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Enforening bildasfor bistdnd &t vanfOra och lytta i Stockholm 1891

Inkop avfastigheterna Grevturegatan 59 - 6I 1900'

Norrbackaperioden i Solna 1935 - 1971

Startoerioden l89l - 1901

1891 bildades pfl initiativ av professor Anders Wide i Stockholm en
fdrening som sedennera kom att kallas "Foreningen for bistind it vanfora
och lytta i Stockholm".

Denna fdrening beslot att samla in medel till en arbetsskola for, som det
hette, "lemlbstade , lama och lytta av olika slag". Enligt de stadgar som
antogs var det fdreningens uppgift att "bisti obemedlade lytta och vanfora
men andligt normala personer genom att meddela dem iindamfllsenlig
undervisning i slojd och de ftirdigheter, som lAmpa sig for deras anlag, att
de i mgjligaste min stittas i tillfalle att forsorja sig sjalva, varjamte
foreningen vill forsoka anskaffa lampliga platser et utliirda elever".
Eleverna skulle erhfilla fri liikarvird och tillhandahilla "lampliga bandager,
konstgjorda extremiteter och dylikt".

Som synes ett mycket modernt program som erbjod bide liikarvird,
utbildning och formedling av arbetsanstiillning, ett slags arbetsvf,rd for
funktionshindrade personer som skulle komma att bdrja genomforas frin
samhallets sida fdrst pfl 1950-talet.

Skolstarten

I januari L892 oppnades den fdrsta arbetsskolan som foreningen beslutat
om i en fdrhyrd 4-rumsvining Sveaviigen 92 i Stockholm. Under det forsta
verksamhetsaret undervisades d2ir 25 elever, L7 manliga och 8 kvinnliga.
Undervisningen omfattade borstbinderi, rottingfliitning, bindning av
mobelpiskor, enklare triisnideri och skradderi, linnesomnad, virkning och
stramaljbroderi.

Hdsten 1894 flyttade arbetsskolan till en stdrre vining, Norrtullsgatan 15
i Stockholm. Eftersom minga elever hade svirt att forflytta sig och nigra
dven togs emot frAn landsorten uppkom behov av elevhem i anslutning till
skolan. Detta kunde inte tillgodoses i en liten bostadsliigenhet varfor
fdreningen besldt inkopa ett eget hus for den nu starkt expanderande
verksamheten
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Bild l. Undervisning i stlmna4 viivning' virkning m m

Bild 2. Bokbinderi - ett kvalificerat hantverk och lrke



Grevturegatsperioden 1901 - 1935

1900. Stugan (dvs lagenheten) hade alltsi blivit for tring och foreningen
beslot dlirfor att inkdpa ett eget hus. I december 1900 inkoptes fastigheten
Grevturegatan 59. Det innebu att men fick battre och storre utbildnings-
lokaler,elevbostiider ,kdk, matsalar etc. I de manliga yrkesskolorna under-
visades, som tidigare, i bokbinderi, borstbinderi, rottingfliitning och
skradderi. Nu tillkom 6ven $komakeri , snickeri och svarvning.
I de kvinnliga yrkesskolorna gavs undervisning i kliidsomnad, maskinstick-
ning, enklare viivning och virkning samt ocksi, mera stillsynt, husliga
sysslor och kontorsarbete.

1910. I oktober utokades verksamheten med en ortopedisk klinik. Seder-
mera tillkom dven en poliklinik. (Denna del av verksamheten hade till detta
datum ombesdrjts av professor Patrik Haglund i hans privata klinik).
Redan 191I behdvde lokalerna utdkas pn grund av den viixande verksam-
heten. Den intill liggande fastigheten, Grevturegatan 61, inkoptes och
foretrades med den tidigare fastigheten Grevturegatan 59. Pe sA siitt tillkom
en fullt utbyggd modern s k vanforeanstalt med skolor, elevbostiider, klinik
och poliklinik, bandageverkstad m m. Den invigdes i oktober l9l3 i
niirvaro av bl a kungligheter sisom drottning Viktoria och kronprinsen.

1915. Detta ar dppnades ett skolhem pfl Lidingo for vanfora barn i
skolildern, fremst sidana som drabbats av barnforlamning.

Bild 3. Skolhemrnet 6 Liding<)
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'Bi ld 4. Vanforeanstalten i Stockholm Grevhregatan 59 - 6l

Bild 5. Snickeriverkstaden - som Annu btir spar av privat boende



En svar barforlamningsepidemi (polio) hade drabbat landet l91l och
1912, vilket foranledde en riksinsamling som inbringade 600 000 kronor.
En del av dessa pengar dverliimnades till foreningen for uppforandet av
detta skolhem. Barn som drabbats av forlamning efter sin sjukdom och inte
kunde fa skolging i sin hemkommun kunde tas in pi skolhemmet. Manga
av dem som varit intagna pi "vanfrreanstaltens" sjukavdelning behcivde
genom dess fdrsorg ha fortsatt medicinsk tillsyn. Grundtanken att forena
social omvArdnad och skolgAng med liikarvird kunde p6 s6 siitt
f6rverkligas.

Bild 6. Interi<ir fi€n den l9l3 ny<ippnade barnkliniken

Ar tgZl inriittades vid anstalten en kuratorsbefattning med uppgift bl a att
skaffa fiirdigutbildade yrkesskoleelever arbetsanstiillning. il var den
forsta kuratorsbefattningen i landet, Elevantalet undei denna period
uppgrck till c a 200 varav storre delen bodde p6 elevhemmen, men det
fanns ocksi s k externa : uteboende elever. Med hiinsyn till det okade
lehovet fanns planer pi en omfattande om- och tillbyggnad av inkopta
fastigheterna. Men samtidigt fanns det planer ph att uppft)ra en helt ny
Vanforeanstalt pi det s k norrbackaomridet i Solna i anslutning till det
undervisningssjukhus som planerades for Karolinska Institutet och som
sedermera blev Karolinska sjukhuset.
Ett omfattande utrednings- och planeringsarbete gjordes. Efter att riksdagen
beviljat pengar kunde arbetet med den nya vanforeanstalten pib6rja s 1932.
I mitten av nov 1935 kunde inflyttningen ske och den 3 december sarnma
ar invigdes byggnaden av Gustav V. Prinsessan Sibylla, prinsarna Carl och
Eugen var ndrvarande tillsammans med ett antal inbjudna.
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Bild 7 Yrkesllirare Karl Gustav Stengird undervisar i elteleteknik



NonbackaLerioden 1935 - 1971. Nigra notiser.

1940 och 1950-talet.

lg42 cippnades ett vird och arbetshem i niirheten av Saier i Dalarna som
fick namnet Norrbackagirden. Det var avsett for de ftirdigutbildade
eleverna som av olika skal inte kunde fi bostad eller arbete i hemorten eller
pi annat hill.
1945 inriittades en siirskild s k arbetscentral for formedling av hemarbete.

1946 byggdes folkskolan ut med en folkskolans h6gre avdelning
omfattande klasserna 7 - 10. Efter fullgiord skolgang kunde eleverna diir
avliigga prov for realexamen som privatister. Skolavdelningen kallades i
dagligt tal fdr "realskolan". For dem som avlag! exilmen blev det m6jligt,
aft om de si 6nskade, fortsiitta sina studier vid Solna Hogre Allmiinna
Liiroverk och dlir avlagga sfudentexamen.

C

1949 besl<it styrelse att anstalten i fortsiittningen skulle ben?imnas
Norrbackainstitutet.

1954 fattade riksdagen pi grundval av betiinkande som avgivits av l95l irs
vanfdrevardsutredning ett principbeslut att vanftireanstaltemas ortopediska
klinik skulle dverfdras till de lokala sjukvardshuvudmiinnen och anstalterna
ombildas till kvalificerade arbetsvirdsinstitut. Skolverksamheten kom
diirmed att integreras i den statliga arbetsvarden.
Yrkesskoleverksamheten omfattade under detta skede som tidigare ett antal
hantverksutbildningar, varav en del fanns redan under Grevturegats-
perioden. Andra utbildningar tillkom sisom: mribeltapetserare, bil-och
industrilackerate, herr-och damskradderi, finmekaniker, specialfotogtafer
fcir sjukhus och industri, konfektionsscimnad m m . Extema utbildningar
anordnades i stor utstriickning genom kurator t ex vid handelshogskola,
folkhdgskola etc.

1960-talet och fram till 1971.

Skolverksamheten.

Liisaret 1961 - 62 phbdrjade infdrandet av grundskolans hogstadium vid
Norrbackainstitutet samtidigt som folkskolans hdgre avdelning (realskolan)
successivt awecklades.



Vzivlarare BirgiuaLindr med sina elever i sysalen

Bild 9. Fotoskolan - med en blivande sjukhusfotograf


