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Børnenes Ø Nick Nyland Hent PDF Thorø er blevet omdøbt til ”Børnenes Ø”, efter at den gennem næsten 90
år har været Københavns Lærerforenings Koloniers flagskib. Kolonierne købte Thorø i 1930 af den fallerede
købmand Harald Plums dødsbo og oprettede her de tre kolonier Thorøgård, Vesterborg og Skovhytten. Thorø
blev en del af det socialmedicinske projekt, som en gruppe filantropisk sindede skolelærere i København
igangsatte i 1899 under stor-lockouten, der førte sult, social armod og sygdom med sig, især blandt byens

børn.

Tusindvis af københavnske skolebørn har siden 1930 været på sommerferie- eller svagbørnskoloni på Thorø.
Bogen beskriver opbygningen af kolonierne, dagligdagen for lærerne og kolonibørnene, de til tider

vanskelige besejlingsforhold, relationerne til naboerne på fastlandet, kampen for at undgå udslettelse på
grund af havets gnaven af øen, tilsandingen af Thorø Sund og ikke mindst historien om det berømte

Thormonument.

Nedskæringer i Københavns kommunes tilskud og ændrede ferievaner har forandret koloniernes tilbud fra
ugelange ophold til kun fem-dages ferier. I stigende grad satses på udlejning af kolonierne til lejrskoler og
private ferieophold. Bogen stiller spørgsmål til koloniernes mål og metoder. En videnskabelig analyse af

koloniernes sociale og pædagogiske arbejde med forslag til den fremtidige indsats anbefales.
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