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ABSTRACT  

Denna uppsats handlar om barnkolonier och deras stora expansion i Norrbotten under andra 

världskriget, med särskilt fokus på Luleå stads barnkoloni Vallen. Idéer i samhället men även 

stora världshändelser gjorde avtryck i samhällslivet, vad syftande på barnfrågan. Den 

socialistiska politik som började föras i Sverige under 1930-talet satte spår i 

koloniverksamheten, det blev annan prägel på kolonierna, med ett annat huvudsyfte. 

Barnkolonierna expanderade under fyrtiotalet p.g.a. andra världskriget och med de 

påverkningar som följde i krigets spår, som livsmedelsbrist och hungersnöd. Vallens koloni 

följde dessa nationella mönster, även om tuberkulosen i Norrbotten var mer utbredd. Vallens 

koloni i Luleå fick under trettiotalet och fyrtiotalet kämpa med att få ytterligare en koloni, för 

alla de barn som behövde få en sommarvistelse med återhämtning. 1948 inrättades den nya 

kolonin åt Luleå stad på Vallen. Slutsatsen av uppsatsen är den att makarna Myrdal och den 

politiska makten på 1930-talet tycks ha bidragit till barnkolonitanken. Efter den ekonomiska 

krisen på 1930-talet ökade bidragsandelen till kolonierna. Detta i stor utsträckning på grund 

av att andra världskriget pågick.  
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1. INLEDNING 

Barns situation i dagens värld är på vissa håll mycket god och på andra håll mindre behaglig, 

för att inte säga mindervärdig. Barnens ställning och erkännande som personer har under 

1900-talet växt mycket om man ser på vissa länder som exempelvis de nordiska. Vidare har 

införandet av många barnkolonier, lekskolor, förskolor och dagis vittnat om barnens allt större 

betydelse i samhället. Tidigare har det inte funnits skyddsnät för de minsta i befolkningen.  

 

Vrider man klockan tillbaks till tiden för andra världskriget kan betraktaren se att i krigets 

fotspår följde många svåra år för stora delar av den europeiska befolkningen. Sverige var inte 

direkt involverad i kriget, men landet påverkades ändå hårt och nöden nådde även hit, norra 

Sverige var inget undantag. Nödåren under kriget gjorde sig speciellt påminda hos de redan 

fattiga och utarmade delarna av befolkningen, som under dessa år fick ännu sämre 

förutsättningar att klara sig. Familjerna var under denna tid mindre förmögna att ta hand om 

de många barn, som familjerna ofta bestod av. Mot bakgrund av detta startade många 

sommarkolonier extra kolonier samt vidgade sin redan befintliga aktivitet, detta under andra 

världskriget. Sommarkolonier för barn hade funnits i Sverige sedan 1800-talets slut, men 

denna verksamhet expanderade stort under kriget. Många barn kom från mycket undermåliga 

förhållanden i hemmiljön. Bara i Norrbotten startade sjutton stycken extra sommarkolonier 

för barn under andra världskriget, p.g.a. de dåliga förhållanden många barn hade under denna 

utsatta period. Många barn var i stort behov av att få frisk luft, äta bra mat och vila upp sig 

efter de påfrestningar och prövningar som kriget innebar för dem, deras syskon och deras 

föräldrar.  

 

Jag har valt att koncentrera mig på Luleå stads sommarkoloni för barn, med namnet Vallen, 

som sköttes av Luleå kommun. Det var den första kolonin som Luleå stad ansvarade för. Efter 

studier i historia har just detta område med barnkolonier under trettio- och fyrtiotalen väckt 

mitt intresse mycket. Dels för att det inte är så mycket skrivet och dokumenterat om 

barnkolonierna rent allmänt i Luleå, och dels för att den påfrestande tid, som andra 

världskriget innebar för befolkningen i både stad och land i Sverige, har gett upphov till mitt 

engagemang i denna fråga. Jag vill också se på likheter i inställningar till barnkolonier mellan 

riksnivå och lokal nivå, samt se vilka ideologier och strömningar i politiken som låg bakom 

den utökade koloniverksamheten under andra världskriget. I denna uppsats tas även med ett 

utdrag ur kolonisommaren på Vallen 1940, under kriget. För att se på vilka medel och mål 

som ville uppnås under denna period som ett bevis på hur en sommar kunde se ut på Vallens 
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koloni. En tabell över Vallens årliga bidrag från kommunen är med för syftet att se hur stort 

det årliga bidraget var i förhållande till närliggande år. Ur detta kan sedan mönster spåras som 

är kopplat till texten och sammanfaller med de händelser som jag skriver om. Jag har under 

hela mitt uppsatsarbete haft i åtanke att det som händer i länder, samhällen samt län och 

kommuner här i Sverige är påverkat av större idéer, på internationell nivå. 

 

1. 1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Jag ska undersöka hur barnkoloniverksamheten i Sverige och länet expanderade under 1940- 

talet och se på mönster i utvecklingen inom detta område, både ur ett regionalt, norrbottniskt 

perspektiv samt ur ett lokalt perspektiv: Luleå som stad med Vallens koloni i fokus. Dessutom 

vill jag se vilka politiska idéer som ligger till grund för koloniernas expansion under 1930- 

och 1940-talen.  

  

De frågor jag ställer i denna uppsats är: 

1) Vilka politiska idéer och strömningar ligger som grund för barnkolonitanken? 

2) Vilken eller vilka personer har varit inflytelserika och gjort en viktig insats i frågan om 

barnkolonier?  

3) Varför utvidgades koloniverksamheten i Sverige, Luleå samt i hela Norrbottens län under 

andra världskriget?  

4) Hur utvecklades Luleå stads barnkoloni Vallen under sent trettiotal och fyrtiotal? 

 

1.2 METOD OCH MATERIAL 

Jag använder mig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Kvantitativ metod genom att jag 

har samlat uppgifter om kolonier från protokoll och litteratur som är de konkreta fakta som 

uppsatsen bygger på. Kvalitativ metod för att jag analyserar texter från det förgångna och 

försöker tolka dem. 

 
I min uppsats har jag i stor utsträckning använt mig av litteratur rörande Sveriges och 

Norrbottens barnkolonier. Material som rör utvecklingspedagogik har också varit väsentligt 

för uppkomsten av denna uppsats. Alva Myrdals idéer har haft en framträdande roll. Jag vill 

framför allt framhäva den skrivna litteratur som rör Vallens barnkoloni. Jag har använt mig av 

oskrivet material från Luleå kommuns stadsarkiv. Evert Erikssons bok om 

barnkoloniverksamhet i Norrbotten och Stadsarkivets årsbok från 1998 med en 

sammanfattning av Vallens barnkoloni, skriven av Elisabeth Westerberg, har också varit till 
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stor nytta. Tidningar och tidskrifter har jag använt mig av i liten omfattning och då för att få 

en bild av Vallens barnkoloni utifrån ett mer ”folkligt” perspektiv, men också för att tillägna 

mig uppgifter om personalen och barnens syn på Vallen och dess verksamhet.  

 

Luleå stadsfullmäktigeprotokoll är en källa som hittills inte studerats mycket i avseende om 

Vallens barnkoloni. Jag har använt mig mycket av dessa uppgifter för att samla fakta om de 

beslut som tagits i frågan Vallen, men även för att studera de faktiska bidrag som kolonin fick 

av kommunen varje sommar, för att senare i uppsatsen jämföra dessa siffror och analysera 

dem. Detta rör verksamheten både i fråga om den årliga summa pengar kolonin fick av staden 

samt vilka övriga pengar kolonin fick till sitt förfogande i avseende om köp av fastigheter och 

landområden. Beräkningarna av vad bidraget från kommunen skulle vara värt 1935-48 har jag 

själv gjort. 

 

1.3 KÄLLKRITIK 

En överhängande del av den litteratur jag läst om barnkolonier har varit positiv och ofta med 

en överromantiserad prägel. Många författare och tidningsskribenter har sett detta med 

barnkolonier som någonting enbart positivt. Kolonierna har fyllt sin funktion i samhället, men 

det måste finnas en hel del negativa företeelser med. Jag tycker inte att detta har framgått på 

ett tydligt sätt i det material jag läst.  

 

I Alva Myrdals bok ”Folk och familj” märks tydligt hur författaren vill åstadkomma 

förändringar i samhället, vilket också i viss mån gjordes. Boken tar i minsta detalj upp hur 

saker ska ändras för att de sociala förhållandena ska bli bättre för massorna.  

 

Stadsarkivets årsbok från 1998 innefattar ett antal sidor skrivna om Vallens koloni. I denna 

artikel tycker jag att det är mycket fakta om personer och siffror uppradade, som i sig är 

intressanta, men inte för sitt syfte, eftersom rubriken är ”Vallen – ett sommarparadis för 

stadsbarn”. Det står lite om hur barnen på Vallen upplevde sin kolonivistelse och  det saknas 

information om kolonins uppgifter. Hur ska man veta att Vallen är ett sommarparadis då inga 

barns upplevelser från kolonin är med? För mycket utrymme får Vallens historik, d.v.s. då 

kolonin tillkom. Vidare får tiden runt andra världskriget också mycket utrymme, vilket i och 

för sig är intressant, men för en sammanfattning av en kolonis verksamhet borde mer tid 

läggas vid övriga decennier också, vilket inte görs.  
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”Kollo – Århundradets sommarliv” handlar mycket om enskildas åsikter om allt från sin egen 

kolonivistelse till hur insamlingsförsök till kolonier upplevdes av olika människor. Detta ger 

ett djup till berättelsen, men det gör det också lite svårläst. Teoretiska fakta blandat med 

många citat gör boken besvärlig att läsa. Trots allt är boken väldigt bra och knyter an olika 

utvecklingsteorier med praktiska exempel från den tid avsnittet handlar om.  

 

Luleå stadsfullmäktigeprotokoll är en bra källa för att ta reda på siffror och olika förslag som 

lagts fram och tagits upp vid möten. Däremot lämnar de olika förslagen som tagits fram och 

diskuterats mycket att fundera kring, eftersom inte allt material kring de olika frågorna är 

innefattat i dessa protokoll. 

 

1.4 AVGRÄNSNING 

Det finns föreningar med politisk anknytning som haft kolonier, men jag har gjort valet att 

inte studera barnkolonier med politisk färgade åsikter. Inte heller de många kolonier som har 

drivits av privata organisationer och företag, så som LKAB och frälsningsarmén. Mitt ämne 

har jag avgränsat till en tidsperiod i huvudsak, som är 1930- fram till mitten på 1940-talet. 

Sekretessen på 70 år är däremot ett hinder i min forskning, men material som rör 

verksamheten kring och på Vallen finns tillgänglig. 

 

1.5 TIDIGARE FORSKNING 

Det är skrivet en B-uppsats av Anders Wallström om Vallens barnkoloni vid Luleå tekniska 

universitet tidigare. Det är en studie av direkta och indirekta faktorer till öppnandet av Vallens 

koloni, men detta ska jag inte beröra mer än flyktigt med avsikt att se på när och hur 

verksamheten startade. Stadsarkivet i Luleå kommun har utkommit med en årsbok 1998 som 

innefattar en artikel om verksamheten som drivits på Vallen. Denna sammanfattning är 

skriven av Elisabeth Westerberg och jag har haft stor nytta av den. Artikeln tar upp Vallens 

historia och personer som varit knutna till kolonin. Under år 2002 utkom även en bok om 

barnkolonier i Luleå, skriven av Evert Eriksson som också varit till nytta i delar av mitt 

arbete.  
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1.6 DISPOSITION 

Under teroriavsnittet ges en bakgrund till koloniernas huvudsakliga syfte och hur barnkolonier 

kom till Sverige och varför. Jag vill presentera en bild av vilket samhällsklimat som rådde 

under den tiden och vilka idéer som människor influerades av, samt vilka reformer som 

Sverige måste få till för att de sociala förhållandena skulle utjämnas. Jag tittar även på vilka 

strömningar, personer och idéer som ligger till viss grund för den nya inställning till barns 

utveckling som under trettio och fyrtiotalet började få gehör. 

 

Kapitlet Barnkolonier vid tiden för andra världskriget berättar om på vilkas initiativ 

barnkolonier fanns, vem som hade ansvar för dem under olika tidsperioder och om olika 

intressenters skiftande insatser i driften av barnkolonier. Avsnittet berättar också om hur 

samhällsklimatet återspeglades i kolonitankarna. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur 

kolonierna såg ut efter andra världskriget. 

  

Avsnittet med namnet Sommarkolonier för barn i Norrbotten handlar om vilka orsaker det 

fanns till att skicka barn på kolonivistelse och hur urvalet till kolonier vanligtvis skedde. 

Avsnittet om koloniernas expansion under andra världskriget i Norrbotten tar upp bakgrund 

och fakta till den massiva expansion av kolonier i länet och varför det behövde så pass många 

kolonier under denna tid. 

  

Under rubriken Luleå stads barnkoloni sätts expansionen som kolonin var med om under 

fyrtiotalet i fokus, samt hur mycket pengar verksamheten fick av kommunen under vid denna 

tid. 

 

Uppsatsen avslutas med analys och slutsatser.  
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2. TEORETISK OCH IDEOLOGISK BAKGRUND TILL BARNKOLONI-

VERKSAMHET 

”Livet på kolonin skall så mycket som möjligt efterlikna förhållandena i ett gott hem”.1 

Barnkolonivistelsen skulle stå för en hälsosam uppfostran både psykiskt och fysiskt som 

skulle göra barnens kroppar och sinnen friskare.2 I dessa ord ligger mycket av koloniernas 

huvudsakliga uppgift. Detta kapitel är en sammanställning och utredning av olika teorier samt 

intressanta personer som påverkat frågan om barnkolonier. 

 

Barnkoloni är en gammal företeelse i Europa och har sina rötter tillbaka till Schweiz och 1870 

talet. Kort därefter introducerades även barnkolonier i Sverige. Först kom det kolonier till 

Stockholm, där Barnens Ö är ett omtalat ställe. Sedan spreds kolonierna till övriga delar av 

riket. Kolonierna har byggts upp på en organiserad form av välgörenhet, från välbesuttna som 

ett rent privat initiativ. Sommarkolonivistelsen utgör en sluten vårdform under enkla former 

och under en begränsad tid, vanligen 6-8 veckor. Kolonivistelsen innefattar uppfostran, 

disciplin, hygien, hänsyn och lojalitet till medmänniskor samt ordning. Viktigt var också att 

öka barnens motståndskraft genom sol, bad, frisk luft, vila och bra mat.3 Kolonierna var först 

till för att sjukliga och klena barn skulle få vila upp sig under några veckor på sommaren. 

Under 1900-talets början kom kolonivistelse allt mer innefatta att fattiga barn skulle få 

komma till en god vistelse på sommaren.4  

 

1842 infördes obligatorisk skolundervisning för barn mellan 6-12 år och många skolor 

byggdes. Barnen hade dock bara skola under den ena halvan av dagen, för under den andra 

halvan tog skolan emot andra barn och hade undervisning med dem. Detta betydde att de 

fattiga barnen endast var kontrollerade under några timmar av dagarna, sedan kunde de fritt 

driva vind för våg. Under hela sommaren var det inte någon skola och barnen var helt 

okontrollerade av skolan och samhället men även utan föräldrars uppsikt, eftersom de ofta 

arbetade.5  

 

 
                                                 
1 Hollari, Solveig, Holmberg, Jan (1996) s 86. 
2 Öman, Lennart (1993) s 91. 
3 SOU 1938:20 Bilaga s 14. 
4 Ekholm, Aina s 6. 
5 Hollari, Solveig, Holmberg, Jan (1996) s 18. 
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2.1 Kontrollerad arbetarklass 

Denna vilja att kontrollera barnen under sommaren är en del i en bakgrund till att 

barnkolonier uppkom. De styrande i samhället ville inte att dessa fattiga barn skulle växa upp 

utan överstatlighet och bli revolutionära medborgare. De som styrde i Sverige men även andra 

förmögna människor ville till en början ha kontroll så att de kunde sätta fattiga barn ”på rätt 

spår” redan från början. Föräldrarna i arbetarklassen hade inte längre samma auktoritet för 

sina barn i det allt snabbare utvecklande industrisamhället. Föräldrars kunskaper tillhörde den 

äldre tiden och var inte till någon större nytta. Barn skulle genom skola och sommarkoloni 

fostras och sedan sprida dessa budskap vidare till familjen. Det var även under 1800-talets slut 

som socialismen fick gehör i och med att Marx skrift ”Det kommunistiska manifestet” 

publicerades i Sverige.  

 

På kolonierna bedrevs ingen undervisning, utan det var i högre grad hård fostran utan närhet 

och kelande för att barnen skulle skolas hårt inför livet. Barnen skulle lära sig tåla obehag på 

kolonierna.  

 

2.2 Teorier om barnkrisen i Sverige samt reformer 

Sverige hade rekordlåga födelsetal under 1930-talets början, de var t.o.m. så låga att de var de 

lägsta i världen. Landet var präglat av lågkonjunktur, stor arbetslöshet och en bitter 

hungersnöd, vilket märktes tydligt bland den stora del barn som var undernärda. De rika hade 

däremot fortfarande ekonomiska medel, fast det var kris. Arbetarklassen hade å andra sidan 

knappt råd med mat på bordet.  

 

De äkta makarna Myrdal skrev i sin bok ”Kris i befolkningsfrågan” att nativitetens låga tal 

berodde på dåliga ekonomiska och sociala förhållanden. Alva Myrdal hävdade att de fattigaste 

familjerna tenderade att ha fler barn än de rikare.6 Gunnar och Alva Myrdal ville ha sociala 

reformer som fri hälsovård, fri skollunch och en kollektiv barnomsorg, för då skulle familjer 

våga skaffa fler barn, påstod de. Socialdemokraterna och bondeförbundet startade 1933 en 

bostadssocial utredning och en befolkningskommission för att reda ut det sociala tillståndet i 

landet. Den stora frågan var varför det blev till så få barn. Dessa utredningar gav 

reformförslag som inte riktigt var till för sitt syfte. Det hade behövts djärvare reformer och 

                                                 
6 Myrdal, Alva (1944) s 87-88. 
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mer pengar till barnfrågan.7 Först efter andra världskriget kom fria skolluncher samt 

statsbidrag till barnkrubbor8 och barnträdgårdar.9  

 

Mot slutet av 1930 talet gick födelsetalen i Sverige upp igen p.g.a. att den ekonomiska krisen 

vände, det var inte för reformernas skull som satts in i systemet under samma sekel.  

Reformerna var inte bra för de gjorde inte mycket för att i grunden förbättra situationen för att 

alla delar av befolkningen oavsett klass, skulle skaffa fler barn.10  

 

2.3 Idéer inom utvecklingspsykologin under trettio och fyrtiotalet 

”Samhällena och alla de samhälleliga institutionerna och föranstaltningarna är till för 

människornas skull, det är: för familjernas och folkets.”11 

 

Utvecklingspsykologiska ideer blev ledande under trettiotalet och fram till andra världskriget. 

Utvecklad barnpsykologisk forskning fanns i USA redan på trettiotalet och efter andra 

världskriget blev det som hände i USA ledande för Sverige både i fråga om ekonomi och 

politik, beroende på USA: s nya ställning som den ledande politiska maktfaktorn i världen. 

Alva Myrdal inspirerades till viss del av barnpsykologen Arnold Gesells idéer från USA. Hon 

var en av förespråkarna för nya uppfostringsprinciper.12 Alva Myrdal hävdar att den trygga 

fredspsykologi som rådde i Sverige vid tiden innan andra världskriget, gav ett väldigt mod åt 

landets sociala företagsamhet. Sverige arbetade ostört vidare med personliga och nationella 

uppgifter. Detta inträffade under trettiotalet då socialpolitiken gjorde stora framsteg.13  

 

Socialpolitiken har gjort mycket för människor i svåra situationer. Först var den till för att 

bara hjälpa enskilt utsatta i stor nöd just för tillfället, men sedan började det att planeras och 

genomföras lagstiftning för att skydda människor mot påfrestande svårigheter.14 Denna tid 

kan kallas för den kooperativa, produktiva socialpolitikens tidsålder. D.v.s. en 

                                                 
7 Henschen, Helena M. (1990) s 179-182. 
8 Barnkrubba är en gammal benämning på förskola 
9 Barnträdgård är en äldre beteckning på lekskola, en s.k. kindergarten 
10 Henschen, Helena M. (1990) s 180-182. 
11 Myrdal, Alva (1944) s 19. 
12 Henschen, Helena M. (1990) s 236 ff. 
13 Myrdal, Alva (1944) s 31. 
14 Myrdal, Alva (1944) s 26. 
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socialdemokratisk epok som vill förebygga det onda och som kände och hade socialt ansvar 

för alla människor, inte bara för att hjälpa de som var i svårast nöd. Tidigare rådde en 

patriarkalisk konservativ epok då man nöjde sig med att bota de svåraste missförhållandena. I 

den socialdemokratiska epoken och i detta samhällsklimat växer kolonierna i Sverige i stor 

omfattning.15 Kommunerna tog i större omfattning över koloniverksamheten från privata 

initiativ, beroende på socialismens allt starkare ställning och de nya värderingarna som 

samhället i Sverige blev influerat av. Staten och kommunerna tog på sig större ansvar för 

människorna i landet. Detta inträffade i stor mån för att det socialdemokratiska partiet kom till 

makten i Sverige under 1930-talets början och en ny samhällspolitisk inriktning infördes. Den 

socialistiska människosynen var humanitet och kan kopplas tillbaks till det kristna arvet som 

starkt präglat denna politiska åskådning.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Myrdal, Alva (1944) s 185-186. 
16 Ambjörnsson, Ronny (1984) s 236. 
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3. BARNKOLONIER VID TIDEN FÖR ANDRA VÄRLDSKRIGET 

Kolonier var till stor del till för förebyggande hälsovård, speciellt under krigstiden då barn 

från tuberkulösa familjer skulle få bo på sommarkoloni. Inom området barnkoloni har många 

privata initiativ också tagits. Förmögna personer har varit en stark och drivande kraft inom 

barnkoloniverksamheten i Sverige till en början. Likaså har välgörenhet också spelat en stor 

roll för koloniernas drift. Föreningar har senare tagit på sig ansvaret för kolonierna, för att 

efterföljas av staten och kommunerna i riket som tog över ansvaret allt mer.17 Under 1930-

talet var kolonierna stora med många barn och det var också vanligt att det var få människor 

som skulle hålla koll på barnen.  

 

Under 1930-talet i Sverige var rasbiologin i fokus, inspirerad av olika politiska inriktningar i 

Europa. Under detta sekel eftersträvades disciplin på kolonin samt att göra barnen starkare 

både psykiskt och fysiskt. Under andra världskriget var det nödens tid som rådde i Sverige. 

Fattigdom och ransonering förekom och sommarkolonierna behövdes mer än någonsin för 

många barn.18 Stockholm införde provisoriska kolonier under sommaren 1940, samtidigt som 

den vanliga koloniverksamheten ökade i omfattning.  

 

Problem fanns under 1940-talets inledande år på kolonierna. Många frågetecken om hur 

kolonierna sköttes hade uppkommit. Speciellt av föräldrar till barn som vistats på kolonierna, 

vilkas barn kommit hem med olika skador, varit otvättade eller rentav hade obehandlade 

sjukdomar. Till viss del ligger denna kritik mot sommarkolonierna till grund för att 

socialstyrelsen under 1940-talet lät barnavårdsnämnderna runtom i riket kontrollera de 

kolonier som fanns i närheten. Under samma decennium tillkom även många kolonier runtom 

i Sverige men med den skillnaden att nu tog kommunerna över koloniverksamheten allt mer 

och donationerna försvann eftersom.19 

 

Före 1946 hade det inte funnits någon kontroll över kolonierna utförda av samhället, men nu 

fick varje kommuns barnavårdsnämnd rätt att utöva tillsyn över kolonierna med riktlinjer satta 

upp av socialstyrelsen. Socialstyrelsen gav också ut en skrift ”Råd och anvisningar” till 

offentligt anställda som arbetade med barn, så att de kunde läsa om hur deras roll skulle vara. 

                                                 
17 Ekholm, Aina s 6.  
18 Hollari, Solveig, Holmberg, Jan (1996) s 94-95. 
19 Hollari, Solveig, Holmberg, Jan (1996) s 100-103. 
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Under 1940 talet anordnades vidare av svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet en ny 

utbildning för kolonipersonal för att förbättra läget för barnen. Trångboddheten var också ett 

stort problem på sommarkolonierna, vilket förbättrades efter 1946, då det blev glesare mellan 

koloniernas sängar och hygienen förbättrades.20  

 

3.1 Koloniernas resultat 

Läkarundersökningar gjordes vid ankomst och avfärd till kolonin för att se att barnen var 

friska och sedan ha koll på hur mycket barnen ökat i vikt.21 Kolonierna var nämligen väldigt 

beroende av bidrag, så det var betydelsefullt att visa bidragsgivarna att resultat uppnåtts. Detta 

syntes tydligast med viktökning och en fin solbränna. Kolonierna ville kunna fortsätta med sin 

verksamhet, så resultat på en lyckad sommarkolonivistelse var absolut nödvändigt för 

koloniernas överlevnad.  

 

Barnkolonierna var viktiga för folkhälsan och den sociala funktionen på kolonierna var 

mycket betydelsefull. Koloniernas stora expansion kom med folkhemsbegreppet som började 

införas under 1930-talet. Folkhemmet födde också daghem, fritidshem och ålderdomshem. 

Barnfamiljernas situation kom i fokus mer och mer.22  

 

3.2 Kolonierna efter kriget 

Koloniverksamheten hade sin största utbredning i Sverige under 1930- 40- och 50-talet då 

många olika föreningar, kommuner och landsting drev sina egna sommarkolonier runtom i 

landet. Barnkolonibehovet kom att minska mot slutet av 1940-talet. Kriget var nu över och 

tuberkulosen var på stark tillbakagång. Efter detta minskade behovet av sommarkolonier för 

barn, folkhemmet hade slagit igenom och vanligt folk hade fått det bättre. Förebyggande 

hälsovård, mödravård och barnavård uppkom. De reformer och idéer som Myrdal pratat om 

redan under tidigt trettiotal fick nu genomslagskraft. Kosten blev mycket bättre, allmänt 

barnbidrag infördes 1948, folk fick ökat antal semesterdagar samt minskad arbetstid och bilen 

blev var mans egendom. Därför kunde kanske familjen därför resa bort på semester 

tillsammans.23  

 
                                                 
20 Hollari, Solveig, Holmberg, Jan (1996) s 108. 
21 Hollari, Solveig, Holmberg, Jan (1996) s 20. 
22 Henschen, Helena M. (1990) s 80-81. 
23 Öhman, Lennart (1993) s 93. 
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Ännu på 1950 talet fyllde kolonierna en viktig funktion i form av att barn från utpräglad 

stadsmiljö fick komma ut på landet under några veckor och bort från staden. Vid denna tid 

hade sommarkoloni fått en negativ social betydelse för många. Fortfarande på 1960 talet var 

behovet stort efter sommarkolonier för barn, mycket p.g.a. alkoholism och olika sjukdomar i 

familjerna, men även ensamma barn från välställda familjer kunde få komma till en 

kolonivistelse på landet under några veckor.24 

 

4. SOMMARKOLONIER FÖR BARN I NORRBOTTEN 

Norrbotten hade väldigt höga tuberkulosdödssiffror om man jämför med övriga Sverige. 

Tuberkulosen nådde sina högsta dödstal under mitten på 1910-talet. Tuberkulosen eller annan 

sjukdom i hemmet var en orsak till att sommarkolonier för barn öppnade, samt att många barn 

inte fick rätt vård i hemmet.25 De ekonomiska skälen för att skicka barn på sommarkoloni var 

övervägande, då föräldrar inte hade råd att ge sina barn riktig läkarundersökning.26 Under 

många år ökade barnkoloniantalet och driften dominerades av ideella organisationer, som ofta 

förmögna människor var direkt ansvariga för. Frälsningsarmén, SSUH27 och 

Blåbandförbundet28 är några exempel på organisationer som ordnade och ansvarade för 

barnkolonier på sommaren. En tid efter första världskriget kom en tillbakagång i 

tuberkulosen, för att senare följas av en stegring under 1941 då andra världskriget pågick.29 

 

4.1 Andra världskrigets inverkan på det vardagliga livet 

Fattiga familjer hade fått det hårt i Norrbotten p.g.a. kärvt klimat, kristid och livsmedelsbrist. 

Kanske var det höga dödstal i tuberkulos tillsammans med kristiden som bidrog till att 

kommun, landsting och privata organisationer startade nya kolonier och utvidgade sin 

verksamhet under följande år. Arbetarklassen var fattig, bodde i stan och hade inte möjlighet 

att ha sina barn i natursköna områden. På denna tid fanns det ingen semester att ta ut för den 

                                                 
24 Westerberg, Elisabeth i Stadsarkivets årsbok (1998) s 64. 
25 Westerberg, Elisabeth i Stadsarkivets årsbok (1998) s 63. 
26 SOU 1938:20 Bilaga s 14. 
27 SSUH betyder Sveriges Studerande Ungdoms Henykterhetsförening 
28 Blåbandsrörelsen (eng. The Blue Ribbon) är en nykterhetsrörelse bildad på kristen grund i Pittsburgh, USA, av 

Francis Murphy 1877. Blåbandsrörelsen kom till Sverige 1883.  
29 Eriksson, Evert (2002) s 25. 
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vanlige arbetaren.30 För att få driva en koloni måste en anmälan till barnavårdsnämnden och 

socialstyrelsen, båda i Stockholm, lämnas in. Vissa kriterier som skyddsanordningar för 

barnen måste uppfyllas för att få statliga bidrag till barnkolonin.31 

 

Föräldrar och lärare gav förslag på vilka barn som skulle få komma och bo på kolonin och de 

som var i störst behov av kolonivistelse valdes ut i samarbete med läkare och hem samt 

föreståndarinna i skolan. Urvalet av barn till sommarkolonier skulle ske efter regelrätta 

metoder.32  

 

4.2 Koloniernas expansion i Norrbotten 

På grund av det hårda klimatet i Norrbotten var fattiga familjers barn mer missgynnade här än 

i övriga landet. Det var kristid med höga priser och livsmedelssvårigheter som följd. Tillika 

lämnades barnen ofta ensamma eftersom båda föräldrarna måste bidra till familjens underhåll. 

I samband med detta framkastades åsikten att det torde ”vara kommunens oavvisliga plikt att 

genom alla till buds stående medel vaka över att dessa barn icke i förtid brytas till kropp och 

själ och därigenom bliva en börda för samhället”.33 

 

Det var provinsialläkare L Ulvhammar i Luleå som tog initiativet till de sjutton stycken extra 

sommarkolonierna som uppfördes 1942 runtom i Norrbottens län och hade plats för 632 extra 

barn. Det fanns svårigheter att hitta lämpliga lokaler och utrustning till kolonierna, men 

skolstyrelser och kommuner upplät lokaler. Det var redan sen försommar då idén om de extra 

kolonierna kommits på och lämplig personal var svår att få tag i så pass nära sommaren. 

Verksamheten planerades och startades från Landstingets kansli, med Röda Korset som också 

assisterade med ekonomiska medel. Inköp av kläder för de barn från Tornedalen som hade det 

sämst ställt prioriterades. Orsaken till öppnandet av dessa nya sommarkolonier för barn var 

andra världskriget och vad som följde i spåren efter detta. Det fanns många fattiga och 

behövande barn under kriget, speciellt i Tornedalen, som med ett i kriget indraget Finland 

drabbades särskilt hårt.34 

 
                                                 
30 Eriksson, Evert (2002) s 27-28. 
31 SOU 1938:20 s 56-57. 
32 SOU 1938:20 Bilaga s 14.  
33 Westerberg, Elisabeth i Stadsarkivets årsbok (1998) s 65. 
34 Eriksson, Evert (2002) s 27. 
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De flesta barn under kolonisommaren 1942 visade en kroppslig väl utveckling, utom i enstaka 

fall då barn varit mycket magra och små. Barnen sägs också ha varit väluppfostrade. Som 

helhet kunde ingen nöd spåras bland Norrbottens barn, men kolonierna fyllde ändå en viktig 

funktion. Nya kolonier i Luleå upprättades på Brändön, Lulavan, Börtnäsheden och 

Gråskälören.35  

 

Freden efter andra världskriget gav ett uppsving för Sverige och befolkningen i landet. I 

Norrland märktes detta tydligt, för dessa delar av Sverige fick nu uppleva stora barnkullar och 

växande byar, samt att välfärden kom dit och förbättringar med den. Elektrifieringen hade 

också stor betydelse och slog igenom på allvar även i de nordligare delarna av landet efter 

andra världskriget.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Eriksson, Evert (2002) s 20. 
36 Hollari, Solveig., Holmberg, Jan (1996) s 120. 



 17 
 

5. LULEÅ STADS BARNKOLONI VALLEN 

Den 14 juli 1917 undertecknades köpekontraktet av Vallens soldattorp, där sommarkolonin 

skulle stå. Kolonibyggnaden uppfördes redan under samma år genom hamnens försorg av en 

kostnad som nästan uppgick till 15 000 kronor. En kommitté av tre personer hade innan detta 

tillsatts, vilka hade i uppdrag att inköpa markområde, uppföra byggnader, anskaffa inventarier 

samt ansvara för anläggningens drift. Barnkolonin stod klar att ta emot sina första barn 

sommaren 1918, då de första fyrtiosju barnen anlände till Vallen och den nya kolonin.37 

Kolonin på Vallen var Luleå stads sommarkoloni för barn i arbetarklasshem från Luleå stad. 

Kolonin låg i Dravelsviken några mil utanför Luleå. Platsen ansågs som särskilt lämplig 

eftersom den erbjöd såväl långgrund sandstrand som skogklädda höjder samt att det fanns bra 

kommunikationer och telefon. Inte förrän 1933 fanns det dock en väg till Vallen och man fick 

åka ångbåt till kolonin. Besök var inte överensstämmande med kolonivistelse, barnen skulle 

inte träffa sina föräldrar, men många barn fick likväl för det stor hemlängtan och det 

inträffade ofta rymningsförsök.38  

 

Barnen på Vallens koloni uttogs av kommitterade i samråd med dispensärsköterskan och 

folkskoleinspektören. Till alla folkskolor i Luleå utsändes formulär att fylla i av lärare eller 

målsmän för barn som var i behov av sommarkolonivistelse. Barnantal och hälsotillstånd var 

viktiga punkter liksom ekonomin i familjen. En läkare undersökte därefter de uttagna barnen 

för att utesluta smittsamma sjukdomar som exempelvis tuberkulos. Vistelsen varade från 15 

juni till 16 augusti och barnen var 6-12 år gamla. Det kom oftast helt nya sommarkolonibarn 

varje år. Ibland kunde samma barn få återkomma flera år på läkarens ordination om det 

ansågs speciellt nödvändigt.39  

 

5.1 Vallens koloni breder ut sig under 1940-talet 

Kolonins läge skulle vara inte för nära bebyggelse, men inte heller för isolerat och eftersom 

området vid Vallens barnkoloni var mycket närbeläget till vatten hade det börjat bli begärligt 

för sommarbebyggelse under 1930-talet.40 Sommarkolonierna ville ofta ligga lite avsides, 

Vallens koloni var inget undantag i detta fall. För att avstyra olämplig bebyggelse föreslog 

kolonistyrelsen, genom konsul Gustav Groth, i en skrivelse till drätselkammaren ett inköp av 
                                                 
37 Eriksson, Evert (2002) s 21. 
38 Westerberg, Elisabeth i Stadsarkivets årsbok (1998) s 65. 
39 Westerberg, Elisabeth i Stadsarkivets årsbok (1998) s 68-69. 
40 SOU 1938:20 Bilaga s 15. 
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närliggande mark vid den befintliga kolonin på Vallen, för byggande av en ytterligare koloni 

på Vallen. I förslaget ingick även att inte någon ny koloni behövde uppföras direkt, utan det 

var mer för att förhindra olämplig bebyggelse som marken köptes. Förslaget röstades igenom 

i stadsfullmäktige.41 Redan 1937 hade konsul Gustaf Groth i Luleå stad väckt en motion om 

tillsättande av en kommitté med uppdrag att utreda frågan om en ny koloni. Denna förfrågan 

verkställdes.42 Herr Groth hade också under nästföljande år väckt en motion om att 

stadsfullmäktige måste anvisa 1200 kr för en koloni på Gültzaudden i Luleå under sommaren 

1938. Hälsovårdsnämnden rekommenderade att samtycka till detta, men folkskolestyrelsen 

avslog denna begäran.43   

 

Under 1940-talet byggdes kolonin på Vallen ut från att ha kunnat ta emot fyrtioåtta stycken 

barn till att kunna ta emot det dubbla antalet. Dispensärbyrån ansåg att kolonins storlek var 

långt ifrån tillräcklig för att kunna ta emot alla barn som verkligen behövde komma på 

sommarkoloni. Det var detta som låg i grund för Vallens expandering. Tomten var redan 

inköpt och belägen i närheten av kolonin. Problemet var att man saknade byggnadstillstånd 

och projektet blev inte godkänt, trots att det fanns tillräckligt med pengar och det egentligen 

var klart att sätta igång.44 

 

Redan innan 1942, då det startade många extra kolonier i Norrbotten, hade det dock varit 

tydligt att det var nödvändigt med en ny, större sommarkoloni på Vallen för behovet var 

mycket stort. Luleå stad hade anslagit 35 000 för en ny kolonibyggnad.45 Landstinget, Röda 

Korset och staten beviljade och gav bidrag till verksamheten på sommarkolonin med ca 

100000 kr år 1942 för utökad verksamhet. Vallen var för liten för alla de barn som behövde 

komma ut på landet och att det förhoppningsvis snart skulle bli förbättring på den fronten, 

sade syster Märta Lidgren vid dispensärbyrån. Det var syster Märta samt konsul Gustav Groth 

som valde ut de femtio barnen till Vallens koloni.46 Det var också under 1930-1950 som 

kolonierna var som mest omfattande i landet, så även i Luleå. De yttre förhållandena som i 

detta fall var andra världskriget, pågick alldeles inpå Sverige och återspeglade hela samhället 

                                                 
41 Luleå Stadsfullmäktige protokoll jämte bilagor 1940 Serien A s 193-194. 
42 Luleå Stadsfullmäktige protokoll jämte bilagor 1937 Serien A s 17. 
43 Luleå Stadsfullmäktige protokoll jämte bilagor 1937. 
44 Westerberg, Elisabeth i Stadsarkivets årsbok (1998) s 71. 
45 Norrbottens Kuriren 12 juli, 1941 
46 Norrbottens Kuriren 26 juli, 1944 
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och det vardagliga livet för människorna i det. Särskilt viktigt var det under denna tid att lära 

sig leva utan föräldrar, ta ansvar för sig själv och för andra samt vara hjälpsam mot kamrater 

och vuxna. 47 

 

1942 lades ärendet om en ny kolonibyggnad på Vallen fram till förslag av stadsfullmäktige. 

Fram till 1945 hade inget hänt i den frågan. Bidraget från allmänna arvsfonden på 30 000 var 

avgörande i fall det skulle bli en ny kolonibyggnad. Tillförordnad förste stadsläkare Sam 

Thelander skrev 1945 till stadsfullmäktige och frågade i vilket utredningsstadium frågan om 

ytterligare en koloni på Vallen befann sig. Stadsfullmäktige beordrade att fortsätta 

utredningen.48 Under år 1942 fick Vallens koloni sammanlagt 40700 kronor i bidrag från 

kommunen för sin verksamhet, varav den största delen 30000 gick till nybyggnad av en 

ytterligare koloni. 3500 kronor av dessa gick till inköp av mark och resterande 7200 kronor 

gick till löner för personalen på Vallen, matkostnader och kläder till barnen etc.49  1945 biföll 

stadsfullmäktige i Luleå att en ny byggnad på Vallens koloniområde skulle uppföras.50               

 
För den nya byggnaden som slutligen uppförts på Vallens barnkoloni 1948, fanns det en 

gemensam föreståndare för och en biträdande föreståndare för vardera verksamheten, som då 

bedrevs i två separata hushåll med vardera femtio barn. En viss rivalitet mellan husen blev 

följden. Flickor och pojkar var inhysta i var sin byggnad, flickorna i den nya, pojkarna i den 

gamla. I den gamla kolonibyggnaden bedrevs verksamhet till slutet av 1950-talet.51  

 
Luleå kommun har även drivit kolonier på Liggskär i Luleå skärgård, som startade sin 

verksamhet 1938 samt att kommunen har haft en koloni i Östergötland mellan åren 1950-

1958.52 

 

 

 

 

 
                                                 
47 Öhman, Lennart (1993) s 93. 
48 Luleå Stadsfullmäktige protokoll jämte bilagor 1945 Serien A s 87-88. 
49 Luleå Stadsfullmäktige protokoll jämte bilagor 1941 Serien A s 17. 
50 Luleå Stadsfullmäktige protokoll jämte bilagor 1945 Serien A s 129. 
51 Westerberg, Elisabeth i Stadsarkivets årsbok (1998) s 71. 
52 Eriksson, Evert (2002) s 8. 
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5.2 Tabell. Bidrag till Vallens sommarkoloni årligen 

 

År Bidrag angivet i kr till 
Vallens koloni med 
1914=100 

Omräknat till dagens värde 
(nov 2003) enligt KPI 
1914=100, angivet i kr 

1935 9 240         240 600 
1936           9 420 240 540 
1937 9 840 240 120 
1938 9 296 224 000 
1939 13 086 294 905 
1940 14 140 277 480 
1941 19 936 350 838 
1942 16 920 283 032 
1943   28 080 471 840 
1944       15 145 255 645 
1945      20 880 354 060 
1946              16 590 275 030 
1947       31 720 509 860 
1948  56 320        860 200 

 
 

Detta är en jämförelse med vilka pengar som Vallens koloni fick under slutet på trettiotalet 

och delar av fyrtiotalet, med vad pengarna är värda i dag (nov 2003) enligt 

konsumentprisindex med 1914 som basår.  

 

Dessa siffror visar att Vallens koloni fick mindre pengar innan andra världskriget började år 

1939 och att bidraget från kommunen ökade med början på detta år. Under andra världskriget 

kan man se ett mönster i att bidraget ökat, med en toppnotering under 1943 om man jämför 

med slutet av trettiotalet. Efter att den nya kolonin tillkommit år 1947, med invigning året 

efter, ökade bidraget stort från kommunen årligen. Anmärkningsvärt är att kolonin inte fick 

mer pengar år 1942, då kolonierna tog emot fler barn runtom i länet. Förklaringen var att de 

pengar som kolonin skulle få 1942 var bestämda redan året innan. Under nästföljande år fick 

dock Vallens koloni betydligt mer pengar i bidrag för sin verksamhet. 

 

5.3 Kolonisommaren 1940 på Vallen 

Ett utdrag ur årsredovisningen för Vallens sommarkoloni 1940 visar att Vallen under denna 

sommar hade inkvarterat 25 pojkar och samma antal flickor. Dessa barn kom från 

arbetarklasshem i Luleå kommun. Det var en ganska lång vistelse på kolonin, barnen stannade 
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från den 25 juni till den 15 augusti. Antagligen på grund av att kriget gjort sitt och att barnen 

därför var i stort behov av hjälp på många sätt. Barnen fick äta ordentlig mat, komma ut i 

naturen, bada och sola samt att umgås socialt med både andra barn och vuxna. Barnen hade 

som vanligt fått kläder och skor vid ankomsten till kolonin. Denna sommar inträffade inga 

sjukdomsfall, vilket var positivt. Den totala kostnaden för drift, underhåll av fastighet och 

inventarier uppgick till nästan 6000 kronor. Till detta kom sedan tillägg för kosthållningen 

som var 1 krona och 12 öre per barn och dag, med föreståndarinna och biträden inräknade.53 

Vilket kan jämföras med 1933, under den ekonomiska krisen i Sverige då kolonin endast fick 

75 öre för varje dag och barn.54 Vallens koloni hade under 1940 fått 7000 kronor i bidrag av 

Luleå kommun för verksamheten under sommaren.55 Viktökningen för pojkarna var i 

medeltal 2,3 kilo och för flickorna 3,3 kilo, med en högsta viktökning på 5,5 kilo, vilket alla 

var normala siffror.56  

 

Föreståndarinna under detta år på Vallens koloni var Anna Sundberg och hon fortsatte vara 

det åtminstone fram till 1948. Sundberg beskrivs som en sträng föreståndarinna, men 

samtidigt mycket omtyckt av barnen. Hon höll inte bara bra ordning och reda, utan hon tog 

sig också tid för att leka med barnen på sommarkolonin.57 ”Ytterst var det föreståndarnas 

personlighet och inställning som styrde de små människornas sommarliv.”58 

 

5.4 Kolonierna idag  

Dagis, fritids och lekskolor tog allt efter som tiden gick allt mer över barnkoloniernas forna 

betydelse. Tuberkulosen var en stor orsak till att sommarkolonier uppkom och denna sjukdom 

försvann mer och mer, speciellt efter andra världskriget. Detta påverkade 

koloniverksamheten, speciellt i Norrbotten, som varit särskilt utsatt för tuberkulosens 

härjningar. Vallen finns idag inte kvar längre som koloni. Hösten 1990 beslutades att lägga 

ned Vallen av besparingsskäl, man sparade i och med nedläggningen 852 000 kr och Vallens 

barnkoloni stängde för gott. Pengarna för Vallen skulle användas till annat. Detta var ett 

beslut utan utredningar och inga alternativ till Vallens koloni diskuterades. Diskussionens 

                                                 
53 Westerberg, Elisabeth i Stadsarkivets årsbok (1998) 73-74. 
54 Luleå Stadsfullmäktige protokoll jämte bilagor 1934. 
55 Luleå Stadsfullmäktige protokoll jämte bilagor 1940 Serien B s 63. 
56 Westerberg, Elisabeth i Stadsarkivets årsbok (1998) 73. 
57 Westerberg, Elisabeth i Stadsarkivets årsbok (1998) s 73-74. 
58 Hollari, Solveig, Holmberg, Jan (1996) citat s 24. 
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vågor gick höga med anledning av kolonins nedläggning, många hävdade att det fortfarande 

fanns behov av en barnkoloni.  

 

På Vallens koloni för barn har det genom alla de år kolonin drivits vistats närmare 8000 barn 

från Luleå. Dessa barn har kommit från arbetarklasshem med tuberkulos och fattigdom. 

Barnen har fått komma bort och äta upp sig under några välbehövliga sommarveckor på 

landet.59 

 

Vallen är långtifrån den enda koloni som fått lägga ner sin verksamhet. Kommunernas 

besparingar är naturligtvis största orsaken till nedläggningarna. En annan anledning är också 

att det numera finns alternativ till barnkolonierna. Kommunerna satsar på andra verksamheter 

till behövande barn som sommarhem i familjer, lägerskolor och fritidshem. Behovet anses 

vara täckt med hjälp av dessa.60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Nyckelfolket nr 3/90 
60 Westerberg, Elisabeth i Stadsarkivets årsbok (1998) s 80. 
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6. ANALYS OCH SLUTSATSER 

Vilka har ett intresse av att kolonier finns? Förmögna människor som till en början var 

initiativtagare hade intresse av kolonier för att de ville säkra sin position i samhället. 

Arbetarklassens barn skulle fostras till ickerevolutionära medborgare, som visste sin plats i 

samhället. De mer välbeställda, men även stat och kommun ville också föda ”lydiga 

medborgare” som accepterade sin sociala ställning. De förmögna hade intresse av kolonier för 

arbetarklassbarn, för att visa sin makt och att de hade ekonomiska möjligheter att hjälpa 

mindre lyckligt lottade. Vissa förmögna hjälpte förmodligen de fattiga av ren och skär 

medmänsklighet och kanske rentav av medlidande och omtanke till denna hårt arbetande 

grupp av folk, som bittert fick slita för varenda liten slant. 

 

Makarna Myrdal får sägas ha gjort mycket i den socialpolitiska frågan i Sverige, vilket rör 

barnkolonierna i hög grad. Socialdemokraterna tog tillsammans med bondeförbundet den 

politiska makten i Sverige 1933. De startade en bostadssocial utredning och en 

befolkningskommission för att komma tillrätta med det sociala tillståndet i landet. Dessa 

utredningar var två av de viktiga steg som togs i början av trettiotalet, för att förbättra den 

sociala situationen för folket. 

 

Alva Myrdal hävdade att de fattigaste familjerna tenderade att ha fler barn än de rikare. 

Mödrarna kunde i dessa familjer inte arbeta lika mycket eftersom dessa hade många barn att 

ta hand om i hemmet. Detta blev en ond cirkel. Fattiga familjer hade benägenhet att blir större 

och större, så att de till slut inte kunde ta hand om sina barn på ett riktigt sätt och behövde 

hjälp utifrån av samhället. Dessa familjer fick förlita sig på enskilda privata och förmögnas 

intresse och deras vilja att hjälpa dem. I ett senare skede tog större föreningar samt kommuner 

och landsting över denna verksamhet allt mer, eftersom de socialistiska värderingarna tog 

över i samhället. Alva Myrdal ansåg också att det var slöseri med resurser att ha barn enskilt, 

att ha barn i stora grupper på samma ställe menade hon var bättre och lönsammare.61  

 

Under andra världskriget fick kvinnan ge sig ut på arbetsmarknaden för att kunna medverka 

till försörjningen av familjen. Kvinnan i hemmet hade som förvärvsarbetare liten möjlighet att 

kunna ta hand om och se efter sina barn ordentligt. Speciellt under sommaren, då skolan var 

stängd. Sommarkolonierna fyllde här en viktig funktion för barnen och deras familjer. 

                                                 
61 Myrdal, Alva (1944) s 444-445. 
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Oroligheterna runtom i världen i form av andra världskriget påverkade även Sverige och 

politiken som drevs. Sommarkoloniernas sätt att styras var i hög grad influerat av rådande 

samhällsklimat. Under trettiotalet var Sverige starkt påverkat av de rasbiologiska tendenser 

som fanns i Europa. Detta syntes tydligt på sommarkolonierna för barn, som hade mycket 

inslag av rasbiologi under denna tid. 

 

Jag har undersökt varför barnkolonierna expanderade och varför det tillkom så många 

kolonier under andra världskriget och tiden före, som innefattade den stora krisen många 

länder upplevde. I hela Norrbottens län inträffade även denna expansion som var av stora 

mått. Vallens koloni i Luleå expanderade även den under fyrtiotalet. Konsul Gustav Groth och 

somliga med honom, hade redan mot slutet av trettiotalet insett att kolonin behövde utvidgas. 

Behovet av ytterligare en koloni för barnens och deras familjers skull var stort. Inte bara för 

familjernas skull, utan också för samhällets skull i vidare betydelse och för samhällets 

fortsatta gynnsamma existens. Orsakerna till öppnandet av de extra kolonierna under 1942, 

samt expansionen av de redan befintliga var en mångfald av inträffade yttre faktorer. Andra 

världskriget under fyrtiotalet var givetvis den riktigt stora orsaken.  

 

Synen på barnen förändrades i form av nytt pedagogiskt tänkande och de nya idéer som 

samhället och politiken influerades av. En nyare allmän förståelse uppstod, som hade i avsikt 

att samhället skulle ordnas efter barnen och familjerna, så att det passade dem. Familjer hade 

tidigare inte skaffat barn p.g.a. att de måste anpassa familjen till samhällsförhållandena, inte 

tvärtom.62 Vidare fanns det djupt rotade värderingar och idéer i Sverige och övriga delar av 

Skandinavien, som innefattade en mer likställd social ställning i en mängd aspekter.63 Sverige 

med sin socialistiska prägel under mellankrigstiden och den begynnande folkhemstanken som 

skapades, låg till grund för ett jämbördigt samhälle i socialt avseende. Mot slutet av 

trettiotalet vände den ekonomiska krisen i Sverige och folket i landet fick det bättre 

ekonomiskt. 

 

Luleå stads barnkoloni Vallen hade under trettio och fyrtiotalen sommarkoloniverksamhet för 

arbetarklassbarn från Luleå. Behovet av en ytterligare en koloni ansågs vara stort under slutet 

av trettiotalet och fram tills att den nya kolonin togs i bruk efter många turer 1948. Det har 

                                                 
62 Myrdal, Alva (1944) s 21. 
63 Myrdal, Alva (1944) s 129. 
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varit intressant att titta närmare på de bidrag som kolonin fick under 1935-48. 1935-38 hände 

det inte så mycket i andelen bidrag till kolonin, den var i det närmaste densamma. Sverige 

hade under denna tid tagit sig ur den ekonomiska krisens besvärligaste period och var på väg 

uppåt ekonomiskt. Under åren 1939-46 ökade bidraget stort, med en toppnotering 1943. 

Orsakerna var som tidigare nämnt att andra världskriget kom och större nöd med den. Kolonin 

fick nu ytterligare ekonomiska medel att röra sig med, för att behovet av barnkolonier ansågs 

vara större. Med de fakta jag har borde Vallens koloni ha fått mer pengar 1942, istället för 

1943, eftersom det var under sommaren 1942 som kolonierna runtom i Norrbotten 

expanderade. Förklaringen ligger förmodligen i att de pengar Vallen skulle erhålla av 

kommunen 1942, var bestämda på möte redan året innan. Ett omfångsrikare bidrag till 

kolonin kom därför nästföljande år. Under 1947-1948 händer det sedan någonting. 1947 och 

främst 1948 var bidragsdelen till kolonin mycket högre. 1948 var det år den nya kolonin på 

Vallen tog emot sin första uppsättning barn och då fanns det två kolonier, därav den mycket 

högre andelen pengar i kassan under den sommaren.  

 

På Luleå kommuns sommarkoloni Vallen hade de nationella påverkningarna fort tagits efter. 

Små skillnader kan skönjas mellan Sverige som helhet och Norrbotten, och Luleå i synnerhet. 

Tuberkulosen var den främsta orsaken till sommarlovskolonier och när den började skörda 

mindre offer med start 1944, behövdes inte kolonierna i lika stor utsträckning för det syftet. 

Barn fick då komma på kolonivistelse p.g.a. andra orsaker. Sjukdom i hemmet, alkoholism, 

för att göra barnen starkare inför nästa skolår och för att barnen skulle få se och uppleva 

landet. Tuberkulosen var mer utspridd i de nordliga delarna av riket. I Sveriges större städer 

som låg mer söderut, fick barn från stan komma på kolonier av andra syften, men givetvis 

också för tuberkulosens skull. Det sattes i fokus att barn från staden skulle få komma ut på 

landet under några sommarveckor och få uppleva att bo i lantmiljö eller för att vila upp själen 

och göra barnen starkare och motståndskraftigare.  

 

Sommarkoloniernas syfte har under hela sin existens skiftat i orsak och betydelse, barnen 

skulle stärkas i den tidsanda som rådde.  
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