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Spændende beretning om Thorø, Børnenes Ø
Den lille ø Thorø ud for Assens er blevet omdøbt til ”Børnenes Ø”, efter at den gennem næsten 90 år har været Københavns Lærerforenings Koloniers flagskib. Her har tusindvis af københavnske skolebørn siden 1930 været på sommerferie- eller svagbørnskoloni, og nu beretter Nick Nyland hele historien om Thorø og dens tre kolonier i en ny
bog, Børnenes Ø, som udkommer 27. februar. Bogen er rigt
illustreret og fortæller detaljeret om alt fra 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.
”’Det er ligesom at have sin mor og far med,’ sagde den lille kolonidreng med et stort smil på ansigtet.
Læreren smilede, tog drengen i hånden, og småsnakkende gik de sammen ned mod spisesalen, hvor
middagsmaden var klar. Sådan et billede har de fleste af kolonierne, og med rette. Tusindvis af kolonibørn har haft samme eller lignende oplevelser, mange vender tilbage år efter år, og forældre sender
ofte deres børn af sted, fordi de selv har været på pragtfulde koloniophold.”
Således beskriver forfatter Nick Nyland sit arbejde med Børnenes Ø, som han har et såvel professionelt som personligt forhold til. Nick Nyland var med sin far, kommunelærer Anker Rasmussen, og
den øvrige familie i flere år på koloni på Thorø i 1950´erne og 60´erne. I dag har han, med ph.d. i
historie fra år 2000, arbejdet med analyse af forholdene på øen ud fra dens historie, baseret på kilder
fra Københavns Lærerforenings Koloniers arkiv samt egne oplevelser. Desuden forholder Nick Nyland sig i bogen til koloniernes mål og metoder, efter at nedskæringer i Københavns kommunes tilskud og ændrede ferievaner har forandret koloniernes tilbud fra ugelange ophold til kun fem-dages
ferier, og der i stedet i stigende grad satses på udlejning af kolonierne til lejrskoler og private ferieophold. Nick Nyland er i øvrigt stadig hyppig gæst som naturfotograf på Thorø, og bogen er også rigt
illustreret med historiske stemningsbilleder, postkort med mere.
”Vi vil gerne have Peter til Thorø. Ti måneder af året har han det nogenlunde, men de seks uger i ferien
er hans værste tid. Nu sender vi ham til øen i Lillebælt, hvor han træffer et par hundrede kammerater,
til frisk luft, et herligt klima og en pragtfuld badestrand. Vi tror, vi derved i fremtiden vil aflaste hospitalerne, drankeranstalterne, fængslerne og tugthusene.” – Stampe Rasmussen, formand for Københavns Kommunelærerforening efter købet af Thorø i 1930.

Børnenes Ø udkommer på Skriveforlaget den 27. februar 2018. Nick Nyland giver gerne interview og
kan kontaktes på telefon 24 66 77 89 eller e-mail nicknyland@dadlnet.dk.
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