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l89l - 1901
Startoerioden
1891 bildadespfl initiativ av professorAndersWide i Stockholmen
fdreningsom sedennerakom att kallas "Foreningenfor bistind it vanfora
ochlytta i Stockholm".
Dennafdreningbeslotatt samlain medeltill en arbetsskolafor, somdet
hette,"lemlbstade, lama och lytta av olika slag".Enligt de stadgarsom
lytta och vanfora
antogsvar det fdreningensuppgift att "bisti obemedlade
men andligt normala personergenom att meddeladem iindamfllsenlig
undervisningi slojd och de ftirdigheter,som lAmpasig for derasanlag,att
de i mgjligaste min stittas i tillfalle att forsorja sig sjalva, varjamte
foreningen vill forsoka anskaffa lampliga platser et utliirda elever".
Elevernaskulle erhfillafri liikarvird och tillhandahilla"lampligabandager,
ochdylikt".
konstgjorda
extremiteter
Som synesett mycket modernt program som erbjod bide liikarvird,
ett slags arbetsvf,rdfor
utbildning och formedling av arbetsanstiillning,
personersom skulle komma att bdrja genomforasfrin
funktionshindrade
sidafdrstpfl 1950-talet.
samhallets
Skolstarten
I januari L892oppnadesden fdrsta arbetsskolansom foreningenbeslutat
om i en fdrhyrd 4-rumsviningSveaviigen92 i Stockholm.Underdet forsta
undervisades
d2ir25 elever,L7 manligaoch 8 kvinnliga.
verksamhetsaret
Undervisningen omfattade borstbinderi, rottingfliitning, bindning av
mobelpiskor,enklaretriisnideri och skradderi,linnesomnad,virkning och
stramaljbroderi.
till en stdrrevining, Norrtullsgatan15
Hdsten1894flyttadearbetsskolan
i Stockholm.Eftersomminga eleverhadesvirt att forflytta sig och nigra
dventogs emot frAn landsortenuppkombehovav elevhemi anslutningtill
varfor
skolan. Detta kunde inte tillgodoses i en liten bostadsliigenhet
fdreningenbesldt inkopa ett eget hus for den nu starkt expanderande
verksamheten
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viivning' virkning m m
Bild l. Undervisningi stlmna4

hantverkoch lrke
Bild 2. Bokbinderi ett kvalificerat

1901- 1935
Grevturegatsperioden
hadealltsi blivit for tring och foreningen
1900.Stugan(dvs lagenheten)
beslotdlirfor att inkdpaett egethus. I december1900inkoptesfastigheten
Grevturegatan59. Det innebu att men fick battre och storreutbildningslokaler,elevbostiider
,kdk, matsalaretc. I de manligayrkesskolornaundervisades, som tidigare, i bokbinderi, borstbinderi, rottingfliitning och
skradderi.Nu tillkom 6ven$komakeri, snickerioch svarvning.
I dekvinnligayrkesskolornagavsundervisningi kliidsomnad,maskinstickning, enklareviivningochvirkning samtocksi, merastillsynt,husliga
sysslorochkontorsarbete.
meden ortopediskklinik. Seder1910.I oktoberutokadesverksamheten
hadetill detta
meratillkom dvenen poliklinik. (Dennadel av verksamheten
datumombesdrjtsav professorPatrikHaglundi hansprivataklinik).
Redan191I behdvdelokalernautdkaspn grund av den viixandeverksamheten. Den intill liggande fastigheten,Grevturegatan61, inkoptes och
59. Pe sAsiitt tillkom
meddentidigarefastighetenGrevturegatan
foretrades
klinik
med skolor,elevbostiider,
en fullt utbyggdmoderns k vanforeanstalt
och poliklinik, bandageverkstad
m m. Den invigdes i oktober l9l3 i
niirvaroav bl a kunglighetersisom drottningViktoria ochkronprinsen.
1915. Detta ar dppnadesett skolhempfl Lidingo for vanfora barn i
skolildern,fremstsidanasomdrabbatsav barnforlamning.

Bild 3.

Skolhemrnet 6 Liding<)
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'Bild 4.

Bild 5.

i Stockholm
Vanforeanstalten

Grevhregatan59 - 6l

Snickeriverkstaden- somAnnubtir sparav privat boende

En svar barforlamningsepidemi
(polio) hade drabbatlandet l91l och
1912,vilket foranleddeen riksinsamlingsom inbringade600 000 kronor.
En del av dessapengardverliimnadestill foreningenfor uppforandetav
dettaskolhem.Barn somdrabbatsav forlamningefter sin sjukdomoch inte
kundefa skolging i sin hemkommunkundetas in pi skolhemmet.Manga
av dem som varit intagnapi "vanfrreanstaltens"sjukavdelningbehcivde
genomdessfdrsorg ha fortsatt medicinsktillsyn. Grundtankenatt forena
social omvArdnad och skolgAng med liikarvird kunde p6 s6 siitt
f6rverkligas.

Bild 6.

Interi<irfi€n den l9l3 ny<ippnade
barnkliniken

Ar tgZl inriittadesvid anstaltenen kuratorsbefattning
med uppgift bl a att
skaffa fiirdigutbildade yrkesskoleeleverarbetsanstiillning.il
var den
forsta kuratorsbefattningeni landet, Elevantalet undei denna period
uppgrcktill c a 200 varav storre delen boddep6 elevhemmen,men det
fanns ocksi s k externa: uteboendeelever.Med hiinsyntill det okade
lehovet fanns planer pi en omfattandeom- och tillbyggnad av inkopta
fastigheterna.Men samtidigtfanns det planer ph att uppft)ra en helt ny
Vanforeanstaltpi det s k norrbackaomrideti Solna i anslutningtill det
undervisningssjukhus
som planeradesfor Karolinska Institutet och som
sedermera
blev Karolinskasjukhuset.
Ett omfattandeutrednings-och planeringsarbete
gjordes.Efter att riksdagen
beviljatpengarkundearbetetmeddennya vanforeanstalten
pib6rjas 1932.
I mitten av nov 1935kundeinflyttningenske och den 3 decembersarnma
ar invigdesbyggnadenav GustavV. Prinsessan
Sibylla,prinsarnaCarl och
Eugenvar ndrvarande
tillsammansmedett antalinbjudna.
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Bild 7

YrkesllirareKarl GustavStengird undervisari elteleteknik

NonbackaLerioden
1935- 1971.Nigra notiser.
1940och 1950-talet.
lg42 cippnades
ett vird och arbetshemi niirhetenav Saieri Dalarnasom
fick namnet Norrbackagirden.Det var avsett for de ftirdigutbildade
elevernasomav olika skalinte kundefi bostadeller arbetei hemorteneller
pi annathill.
1945inriittadesen siirskilds k arbetscentral
for formedlingav hemarbete.
1946 byggdes folkskolan ut med en folkskolans h6gre avdelning
omfattandeklasserna7 - 10. Efter fullgiord skolgangkunde elevernadiir
avliiggaprov for realexamensom privatister.Skolavdelningenkalladesi
dagligttal fdr "realskolan".For dem som avlag!exilmenblev det m6jligt,
aft om de si 6nskade,fortsiitta sina studier vid Solna Hogre Allmiinna
Liiroverk och dlir avlaggasfudentexamen.
C

1949 besl<it styrelse att anstalten i fortsiittningen skulle ben?imnas
Norrbackainstitutet.
1954fattaderiksdagenpi grundvalav betiinkandesomavgivitsav l95l irs
vanfdrevardsutredning
ett principbeslutatt vanftireanstaltemas
ortopediska
klinik skulle dverfdrastill de lokala sjukvardshuvudmiinnen
och anstalterna
ombildas till kvalificerade arbetsvirdsinstitut.Skolverksamhetenkom
diirmedatt integrerasi den statligaarbetsvarden.
Yrkesskoleverksamheten
omfattadeunderdettaskedesomtidigareett antal
hantverksutbildningar,varav en del fanns redan under Grevturegatsperioden. Andra utbildningar tillkom sisom: mribeltapetserare,
bil-och
industrilackerate,herr-och damskradderi,finmekaniker,specialfotogtafer
fcir sjukhusoch industri, konfektionsscimnad
m m . Extema utbildningar
anordnadesi stor utstriickning genom kurator t ex vid handelshogskola,
folkhdgskolaetc.
1960-talet
ochframtill 1971.
Skolverksamheten.
Liisaret 1961 - 62 phbdrjadeinfdrandetav grundskolanshogstadiumvid
Norrbackainstitutet
samtidigtsomfolkskolanshdgreavdelning(realskolan)
successivtawecklades.

VzivlarareBirgiuaLindr med sinaeleveri sysalen

Bild 9. Fotoskolan- meden blivandesjukhusfotograf

