
LANDSKAP Analys

I Roslagen består berggrunden är granit och gnejs. Generellt är 
topografin i området flack och högsta punkten är belägen 75 
möh. Då Roslagen låg under inlandsisen och när isen sedan 
smälte täcktes landskapet av moränen. Kalkhalten i moränen 
har en står påverkan på typen av vegetation. Granskog är 
den dominerande skogtypen, men det finns även mycket 
blandskog som bland annat består av asp. Anledningen till 
det är bland annat de näringsrika jordarna, de oskötta och 
oplanterade kalhyggena och ett igenväxt tidigare kulturland-
skap.  

PLATSEN Bilder

Bilderna från platsen beskriver ett lugnt och relativt orört 
skogslandskap med närhet till vattnet. Den öppna marken 
som är själva tomten är omgiven av täta skogspartier som 
ger en känsla av en oas mitt i skogen. Viken som leder ut 
till Ålands hav ligger gömd bakom träden men efter en liten 
promenad öppnar det upp sig och vattnet bjuder in till bad. 
Den befintliga bebyggelsen är övergiven sedan många år till-
baka och i mycket dåligt skick. Vegetationen består till största 
del av lövträd och en del tallar. 

HISTORIA Pojkkoloni Sundsro

HYGGE SKOG ÖPPEN MARK VATTEN VASS TOMTEN SUNDSRO

PROJEKT Sommarkollo

Koloniverksamheten började på 1880-talet när folkskolan intog 
landet. Präster och lärare startade somarlovsföreningar och 
kollektet finansierade så att barn kunde skickas ut på landet 
för att få frisk luft, leka och bygga upp sin hälsa. För mer än 
hundra år sedan började historien om barnkolonier i Roslagen. 
År 1905 byggdes det första huset för barnkoloni på Barnens Ö. 
Barnens Dags Förening i Stockholm blev en paraplyorganisa-
tion för alla sommarlovsföreningar. De samlade in stora sum-
mor pengar varje år genom bland annat en karneval med flera 
tusen utklädda barn. I början av 1900-talet blev inkomsterna 
så stora att föreningen år 1911 köpte Barnens Ö för 50 000kr. 
Svenska folket stod bakom denna satsning. Många kända 
svenskar var med i manifestationerna och kolloverksamheten 
ansågs vara en del av uppbyggandet av det svenska folk-
hemmet. Verksamheten växte fram till slutet av 60-talet och 

Detta paradis är en sommarkoloni ute på landet med gamla 
trähus med vita knutar inbäddade i lummig grönska och bara 
några få meter till närmaste dopp i havet. 

Det finns en lång tradition av sommarkolonier, men passar de 
med det sättet vi lever på idag nästan hundra år efter att de 
byggdes. Kan kolloverksamheten bli ännu bättre tillsammans 
med arkitekturen?

Hur skapas en funktionell barnkoloni anpassad till dagens 
samhälle med känslan av den gamla kolonitraditionen? 
Hur kan byggda element och naturens egna element sam-
spela och generera rumsligheter? Hur skapas privata zoner i 
det kollektiva boendet?

Genom nya arkitektoniska inslag förbättras och förnyas den 
existerande koloniverksamheten som bedrivs på Barnens Ö. 
Ges möjlighet till en fortsatt verksamhet i många år framöver 
i detta område som har en lång tradition av barnkolonier. Ge 
nytt liv åt de slitna  och nedgångna existerande byggnaderna.  

Skapa en barnkoloni med byggnader och rumsligheter som 
är funktionella och anpassade till dagens standard och verk-
samheter. Låta naturens egna komponenter tillsammans med 
fysiska byggnader skapa en helhet och sammanhållen plats i 
naturen. 

Nu ska ett nutida sommarkollo skapas.

idag finns det över 400 unika hus och gårdar ritade av kända 
arkitekter på Barnens Ö. 1980 övertog Stiftelsen Barnens Dag 
egendomarna med syfte att främja verksamheten för barn 
och ungdomar samt att äga och förvalta egendomarna på 
Barnens Ö för verksamhet året om. 

Sundsro var en pojkkoloni som byggdes i början av 1920-talet. 
Plcerad mellan vägen som skär genom Barnens Ö och viken 
som leder ut till Ålands Hav. En kort grusväg kantad av höga 
träd leder fram till byggnaderna. På området finns sex stycken 
hus med olika funktioner. Hus med sovsalar där ett tiotal pojkar 
kunde sova i samma rum.  Ett mindre hus för personalen och 
en större byggnad med kök och matsal. Det fanns utedass och 
ett skyddande tak för att byta om till badkläder. På 1960-talet 

slutade gården att användas och när många andra gårdar på 
Barnens Ö började rustas upp lämnades Sundsro till att för-
falla. Byggnaderna står där än idag med trasiga fönsterglas, 
sneda tak och igenväxta stigar mellan dem. En snårig stig 
leder ner till vattnet och det som en gång var en brygga. Sund-
sro är tyst, öde och förfallen men med starka spår efter allt det 
som en gång fanns där. På platsen kan man ändå känna att 
det en gång varit liv och rörelse. I väggarna i ett av husen finns 
bevis där man kan se pojknamn och årtal för kolonovistelsen 
pryda den flagnande färgen på väggarna. 
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SOMMARKOLLO SUNDSRO
     nutida kollo på historiska barnens ö

KARTA STOCKHOLM-NORRTÄLJE

KARTA BARNENS Ö

Det finns en magisk sommarplats. En plats 
långt från stan där barn springer barfota i gräset 
med sina vänner. Bekymmer som hör vardagen 
till försvinner. Fina minnen skapas att leva på 
under de mörka månaderna i väntan på att få 
komma tillbaka nästa sommar till vännerna runt 
lägerelden och gitarrens välbekanta musik. 

Norr om Stockholm ligger Roslagen med Norrtälje som anses vara “huvudstaden”. Roslagen är fastlandet och kusten utanför 
Uppland och skärgården har cirka 13 000 öar. Några av de största är Väddö och Ljusterö. Landskapet består av mycket 
skog och vatten. Vägen som går genom landskapet vindlar fram genom både åkrar och skogar och kantas av röda hus med 
vita knutar. I Roslagens skärgård  ligger Barnens Ö som består av 650 hektar mark och mer än tre mil stränder.
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