
Hogstadiet fdrlades fr o m llirflret1964 - 65 till institutets skolhem pi
Lidingo. Skolhemmet blev i samband &irmed foremfll fdr ett omfattande
renoveringsarbete. Frirliiggningspaviljonger frir ett 60-tal elever uppfrirdes.

De som genomgitt hogstadiet pi Lidingd skolhem eller pi annat hill
forvtirvat motsvarande kompetens kunde viilja yrkestekniska och teoretiska
utbildningar av olika slag.

Yrkesutbildning.

Under 1960-talet genomfdrdes en omfattande omstrukturering av den
yrkesinriktade verksamheten som hittills varit inriktad pi hantverks-
utbildningar varav minga kravde ganska stor rdrelseformiga. Dessa lades
efter hand ner och ersattes med utbildningar som bettre lampade sig for det
elevklientel med svira funltionshinder som nu institutet i allt storre
utstr0ckning fick ta emot. De centrala och mest efterfrigade utbildningsav-
delningarna blev nu de i specialfotografering, i verkstadsteknik och
elteleteknik. Den senare gav differentierad utbildning fren 1 till 4 ar. Det
sista ag:t omfattade specialutbildning i medicinsk elekronik. Under nigra
ar for&om ocksi utbildning i Automatisk dutub.h*dling, ADB, (i
samarbete med yrkesskolan i Solna) och en Z-Frig kontorskurs i
arbetsvArdens regi. Innan intagningen skedde pa en avdelning fick den
sokande ofta genomgi en arbetsprorming, antingen vid statens Arbetsklinik
eller vid institutets e gen arbetsprovningsavdelning.

Teoretiska utbildningar.

Stora satsningar gjordes under 1960-talet pi den teoretiska undervisningen,
ocksi den minga ginger med yrkesforberedande innehill.

Fackskola.

F o m lasaret 1964 - 65 piborjades 2-6rig fackskola med inriktning pi sam-
vetenskapliga och ekonomiska dmnen. Fackskolan som skolform fanns
bara under en kort tid och avskaffades i och med inforandet av
gymnasieskolan I l7 1971.

Frivilli g pibyggnadsundervisning.

Fdr de elever som pi grund av sjukdom eller handikapp inte hade kunnat
tillgodogora sig grundskolans undervisning och dlirfor ej linnu var mogna
ftir yrkesval anordnades en frivillig tvf,irig pibyggnadsundervisning fcir
komplettering och fordupning av grundskolans kunskaper.



Elevftirestindare Hjdrdis Bostr6m med elwer som avlagt realexamen

Rektor Karl Erik Fylking tar emot den ftirsta studentkullen vid Norrbackainstitutet



Estetisk soecialkurs.

Denna kurs erbj6ds de elever som av olika anledningar inte kunde eller
ville vtilja de ordinarie fortbildningarna efter hOgstadiet. Undervisningen
gavs i litteratur, bild, musik och inriktades dessutom i h6g grad pi social
triining.

Gymnasieavdelningen

Under lasiret 1964- 65 inrattades en gymnasieavdelning pa Norrbacka i
samarbete med Solna leroverk, vars rektor kom att svara for den
pedagogiska ledningen och vars liirare undervisade vid gymnasie-
avdelningen. Det f0rekom fiedrig undervisning pi humanistisk, naturveten-
skaplig och ekonomisk linje. F<irsta stundentexamen avlades 1967.
Den ut6kade verksamheten stiillde krav pi stone lokalutrymmen. Dessa
tillgd[osags bl a genom byggande av skol- och forlaggningspaviljonger i
anslutning till huvudbyggnaden (Tallbo).

Sociil ntining. fritidsverksamhet.

Stor vikt lades under detta skede (1960-taleQ vid elevernas sociala fiiining.
Denna leddes av sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Stor betydelse ur
rehabiliteringssppunkt hade ocksi den omfattade fritidsverksamheten som
bedrevs i elevhemmens regi. Stirskilt stort infiesse vtickte handikapp-
idrotten som leddes av stirskild idrottslf,rare.

Virdarservice.

H0sten 1967 pib0{ades i institutets regr en fors0ksverksamhet med
rdrdarservice, avsedd frr de f d elever vid gymnasieavdelningen som
fiskade fortsefta sina studier Stockfiolms Universitet.
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Hur gestaltade sig livet pfl en s.k vanfiireanstalt ?

Den ovan gjorda korta historiken ger de yttre konturerna av den verksamhet

vid den s k vanfdreanstalten i Stockholm,som si sminingom forlades till

Solna och di under namnet Norrbackainstitutet'
De yttre "konturerna" Ar givna - men hur gestaltade sig det dagliga livet

, u , irrifreo pi denna myckit speciella institution, en kombination av sjukhus,

skola och internat for funktionshindrade ungdomar ? Hur skilde det sig fran

tillvaron vid andra skolor inom det ordinarie skolviisendet ?

Hiir nedan skall ges nigra glimtar frin verksamheten vid'1'{orrbacka" sedd

inifrin, ur elevernu, otl personalens perspektiv. Jag begrlinsar 
"tt-q 

i huvud-

sak till senare er , fren slutet av 1950-talet till slutet avl97}-talet di verksam-

heten awecklades.

Den yttre miljdn

Norrbackainstitutet, som fick ersiitta anstalten vid Grevturegatan i

Stdckholm, uppfordes under inen1932 - 1935 pi det s.k. Norrbackaomridet i

s6dra Solna, pn gransen till Stockholm. Det blev d:irmed granne till Eugenia-

hemmet som funnits dtir sedan slutet av 1800-talet. Si sminingom, under

tqfO ir970 talet,uppfdrdes pi detta omride ocksi det viildiga sjukhus-

komplex som kallas Karolinska Sjukhuset.
Norrbackainstitutet (NBI)och Eu geniahemmet kringgiirdade s under de

tidigare 6ren av stora gronomriden, som dock i och med Karolinska
sjukhusets tillbyggnad si sminingom krympte. Bl.a. gf ordes den stora
idrottsplatsen invid Solnaviigen, som eleverna kunnat utnyttja, till
parkeringsplats for det viixande bilbes
tandet.
Norrbackainstitutet lig alltsi i utkanten av ett ttitortsomride, men med goda

kommunikationer till bide Stockholm och Solna.
Den mf,ngskiftande verksamhet som bedrevs vid NBI inrymdes i en

mycket stor byggnad. Dess 8 trappor hdga tornbyggnad syntes vida omkring
o.t ..Ujod en siorslagen utsikt 6ver stora delar av Solna och de norra delarna

av stockholm. I samma storleksordning som NBI byggdes i allmiinhet i

instutitioner for barn och ungdomar vid denna tid'
Exempel pi det iir Tomtebodaskolan fdr blinda och Manilla, skola for horsel-

skadade ute pi Djurgarden.
Instutitioner av detta slag forlades traditionellt till de stora stiiderna och hade

mycket stora upptagningsomriden.. Man fEr komma ihflg att det giiller en tid

di varken meOiCinsk eler social rehabilitering var utbyggd som i vira dagar.



Elewird och social trflning.

Milsiittningen fdr skolverksamheten skilde sig inte i princip fr6n den
ordinarie skolans. Samma liiroplaner grillde och samma forfattningar
tillampades. Ltirarna hade utover sin pedagogiska utbildning ofta specialliirar-
kompetens. Skolan miste emellertid siigas ha en vidare mAlsiittning iin den
vanliga skolan. De elewardande itgiirdena var mer omfattande iin i denna.
Dessa fltglirder avsf,g medicinsk omvardnad, behandlingar av olika slag,
kuratorinsatser etc. Med hiinsyn till elevernas ofta mycket svira funktions-
hinder var detta nodviindigt.

Social triining.

Ett viktigt inslag i forberedelsen for eget boende efter skolan och det
arbetsliv som vdntade var den sociala friiningen. I denna triining forenades
skola Sch elevhem i sina ansfriingningar. Individuell trlining gavs men mycket
skedde gruppvis, t ex i samtalsgrupper och studiecirklar i samlermadsfrflgor.

Idro*en.

Som exempel pfr fruktbzirande samarbete mellan skola och elevhem kan
ndmnas idrotten. Som i en vanlig skola forekom gymnastikundervisning. Vid
de fdrsta lektionerna testades de nya eleverna av gyfimastikliirarna, for att
utnina vilka forutsattningar de hade for nigon iArottslig aktivitet, bordtennis,
boccia etc. Idrotten blev ocksfl en mycket populiir fritidsaktivitet.
Detta intresse utvecklades starkt under 1950-och 60-talen och kom att
omfatta allt fler idrottsgrenar : basketboll, bollhockey, badminton, grenar som
alla utovade, oavsett handikapp, oftast sittande i rullstol. Tyngdlyftning blev
ocksi en omtyckt gren som kunde utcivas med stor framgang ocksi av dem
som hade svira ryggskador s k paraplegiker.
1956 bildades vid NBI pfl initiativ av en av idrottsliirarna en idrottsfrirening
frr handikappade. Den blev landets fdrsta och har iin i dag en omfattande
verksamhet. Med sitt sete i Solna anordnar den varje ar de s k Solnaspelen,
idrottstiivlingar som drar till sig tiivlande fran hela Sverige. Medlemmar i
denna landets iildsta idrottsforening fdr handikappade har havdat sig vtil bide
inom landet och internationellt, t ex vid handikappolympiader.
Varldsmiisterskap har erowats i bordtennis och hastighetsikning i rullstol.
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Bild 12. Elefdreningens "Maskeradbal"

Bild 13. Modevisning i samlingssalen



Rullstolsdans.

Som ett inslag i aktiviteterna kan man ocks6 se dansen. Vid NBI
introducerades pi ett tidigt stadium rullstolsdansen.
Diskotek och dans anordnades i samlingssalen flera ganger i terminen och dfl
ofta pi initiativ av den livaktiga elevforeningen Norrhackakumraterna. B6de
niir det gtiller idrott och dans utvecklades ett samspel mellan de handikappade
eleverna och personalen pi NBI : liirare, elevassistenter, elevhemspersonal .
De senare deltog livligt i de idrottsliga aktiviteterna och fick dA deita sittande
i rullstol ! Det gallde idrottsgrenar som badminton och bollhockey. Det blev
for dem en viktig erfarenhet hur det ktinns attvarasvdnt rcirelsehindrad och
bunden till rullstol.

Amattirteater.

Teaterbesiik m m

- viktigt var att eleverna ocksi, som ett led i den sociala friningen, fick
bekanta sig med det kulturella utbud som fanns i stockholm : t"it"i,

Bland andra aktiviteter som bidrog till elevernas utveckling och sociala
mognad och som byggde pi samarbete mellan skola och elevhem kan namnas
11ut${-.uler. under mtnga ar fanns en mycket aktiv teatergrupp som gav
forestiillningar av teaterpjdser av Hjalmar Bergman (swede-nhjeims; octr
vilhelm Moberg ( Marknadsafton) m fl kiinda forfattare
Vid de s k hostfesterna, arliga kamrattraffar for f d elever och andra
intresserade, spelade man revy och skiimtade friskt med livet pi skolan.

Musik och sflng

forekom i stor utstrdckning, bide som underhillning av giistande artister och
med elevernas egna aktiva medverkan. En siirskild fond fanns for inkcip av
musikinstrument. Skolan hade egen kor och en allsingssupp som kallades'lngeinund Singers". Den iir fortfarande aktiv under ;uro;t"SHmbandet',
och bestir av f d elever och personal.

Studiecirklar.

Fdr owigt ftirekom i studieftirbundens regi ett stort utbud av studiecirklar och
hobbykurser. Fritidsverksamheten bedrevs alltsi inte bara internt. Man kunde

" t ex delta i cirkelverksamhet pi den ntirliggande Birkagirdens folkh<igskola.

diskotek.
, mus6er etc. Enskilt eller i grupp besoktes restauranger och



Bitd 14. Bjrirn Larsson sdtter fart pa bocciabollen

Bild I 5. " Segern iir var" ! Rolf Johansson - nr 1 1- visar med en overtygande gest att
Sverige har vururit 6ver Tyskland i nrllstolsbasket 1982 med siffrorna 83 - 59
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Hela tiden var milsiittningen aff eleverna skulle lzira kanna och m6ta livet
utanfdr institutionen och ffi hjalp att bryta den isolering som di liksom i dag
mhnga svfu't funktionshindrade personer riskeras att drabbas av.

Fii riild rafii reningen.

I boryan av 1960-talet bildades en foriildraforening vid NBI. Den blev ett
viktigt samarbetsorgan mellarf fordldrar, personal och elever och gav ut en
egen tidning, sladden. Den tog m6nga viktiga initiativ och nigra iv dess
medlemmar blev ledamdter i NBI:s styrelse. Den gforde ocksd viktiga insatser
niir det gallde elevernas fritidsverksamhet. Man samlade pengar f<ir att
finansiera den mycket omfattande skolreseverksamhet som agde rum bide
inom landet, med bussresor till Dalarna, Vzirmland och Skdne och utom
landet, friimst de Nordiska landerna. I foriildrafdreningens regi gjordes bl a
charterresor till Riva del sol i Italien och till Kanarieoarna.

Sam rrynhfi llningen efter skoltid en.

Skolverksamheten vid NBI awecklades i och med utgingen av lasaret
1978 /79. skolan hade de fr o m lasaret r97l-72 ghtt,rnd., namnet
Ingemundskolan. Bide elever och personal kande emellertid ett behov av
fortsatt kontakt efter skolans nedlaggning. Ett flertal kamrattriiffar anordna-
des, nigta av dem i DHR:s regi och forlagda till dess hotell och rehabilite-
ringscentra : Tranisbaden, sommarsol, Arevidden och Dellenborg.
uppslutningen kring dessa traffar har varit mycket stor.

Det har kiints angeliiget att idag, niir minga f d elever dnnu har institutions-
vistelsen i friskt minne, soka lflta dem ge en bild av sina personliga erfaren-
heter, pA gott och ont. Detta har ett stort handikapphistoriskt intrJsse.
I syfte att stimulera till sidana personliga skildringar startades i mitten av
1990-talet en ftirening, "Eugenia - Norrbacka vanner',. Foreningen samlar
dokumentation av mera personligt slag. Ett rikhaltigt bildmateria'l finns redan
i foreningens arkiv : fotografier, filmer, etc. En god dokumentation finns dven
frfln Lidingo Skolhems verksamhet.
Foreningens verksamhet har mdtt livligt intresse bide frin f d elever och
personal. Minga personliga skildrin gar har nedskrivits och nhgrahar ocksfl
givits ut i tryck.

Gert Bostrom
Maj 1999.
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