Norra Latins Sommarhem

H

är på Sjövik, Marum, låg Norra Latins Sommarhem med verksamhet åren 1938
till 1979. Fastigheterna är idag privat ägda.
Barnens Ö hade koloniverksamhet på området sedan 1928 men sålde egendomen 1938
till Norra Latinläroverket i Stockholm och dess föräldraförening. Initiativtagare till att
skapa en plats för sommarvistelse här på Sjövik för eleverna var Sigge Bruce (1916 – 1989),
skolans och landets förste skolkurator, som framsynt förvandlade egendomen Sjövik till
den mycket berömda ”Pojkstaden vid Ålands hav” och var dess engagerade föreståndare
fram till nedläggningen.
Under devisen FRIHET UNDER ANSVAR skapades här ett litet pojksamhälle där man
låtsades och lekte det som en gång skulle bli vardagens allvar i det verkliga samhället.
Pojkstaden blev ett pedagogiskt och socialt föredöme för andra liknande verksamheter och
känd långt över landets gränser.
Aktiviteterna omfattade främst sport- och friluftsliv till lands och sjöss och olika praktiska
arbetsuppgifter i kök, logement, trädgård och skog. Pojkstaden med sina samtidigt cirka
110 elever i åldrarna 12–18 år erbjöd varje sommar deltagarna stadsfullmäktige, myntsystem,
bibliotek, bank, poliskår, verkstad, telefonväxel och andra institutioner som hör ett modernt
samhälle till. Verksamheten bedrevs huvudsakligen på sommarloven och i mindre skala
med arbetsläger under de kortare terminsloven.

Läs mera om Sommarhemmets historia och verksamhet på vår hemsida www.norra-latin.se
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Pojkstadens många byggnader och anläggningar i trädgårdsområdet fångades så här i fågelperspektiv av Magnus Härenstam 1959.

Sjövillan, Sommarhemmets huvudbyggnad, och
hamnområdet var navet i Pojkstadens verksamhet.

Idrotten hade givetvis en stor plats i Pojkstaden. Bland många grenar var nog fotboll populärast ”Guden Jönsson” som byggdes av medborgarna
med stora turneringar inför publik och direktreferat i Sommarhemmets egen rundradio. själva var ingen avgudabild utan restes som ett
roligare alternativ till staket runt en gammal
kolbotten. ”Gudens platta” blev snart centrum
för många lekfulla - gärna nattliga - upptåg.

Sigge Bruce var Sommarhemmets initiativtagare
och dess föreståndare under alla år - mångsidig
och pedagogisk, humoristisk, musikalisk och kreativ.
Med praktiskt handlag ledde och fostrade han
många generationer läroverkselever.

Sommarhemmets förvaltare, Thure Westerlund,
Marum, var byggmästare och timmerman. Populär
och allmänt uppskattad hedersman var han den som
året om plikttroget höll sitt vakande öga över
egendomen Sjövik.
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Pojkstadens omväxlande aktiviteter i koncentrat speglade av Magnus Härenstam 1959.

Nattvakten avrapporterar till Chefen på morgonen
efter genomförd tjänstgöring.

Pojkstadens eget stora telefonnät betjänades hela
dygnet av en centralväxel.

”Praktisk arbete” på dagsprogrammet omfattade allt möjligt från
trädgårdsskötsel och byggnadsunderhåll till skogsvård, allt under
trygg ledning av den erfarne ”Förvaltar’n”.

Sommarhemmets stolthet var den välutrustade hamnen med inemot ett 40-tal båtar som användes till omfattande utbildning i segling,
navigation och sjömanskap.

