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Barnens ö 
på 60-talet

morgontoalett. Flickor på Barnens ö borstar tänderna.  Foto: Barnens Dags Förening

Sommaren 1965 var väd-
ret över den norra skär-
gården i Stockholm 

inte det bästa. På Barnens ö, 
alla Stockholmsbarns alldeles 
speciella kollo-ö, klagade 
man på både låg luft- och 
vattentemperatur. Fem år se-
nare upprepades klagosång-
en, det året blev det en 
”svensk sommar som gör att 
vi gärna låter tankarna fara 
iväg till sydligare nejder”, 
som det står i 1970 års berät-
telse över verksamheten vid 
Barnens ö. 

mellan dessa två lågvatten-
märken i skärgårdens väder-
historia återfinner vi dock en 
lång svit av somrar med fan-
tastiskt väder. Både väder, 
barn, vuxna och allehanda 
sommaraktiviteter från åren 
1966–1969 finns dessutom 
bevarade i strax under 400 
färgsprakande diabilder som 
går att återfinna i Barnens 
Dags förenings arkiv i Stock-
holms stadsarkiv. Nyligen har 
de publicerats i sin helhet på 
Stockholmskällan. De saknar 

uppgift om fotograf, men på 
en liten lapp i anslutning till 
bilderna står namnet Åke 
Barrling. Han var förestån-
dare på Barnens ö mellan 
1965 och 1973, kanske är det 
han som i många fall befun-
nit sig bakom kameran?

Det finns bilder från det mes-
ta som ett sommarkollobarn 
fick uppleva, från avskedet 
från föräldrarna på Nybro-
plan eller vid Eriksdalssko-
lan, till tandborstning, mål-
tider, utflykter, föräldrabe-
sök, segelskola och tävlingar. 
Ibland kom artister och upp-
trädde för barnen, året 1966 
var det Kar de Mumlorna 
(Mona Seilitz, Jarl Borssén 
med flera) från Gröna Lund 
och Folkan som gjorde succé 
med en föreställning i Båthu-
set. En annan av sommarens 
höjdpunkter var det traditio-
nella fyrverkeriet i början av 
augusti, lika älskat av barnen 
som av de åretruntboende på 
Väddö, där Barnens ö är be-
läget. 

mats Hayen Flicka äter äpple. vuxna på besök. Fyrverkerier. mona seilitz.
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Ljus gavel 3:a med en unik kombination av 20-talscharm och modernt boende i tyst och
lummigt kvarter. Luftig planlösning med bl.a. spröjsade fönster och parkettgolv i ek. Smakfullt
kök med öppen planlösning mot vardagsrum. Stort kaklat badrum med tvättpelare. Välskött
förening i vacker 20-tals fastighet med ca 100 m till t-bana samt nära shopping, natur och bad.

PRIS: 2 575 000 KR/BUD AVGIFT: 4 182 KR/MÅNAD BOAREA: 69 KVM ADRESS: THORILDSVÄGEN 5, 1TR

VISAS: SÖN 18/7 15.15-16.15 OCH TIS 20/7 17.30-18.30 KONTOR: KUNGSHOLMEN 08-653 96 00

3:A THORILDSPLAN - STILRENT OCH LJUST I LUGNT KVARTER

?

Optimalt planerad mini 2:a om 34 kvm i toppskick. Kök & vardagsrum i öppen planlösning med
fönster i två väderstreck. Utgång till stor balkong, utsikt över takåsar & Karlbergskanalen. Sol
hela eftermiddagen tills sent. Sovrum m plats för 140-säng. Bra brf.

PRIS: 1 595 000 KR/BUD AVGIFT: 2 202 KR/MÅNAD. INKL VÄRME, VATTEN OCH KABEL-TV BOAREA: 34 KVM

ADRESS: KUNGSHOLMSGATAN 9, 7TR VISAS: SÖN 18/7 14.00-14.45 OCH MÅN 19/7 17.30-18.15

KONTOR: KUNGSHOLMEN 08-653 96 00 SMS:A S 429492 TILL 72456

1,5:A KUNGSHOLMEN - MINI 2:A I TOPPSKICK - STOR BALKONG

?

Charmig gavel 2:a om 46 kvm i attraktivt, lugnt gårdsläge. Trivsam våningskaraktär med mycket
rymd och luftiga ytor. Tidsenliga 20-tals detaljer så som spröjsade fönster mot gård, fina golv
och högt i tak. Stilrent kök från italienska Scavolini med produkter från Smeg. Stort vardagsrum
och sovrum med burspråk med sjöglimt mot Riddarfjärden.

PRIS: 2290000 KR/BUD AVGIFT: 1 236 KR/MÅNAD BOAREA: 46 KVM ADRESS: POLHEMSGATAN 4, 1TR

KONTOR: KUNGSHOLMEN 08-653 96 00

2:A KUNGSHOLMEN NORR MÄLARSTRAND

SÅLD

AVGIFT: 1 236 KR/MÅNAD BOAREA: 46 KVM ADRESS: POLHEMSGATAN 4, 1TR

SÅLD


