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Formanden for Københavns Kommunelærer- 
forening Stampe Rasmussen efter købet af 
Thorø i 1930:

”Det er Peter fra Amagergade og hans kamme-
rater fra Vesterbros og Nørrebros sidegader, vi vil 
have til Thorø. De 10 måneder af året har han 
det så nogenlunde. Han går i skole og er under 
opsyn, men de seks uger i ferien er hans værste 
tid. Han er overladt ganske til sig selv og keder 
sig lumsk. Nu sender vi ham til øen i Lillebælt, 
hvor han træffer et par hundrede kammerater, til 
frisk luft, et herligt klima og en pragtfuld bade-
strand. Vi tror, vi derved i fremtiden vil aflaste 
hospitalerne, drankeranstalterne, fængslerne og 
tugthusene”.  
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”Det er ligesom at have sin mor og far med”, sagde 
den lille kolonidreng og kiggede op på lederen med 
et stort smil på ansigtet. Læreren rankede sig uvil-
kårligt, det var ikke hverdagskost at få komplimen-
ter. Han tog drengen i hånden, og småsnakkende gik 
de sammen ned mod spisesalen, hvor middagsma-
den var ved at blive gjort klar. Og det er en virkelig 
historie.

Sådan et billede af kolonierne har de fleste, og 
med rette. Tusindvis af kolonibørn har haft samme 
eller lignende gode oplevelse. Mange vender tilba-
ge året efter, og ikke få forældre sender deres børn 
på feriekoloni, fordi de selv har været på pragtfulde 
koloniophold. Mere end 300.000 københavnske sko-
lebørn har siden starten i 1899 været på koloni. 

Men er billedet dækkende for hele kolonihistori-
en, og hvorfor opstod kolonitanken i det hele taget? 
Er der et behov og et teoretiske grundlag for koloni-
virksomheden?

De spørgsmål søges belyst i denne bog, der be-
skriver kolonibevægelsens historie, hovedsageligt 
eksemplificeret i Københavns Lærerforenings kolo-
nier på Thorø ved Assens. Ud fra egne oplevelser, 
kolonidrenges beskrivelser og tilgængelige arkivali-
er bliver historien om kolonibevægelsen fortalt.

Beretningen er hovedsageligt baseret på kilder fra 
Københavns Lærerforenings Koloniers arkiv. Derfor 
er bogen en klassisk institutionsbeskrivelse hoved-
sagelig set fra koloniledelsens og lærernes side, men 
med kig ind i kolonibørnenes verden. 

Opbygningen af bogen er inspireret af H.C. An-
dersens vise ord i eventyret Klods-Hans om, at for-
kundskaber er nyttige. Det vil sige, at inden vi når 
frem til Thorø og dens lyksaligheder, skal vi så grue-
ligt meget forhistorie igennem for bedre at kunne 
forstå øens betydning.

Forudsætningerne for kolonitankens opståen be-
handles i kapitel 1. Kapitel 2 beskriver konsekven-
serne af denne tankegang. Kapitel 3 trækker øen 
Thorø og dens tidligere ejer Harald Plum ind i his- 
torien og er beretningen om Københavns Kommu-
nelærerforenings Koloniers køb af Thorø. Kapitel 4 
beskriver dagligdagen for de ansatte på Thorøs ko-
lonier. I kapitel 5 er historien nået til Besættelsen og 
de første år herefter. I kapitel 6 når vi endelig frem til 
dagligdagen for kolonibørnene. Det er hovedsageligt 
forholdene i 1950’erne og 60’erne, der beskrives, men 
det var også koloniernes glansperiode. Kapitel 7 ta-
ger hul på fattigfirserne med Kartoffelkur og offentli-
ge besparelser samt Thorøs endeligt som ø. Kapitel 8 

Forord
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beskriver Thorøs kamp for at overleve som koloni-ø 
under 1990’ernes kommunale nedskæringer. Histo-
rien munder ud i koloniernes overgang fra tre-ugers- 
kolonier til en lejrskole-lignende virksomhed, der 
tilgodeser både den kommunale forvaltnings ønsker 
om besparelser og brugernes ændrede ferievaner. 
Afsluttende stilles spørgsmålet om koloniernes for-
mål og berettigelse.

Stavningen af Thorø udgør et problem. Skal Thorø 
staves med ”h” eller ej? På et kort over øen fra cir-
ka 1930 staves gården og monumentet på øen med 
”h” (Thorøgård, Thormonumentet), mens alle andre 
stednavne er uden ”h” (Torø, Torø Vig, Torø Sund, 
Torø Huse). Jeg har valgt at stave alle Thorø-navnene 
med ”h” for at skabe ensartethed og lette læsningen. 

Enkelte forkortelser ar anvendt. Således er ”KKL” 
Københavns Kommunelærerindeforening, ”KK” 
Københavns Kommunelærerforening, ”KL” Køben-
havns Lærerforening, ”KLK” Københavns Lærerfor-
enings Kolonier og ”KKF” Københavns Kommune-
lærerforenings Feriekolonier. 

Billedmaterialet stammer hovedsageligt fra kolo-
nikontorets arkiv, Assens Lokalarkiv, Peter Rasmus-
sens postkortsamling og egen billedsamling. 
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Indledning
Fra jeg var to år og til jeg rundede de 15 år i begyn-
delsen af 1960’erne, var jeg og resten af familien hver 
sommer på feriekoloni på Thorø med min far Anker 
Rasmussen (1911-1982). Han var skolelærer på Gas-
værksvejen Skole på Vesterbro i København, hvor 
han selv havde gået i skole. Anker Rasmussen vok-
sede op i Skydebanegade på Vesterbro. Familien med 
far, mor og to børn havde skaffet sig en lille koloni-
have i Brønshøj, som de kunne cykle ud til, og hvor 
de dyrkede grønsager. I en periode var han spejder, 
formentlig for ad den vej at få mulighed for at kom-
me ud i den ”rigtige” natur. Hans mor, min farmor, 
var naturligvis hjemmegående som de fleste hustruer 
i 1930’erne, mens faderen, min farfar, var ansat i post-
væsenet som overpakmester, hvad det så end betød. I 
fritiden forsålede han sko. Både min farfar og farmor 
kom fra landbrugsfamilier, han fra en gård på Østfyn, 
hun fra Glumsø på Midtsjælland. Begge var omkring 
1900 draget til storbyen for at finde arbejde. Familien 
kunne ikke betragtes som fattig, selvom pengene var 
små. Lejligheden i Skydebanegade på tre værelser og 
et kammer var af rimelig standard. Anker var derfor 
ikke kandidat til ophold på en feriekoloni, selv om 
han helt sikkert ville have nydt det. 

Anker Rasmussen blev lærer i 1933, og helt fra 
starten af sin karriere var han optaget af feriekoloni-
bevægelsen. Han havde blik for koloniernes social-
medicinske betydning og blev givetvis også tiltruk-
ket af det frie udendørsliv. Opvæksten i baggården 
på Vesterbro havde mærket ham, så når solen be-
gyndte at varme om foråret, cyklede vi om søndagen 
med et tæppe på bagagebæreren fra lejligheden på 
tredje sal i Valby ud til en park, hvor vi kunne ”ligge 
på græs”, som han udtrykte det. Det smagte da lidt 
af spejderlejr.

Kapitel 1

Tynde og skrantende skolebørn

Ferietog. Kolonibørnenes afrejse fra Københavns Hoved-
banegård 1933.
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Det forjættede land
Anker Rasmussens karriere som kolonileder startede 
tidligt og fortsatte helt til få år før hans pensionering. 
Han debuterede på Københavns Kommunelærerfor-
enings (som det hed dengang) sommerferiekolonier 
på Alhage på Djursland 1935, Vesterborg på Thorø 
1936, Dr. Berchows Minde på Falster 1948 og Spjelle-
rup ved Karise i 1949. I 1950’erne var vi mange somre 
i træk på Vesterborg på Thorø og senere på Thorø- 
gård. Til sidst, da jeg og min lillebror havde fået an-
dre ferieinteresser, var min far sammen med min 
mor nogle somre på feriekolonien Skovhytten, også 
på Thorø. Hans sidste koloniophold var på Skovhyt-
ten i 1977 fem år inden hans død. Det kan man da 
kalde en trofast kolonilærer.

Derudover var han leder på svagbørnskolonierne 
Borshøjgård ved Tisvilde efterår 1952, Eriksminde 
ved Rørvig forår 1940 og efterår 1957 samt på Nora 
Mortensens Minde ved Liseleje forår 1954. Hoved-
parten af koloniferierne var vi på Vesterborg, som er 
det sted på Thorø, jeg husker bedst. Alle kolonian-
sættelserne har han omhyggeligt noteret i en af de 
kolonihåndbøger, som kolonilederne fik udleveret.

I mange år var det de samme lærere, som hver 
sommer mødtes på Vesterborg. De havde jævnald-
rende børn, som jeg og min bror legede med. Som 
lærerbørn var vi privilegerede og kunne løbe uden 
for koloniens grænser, hvad vi dog sjældent gjorde. 
Vi kunne jo risikere at møde drenge fra de andre ko-
lonier, og så vankede der ubehageligheder.

Det meste af dagen gik for mit vedkommende 
med at spille fodbold med de andre drenge på ko-
lonien, spille kort i læskuret eller ligge på stranden 

og bygge sandborge. Selv om jeg ikke sov på den cir-
kelrunde fælles sovesal, men i et af de tilstødende 
små værelser, som lærerfamilierne beboede, følte jeg 
ikke, at jeg blev set skævt til af de øvrige kolonidren-
ge. Men sikker kan jeg ikke være.

De tre uger på feriekoloni var hvert år en begi-
venhed, jeg så frem til med store forventninger. Når 
toget fra Tommerup til Assens nærmede sig kysten, 
og Thorø dukkede frem, oplevede jeg samme følelse, 
som israelitterne må have haft, da de efter flugten fra 
Egypten så det forjættede land.

Efter at Thorø i 1990’erne blev landfast med Fyn, 
har jeg besøgt øen adskillige gange, de senere år som 
naturfotograf. Selv om stranden mod vest er skyllet 
bort af havet, og der er etableret en ny kystsikring 
med store sten, er alt genkendeligt og fylder mig 
med dejlige minder. Selv kanonen ved Fiskerhytten 
står uforandret. Den kan stadig drejes og true uøn-
skede gæster. Kun Thormonumentet mangler.

Bog om feriekolonierne?
I mange år har jeg syslet med tanken om at skrive 
en bog om Thorø og feriekolonierne på øen. Beret-
ningen skulle ikke blot være baseret på mine egne 
oplevelser, men også på andre tilgængelige kilder. 
Det har undret mig, at der ikke er en eneste blandt de 
mange begavede skolelærere, der gennem årene har 
haft deres gang på øen, som har skrevet ”bogen” om 
øen og kolonierne. Thorø var dog i mange år koloni-
bevægelsens flagskib. 

Men så må jeg jo gøre det. Jeg ser det som en tak 
for mange pragtfulde sommerophold på Thorø. Be-
retningen bliver uundgåeligt farvet af mine egne op-
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levelser og konklusioner, men om ikke andet kan bo-
gen virke som en anledning til andre om at supplere 
eller korrigere historien. Historie er som bekendt en 
relativ videnskab, hvor sandheden kan skifte fra dag 
til dag.

Da min far var leder på feriekolonierne, og jeg der-
for var det, man kaldte ”lærerdreng”, var mine ople-
velser under koloniopholdene væsensforskellige fra 
de oplevelser, de andre kolonibørn havde. Det føler 
jeg tydeligt, når jeg læser fortællinger, som koloni-
børn har skrevet. Jeg var på ferie med mine forældre 
og min bror, og det gav en anden og langt tryggere 
oplevelse end hos dem, der var alene på koloni.

Desværre findes der kun meget få beskrivelser 
fra kolonibørn af deres oplevelser under ferieophol-
dene, idet brevene fra børnene til hjemmene ikke 
er søgt samlet eller publiceret. Mange breve ligger 
sikkert gemt og glemt i kommodeskuffer rundt om-
kring og kunne være grundlag for et interessant 
forskningsprojekt om vilkårene for børn på ferieko-
loni, især hvis brevene suppleredes med interviews 
med tidligere kolonibørn. Inden smartphonetids- 
alderen så kolonilederne helst, at børnene skrev brev 
hjem en gang om ugen, så en del breve og brevkort 
må det være blevet til i årenes løb. I nutiden kom-
munikerer børnene via deres mobiltelefoner, og den 
kommunikation er flygtig og vanskelig at bevare for 
eftertiden. 

Kilder til Thorø og koloniernes historie
Kun enkelte personer har publiceret deres erindrin-
ger om koloniophold. Mogens Wenzel Andreasen 
giver os et indblik i kolonitilværelsen for en otteårig 

dreng i 1940’erne i bogen ”En Frederiksbergdreng 
kommer på landet”. Bokseren Tom Bogs fortæller 
kort om sine ophold på svagbørnskoloni i 1950’erne i 
”Med lykken som sekundant”.

Tony From Petersen beretter i sin bog ”Thorø- 
drenge” i en meget velskrevet og personlig stil 

Kolonileder Anker Rasmussen er ankommet til svag-
børns-kolonien Eriksminde ved Nykøbing Sjælland 
foråret 1953 med koloniskiltet i behold.
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om sine oplevelser på godt og ondt som dreng på 
svagbørnskoloni på Thorø i 1950’erne og 60’erne. 
Han beskriver dagligdagen, der var præget af 
nære venskaber, men også indeholdt konflikter 
mellem børnene. Det krævede mod at stille sig op 
imod det hierarki blandt drengene, som udvikle-
de sig i løbet af de mange uger på en svagbørns- 
koloni, men det vovede Tony. Tony var på svagbørns- 
koloni på Thorø hele fem gange. 

James Rasmussen var i perioden 1958-64 medlem 
af den kendte vokalgruppe ”Four Jacks”. Han for-
tæller blandt andet om sit koloniophold i 1949 på 
Vesterborg på Thorø i bogen ”Jeg var en jack” om sin 
opvækst på stenbroen. Anledningen til koloniophol-
det var alvorlige familiære problemer i hjemmet, der 
resulterede i moderens død. 

I Tommy Hansens bog ”Thorøhuse – fiskerleje 

gennem 300 år” findes et indholdsrigt kapitel om 
Thorø, hvor der gives mange og detaljerede oplys-
ninger om blandt andet Plums byggeri på øen i pe-
rioden 1917-1929, færgefarten mellem Thorø, Assens 
og Thorøhuse, Thormonumentet med mere. Bogen 
er for få år siden blevet opdateret af blandt andre 
forhenværende forstander på helårskolonien Thorø-
gård Bolette Eggers (3. udgave 2013). 

Søren Ellemose har udgivet en diger biogra-
fi ”Gullaschbaronen” om Harald Plum, der købte 
Thorø i 1917 for at indrette øen til feriested for sig 
selv og sin familie. Bogen følger Plum fra fødslen i 
en købmandsgård i Assens via hans uddannelse som 
jurist til hans virksomhed som købmand og til hans 
selvmord på Thorøgård i 1929, efter at hans forret-
ningsimperium var gået fallit. Plum igangsatte stort 
set alt det byggeri, som præger Thorø i dag, og som 
feriekolonierne stadig anvender. 

I jubilæumsskriftet ”Kolonierne 100 år” fra Køben-
havns Lærerforening 1999 beskrives koloniernes hi-
storie af forskellige forfattere. ”Kolonierne 100 år” er 
et særnummer af Københavns Lærerforenings med-
lemsblad Københavns Kommuneskole (nr. 3, 1999). 
Et par af de velskrevne kapitler baserer sig delvist 
på kommunelærer og historiker Palle Laurings erin-
dringsbøger ”Nyborg-somre” 1986, ”To verdner” 1989 
og ”Brydningstid” 1989. Palle Laurings far Kjartan 
Lauring Andersen var i perioden 1914-1930 den dy-
namiske leder af Københavns Kommunelærerfor-
enings Feriekolonier og brugte sine gode overtalel-
sesevner til at skaffe økonomisk støtte til kolonierne 
fra privatpersoner, institutioner og erhvervsdriven-
de. Palle Lauring trækker på sine erfaringer som ”læ-

Kolonidrengene byggede altid huler. Her ligner hulen 
nærmest en bunker. Over indgangen ses et skilt med 
hulens navn ”Jagtborg”. Eriksminde forår 1954.
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rerdreng” fra især feriekolonien Øen på Knudsho-
ved ved Nyborg. 

I forhandlingsprotokollen for Københavns Kommu-
nelærerforenings Ferie- og Svagbørnskolonier 1934-54 
oplyses om erhvervelse af nye kolonibygninger, om-
bygninger og reparationer med mere. Her diskuteres 
i 1935 ”betimeligheden af en vejledning for kolonile-
dere”, som blev kimen til rækken af kolonihåndbøger. 
Fra kolonikontoret er i flere omgange udsendt ko-
lonihåndbøger med vejledning til lærerne om, hvor-
ledes kolonier med skolebørn skal drives. Her næv-
nes spisereglementer, regler for personlig hygiejne, 
rengøring og så videre, men der gives også forslag 
til fritidsaktiviteter for børnene (Emanuel Eklund: 
Københavns Kommunelærerforenings Feriekolonier på 
Thorø pr. Assens, 1950 og Københavns Kommunelærer-
forenings ferie- og svagbørnskolonier, bestemmelser og 
håndbog, 1955). Der må være udkommet flere ældre 
udgaver og formentlig også flere yngre udgaver af 
hæfterne. 

Kilderne omfatter desuden Beretninger fra Køben-
havns Kommunelærerindeforenings Svagbørns- og fe-
riekolonier fra 1946 til 1967, som er det år, hvor Kø-
benhavns Kommunelærerforening og Københavns 
Kommunelærerindeforening blev sammenlagt til 
Københavns Lærerforening. I øvrigt findes årsberet-
ninger og regnskaber fra KKs kolonier 1945-67 samt 
for KLs kolonier 1968-89. 

Herudover har kolonikontoret i flere omgange fra 
1916 til slutningen af 1930’erne via et bureau købt 
udklip fra dagspressen til scrapbøger. Disse udklip af 
artikler fra diverse dagblade om de københavnske 
kolonier giver et godt indtryk af omgivelsernes syn 

på kolonierne. Som regel var lokalbefolkningen me-
get positivt stemt over for kolonierne.

Desuden findes et par private fotoalbummer, som 
er indleveret til kolonikontoret af ansatte medarbej-
dere på kolonierne eller af medfølgende ægtefæller 
til lærerne. Fotografierne illustrerer kolonilivet set 
gennem de ansattes øjne. Først efter 2000 begyndte 
kolonibørnene selv af tage fotos med deres smart- 
phones og kunne sende billeder af øjebliksoplevelser 
hjem til forældrene. Men elektroniske billeder og be-
retninger er forgængelige og har formentlig overle-
vet i kortere tid end papirbilleder og breve. 

Københavns Stadsarkiv opfordrede i 1969 og 1995 
pensionister til at skrive deres erindringer og sende 
dem til arkivet. I mange af disse beretninger skildres 
skoletiden. Undertiden fortæller forfatterne også om 
deres sommerferieophold i landbohjem eller på fe-
riekoloni. I 2014 var det 200 år siden, at børn fik ret 
og pligt til at gå i skole i Danmark. For at markere 
jubilæet udsendtes en opfordring fra arkivet om ind-
sendelse af erindringer specielt fra skoletiden, hvil-
ket resulterede i cirka 100 selvbiografier. Skoleerin-
dringerne skildrer imidlertid kun i enkelte tilfælde 
børnenes oplevelser som ferie- eller kolonibørn.

 

Temaer og målsætning
Min beretning er hovedsageligt baseret på kilder fra 
Københavns Lærerforenings Koloniers arkiv. Derfor 
er bogen en klassisk institutionsbeskrivelse hoved-
sagelig set fra koloniledelsens og lærernes side, men 
med kig ind i kolonibørnenes verden. De tilstede-
værende kilder stammer næsten udelukkende fra 
Københavns Kommunelærerforenings Feriekolonier 
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(KKF) og dækker derfor især drengekolonierne. Da 
jeg anvender Thorø og øens tre kolonier som eksem-
pler på kolonidriften, er pigekolonierne kun spar-
somt omtalt. Pigerne fik først fodfæste på Thorø efter 
ombygningerne i 1980’erne, hvor de store sovesale 
blev opdelt i mindre soverum. 

Undervejs blev jeg nysgerrig efter at vide, på hvil-
ket teoretisk grundlag kolonidriften er baseret. Det er 
tilsyneladende ikke et emne, man er gået meget op i 
på kolonierne eller på kolonikontoret, og grundlaget 
for lærernes pædagogiske indsats på kolonierne bli-
ver kun sjældent berørt i koloniudvalgets forhand-
lingsprotokoller. Kort sagt: Hvad var målet med ko-
loniernes arbejde, og ændrede målene sig over tid? 
Retfærdiggør resultaterne de store investeringer?

Lige siden 1930’erne har kolonikontoret indkaldt 
kolonilederne til et årsmøde for at diskutere koloni-
sæsonens forløb. Her har der blandt de fremmødte 
været lejlighed til at diskutere de pædagogiske ud-
fordringer, som feriekoloniarbejdet indebærer. Det 
første møde blev afholdt i midten af 1930’erne og her 
debatteredes blandt andet ”betimeligheden” af en 
kolonihåndbog til lærerne, især til nye unge lærere, 
der ikke havde opnået kolonierfaring endnu. Den 
første udgave udkom ret hurtigt derefter og var som 
alle de følgende udgaver en håndbog i den praktiske 
ledelse af en koloni. Pædagogiske principper omta-
les næsten ikke i håndbogen. 

Koloniholdenes størrelse må også være diskute-
ret blandt kolonilærerne, for forretningsføreren for 
kolonikontoret Emanuel Eklund måtte i 1930’erne 
i fag- og dagspressen forsvare de store kolonihold, 
der truede med at sprænge koloniernes fysiske ram-

mer og gav lærerne dårlige muligheder for at tage 
sig af den enkelte kolonidreng. Konsekvensen af de 
stopfyldte kolonier var, at de faste kolonilærere søg-
te fra de overfyldte kolonier til kolonierne med min-
dre feriehold.

Lærernes opgaver var på kolonierne i højere grad 
end i skolerne præget af socialt arbejde. Bilæggel-
se af konflikter, omsorg for hjemveramte elever og 
samtaler med børnene om familiære problemer var 
hyppige udfordringer, som krævede en veludviklet 
evne hos læreren til at vise empati. Det fremgår ikke 
af dagsordenerne fra de første mange årtier af ko-
lonivirksomheden, at sådanne problemer var emner 
for diskussion. 

Diskussionerne på årsmøderne drejede sig mest 
om praktiske emner for eksempel om kolonilærer-
nes honorering, kolonibygningernes tilstand, mang-
lende inventar, vejrets betydning for koloniforløbet 
med mere.

Skismaet mellem privat og institutionaliseret god-
gørenhed er et tema i bogen. Hvad var årsagen til, at 
så mange familier på landet engagerede sig i uegen-
nyttigt velgørenhedsarbejde ved at modtage syge og 
skrantende børn i sommerferien i midten af 1800-tal-
let? Og hvad var motiverne bag lærernes store enga-
gement i kolonibevægelsen fra starten af 1900-tallet? 
Ændrede motiverne og formålene sig over tid? De 
spørgsmål vil jeg undersøge undervejs og forsøge at 
besvare i et afsluttende afsnit af bogen.

Kolonitanken
På Københavns Lærerforenings Koloniers hjemme-
side oplyses, at kommunelærer R.P. Rasmussen i 
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1899 under den store lockout på arbejdsmarkedet fik 
ideen til at samle et hold fattige og underernærede 
skoledrenge, som han i 14 dage tog på sommerfe-
riekoloni med på en højskole.1 Hermed sikrede han 
i hvert fald for en periode drengene nærende kost 
og frisk luft og håbede derved at styrke deres mod-
standskraft mod sygdomme og give dem bedre mu-
ligheder for at deltage i skolearbejdet, når de kom 
hjem. Opholdet på højskolen (kolonien) blev betalt 
gennem en indsamling blandt Rasmussens kolleger. 

Næste sommer kom to hold af sted, og i årene 
herefter blev der sendt stadig flere skolebørn fra 
københavnske kommuneskoler på feriekoloni, som 
blev afholdt på højskoler og i forsamlingshuse, der 
stod tomme om sommeren og ofte udlåntes gratis til 
lærerforeningen. Kolonidriften blev i begyndelsen 
finansieret gennem private donationer og overskud 
fra Børnehjælpsdagen, der blev oprettet i 1904.2 In-
teressen for koloniordningen voksede sig så stor, 
at Københavns Kommunelærerindeforening (KKL) 
blandt andet på formanden Eline Hansens initiativ i 
1907 kunne bygge sin første sommerkoloni for piger 
på Næs ved Assens.3

 

Lys og luft
R.P. Rasmussen og Eline Hansens ideer om ferie-
kolonier inspirerede de følgende år til oprettelse af 
mange nye sommerferiekolonier for københavnske 
skolebørn spredt rundt omkring i Danmark. Man-
ge større kommuner og adskillige købstæder fulgte 
trop. De fleste storkøbenhavnske kommuner herun-
der Frederiksberg, Gentofte og Hvidovre samt en 
række provinskommuner med Esbjerg og Nakskov 

kommuner blandt de første, så en værdi i at sende 
fattige og dårligt ernærede skolebørn på sommerko-
loni. Forældrene fik først ret til ferie i 1938 som et af 
elementerne i K.K. Steinckes sociale reformer. Indtil 
da måtte mange børn beskæftige sig selv i den lan-
ge skoleferie. Og hvad skulle de foretage sig andet 
end rende rundt i de ofte snævre og solfattige køben-
havnske baggårde og gader, hvor fristelsen til små-
kriminalitet lurede? Var der ingen mad i køkkenska-
bet derhjemme, kan man ikke fortænke børnene i, at 
de rapsede fra grønthandlerens frugtkasser.

 Kolonibevægelsen var dog ikke alene fremkaldt 
af stor-lockouten i 1899, hvor der var akut nød, 
men havde tilsyneladende rødder længere tilbage 
i 1800-tallet. Under koleraepidemien i København i 
1853 viste flere befolkningsundersøgelser, at sygelig-
heden var størst i de bydele af København, hvor bo-
ligtætheden var højest, og de fattigste boede. Hvad 
enten man troede på, at sygdomme kunne smitte og 
overføres fra person til person, eller man var af den 
opfattelse, at sygdomme opstod i snavs, uhumskhe-

To lærere har klædt sig ud i forbindelse med et skuespil. 
Anker Rasmussen til højre. Kolonien Vesterborg på  
Thorø, 1936.
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der og dårlig luft, var man enig om behandlingen. 
Det gjaldt om at komme sammenstuvningen af men-
nesker i små fugtige og dårligt vedligeholdte boliger 
til livs og forbedre ernæringstilstanden. Derfor blev 
smittetruede familier under koleraepidemien flyttet 
til kaserner, pakhuse og teltlejre på Fælleden uden 
for København. 

Brumleby og sundhedskommissioner 
På baggrund af de indvundne erfaringer under epi-
demien opførte Den almindelige danske Lægefor-
ening i 1850’erne og 1860’erne ”Lægeforeningens 
Boliger” (Brumleby) på Østre Fælled (Østerbro) for 
at demonstrere eksempler på en sund byggestil, der 
var præget af rummelige lejligheder og store uden-
oms opholdsområder. Her var risikoen for at blive 
smittet med sygdomme langt mindre.4 Kommuner-
ne oprettede på samme tid sundhedskommissioner, 

der havde til opgave at mindske sygeligheden i be-
folkningen gennem hygiejneforbedrende vejlednin-
ger og påbud.5 Et eksempel var, at vinduer i bebo-
elseshuse nu ifølge kommissionerne skulle kunne 
åbnes, så boligerne kunne udluftes. Den dårlige luft 
skulle ud, og den friske luft lukkes ind. Tidligere 
havde beboerne i reglen sømmet vinduerne til for 
at spare på varmen. 

Et andet påbud var, at møddinger (som fandtes 
både på landet og i byerne) skulle flyttes længst 
muligt væk fra brøndene for at undgå forurening 
af drikkevandet. Forurenet drikkevand var en hyp-
pig årsag til mave-tarm-sygdom hos især små børn 
og medvirkede til den store børnedødelighed, som 
holdt befolkningstilvæksten nede. De mange påbud 
og formaninger virkede, idet vanerne ændrede sig. 
Med de mange nye foranstaltninger faldt børnedø-
deligheden, hvilket medførte en kraftig befolknings-
stigning i 1800-tallet.

Filantropi kontra institutionaliseret  
godgørenhed
At bringe underernærede og skrantende skolebørn 
fra dårlige boligmiljøer ud på landet, hvor de i frisk 
luft og ved en næringsrig kost kunne genvinde hel-
bredet og samle modstandskraft, var en tanke, der 
efter en lidt spæd start, hvor landboerne frygtede 
at blive smittet med sygdomme, hurtigt bredte sig 
efter de voldsomme oplevelser med koleraepidemi-
en. Initiativtageren til dette filantropiske arbejde var 
overlærer cand. theol. Søren Christian Müller, der 
sammen med Københavns kommunes skoledirektør 
V.A. Borgen satte en kampagne i gang blandt land-

 I 1930´erne gik kolonidrengene ofte i optog med Danne-
brog, trommer og piber i spidsen. Hensigten var at skabe 
reklame for kolonibevægelsen. Det samme gjorde spejder-
korpsene og de politiske ungdomsforeninger. Uniforme-
ringen rakte heldigvis kun til de hvide bøllehuer. Koloni-
en Alhage ved Ebeltoft 1935.
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boere for at få dem til at tage imod københavnske 
skolebørn i skoleferien.6 De fik overbevist landbo-
erne om, at risikoen for smitte var yderst ringe, og 
følgen blev, at landbofamilier allerede fra 1854 hver 
sommer modtog hundredvis og senere tusindvis af 
skrantende og blege københavnske skolebørn fra 
dårlige boligmiljøer på ferieophold. Det hele blev or-
ganiseret af en gruppe skolelærere fra københavnske 
skoler samt repræsentanter fra skoleforvaltningen i 
Komiteen for københavnske skolebørns landophold. Det 
blev en folkesag. 

Landlige ferieophold havde således været et aner-
kendt tilbud til skrantende skolebørn allerede længe 
inden, at R.P. Rasmussen og Eline Hansens ferie-
kolonibevægelse kom i gang omkring 1900. Nogle 
af de engagerede lærere i komiteen betragtede den 
fremvoksende kolonibevægelse med dens koncen-
trering af skolebørn på kolonierne og dens mange 
muligheder for økonomiske tilskud og den offent-
lige indblanding som en underlødig konkurrent til 
landboopholdene. En lærer fra komiteen udtrykte, at 
”Ferieplads på landet er bedre end kolonier og des-
uden billigere. Kolonierne er og bliver en nødhjælp. 
Så længe der er et stort antal ubenyttede tilbud om 
private feriehjem for pigebørn, er pige-kolonier 
overflødige”.7 

Mange liberalt sindede personer i den filantro-
piske bevægelse nærede mistillid til forsøgene på 
at løse sociale problemer med generelle foranstalt-
ninger, som koloniophold jo er. De mente, at skole-
børnenes problemer skulle løses på grundlag af et 
personligt engagement og en viden om den enkelte 
trængendes livsomstændigheder.8 Koloniernes svar 

var, at komiteen langt fra kunne dække hele beho-
vet, og at koloniernes tilbud ud over pasning, frisk 
luft og nærende kost også indeholdt et pædagogisk 
element. Komiteens holdning vanskeliggjorde sam-
arbejdet og koordinationen af arbejdet mellem ko-
miteen og kolonierne og indebar en risiko for tab af 
feriepladser, altså en manglende udnyttelse af kapa-
citeten. Det var en alvorlig sag, idet behovet for ferie-
ophold helt ind til 1961, hvor komiteen blev nedlagt, 
konstant var større end tilbuddet. 

1961 blev komiteens arbejde med udsendelse af 
skolebørn overdraget til Børnenes Kontor, idet man 
ikke kunne finde en afløser for lederen gennem 30 
år Chr. Østrup (1891-1981), da han gik på pension. 
En halv snes år senere ophørte også Børnenes Kontors 
arbejde med udsendelse af feriebørn til landophold, 
idet velfærdsstatens fremvækst havde fjernet beho-
vet. Underernærede børn sås ikke længere, antallet 
af landbrug var gået kraftigt ned, og de hjemmegå-
ende landbohusmødre fik i stigende grad arbejde 
uden for hjemmet.9 

De udgiftslette ferieophold hos landboerne var et 
nyttigt supplement til den langsomme og kapitalkræ-
vende sanering af de dårlige og usunde lejeboliger i 
København og opførelsen af tuberkulosesanatorier, 
der krævede andre beslutningstagere og økonomisk 
indsats i en helt anden målestok. Ferieopholdene var 
en socialmedicinsk betydningsfuld indsats, men de 
fjernede ikke årsagerne til elendigheden. Det samme 
kan siges om koloniernes arbejde. 

Tuberkulose
Tuberkulosen var 1800-tallets svøbe, idet næsten en 
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femtedel af alle dødsfald skyldtes infektion med tu-
berkelbaciller. I 1882 opdagede den tyske læge Ro-
bert Koch (1843-1910) tuberkelbacillen og beviste, at 
den var årsag til de sygdomme, der tidligere gik un-
der navne som lungesår, lungetæring, lungesvind-
sot, brystsyge og skrofulose.10 Man havde allerede i 
årtierne inden 1882 erfaret, at disse sygdomme især 
opstod i slumbyggeri, det vil sige i fugtige og ure-
ne boliger blandt fattige mennesker, og at ophold i 
frisk luft mange timer dagligt samt en ernæringsrig 
kost i en del tilfælde kunne virke helbredende. Tan-
kerne herom bredte sig, og i 1854 oprettedes Euro-
pas første lungesanatorium i Tyskland. I Danmark 
indviedes det første større tuberkulosesanatorium 
”Vejlefjord” i 1900. Danmark kom første sent med i 
byggeriet af sanatorier, da mange lungesyge børn i 
stedet var anbragt i landbohjem. Diagnosticeringen 
af lungetuberkulose var efter 1882 enkel. Ved mi-
kroskopi af ophostet slim kunne tuberkelbacillerne 
tydeligt identificeres. Anderledes vanskeligt var det 
med sygdommen skrofulose, som man også først ef-

ter 1882 erkendte som en tuberkulosesygdom. Den 
ramte ofte børn. Tuberkelbacillerne satte sig i kirtler-
ne på halsen, i armhulerne og i lysken, men kunne 
også invadere knogler og led. En typisk skrofulose-
patient var hævet i ansigtet og på halsen på grund af 
de forstørrede lymfekirtler. Sygdommen fik navnet 
skrofulose, fordi patientens udseende mindede om 
det brede hoved på en so (lat. scrofa=so). Da syg-
dommen blev anerkendt som en tuberkuløs infekti-
on, ændredes navnet til kirteltuberkulose.

Tuberkulose smitter ved dråbeinfektion fra et 
menneske til et andet, eller man smittes fra et kre-
atur, som bærer sygdommen. Tb-patienters udån-
dingsluft indeholder ikke tuberkelbaciller. De findes 
kun i opspyt, hvorfor dråbeinfektion fra hostende 
patienter udgør den største smittefare. Hvis de tu-
berkulosesyge spytter deres ophostede slim ud på 
gulvet, kan det i lange tider udgøre en smittekilde, 
idet tuberkelbacillerne kan overleve i indtørret til-
stand. Derfor opfordrede sundhedskommissionerne 
efter 1882 til, at renlighed både omfattede personlig 
vask og rengøring af boligen. Af samme årsag opsat-
te Københavns kommune skilte på byens husmure 
med Spyt ikke paa Fortovet. 

Køers mælk var i 1800-tallet og langt op i 1900-tal-
let ikke sjældent inficeret med ko-tuberkulose, som 
kan smitte til mennesker, når de drikker mælken. 
Opvarmning af mælken fjerner de fleste sygdomsbæ-
rende mikroorganismer, men det kunne af praktiske 
grunde ikke lade sig gøre ude på bøndergårdene. I ste-
det pålagdes de nyoprettede andelsmejerier af sund-
hedskommissionerne at pasteurisere mælken, det vil 
sige opvarme den kortvarigt til 70 grader Celsius, så 
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tuberkelbacillerne dræbtes, inden mælken blev sendt 
ud til ismejerierne som konsummælk. De næringsrige 
proteiner, vitaminerne og kalken i mælken ødelægges 
ikke i nogen væsentlig grad ved pasteurisering. Fra 
midten af 1940’erne blev al konsummælk pasteurise-
ret, hvorved man undgik overførsel af tuberkulose og 
andre infektionssygdommen som for eksempel bakte-
rielle halsinfektioner og skarlagensfeber, hvor smitte-
kilden er inficerede yvere eller kopatter.

Snogebækbørnene
I lighed med lungetuberkulose var behandlingen af 
skrofulose frisk luft og næringsrig kost, men også 
daglige bade, da de inficerede lymfekirtler ofte frem-
bragte væskende sår i huden. En sådan intensiv ind-
sats kunne kun de færreste økonomisk dårligt stille-
de hjem leve op til sidst i 1800-tallet. Det medførte, at 
skrofuløse børn fra især mindrebemidlede familier 
fra midten af 1800’tallet (inden tuberkelbacillen var 
opdaget) fik tilbud om, ja i nogle tilfælde nærmest 
blev presset til, at forlade hjemmet for i stedet at blive 
sendt på ophold hos private familier i landlige hjem, 
hvor man havde bedre muligheder for at tage sig af 
dem. I 1853 blev 20 københavnske skrofuløse børn 
af Københavns kommune sendt på denne form for 
sommerophold og blev placeret hos fiskerfamilier på 
Bornholm eller på den sjællandske nordkyst i nogle 
sommermåneder. Man kan tænke sig, at den fjerne 
placering på Bornholm og nordkysten af Sjælland 
var velovervejet, da der her var mindst risiko for, at 
børnene løb hjem, eller forældrene hentede dem. 

Placeringen af børnene på Bornholm blev efter-
hånden foretrukket, da man fra fiskerlejerne i Mel-

sted, Gudhjem og Snogebæk viste størst interesse for 
det filantropiske arbejde og tilbød de bedste vilkår 
for børnene. I perioden 1876-1927 blev flere tusinde 
fattige og svagelige skrofuløse københavnske skole-
børn, både piger og drenge, i månederne juni-sep-
tember sendt på sommerkoloni-lignende ophold hos 
familier i Snogebæk på Bornholm, som efterhånden 
overtog næsten alle børnene.11 Børnene sov og fik de-
res måltider hos de fiskerfamilier, der skønnedes at 
have resurser til den megen renlighed og ikke hver 
dag skulle tænke på, om de havde penge til sunde 
fødevarer. Kosten har formentlig været præget af 
fisk, men en forudsætning for at blive plejefamilie 
var i øvrigt, at man ejede en ko og kunne tilbyde 
mælk dagligt til det skrofuløse plejebarn som et led 
i behandlingen. Desuden skulle der dagligt serveres 
et varmt måltid mad. 

Bogens forfatter på stranden ved Vesterborg 1951.
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Sidst i Snogebæk-perioden opførte Københavns 
kommune et fælleshus, hvor børnene kunne møde 
kammeraterne, og hvor de kunne klæde om til bad-
ning, da huset lå tæt på stranden. I sommermåne-
derne var daglige havbade obligatoriske som helse-
middel. Huden blev herved holdt ren, og det kolde 
vand styrkede efter sigende huden og gjorde kroppen 
modstandsdygtig mod sygdom. Ved århundredskif-
tet 1800/1900 anså de fleste sundhedsprofeter hav- og 
solbadning for en renselses- og styrkelsesproces for 
både legeme og sjæl, hvilket de nyopførte badeho-
teller på Fanø og andre steder langs kysterne både i 
Danmark og i udlandet vidner om. 

Ordningen med børns ophold i fiskerfamilier 
i Snogebæk på Bornholm fortsatte helt til 1927. De 
sidste år blev børnene dog indkvarteret i en byg-
ning med sovesal, og det private filantropiske islæt 
mindskedes. Før 1900 finansieredes placeringen af 
børnene uden for hjemmet af plejefamilierne, men 
under kontrol af en tilsynsførende læge og styring 
fra Københavns kommune. Omkring århundredskif-
tet overtog Københavns kommune på grund af syg-
dommens karakter gradvist hele ansvaret for anbrin-
gelserne af de københavnske skrofuløse skolebørn 
i fiskerfamilierne og afholdt selv udgifterne. 1874 
opførtes Kysthospitalet ved Refsnæs nær Kalundborg. 
Staten og Københavns kommune finansierede begge 
byggeriet og driften af dette sanatorium, og det blev 
behandlingsstedet for de værst medtagne skrofuløse 
børn fra Københavns kommune. 

Det folkelige engagement i indsatsen mod tuber-
kulosen var stort, og mange private initiativer så 

Skrofuløse københavnske skolebørn og deres værter ved et 
såkaldt Döckersk telt på stranden ved Snogebæk på Born-
holm. Børnene boede enkeltvis hos familier i Snogebæk, 
men teltet virkede som samlingssted og som omklæd-
ningsrum ved badning (Snogebæk Lokalhistoriske Arkiv).



23

dagens lys. I 1890’erne opførte og indrettede en ny-
dannet organisation ved navn Børnesanatorierne i Kø-
benhavn og Omegn et antal private mindre sanatorier 
i for eksempel Kastrup, Ålsgårde og Snekkersten, 
altså langs kysten, hvor luften var renest, og der var 
adgang til havbad. En generalinde var initiativtager 
til organisationens oprettelse og stod for indsamlin-
gen af de nødvendige midler. I 1904 lancerede post-
mester Holbøll Julemærket og Julemærkehjemmene, og 
fem år senere fik to behjertede læger ideen til Høst-
blomsten, hvor skolebørnene en dag om året fik fri for 
at gå omkring med en raslebøsse og et ark med det 
lille papirmærke, som køberne hæftede på brystet. 
Overskuddet gik til kampen mod tuberkulose.

På privat initiativ dannedes endeligt Nationalfor-
eningen til Tuberkulosens Bekæmpelse i 1901. Foreningen 
var gennem de næste årtier initiativtager til opførel-
sen af hele 23 tuberkulosesanatorier i Danmark. De 
mange nye sanatorier var medvirkende til, at antallet 
af tuberkulosesyge faldt. En anden væsentlig årsag 
var de forbedrede ernærings- og boligforhold. Ned-
gangen fortsatte efter 2. verdenskrig godt hjulpet på 
vej af den nye medicinske antibiotiske behandling.

Landets vel
Man kan gisne om, hvad årsagen til det offentliges 
interesse for sanatorie- og anbringelsesordninger-
ne for syge, fattige og underernærede børn bunde-
de i. Næstekærlighed, filantropi, var naturligvis en 
stærk drivkraft, men andre forhold gjorde sig sam-
tidigt gældende. Socialistiske tanker og bevægelser 
vandrede i den sidste halvdel af 1800-tallet nordpå 
i Europa mod Danmark og resulterede blandt andet 

i Slaget på Fælleden den 5. maj 1872. Her endte de so-
cialistiske agitatorer med at blive overmandet og sat 
i fængsel. Men den socialistiske fare var ifølge myn-
dighederne ikke drevet over og udgjorde stadig en 
trussel mod samfundsordenen. I 1890’erne begyndte 
staten derfor at yde økonomisk støtte til sygekasser 
og alderdomsforsorg efter inspiration fra Tyskland, 
hvor man også forsøgte at dæmme op for socialis-
men. Motiverne var de samme nord og syd for græn-
sen. Det gjaldt om at give de fattigste i samfundet 
bedre levevilkår og mindske sygdomshyppigheden. 
På den måde skabte man en mere human samfunds-
model, der kunne tage vinden ud af sejlene på den 
socialistiske agitation, som appellerede til de fattige 
og truede med revolution. Kommunerne sluttede op 
om Rigsdagens forskellige støtteordninger, der på 
samme tid mindskede presset på den kommunale 
fattigforsorg og reducerede afvandringen af landar-
bejdere til byerne.12 

Ønsket om at reducere sygdomsmængden i sam-
fundet influerede på måden, de skrofuløse børn blev 
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behandlet. I starten bestod behandlingen i, at man 
fik familiernes accept til at fjerne børnene fra truede 
hjem, så de undgik smitte. Men ved Tuberkuloseloven 
af 1905 blev der indført behandlingstvang ved risiko 
for overførsel af smitsomme sygdomme, herunder 
tuberkulose. Det betød anbringelse i privat hjem el-
ler indlæggelse på sanatorium.

Teorien om, at behandling af sygdomme, og især 
de smitsomme sygdomme, var vigtig ikke blot for 
børnenes skyld, men også for samfundets vel, var 
i høj grad afgørende for de politiske beslutninger i 

Rigsdagen og i kommunerne. Et velfungerende so-
cial- og sundhedsvæsen blev en vigtig brik i den 
nationaløkonomiske oprustning mod socialismen 
og nazismen i 1930’erne samt under den kolde krig 
efter afslutningen af 2. verdenskrig. Etablering af et 
fintmasket social- og sundhedsvæsen er vigtig for at 
kunne ”skaffe ro på bagsmækken”, som historikeren 
Søren Mørch vittigt har udtrykt det.13

Badende skrofuløse børn på stranden i Snogebæk på 
Bornholm. Havbade var et led i behandlingen af skrofulo-
se (Snogebæk Lokalhistorisk Arkiv).




