Skollovskolonin i Eldblomska villan
På Iggön fanns mellan åren 1903-1915 en skollovskoloni för barn från Gävle. Det var 20-25 barn
mellan 8-13 års ålder, som fick vistats där några sommarveckor.
Redan sommaren 1885 placerades 12 fattiga och klena barn från Gävle under 10 veckor ute på
Gräsön. Detta genom att borgmästaren J W Petre skänkte 1000 kronor för anordnade av en
skollovskoloni. En förening för skollovskolonier bildades i Gävle 1888. Flera barn gavs
möjligheten att få vistas på en koloni under ett antal sommarveckor. I en årsrapport kan man läsa att
22 barn vistades på Gräsön till en kostnad per dag och barn av 41,11 öre. Vidare kan citeras: "För
skolbarnen ett stärkande lantliv och på barnen en synnerligen välgörande inflytelse, som yttrat sig
icke allenast i stärkta kropps själskrafter, utan och i större ordentlighet och ett mera vaket sinne för
det rätta och goda".
För barnen på Iggön var förläggningen en sommarvilla byggd 1895. Hyran till ägaren E Eldblom
var per säsong 190 kronor.
För varje barn fanns angivet vikt vid ankomsten och vid hemkomsten. Största viktökningen var 3,5
kg och står angivet för en flicka. medeltalet var 1,5 kg.
Ur rapporterna kan vidare noteras att "överåriga" Anna Nilsson fick tillstånd att äta vid kolonin
under 4 veckor. Omkostnad för en sjuk gosse 2 kronor. De lokala bönderna fick leverera många liter
mjölk t. ex. 1906, 1713 liter å 10,11 öre eller totalt 188 kronor och 43 öre.
Sista året för kolonin var 1915 då man hyrde av Nordholm på Kapellskär. Villan på skäret såldes
året efter och revs, därmed var det slut med sommarlovskolonin på Iggön. Men den egentliga
orsaken var att den kalla och fuktiga havsluften ej var hälsosam för barnen enligt uttalande. Barnen
skulle i fortsättningen placeras på kolonier inåt landet.
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