade aktiviteterOrganiserade aktiviteterOrganiserade aktiviteter    
Vi har funnit några uppgifter om hur dagsschemat kunde se ut. De är relativt lika 

varandra med tider för uppstigning, måltider, lek, bad, sysslor, tvagning och sänggå-
ende. Vi har inte sett spår av andra aktiviteter och man tycks ha vistats ganska kon-
centrerat på själva gården/anläggningen. Detta överensstämmer väl med hur verk-
samheten är organiserad och upplagd inom barnkolonirörelsen i stort. 
 

AnläggningarnaAnläggningarnaAnläggningarnaAnläggningarna    
I materialet har vi funnit ett stort antal anläggningar som brukats för barn och 

unga. De tidigaste barnkolonierna finner vi på bondgårdar och den ideala barnkolo-
nin framträder som en plats med stark hemprägel och en vacker naturlig miljö på en 
bondgård. Under 1930-talet uppfördes anläggningar anpassade för barnkoloniverk-
samhet. Vi kan se spår efter både gårdskolonin som har hemprägel och närhet till 
ladugårdens djur och den kolonin som anlagts speciellt för barnkoloniverksamhet. På 
den senare finns en viss hemkänsla även om vi inte ser mer än några få tecken på 
detta och ladugårdens djur finns inte längre på anläggningarna utan på bondgårdarna 
runtomkring. På den senare typen av barnkoloni kan vi även se de krav som ställdes 
på såväl inom och utomhusmiljön.  

Den koloni som vi funnit inom Uddevalla stads gränser var sannolikt varken en 
gårdskoloni eller en anlagd koloni och var belägen i ett bostadshus eller liknande.  

De spår vi kan se i anläggningarnas fysiska anpassning för barn ligger främst i sov-
salar, låga tvättställ, garderober för barnens kläder och lådor för barnens saker. Utom-
hus finner vi spåren i längor med utedass, tvättrännor, öppna ytor för lek och frukt-
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trädgård. En annan aspekt som synliggör att anläggningarna varit vända till en yngre 
generation har varit namnen. Barnkolonierna har haft namn som Barnabo, Barnens 
by och Alingsås barnkoloni. I vissa avseenden kan dessa anläggningar vara konstrue-
rade för andra åldersgrupper än just barn. Stora rum, matsal, stort kök, tomt med 
öppna ytor etc. kan användas av olika grupper av människor. 

En annan viktig beståndsdel av kolonivistelsen var det hälsosamma havsbadet och 
om kolonin låg i inlandet skogen och fjället. Det hälsosamma livet skulle främjas 
genom bad eller skogspromenader och i idealfallet både och. På Fängehällarnas 
fjällkoloni i Dalarna byggdes det till och med en liten damm för att barnen hade långt 
till närmaste badsjö.368 Vi ser i vårt material att detta är något som är mycket tydligt 
då anläggningarna främst är förlagda vid havsvikar eller som i fallet med Härryda och 
Mölndal i närheten av sjöar. Hög tilltro sattes till vetenskapliga rön då det gällde ut-
formningen av kolonierna.

369
 

På anläggningarna har vi sett att det finns ett antal centrala platser vilken vistelsen 
kretsar kring. Badet som tidigare nämnts, matsalen där barnen skulle få nyttig och 
näringsrik mat så de samlade krafter. Därtill var hygienutrymmena en viktig del av 
kolonilivet. Barnen skulle uppfostras i hur man genom hygien förebyggde olika sjuk-
domar. På bilder från exempelvis Alingsåskolonin, Skövde barnkoloni med flera ser vi 
att flaggstången har varit en viktig samlingspunkt och ofta centralt placerade på an-
läggningarna. Under årens lopp skiftar idealen för kolonibyggnaderna. Genomgående 
kan dock konstateras att de flesta anläggningar var utformade efter en enkel stan-
dard. I de uppgifter som vi har hittat om barnkolonierna kan ses att anläggningarnas 
utseende är skiftande men att funktionerna är liknande på de flesta anläggningar. 
Byggnaderna uppfördes för verksamhet sommartid men under åren har många 
kommit att vinterisoleras. 

Sannolikt har dock antalet gårdskolonier varit större än de vi har funnit i vår kart-
läggning och så även de kolonier som uppförts speciellt för ändamålet. De olika syn-
sätten med gårds respektive för ändamålet uppförda kolonianläggning är en berättel-
se om det moderna samhällets framväxt. Vi kan även se det kollektiva användandet 
av anläggningar som minskade i takt med att det privata ägandet av fritidshus ökade.  

 

KategoriseringKategoriseringKategoriseringKategorisering    
Vi har under arbetets gång sett att två kategorier har utkristalliserats ur den stora 

mängden barnkolonier. Den ena kategorin består av gårdskolonier som hyrde in sig 
på olika bondgårdar. Denna typ var också var den första typen av barnkoloni vi har 
upptäck i vårt område och har sannolikt funnits från sekelskiftet och framåt. På 1920-
talet börjar vi se den andra typen av barnkolonier. Dessa består av anläggningar spe-
cifikt uppförda för barnkoloniverksamhet. Dessa två typer har dock en hel del 
gemensamt. På båda finns en uttalad tanke om att barn skickas ut i grupp utan för-
äldrar och skall genom näringsrik kost och sund miljö bli friska och starka samhälls-
medborgare. Vi ser även tidigt att det hälsosamma badet är en viktig del av kolonivis-
telsen. Detta gör att vi ofta påträffar såväl gårdskolonier som anläggningar i närhet till 
havsvikar. De olika kategorierna berättar om det moderna samhällets framväxt.  

                                                           
368 Emanuelsson, Lena, Johnsson, Kristina och Larsson, John-Hugo, (1993) Barnko-
lonin Fängenhällarna. En resurs att ta tillvara. (Årskurs 2-projekt, 1993:1, Institutio-
nen för kulturvård) Göteborg: Univ.  
369 Münger, Ann-Charlotte, (2000), Stadens barn på landet – Stockholms sommar-
lovskolonier och den moderna välfärden, Linköping Studies in Arts and Science 208, 
Linköping: Univ 
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GårdskoloniGårdskoloniGårdskoloniGårdskolonierererer    
Under arbetets gång har vi sett att kolonierna i undersökningsområdet utkristallise-

rats i främst två kategorier. Dessa består av gårdskolonier/tillfälliga kolonier samt 
kolonier uppförda av offentliga och privata organisationerna för barnkoloniverksam-
het. Gårdskolonier/tillfälliga kolonier där verksamheten fanns under kortare perioder 
och i flera fall varit på olika gårdar år från år. På dessa platser inhystes barn och före-
ståndare på en befintlig lantgård. Vi har uppgifter om att familjerna flyttade upp på 
vinden eller ut i någon mindre byggnad på gården. En viktig del i de anläggningar 
som uppfördes för barnkoloniverksamhet var att det skulle finnas utrymmen att vistas 
på vid regnigt väder. Mangårdsbyggnaden på en bondgård kunde i flesta fall inrymma 
matsal samt utrymme för aktiviteter vid regnigt väder. Därtill är det vanligt med en 
äng eller annan öppen plats för lekar och dyl.370 Vanligt var även att bonden sålde 
även matvaror till barnkolonierna. Gårdskolonierna är svåra att se i landskapet, då de 
inte byggts om för ändamålet eller på något annat sätt bär spår av verksamheten. De 
kolonier av denna typ som vi fått kännedom om kommer från olika berättelser från 
främst hembygdsrörelsen.  

Gårdskolonierna var mycket enkla och det primära var att barnen skulle ut till lan-
det. I många fall har arrangörerna hyrt in sig på gårdar för att i senare skede bygga 
egna anläggningar. 

    

Anläggningar uppförda för barnkoloniverksamhetAnläggningar uppförda för barnkoloniverksamhetAnläggningar uppförda för barnkoloniverksamhetAnläggningar uppförda för barnkoloniverksamhet    
De anläggningar som uppfördes som barnkolonier kommer främst under 1930-

talet och framåt. De byggnader som vi funnit i vårt område ger en bild av att byggna-
derna främst utformats av lokala arkitekter. Exempelvis finns det kolonier ritade av 
Carl Anders Hernek från Uddevalla både i Ammenäs och Rörbäck. Vi kan se att de 
krav som ställdes för att få statsbidrag från 1936 återspeglas i utformningen av barn-
kolonierna i vårt område. Detta visar sig främst i att byggnaderna är uppförda i ett 
plan för att underlätta arbete och övervakning samt har stora utrymmen och en ”viss 
hemkaraktär” samt följer de krav på såväl utom- som inomhusmiljö som ställdes av 
offentliga myndigheter. 

De barnkolonier som under 1930-talet och framåt uppfördes av offentliga och pri-
vata organisationer var mer inriktade på att miljöerna skulle anpassas för barnen. 
Verksamheten skulle moderniseras och flera av de anläggningar vi ser idag har änd-
rad användning men är genom sitt utseende synliga i landskapet. 

De tydliga karaktärsdrag som vi kan se i vårt område ligger i att de är placerade in-
vid havsvikar, är stora och har en hemlikt utseende samtidigt som de ger en viss 
institutionskänsla. Att skilja dem från pensionat och liknande är ofta svårt även om 
barnkolonierna i stort har ett enklare utseende. 

Anläggningarna var ursprungligen mycket enkla men kom att alltmer utformas för 
just barnkoloniverksamhet. En ordinär koloni på 1930-talet och framåt bestod i stort 
av: Sovrum för personal som ofta var avskiljda från barnen på ett eller annat sätt. 
Sovsalar eller mindre stugor för barnen, sjukstuga eller isoleringsrum för sjuka barn. 
Hygienutrymmen med toaletter och handfat. För barnens kläder finns ofta en större 
eller flera mindre garderober samt en garderob i hallen för barnens ytterkläder. Några 
kolonier har även haft egna skåp för barnens privata tillhörigheter. Det kom även krav 
                                                           
370 Münger, Ann-Charlotte, (2000), Stadens barn på landet – Stockholms sommar-
lovskolonier och den moderna välfärden, Linköping Studies in Arts and Science 208, 
Linköping: Univ 
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på närhet till badplats och ytor för lek utomhus. Vi ser på flera platser att en veranda 
med tak på ena långsidan av byggnaden löser problemet med utrymme för lek un-
der regniga dagar.  

Vi ser även att det finns två olika typer av anläggningar som är uppförda under 
1930-talet och framåt för barnkoloniverksamhet. Den ena typen har sovrum och 
övriga delar samlade i samma byggnad som i en mangårdsbyggnad på en bondgård. 
Den andra typen består av flera byggnader där anläggningen delats upp i en byggnad 
för matsal och aktiviteter samt en eller flera mindre byggnader för sovrum.  

 

Dagens användningDagens användningDagens användningDagens användning    
Många av byggnaderna där barnkoloniverksamhet har bedrivits finns fortfarande 

kvar. Det vi kan se idag är att de är både synliga och osynliga i landskapet. Gårdsko-
lonierna ser vi få spår av i landskapet då de barnkolonier som befunnit sig där under 
sommarperioden lämnade få fysiska spår. Däremot ser vi anläggningar som genom 
sin storlek och utformning har varit svårare att finna ny användning till. Vi har funnit 
anläggningar som i dag används som vandrarhem och till lägerverksamhet. Vi har 
även sett exempel på anläggningar som är privatägda fritidsboenden. 

 

KoloniernaKoloniernaKoloniernaKoloniernas relation t ill och påverkan pås relation t ill och påverkan pås relation t ill och påverkan pås relation t ill och påverkan på    
omgivninomgivninomgivninomgivninggggarnaarnaarnaarna    
De tidiga kolonierna som var inhysta på bondgårdar interagerade direkt med går-

den och omgivningen. Det var inte i första hand för hyresintäkterna som bönder 
hyrde ut till kolonier. Kolonin köpte rotfrukter, grönsaker, mjölk, ägg och kött och 
mycket annat av den lokala gården. Kolonierna bidrog på så sätt till gårdarnas avsätt-
ning och hade alltså en direkt ekonomisk påverkan på omgivningarna. När särskilt 
anpassade anläggningar planerades anlitades lokala arkitekter och byggfirmor för 
uppförandet. Som leverantörer av mat och andra förnödenheter användes traktens 
bönder och lokala handlare.371 Även de omkringboende hade kontakt med barnko-
lonierna och vi har fått uppgifter på personer som hjälpte till att städa kolonin innan 
barnen kom på våren och även personer som på annat sätt påverkades av kolo-
nin.372 Det faktum att främmande barn och deras personal vistades på kolonierna 
påverkade i sig omgivningarna. En informant som är uppvuxen i närheten av en 
barnkoloni berättade att hon som barn var rädd för barnen som kom till kolonin om 
somrarna. Hon minns hur barnen gick genom familjens trädgård och pallade frukt 
och bär.373 Flera uppgiftslämnare berättar om hur personalen på sina lediga stunder 
deltog i det lokala nöjeslivet. 
 

Avstånd från Avstånd från Avstånd från Avstånd från hemortenhemortenhemortenhemorten    
Undersökningen har visat att koloniverksamheten i stor utsträckning byggde på att 

vistelsen skulle ske relativt långt från hemorten. Vi har sett kolonier utsända från 
Alingsås, Skövde, Lidköping, Södertälje, Sundbyberg, Karlstad m. fl. orter.  

Vi har kartlagt barnkoloniverksamheten i det geografiska område som utgör f.d. 
Göteborg och Bohus län (exkl. Göteborgs kommun). Under arbetet har vi funnit att 
koloniarrangörer med säte inom detta område skickat kolonier till platser utanför 

                                                           
371 Ödsmåls hembygdsförening, Gunnar Svensson, 2006-08-28, Uddevalla hem-
bygdsförening,, Hans-Bertil Hall, 2006-09-18 
372 Margareta Eriksson, Eriksberg, Uddevalla, 2006-06-28 
373 En före detta granne med en barnkoloni på Bokenäset, Uddevalla kommun.  
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detta område. Som exempel kan nämnas att Uddevalla Barnens dagsförening har 
haft verksamhet på Dingelvik i Bengtsfors kommun i Dalsland.374 Detta har bland 
annat att göra med synen på havsluft som välgörande för vissa sjukdomar och sym-
tom och skogsluften som hälsosam för andra. 
 

Analyser av arbetssätt och metodAnalyser av arbetssätt och metodAnalyser av arbetssätt och metodAnalyser av arbetssätt och metod    
Kollo är något som engagerar och kan anses vara ett av det moderna 1900-talets 

kollektiva minnen. Omfattningen av barnkoloniverksamheten innebär att många 
människor har erfarenheter av kollovistelse eller av att ha arbetat på koloni. Vi har 
under arbetet fått höra många skildringar och hågkomster från kolonier i och utanför 
undersökningens geografiska område. Berättelserna är många och en rik källa till 
förståelsen av en av 1900-talets stora välfärdssatsningar på barnen. Det muntliga 
materialet utgör en stor del av undersökningens samlade kunskap om barnkoloni-
verksamheten i vårt område. 

Mot bakgrund av det bristfälliga forskningsläget kring barnkoloniverksamheten är 
det uppenbart att fortsatta studier behövs av barnkoloniverksamheten i allmänhet 
och om vårt område med kringliggande region i synnerhet. De muntliga och skriftliga 
berättelserna och skildringarna av livet på och kring kollo är centrala i fortsatta under-
sökningar och dokumentationer. Detta är av stor vikt även för att fördjupa ett barn- 
och ungdomsperspektiv i dokumentationerna.  

En stor del av arbetet har inneburit kontakter med många av de skiftande aktörer-
na inom fältet barnkolonier. Föreningar som hembygdsföreningar, välgörenhetsorga-
nisationer, fackförbund, privata företag, kyrkliga församlingar, Länsstyrelsen Västra 
Götaland, kommuner, forskare och privatpersoner har på olika sätt varit engagerade i 
barnkoloniverksamheten. Mängden aktörer har både varit en tillgång i inventeringsar-
betet men även varit tidsmässigt krävande, vilket har kommit att påverka möjligheten 
att inom tidsramen för projektet skapa ett aktivt nätverk.  

Inom samarbetet mellan etnologi och byggnadsvård har inneburit diskussioner om 
hur verksamheter och anläggningar interagerar och är varandras förutsättningar. An-
läggningarna kan genom arkitektur, material, funktion och berättelser förmedla kun-
skapen om den verksamhet som pågick på platsen. Berättelserna kan förmedla även 
det som vi inte ser med blotta ögat i byggnaderna och tillsammans ger detta en mer 
komplett bild av hur anläggningarna växt fram och brukats. Berättelserna ger även 
möjlighet för oss att upptäcka och studera anläggningar som inte längre är synliga. 
 

UrvalsdiskussionUrvalsdiskussionUrvalsdiskussionUrvalsdiskussion    
Barnkolonier har skapats för personer ur en viss åldersgrupp i samhället – barn. 

Kolonierna som fysiska miljöer har varit arenor för barns interaktion och kulturska-
pande. Barnen har för en tid lämnat sina vardagliga miljöer och relationer, bland 
annat hemmet och föräldrarna. Kolonierna är både skapade för barn och skapas av 
barn samt de företrädare för vuxenvärlden som personalen utgör. Verksamheten har 
vänt sig till personer ur lägre samhällsklasser, med funktionshinder eller på andra sätt 
i en utsatt situation. Barnkoloniverksamheten har haft så stor omfattning att den kan 
ses som en av 1900-talets kollektiva erfarenheter. Detta faktum sammantaget med 
att verksamheten är intressant ur flera dimensioner som ålder (eller generation), 
klass och kön, innebär att den är intressant att diskutera ur ett bevarandeperspektiv. 

                                                           
374 Bohusläningen 1948-07-23 m. fl. 



 

138  
 

De två kategorier av anläggningar undersökningen har visat på kan vara ett red-
skap i en urvalsprocess. Detta urval kan göras i syfte att studera skillnader och likheter 
i dessa olika anläggningar som ger olika förutsättningar för barnkoloniverksamhet. 

Ett urval kan ske utifrån en avvägning mellan olika aspekter som hur välbevarad en 
anläggning är, hur en insamling av det muntliga materialet och annat källmaterial kan 
åstadkommas, om det finns pågående verksamhet och hur ett samarbete med invol-
verade aktörer kan fungera. Ett urval kan grundas på möjlighet till vidare dokumenta-
tioner eller på möjlighet till framtida omhändertagande och skydd. 
 

Vidare studierVidare studierVidare studierVidare studier    
Fallstudier kan genomföras på ett par av de barnkolonier som påträffats genom 

kartläggningen. Det vore värdefullt att fortsätta samarbetet mellan ett etnologiskt och 
bebyggelseantikvariskt arbetssätt. I fallstudierna kan detaljerade byggnadsbeskrivning-
ar kopplas till beskrivningar av koloniernas historia och verksamhet samt en etnolo-
gisk undersökning med intervjuer av kolonibarn, personal, grannar och leverantörer 
till kolonin samt ägare. Ett utkast för eventuellt bevarandevärda miljöer kan komma 
att presenteras. 

En referensgrupp bör skapas och förhoppningen är att en grupp med barn på lä-
gervistelse kommer att kopplas till projektet. Tanken är att pröva barns och ungdo-
mars berättelser om kolonivistelser med ett nytt arbetssätt för att förstärka dialogen 
med barn och fördjupa barnperspektivet i arbetet med barnens kulturmiljöer. 

Fallstudierna kan även tänkas ligga till grund för framtida projektverksamhet. 
Många kommuner, skollovsföreningar och andra organisationer inom Västra Göta-
landsområdet har sänt sina kolonister till vårt område. Genom kontakter med organi-
sationer som arbetat med barnkoloniverksamheten har kunskap erhållits om att des-
sa barn och ungdomsverksamheter haft en regional spridning. Idéer finns därför om 
ett framtida regionalt projekt, där ett intresse för barnkoloniverksamhetens historia 
kan väckas i fler delar av regionen. I framtiden kan en dokumentation av ett sådant 
slag resultera bland annat en vandringsutställning och en bok. 



 

139 
 

KällförteckningKällförteckningKällförteckningKällförteckning    
    

Otryckt materialOtryckt materialOtryckt materialOtryckt material    
Asea:s Historia 1883-1948, Andra bandet, Elanders dokument arkiv 2006-10-13 
Beslut om tillsynsbesök på kolonierna i Bohuslän. Länsstyrelsen Västra Götaland 
1998-08-18, diarienummer 509-30673-98. 
Du ska inte tro det blir sommar – en rapport om hur ekonomisk utsatthet drabbar 
barn på sommarlovet. Majblommans Riksförbund, rapport nr 2005-6. 

Länsstyrelsen Göteborgs och Bohuslän, Förvaltningsavdelningen, remiss. Inspektions-
rapport 1972-08-31 Uddevalla stads skollovskoloni Rörbäck 
Länsstyrelsen, Förteckning över (ALLA) barnkolonier i Bohuslän, 1998-07-27 
Sommar 2006 för dig som bor i Askim, Frölunda, Högsbo, Tynnered, Älvsborg. 
Broschyr utgiven av stadsdelsförvaltningarna i Askim, Frölunda, Högsbo, Tynnered, 
Älvsborg, Göteborgs stad. 

 
www.ammenas.com, 2006-11-21 
www.angermark.se 2006-09-10 
www.kilesand.com/kilesandsgarden/index.asp?page=historia, 2006-11-16 
www.kyrkesund.com/ 2006-11-01 
www.majblomman.se 2006-08-15 
www.oddfellow.org, 2006-10-24 
www.popkollo.se/goteborg/, 2006-08-10 
www.seatime.se/stiftelser/ekedalen/historik.htm, 2006-10-23 
www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/verksamhet/Historia/Collegiummedicorum.htm 
2006-11-29 
www.sttidningen.se  
www.toftagard.se. 2006-11-09 
www.tynnered.goteborg.se/prod/tynnered/dalis2.nsf/vyPublicerade/85E1FAC21F6F
6B34C1257000002F6926?OpenDocument 2006-11-09 
www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=historia 2006-11-30 
www5.goteborg.se/prod/larjedalen/sdflarjedalen/dalis2.nsf/vyPublicera-
de/031FF32CFC2E03B4C125718C004BEF60?OpenDocument, 2006-11-21 
    
Rapporter, protokollRapporter, protokollRapporter, protokollRapporter, protokoll    
Länsstyrelsen Göteborg och Bohuslän, Register över akter till skollovskolonier 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Förteckning över(ALLA) barnkolonier i Bohuslän 

Historik över Uddevalla skollovsförening,, Uddevalla kommunarkiv 
Yttrande över uppförande av koloni i Rågårdsvik av överlärare K.E. Bergström till 
Styrelsen för Föreningen Uddevalla Skollovskolonier 1946-05-13, Uddevalla kom-
munarkiv  

 
UppgiftslämnareUppgiftslämnareUppgiftslämnareUppgiftslämnare    
Anna Olsson, Bokenäs hembygdsförening, 2006-10-17 
Aronsson Alf, Fjällbacka 2006-08-01 
Ask Camilla, Stocken 2006-07-01 
Augustinsson, Jens Svanesund 2006-06-01 
Berit Omdal, Föreningen Mollösund 2006-08-28 
Bohusläns föreningsarkiv 
Bohusläns museums bildarkiv 
Bokenäs hembygdsförening, Anna Olsson 2006-10-17 
Brukarstödcentrum HSO Göteborg. Dokument om Lägerverksamhet.  
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Elisabeth Borg,, 2006-
08-21 
Eriksson, Margareta, Eriksberg, 2006-06-28 
Etnologiska institutionens bibliotek, Göteborgs universitet. 



 

140  
 

Frälsningsarmén, Inger Thrysin på Frälsningsarméns socialtjänst 2006-06-26 
Föreningen Mollösunds museisektion, Berit Omdal 2006-08-28 
Grahm, Ulla, 2006-08-07 
Hammarén Pontus, delägare i Högås Hälle 114, 2006-11-17 
Hassela Göteborg, Andersson Kent, 2006-11-22 

Hollari, Solveig, författare till Kollo – århundradets sommarliv, 2006-11-24 och 
2006-11-26. 
Hornwall, Stina, Ulvevik Bokenäset, 2006-06-28 
Hyresgästernas centralförsamling i Göteborg 1922-1982. 
Hyresgästföreningen. Hyresgästernas havsbad, 

Härryda kommun, arkivarie Eva Palmrot 2006-08-28 
Jacobson,Lisen, tidigare biträde på Dövstumskolonin, 2006-08-25 
Karlsson Eivor, Mollösund, var kolonibarn 1939, 2006-09-10 
Kosters hembygdsförening, Larsson Göran 2006-11-16 
Kungälvs kommun, Eva Andersson 2006-06 
Byggnadsvård Nääs, Lindh Ulrika, 2006-10-12 
Ljungskileortens hembygdsförening,, Inger Dejke, 2006-06-23 
Lysekils kommun, Gunvor Olsson 2006-06 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Socialenheten, Anette Larsson, 2006-08-29 
Skaftö gille, Mats Bergestig, 2006-09-22 
Munkedals hembygdsförening Yngve Karlsson 2006-09-14 
Munkedals kommun, Camilla Hagström vidarefodrar till Ronny Larsson 2006-06 
N.N. före detta granne med barnkoloni, augusti 2006 
Orust kommun Julia Fredriksson 2006-06 
Persson, Bertil, Alingsåskolonin Historik 2006-06-30 
Persson, Kerstin delägare i Alingsåskolonin 2006-06-28 
Pettersson, Irene, Orust 2006-11-20 
Röda korset, Inger Magnusson, kommunikatör på Röda korset region Väst, 2006-07-
05 
Seläters hembygdsförening Bengt Eriksson 2006-11-05 
Skredsvik, Herrestad och Högås hembygdsförening Birgitta Oscarsson 2006-08-22 
Smyrnakyrkan, Gerd Svensson 2006-07-03 
Sotenäs kommun, Torgny Grahl, 2006-06 
Stenungsunds kommun Ann Johansson 2006-06 
Strömstads kommun, Peter Birgersson 2006-06 
Tanums Kommun, Ulla- Britt Berg 2006-06 
Tjörns kommun Christina Olsson 2006-07-03 
Uddevalla hembygdsförening Ann-Christine Rörquist 2006-09-18, Hans-Bertil Hall 
2006-08-28 
Öckerö kommun Agneta Bryngelsson 2006-06 
Ödsmåls hembygdsförening, Gunnar Svensson 2006-08-28 
 
 
Tryckta Tryckta Tryckta Tryckta källor och litteraturkällor och litteraturkällor och litteraturkällor och litteratur    
Anestedt, Karl-Erik (2001), Grängesbergs skollovskoloniförening 100 år. Gränges-
bergs skollovskoloniförening. 
Bing, Marie och Hällje Vilborg, Elisabet (1993/94), Barns semester – en studie av 
den kommunala ferieverksamheten i norra Göteborg, (B-uppsats, Etnologiska insti-
tutionen), Göteborg: Univ. 
Brink, Göte, (1990), Hyresgästernas havsbad, Hyresgästföreningen. 
Bornmalm, Lennart och Fredriksen, Christine (under utgivning), Allmags varv. I: Fis-
kebåtarna och varven – skeppsbyggarna, Air Historic Research. 
Emanuelsson, Lena, Johnsson, Kristina och Larsson, John-Hugo, (1993) Barnkolonin 
Fängenhällarna. En resurs att ta tillvara. (Årskurs 2-projekt, 1993:1, Institutionen för 
kulturvård) Göteborg: Univ.  

Hollari, Solveig och Holmberg, Jan, (1996), Kollo – århundradets sommarliv. Bokför-
laget Arena. 



 

141 
 

Lindfors, Kristina, (2004), Sommarkolonier – en samhällsfråga. En studie av Luleå 
stads barnkoloni Vallen under trettiotalet och fyrtiotalet, (C-uppsats, Institutionen för 
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap), Luleå: Univ. 
Melchert, Daniel, (2004), Skollovskolonier och semesterhem, I: Skånska sommarnö-
jen, Skånes hembygdsförbunds årsbok 2004 
Münger, Ann-Charlotte, (2000), Stadens barn på landet – Stockholms sommarlovs-
kolonier och den moderna välfärden, Linköping Studies in Arts and Science 208, 
Linköping: Univ 
Nilsson, Alfons (1948) Senapskornet som blev ett träd: Skollovskoloniverksamheten 
vid Alingsås folkskolor. Artikel i okänd publikation. 
Rehnberg, Bertil, (1997), Tofta gård och Falkiska donationen i Morlanda. Ellös: Fal-
kiska donationen 
Sunnemar, Anna och Vucidolov, Janett (1994), Barnkolonien Galtarö. (B-uppsats, 
Etnologiska institutionen), Göteborg: Univ. 
Svenungson, L. M. (1960), Hjärtum-Västerlanda Inlands Torpe Häradshistorik 
Tornehed Stig,, Beda Hallberg och första majblomman 1982 
Wadell, Ingjerd, (2001), Gåreviks sommarläger. I: Quirin, B, Bohuslän i svartvitt 
Vårt Röda Kors: en återblick 1916-1999, Bengtåke Carlson (1999), Svenska Röda 
Korset, Göteborgs och Bohusdistriktet. 

 
Artiklar urArtiklar urArtiklar urArtiklar ur    
Bohusläningen åren 1930-2006 
Kuriren åren 1937-1939 
 


