DEPARTMENT OF
CHILD STUDIES

"De hvilka pa grund af bristande fattnillgsgajva
icke kU1I1!a i folks kola tillgodogora sig
dell 1l11dervisllillg S011l diir meddelas"

Avskiljanden av barn till sarklasser och
sinnesslOanstalter i Norrktiping 1879-1920
Judith Areschoug
1996:3

lRJEI?OIFfIrS ON lrIHIJE CCIENIrlUlRY (())IF
lrIHIIE CCIHIRIL[))

WORKING PAPERS ON CHILDHOOD
AND THE STUDY OF CHILDREN

INNEHALLSFORTECKNING
1. Inledning
1.1 . Syfte och fragestiillningar
1.2. Klill- och metoddiskussion

2

1.3. Tidigare forskning
1.4. Problem kring begreppet "sinnesslOhet"

3

2. Bakgrund

4
4

2.1. SinnesslovArden i Sverige

4

2.2. SinnesslOa och svagt begavade barn i folkskolan

6

2.3. Skolpliktsfragan fOr sinnesslOa barn

6

3. Sarklassundervisning och sinnessliivard i Norrkiiping

8

3.1. Siirklassema i Norrkoping

8

3.2. SinnesslovArdsfragan i Norrkoping [884-1900

9

3.3. Norrkopings sinnesslOskola

10

4. Rekrytering av elever till sarklasser och sinnessliivard

12

4.1. Siirklassemas elevklientel

12

4.2. Forlildramas instlillning till siirklasserna

14

4.3. SkolrAdets respektive -styrelsens agerande i fOrhAllande till sinnesslOvarden

14

4.4. En liikares bedornning

16

4.5. BamavArdsnarnndens agerande i fOrhAllande till sinnesslOskolan

18

5. Eleverna pa Norrkiipings sinnessliiskola

21

5.1. KonsfOrdelningen bland eleverna

21

5.2. Aldersfordelningen bland eleverna

22

5.3. Elevemas sociala bakgrund

22

5.4. VarifrAn rekryterades elevema till sinnessliiskolan?

24

5.5. SinnesslOskolans elever i folkskolan - deras skolgAng fOre avskiljandet

25

6. Sammanfattning

27

Kallor och litteratur

30

Bilaga 1

32

1. INLEDNING

Hosten 1912 skrevs Einar Emanuel Hedstrom in pa Norrkopings sinnessloskola. Han var da
nastan tio ar gamma!. Nagon man ad innan Einar skulle fylla sju ar borjade han skolan i nagon
av Norrkopings smaskolor. De anteckningar som finns bevarade om Einars skolgang tyder pa
at! han hade svarigheter att fOlja med i undervisningen. Einar fick ga bade forsta och andra
terminen i smaskolan tva ganger. Sedan flyttades han ner till forsta terminens kurs igen.
Samrnanlagt gick Einar sex terminer, alltsa tre ar i smaskolan. Nar han skrevs over till
sinnessloskolan gick han smaskolans andra tennin fOr tredje gangen. 1
Tre ar senare skrevs aven Karolina Eriksson in pa Norrkopings sinnessloskola. Nar hon skrevs
in var hon elva ar gamma!. Liksom Einar hade Karolina fOre sin inskrivning gatt nagra ar i en
vanlig skola. Karolina borjade i smaskolans andra termin nar hon var atta ar gamma!. Det ar
sannolikt att hon innan de ss hade undervisats i hemmet, eftersom hennes kunskaper ansags
vara sa pass goda nar hon borjade skolan at! hon inte behovde ga smaskolans forsta termin.
Ingenting i anteckningama om Karolinas skolgang tyder pa att hon skulle ha haft problem i
undervisningen. Karolina flyttades upp ett steg efter varje termin och hade efter fem terminer
natt folkskolans andra termin. Sedan overfordes hon till sinnesslOskolan. 2
Yid ungefar samma tid anmaldes Henrik Valdemar Soderberg och hans syskon till
bamavilrdsnamnden. Orsaken till anmalan som gjordes av fattigvilrden framgar inte ur
namndens protokoll, men vi vet att bamens lararinnor hordes i arendet. Harvid meddelade
Henriks lararinna i folkskolan at! han "tillfoljd av dovilet och intellektuellundernulligilet, icke
klllllla tillagna sig IlIIdervisllingell". Efter utredning fann dock bamavardsnamnden at! det inte
var nodvandigt att vidtaga nagon atgard.3
Ovanstaende ar tre exempel pa barn som pa et! eller annat satt blivit bedomda som svagt
begavade. I Einars och Karolinas fall var deras placering pa sinnessloskolan ett klart uttryck fOr
denna bedomning. Einars skolgang tyder pa att han hade svarigheter att leva upp till
smaskolans kunskapskiav, medan ingenting i Karolinas skolgang tyder pa att hon hade
svarigheter att fOlja med i undervisningen. Om Henrik fick ga om nagra terminer i folkskolan
vet vi inte. Men lararinnans omdome om Henrik var ait han inte kunde "tillagna sig
undervisningen". Ingenting i de tre exemplen fOrklarar varfor Einar och Karolina fick ga i
sinnessloskola, men inte Henrik. Enligt 1897 ars lag om undersvisning och yard for sinnessloa
skulle sinnesslOvilrden vara till fOr dem "hvilka pa grulld afbristandefattllingsgafva icke
kUlIIlG ifolkskola tillgodogora sig dell undervisning, som dar meddelas".4 Men hur gick
avskiljandet av barn till sinnesslOanstalter till i praktiken?
1.1. Syfte och friigestiillningar
Det huvudsakliga syftet fOr den hilr rapporten ar att forsoka belysa vad som ansags motivera
ett barns intagning pa sinnesslOanstalt under decenniema kring sekelskiftet 1900. I nilra
anslutning till detta problem ligger naturligtvis fragan om definitionen av det sinnessloa barnet i
praktiken. I mitt arbete studeras enligt vilka kriterier beslut om placeringar av barn fran
Norrkoping pa sinnessloanstalter fattades under perioden 1885-1920.

IMalTiklar och in- och ulskrivningsbticker med register 1907, NSkA, NSA:
2MaITiklar och in- och u!skrivningsbticker med register 1913, NSkA, NSA.
3Norrkopings barnavilrdsnamnds pro!okoll med bilagor V5 1916 §39, NSsA, NSA.
4SFS 1897:50
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Rapporten bestar av huvudsakligen tre delar. Avsnitt tre beskriver sarklassundervisningens
organisation och sinnessloskolans tillkomst i Norrkoping. Avsnitt fyra behandlar huvudsakligen
skolradets och -styrelsens l samt bamavardsnamnden roll betraffande rekryteringen av elever till
sarklasserna och sinnesslovarden. Slutligen analyseras i avsnitt fern sammansattningen av
sinnessloskolans elevklientel.
For att fa en inblick i problematiken kring avskiljandet av det avvikande barnet ar det
nOdvandigt att ocksa studera de atgarder som vidtogs i folkskolan innan de forsta
placeringarna pa sinnessloanstalter agde rum. Bland dessa atgarder ar framfor allt
sarklassundervisning av betydelse for min undersokning. Genom att studera resonemangen
kring folkskolans sarklasser far vi en inblick i de problem som avskiljandet av bam fran den
vanliga undervisningen ursprungligen avsag att losa. Pa sa vis foljs ocksa diskussionerna kring
de forsta till sinnesslovarden kopplade atgardema i Norrkoping. Ar 1900 fick Norrkoping en
egen sinnesslOskola. Denna var den forsta i Sverige som ordnades som ett extern at, fran vilket
barnen gick hem pa efterrniddagarna. Genom att studera debatten kring sinnessloskolans
tillkomst synliggors hur man argumenterade dels fOr behovet av den och dels for att den skulle
ordnas som just ett external.
Skolradets och -styrelsens nara anknytning till sinnessloskolan motiverar en granskning av dess
agerande betraffande placeringar av barn pa sinnessloanstalter. Hur och av vem motiverades ett
barns overforing till sinnessloskolan? Skoldidet respektive -styrelsen stod aven bakom barns
overforanden till sarklasser. Differentieringsproblematiken fOder darfor en fraga om
fOrhallandet mellan sinnesslOskolan och sarklassema betraffande rekrytering av elever. I avsnitt
fyra studeras aven bamavardsnamndens age ran de angaende svagt begavade barn. Vilka
fOrhallanden motiverade enligt bamavardsnamnden ett barns intagning pa sinnessloanstaltry
Slutligen studeras sinnesslOskolans elevklientel fOr aren 1900-1920 fOr at! visa vilka eleverna
var och vad de eventuellt hade gemensamt. Har stalls fnl.gor om kons- och aldersfOrdelningen
bland de intagna elevema samt deras sociala bakgrund. Vidare undersoks varifran elevema
rekryterades till sinnessloskolan. Hade barnen tidigare gatt i skolan? Hur sag i sa fall deras
skolgang ut?
Genom att nlirrna mig bamens intagning pa sinnessloanstalt fran flera hall hoppas jag kunna
ringa in orsakerna till den. Vad an sags vara i behov av atgard - bamets beteende, dess bristande
skolprestationer, dess uppvaxtfOrhallanden? Och av vem ansags det vara i behov av atgardry
Detta ar fnl.goma som har vaglett min studie bade av skolstyrelsens och barnavardsnamndens
arbete samt granskningen av sinnessloskolans tillkomst och studiet av varifran elevema
rekryterades till sinnessloskolan.
1.2. Klill· och metoddiskussion
Som redan namnts har fOr att studera principerna bakom avskiljanden av, som sinnessloa
betraktade, barn det praktiska tillvagagangssattet pa flera instanser i Norrkoping undersokts.
Den studerade tidsperioden ar 1870-tal till 1920. Under denna tid byggdes sinnesslovarden upp
och etablerades i Sverige. De kallor som huvudsakligen har anvants ar skolradets och
skolstyrelsens protokoll. Protokollen ger upplysningar om beslut som fattades framfOr allt
betraffande sarklassundervisningen och tillkomsten av Norrkopings sinnesslOskola. De
diskussioner som fOrdes ger en inblick i hur skolradet respektive -styrelsen resonerade
betraffande avskiljandet av barn med svag begavning fran folkskolan. Tyvarr avslojar
protokollen bara i enstaka fall vad som foregatt enskilda barns avskiljande. Betraffande
lSkolradet, som var understilllt kyrkostilmman ersaUes 1911 av en folkskolstyrelse.
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sarklassundervisningen ska har sagas at! jag till stor del har forlitat mig pa Stig Nordstroms
studie av densamma. Nordstrom har harvid delvis bearbetat ett annat kallmaterial iinjag sjal\'.
Fran och med ar 1911 hade Norrkoping en under skolstyrelsen ordnad bamavardsnamnd, vars
protokoll ocksa har studerats. Dessa protokolls fallbeskrivningar ar utfOrliga, men betraffande
svagt begavade barn av et! ganska litet antal, d v s endast sju fall. Anda kan i dessa fall ett visst
monster i barnavardsnamndens agerande anas. Protokollen berattar om bamens uppvaxtvillkor
och beteenden och avslojar vad namnden betraffande detta uppfattade som problematiskt. Vi
kan se varfor och av vem anmalan till bamavardsnamnden gjordes. I den utredning som fOljde
anmalan beskrevs barn en och deras fOraldrar ingaende. Slutligen fattades beslut om atgard. I
genomgangen av protokollen letade jag efter barn, i vilkas arenden en svag begavning namndes
pa ett eller annat satt. Detta tillvagagangssatt ar inte helt problemfritt eftersom studiens utfall
till viss del ar beroende av min fOrrnaga att identifiera datidens benamningar pa en sadan
begavningssvaghet. Denna problematik aterkommer jag till i avsnitt 4.5.
Aven sinnessliiskolans protokoll har studerats. Har fanns forteckningar over skolans elever och
deras alder yid inskrivningen. Med hjalp av dessa fOrteckningar har det varit mojligt att leta
efter de intagna eleverna i skolmatriklarna. Detta har gjorts for att fOrs ok a rekonstruera
varifran eleverna rekryterades till sinnesloskolan. For de elever som aterfanns i skolmatriklarna
har det dessutom varit mojligt att se hur deras skolgang fOrlopte och harvid leta efter
gemensamma drag.
For att skydda eventuella berorda personer har i de exempel och fallbeskrivningar som
fOrekommer i rapporten inte barnens riktiga namn anvants, vilka istallet har ersatts av
pseudonymer.
1.3. Tidigare forskning

For undersokningen av hjalpklassystemet i Norrkoping har Stig Nordstroms studie
Hjiilpskolall oell siirskolall i Sverige 10111 1921. Utveeklillgell i relalioll lill differelllierillgsproblemel varit till stor hjalp. Nordstrom har studerat stora delar av Norrkopings skolrads

protokoll och har intresserat sig fOr fragan om det gemensamma avskiljandet av vanartade och
sinnessloa barn. Som titeln pa hans arbete avslojar har en av Nordstroms huvudfragor aven rort
differentieringen av barn. Hans genom gang av protokoll for bade skolradet och -styrelsen samt
Norrkopings folkskollararforening har varit till stor nytta. Nordstrom har dock inte intresserat
sig fOr det praktiska tillvagagangssattet i enskilda barns placering pa sinnessloskolan eller i
sarklasser. Hans studie ror huvudsakligen stallningstaganden och overvaganden som gjordes i
de diskussioner som fOrdes betraffande skolans organisation pa ett nationellt plan.
I Marten Soders undersokning Allslaller jar utveeklillgsstorda star debatten om
sinnesslovarden pa riksniva i centrum. Soders arbete ar uppdelat i tva delar sa till vida att det
omfattar tva tidsperioder, 1866-1916 samt 1916-1944. Arbetet ror fragor om v1\rdideologier
och attitydforandringar inom sinnessliivarden, men aven anstalternas verksamhet och
elevklientelets sammansattning berors. I stora drag beskriver Soder attitydfOriindringen inom
sinnesslovarden som en overgang fran optimism till resignation. Under 1800-talets tre sista
decennier praglades debatten om sinnessliivarden enligt Siider av behandlingsoptimism, som
innebar atl man hyste stora fOrhoppningar pa att de fiesta sinnessliia med ratt typ av yard skulle
kunna utvecklas till sjalvforsorjande samhallsmedborgare. Denna optimism avtog dock allt mer,
menar Soder, niir behandlingsresultaten inte motsvarade fOrvantningarna. Sa smaningom gay
man upp tanken pa att aterfora de sinnessliia till sarnhallet efter avslutad behandling. Istallet
fordes, enligt Soder, fram argument for livslang institutionalisering fOr sinnessloa. Ett ofta
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aterkommande argument i debatten pa I 920-talet var att samhallet skulle skyddas mot de
sinnessloa, vilket sa smaningom fOljdes av inforandet av den forsta steriliseringslagen 1934.
Andra som har studerat sinness lovarden pa skilda hall ar lames W. Trent, lr. och Birgit
Kirkebrek. Trents arbete Inventing the Feeble Mind. A History of Mental Retardation in the
United States handlar om sinnesslovarden i USA fran mitten av l800-talet till I 950-tal. Liksom
Soder har Trent intresserat sig framst for ideologiska forandringar inom sinnesslovarden och
argumenteringen for densamma. Birgit Kirkebrek har i Da de andssvage blev farlige studerat
vilken betydelse tolkningar av teorier betraffande sinnessloa fick fOr uppfattningen av den
sinnessloe som person i sinnesslovardens verksamhet. Kirkebrek har alltsa forsokt att knyta
samman teori och praktik och har fOr detta andamal studerat verksamheten pa de Kellerska
anstaltema i Danmark under perioden 1884-1902.
Som antyddes i inledningen gall de avskiljandet av barn fran folkskolan inte enbart svagt
begavade barn. Maria Sundkvist har i De vanartade bamell. Motet me/lall barn, foraldrar Deh
Norrkopings bamavardsnamnd 1903-1925 bl a studerat grundema till bamens
omhandertaganden. Harvid har hon intresserat sig fOr fOrestallningar om den goda bamdomen
och avvikelser fran densamma. Det har fOr mig varit vardefullt att kunna jamfora
omhandertagandet och avskiljandet av sinnessloa barn med Sundkvists studie av atgardema
som vidtogs betraffade de vanartade bamen.

1.4. Problem kring begreppet "sinnesslOhet"
Innan "sinnesslohet" blev det allmant anvanda uttrycket talade man om "idioti". I vara oron
klingar begreppet "sinnesslti" ilia, liksom ordet "idiot" an sags lata nedsattande da det ersattes
av det forstnamnda. Termen "sinnesslohet" fanns kvar i riksdagsdebatten fram till I 950-talet,
da den ersattes av begreppet "psykisk efterblivenhet".6 Sa smaningom borjade man istallet tala
om "psykiskt utvecklingsstorda" och idag anvander vi begrepp som "forstandshandikapp" och
"begavningshandikapp". Det ar dock inte sakert att vad vi menar med begavnings- eller
forstandshandikapp idag exakt motsvarar det som benamndes som sinnesslohet fOr hundra ar
sedan. Begreppen ar produkter av sina respektive kulturella och tidsmassiga kontexter, vilka
forser dem med olika fOrklaringar, fOrestallningar och .status. 7 Pa grund av dessa tidsbestamda
oversattningsproblem har jag valt att anvanda de termer som var aktuella yid den tid texten
behandlar. !bland anvander jag mig ocksa av uttrycket "begavningssvaghet" for att beskriva
allmannare resonemang, dar ett direkt overtagande av datidens sprakbruk har visat sig
oanvandbart. Min fOrhoppning ar att uttrycket tidsmassigt ska lata sa neutralt som mojligt.

2.BAKGRUND

2.1. Sinnesslovarden i Sverige
Den forsta anstalt som inriktade sin verksamhet specie lit fOr sinnessloa barn oppnades 1866 av
Emanuella Carlbeck. Carlbeck har kallats den filantropiska sinnessltivardens galj onsfigur i
Sverige. De fOrsta praktiska atgardema betraffande sinnesslovarden i Sverige vidtogs alltsa av
privatpersoner. Marten Soder har beskrivit denna period i den svenska sinnessltivarden som
praglad av en pionjarideologi. En barmhartighetstanke snarare an statsekonomiska eller
vetenskapliga resonemang om de sinnessloas forbatterlighet lag till grund for verksamheten. s
6Andra lagutskollets utlAtande 1954:27. s. 21. Crdet "sinnesslo" fanns kvar annu langre, t ex i gifterrnMsbalken
och steriliseringslagen.
7Se aven Karin lohannisson (1990), s. 99-100 om sjukdomars institutionalisering.
SMArten Soder (1978), s. 76-77.
..
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Som en ekonomisk stOdforening at Emanuella Carlbeck bildades 1869 Foreningen for
sinnesslOa barns Yard, vilken aven oppnade en egen anstalt i Stockholm. 9 Ar 1871 lamnades det
fOrsta statliga bidraget just till denna anstalt. 10 Sju ar senare fattade riksdagen beslut om ett
allmant statligt bidrag till sinnesslovarden i landet fOr att stimulera upprattandet av fler
anstalter. Samma ar oppnades en anstalt i Ostergotlands och en i Malmohus lan och under
I 880-talet fOljde an nu fler lan efter. Marten Soder menar att sinnesslovardens malsattning
under 1880- och 90-talen konkretiserades. 11 Psykiatrin gay sinnesslOvarden vetenskaplig status
och sinnesslOhet blev ett tilIstand som kravde en experts behandling. MaIsattningen var nu att
aktivt habilitera, varfor pedagogiska overvaganden blev allt viktigare i verksarnheten. De
statliga bidragen var fOrknippade med vissa krav, vilket resulterade i at! rekryteringskriteriema
skarptes och behovet att uppvisa positiva resultat okade. 12 Tanken var att de sinnessloa med
passande yard och undervisning skulle kunna bli sjalvfOrsorjande och pa sa vis inte ligga
sarnhallet till last. Darfor ville man enbart satsa pa dem som hade utvecklingspotential och det
statliga bidraget betalades salunda ut till anstaltema enbart fOr de elever, som var att betrakta
som bildbara sinnessloa. 1J
Den plOtsliga uppkomsten av intresset fOr de sinnessloa skapar en rad fragor. Var fanns denna
grupp tidigare och varfor uppstod intresset fOr dem? Karin lohannisson har skrivit om
sjukdomars institutionalisering. Hon menar att sjukdomar fods och dor och det ar fOrst nar
lakarexpertisen fOrklarar ett tillstand for sjukdom, diagnosticerar och klassificerar den, som den
egentligen finns. Den fOrses med namn, symptombild, fOrklaringar och en passande behandling.
Institutionaliseringen av sjukdomen bygger inte pa objektiva sjukdomsbegrepp, utan pa vad
som definieras som sjukdom.14 Ett sadant perspektiv tycks anvandbart aven pa begreppet
"sinnesslOhet" . Med detta menar jag dock ingalunda att sinnessloheten i sig helt och hallet
skulle vara en konstruktion, utan att den ar beroende av sin kontext. Innan fattig- och
sjukvarden ski Ides fran varandra pa I760-talet hade alia som var ofOrmogna att forsorja sig
sjalva och inte blev fOrsorjda av nagon annan samlats pa hospitalen. ls Manga av de manniskor
som pa nagot satt ansags vara avvikande i sinnet kunde fOrmodligen anda utgora en hjalp i
jordbruksarbetet. Darfor fOrblev manga boende hos den egna familjen och endast valdsamma
individer togs in pa hospitalen. Intagningen var yid denna tid ett satt att losa vederborandes
fOrsorjning och att skydda sarnhallet mot' farliga individer, snarare an ett behandlingssatt. 16 Vid
1800-talets mitt argumenterades fOr att de sinnesslOa skulle skiljas fran de ovriga intagna pa
hospitalen. Men fOrst ar 1890 formulerades en regel som skulle gora det mojligt att skilja
sinnesslOa fran sinnessjuka. Som sinnessjuka betraktades da de som "JaYllt agt sitt Jarstallds
Julla bruk", medan de som 'frail bamdomell varit milldre vetande oel! aldrig agtJullt
Jorstalld" skulle betraktas som sinnesslOa eller idioter. 17 Om vi tillampar lohannissons
perspektiv pa sjukdomars institutionalisering har skulle vi alltsa kunna saga att sinnessloheten
ell er idiotin foddes yid denna tid. Snarare menar jag dock att behandlingsformema fOr
sinnesslOa, "sinnesslo" -begreppets uppkomst och psykiatrins intresse skapade nya inneborder
och satt att fOrsta ett beteende hos manniskor som hade funnits sedan lange.

9Alfred Pelren (1916), S. 3.
10Alfred Pelren (1916), S. 4.
11 MArlen Soder (1978), S. 80.
12MArlen SOder (1978), S. 80.
IJ Alfred Pelren (1916), S. 6.
14Karin Johannisson (1990), S. 99.
ISBengl Erik Eriksson (1989), S. 214.
16Bengl Erik Eriksson (1989), S. 169.
17S la ffan Forhammar (1991), S. 24.
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2.2. Sinnessloa och svagt begavade barn i folkskolan
U.ngt fran psykiatrins vetenskapliga resonemang uppmarksammandes de sinnessloa bamen yid
1800-talets slut aven i ett annat sammanhang - folkskolan. Genom skolans registrering och
kunskapsmatning mojliggjordes en overblick over bamen och en insyn i deras familjer, som
tidigare inte hade varit mojlig. Ar 1882 infOrdes en skolplikt for alia barn mellan sju och fjorton
ar, vilket ytterligare underlattade kontrollen. I skolan kunde det sinnessloa barnet skiljas Mm
det normalbegavade och det vanartade barnet fran det valartade. 18 Samtidigt blev skolan en
vasentlig del i bilden av den normal a barndomen, varfor barn som inte var i skolan om dagarna
uppfattades som ett problem.
Den forsta s k normalplanen for folkskolan kom 1878. Den var en rekommendation for landets
folkskolor betraffande larokursens omfattning. Redan tidigare hade ett pabud betraffande
indelning av elever i olika klasser kommit ut. Stig Nordstrom menar att klassindelningen
tillsammans med normalplanens kunskapskrav resulterade i att svagt begavade elever borjade
uppfattas som ett problem i folkskolorna. I 9 Losningen pa detta var till en borjan den s k
minimikursen. Enligt 1882 ars folkskolestadga §48 kunde bade fattiga elever och elever som
"sakllade eiforderlig fattllillgsgafva att forvarfva det fulla kUlIskapsmatt, som bar i folkskolall
illhemtas" fa tillstand att lamna skolan i fOrtid 20 Det kravdes dock av dem att de hade "IIOdiga
illsigter" i "kristelldol1lskunskap (katekes oeh biblisk historia till dell grad, SO//l eifordras for
att kunlla hos presterskapet borja dell egelltliga lIattvardsliisnillgell); l1lodersl1lalet (reil oeh
flytallde imzallliiSlling oell lIagorllllldafelfri skrifllillg af lattare ord oell meningar; raknillg
(defyra raknesatten i hela tal); kyrkosallg (med IIndalltag for dem, som dertill sakna allt
alllag)".21 Sammankopplingen som gjordes mellan fattiga och svagt begavade elever

kritiserades i 1895 ars betankande om folkundervisningen. Kommitten menade dels att
fattigdom inte skulle vara nagot skal till sarbehandling betraffande kunskapskrav och dels at!
inga kunskapskrav skulle laggas pa de svagt begavade. 22 Det sistnamnda stallningstagandet
motiverades genom at! man hiivdade att det bland de svagt begavade barnen kunde finnas
sadana som stod pa gransen till sinnesslohet. 23 Eftersom det bedomdes som svart fOr dessa
barn at! ens klara minimikursen under den tid de kunde hall as kvar i folkskolan, fOreslogs att
dessa barn borde "sa snart som l1lojligt skiljas frail folkskolan for att i allllan skola erhtilla ell
for dem mera lampad uppfostrall"24 I 1897 ars folkskolestadga foljdes kommittens
rekommendationer och fattiga respektive svagt begavade elever behandlades som tva sarskilda
grupper. 25 Svagt begavade elever kunde nu avga fran skolan "afvell om hall ieke inhemtat hela
dell larokllrs, som omformales i nastforegaellde //Ioment", vilket var det kunskapsmatt som
kriivdes av eleven fOr att hon! han skulle kunna avga pga fattigdom. 26

2.3. Skolpliktsfragan fOr sinnessJoa barn
Pa I890-talet kom riksdagsdebatten betraffande sinnesslovarden till stora delar att rora sig om
skoJpliktsfragan fOr sinnessloa barn. EnJigt 1882 ars folkskolestadga kunde foriildrar undervisa
sina bam i hem met. Bamet befriades da fnin skolgang, men dess framsteg kontrollerades pa en
18Se vidare om de vanartade barn ens avskiljande frAn skolan hos Maria Sundkvist (t 994).
19S tig Nordstr6m (1968), s 79.
20SFS 1882:8 Kong/. Maj:ts f6rnyade n!diga sladga angaende folkundervisningen i riket, 1882, §48. Denna
bestammelse fanns aven inskriven i 1842 Ars folkskolestadga; §7.
21SFS 1882:8 Kong/. Maj:ts f6rnyade nAdiga stadga angAende folkundervisningen i riket, 1882, §48.
22S tig Nordstr6m (1968), s 83.
23Stig Nordstr6m (1968); s 83-84.
24 Stig Nordstr6m (1968), s 84. Citatet ursprungligen i Betankande och f6rslag till ordnande af
folkundervisningen i vissa stader 1895, s. 119.
25SFS 1897: I 08 Kong/. Maj:ts f6rnyade nadiga stadga angAende folkundervisningen i riket, 1897, §48.
26SFS /897:108 Kong/. Maj :ts fiirnyade nadiga stadga angAende folkundervisningen i riket, 1897, §48.
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arlig provning utford av skolradet. 27 Denna paragraf innebar alltsa att vissa barn inte fick del av
skolans undervisning och moraliska viigledning, varfor deras uppfostran var helt och hallet
beroende av foraldrarnas kompetens. Och kompetens var migot som manga sinnessloa barns
fOraldrar ansags sakna enligt debattiirer i sinnesslovarden yid sekelskiftet. 28 Enligt statistiken
undervisades aren 1891-95 3,9 procent av alia barn i skolaldern i sina hem, medan 6,5 procent
pastods sakna undervisning helt och hallet. 29 Kanske var det alltsa tanken pa att manga
sinnessloa barn skulie komma att vaxa upp i sina olampliga hem, uppfostrade av foraldrar som
inte an sags kompetenta och an mindre kapabla till att undervisa och uppfostra ett sinnesslott
barn som lag bakom 1894 ars betankande i denna fraga. I betankandet argumenterade den
tillsatta kommitten fOr inforandet av en skolplikt fOr "andesvaga" (sinnessloa) barn.lO I sin
argumentering for skolplikten havdade kommitten all manga foraldrar inte skulle utnYllja
varden pa sinnessloanstalterna for sin a barn om inte ett obligatorium infOrdes: "Vtan att
skoltvang genom lag foreskrifves, skola helt visst, hiidanefter som hittills, manga andesvaga
ieke komma i atnjutande af dellllaforman, antillgell ifoUd af atskilligaforaldrars el/er
malsmalls tikgiltighet, okllllllighet el/er fattigdom, el/er pa grund af ellfalskfOraldrakarlek,
som ieke sa sal/all elldast motvilligt ojverlamllar barnell at ell uppfostrillgsanstalt, ajven da
denlla gjort sig kalld sasom god. "ll Malsattningen var all de sinnessloa barn en skulle utvecklas

till fungerande och sjalvfOrsorjande samhallsmedborgare, vilket kommillen ansag kunde nas
enbart med hjalp av den Yard, traning och undervisning som fanns pa anstalterna. Kommittens
krav pa infOrandet av skolplikt fOr andesvaga barn tillgodosags inte i 1897 ars riksdagsbeslut.
Darfor kom denna fraga att fOrbli ett tema i riksdagsdebatten under en langre period, i vilken
sa smaningom aven andra argument fOr skolpliktens inforande anfOrdes. Med slopandet av
kunskapskravet for svagt begavade elevers avgang fran skolan i 1897 ars folkskolestadga
minskade skolans mojligheter till inflytande over dessa barn an mer. Men liksom det sags som
ett problem att manga sinnessloa barn kom att sta utanfor skolsystemet, sags aven de barn som
trots all de betraktades som sinnessloa fanns kvar i folkskoleklasserna som problematiska. Ar
1918 motionerade folkskolinspektiiren E. Moberger i riksdagen fOr en skolplikt och menade all
"ell omstalldighet, som gallska ofta verkar hammande pa folk- oeh smaskolalls undervisllillg
ar forekomstell i dessa skolor av barn, som ratteligell i stal/et borde 1I1ldervisas i
sillllesslOallstalt".32 Moberger havdade att "hela andan oell arbetsgladjen i skolall tider av de
sillllesslOa barnells llarvaro".33 Har argumenterades for ett lagstiftat overforande av sinnessloa

barn till andra undervisningsformer utifran folkskolbamens basta. Sinnesslovardens tillkomst
kan ur denna aspekt kopplas bade till fragan om den normal a bamdomen och det normala
bamet. Genom att placera sinnessloa barn pa anstalter gay man dem en viktig del av en normal
bamdom - skolgangen. Men genom att placera barn en dar definierades de samtidigt som
avvikande.
Maria Sundkvist har skrivit om de vanartade barn ens avskiljande ur folkskolan. 34 Aven har
rorde det sig om den negativa effekt dessa barn ansags ha pa folkskolan i ovrigt. Fran vissa hall
tycks avskiljandet av bade de vanartade och de sinnessloa elevema huvudsakligen ha
27SFS 1882:8 Kong!. Maj:ts fOrnyade n~diga stadga ang~ende folkundervisningen i riket, 1882, §38.
28Se t ex Alfred Petr"n (1916), s 14.
29S tig Nordstrom (1968), s. 94.
30Underd~nigl beliinkande och fOrslag lill ordnande af andesvagas undervisning (1894).
3lUnderd~nigl beliinkande och forslag IUI ordnande af andesvagas undervisning (1894), s. 75.
32S0U 1943:29 Beliinkande rorande sinnesslovArdens organislaion med Mnsyn lill erforderliga ~lgiirder fOr
beredande av skolundervisning ~l bildbara sinnessloa barn, s. IS. Cilalel ursprungligen i Motion i andra
kammaren 1918:265.
33S0U 1943:29 Beliinkande rorande sinnesslovArdens organistaion med hiinsyn lill erforderliga ~lgiirder fOr
beredande av skolundervisning ~l bildbara sinnessloa barn, s. IS. Citalel ursprungligen i MOlion i andra
kammaren 1918:265.
34Maria Sundkvisl (1994), passim.
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motiverats utifran den effekt den an sags ha pa undervisningen i folkskolan. Detta resulterade i
att ingardema betraffande de bada grupperna stundtals inte bara var desamma, utan aven
sammanfOrde demo Stig Nordstrom har beskrivit de s k avsondringsklasserna som
hjalpklassernas foregangare, i vilka bade sinnessloa och vanartade barn undervisades. 35 Ur
denna synvinkel kan det vara av intresse att se pa hjalpklassystemet i Norrkoping och dess
koppling till den begynnande sinnesslovarden.

3. SARKLASSUNDERVISNING OCH SINNESSLOV ARD I NORRKOPING
3.1. Sarklasserna i Norrkoping
Pa I 860-talet skedde en rad fOrandringar inom Norrkopings folkskolvasende. Eleverna
fordelades pa olika kJasser med olika larokurser, tillsyningsman som skulle overvaka
skolgangen tillsattes och ett nytt reglemente faststalldes 36 Pa I870-talet togs fOr forsta gangen
fragan om vanartade elever upp i Norrkopings skolrad och 1875 utackorderades de fOrsta fyra
eleverna. 31 Genom denna utackordering till "sallt kristliga hem" hoppades man pa en
fOrbattring hos de vanartade barnen och vann samtidigt "dell stora fordel som for de valartade
barnell ill om skolorna bleve foljd darav, att dessa befriades fdlll det fordarvallde illflytallde,
som den standiga beroringen med de vallartiga barnellmedforer".38

Utackorderingsverksamheten forefoll dock snart otillracklig som IOsning pa problemet med de
vanartade barnen i folkskolan. Darfor inrattades 1879 en avsondringsklass. I denna kJass
undervisade lararen Jons Cederberg ett an tal pojkar som sammanfOrts pa grund av "vanart,
forsllmlighet el/er allnall dylik orsak" fOr vilket han tilldelades en gratifikation pa 50 kronor. J9
Men i arsberattelsen for ar 1879 framgar att aven andra elever an vanartade tagits in i klassen :
"Klassell utgores ej endast av barn som visat forslllnlighet oeh slarv utan aven av atskilliga,
som pa grund av ringare fattningsgavor el/er som av alldra orsaker blivit efter i sina
kllnskaper oeh for vilka den milldre IIlldervisningskurs, som har maste foljas, kan vara
lamplig. "40 Eleverna i Cederbergs klass hade en hogre genomsnittlig alder an barnen i

parallelkJasserna och en kvarsittning som var avsevart stOrre an i ovriga klasser.41 Yid samma
tid fanns aven en flickklass, undervisad av Gottfrida Diderichsen, med samma utmarkande drag
betraffande alder och kvarsittning, vilket gor det rimligt att anta att aven denna klass var en
avsondringsklass.42 Pa I 880-talet borjar aven en minimikurs namnas i skolradsprotokollen och
i arsredogorelsen kopplas denna samman med den tidgare namnde lararen Cederberg.43
Orsakerna till avskiljandet av elever till Cederbergs klass varierade alltsa, varfor
sammansattningen i kJassen torde ha varit tamligen heterogen. Gemensamt fOr alia elever var
att de pa ett ell er annat satt utgjorde problem i de vanliga folkskoleklasserna dels genom den
negativa effekt de hade pa de andra bamen och deras undervisning och dels genom sina egna
svarigheter all tillgodogora sig undervisningen.
Ar 1883 finns fOr fOrsta gangen en anteckning i skolradets protokoll om en grupp barn som
skulle ha utgjorts enbart av svagt begavade. I skolradsprotokollet star at! smaskolararinnan
35Slig Nordslrom (1968), S. 162-168.
36S Iig Nordslrom (1968), S. 162.
31Slig Nordslrom (1968), S. 162-163.
38S tig Nordstrom (1968), S. 163. Citatet ursprung1igen i Norrkopings sko1nldsprotoko1l22/l0 1874, §5, NSrA,
NSA.
39Stig Nordstrom (1968), S. 164. Citatet ursprungligen i Norrkopings sko1rAdsprotokoll, 27/51879, §5, NSrA,
NSA.
40Redogore1ser for Norrkopings stads fo1kundervisningsanstalter 1879, S. 54.
41Stig Nordstrom (1968), S. 165.
42Stig Nordslrom (1968), S. 165-166.
43Stig Nordstrom (1968), S. 166-167.
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"Amanda Lindholm atagit sig aft IIndervisa eft allfal svagt begafoade bam

IIlI

IIppgaende till

14".44 Nordstrom menar att det kan ha rort sig om barn "med patagliga brister i intelligensen"

eftersom barnens iararinna enligt samma protokoll beviljades en studieresa till Soderkopings
idiotanstalt i sallskap med folkskolinspektoren l. A. Lyttkens 45 Aret darpa fick Lyttkens i
uppdrag att utreda "hllm vidafor idioter sklllle kllnna vidtagas nagra atgarder htirstades".46 I
september kom han med sitt svar och menade att det "jor narvarande htir fllnnes 6 idiotiska
bam i sko[Q[dem 7-14 ar".47 Detta talar for att atminstone en del av Amanda Lindholms 14
elever inte definierades som idioter och torde differentieringsmassigt ha utgjort en mellangrupp
mellan normalbegavade skolbarn och de som idiotiska befunna barnen. Samtidigt fOrblir det
dock oklart vad som utmarkte och skilde de olika grupperna fran varandra.
Sarkurserna fortfor sin verksamhet yid Norrkopings folkskolor med vissa uppehall. I en
utforligare redogorelse i arsberattelsen fOr 1899 beskrevs sarkursen som avsedd fOr "slidana
bam. som pa g/'ll/ld av forsllmlighet. troghet. sen oeh tangsam IItveekling eller mindre
begavning. skolkaktighet oeiz slarvighet. eller som av en eller annan orsak blivit allt/or tal1gt
efter i sina kllnskaper eller allt for overdriga aft lamp/igell IIlIdervisas med en lagre klass".48
Det betonades att sarklassen inte behandlades "ails sasom lIagra straJfanstalter eller
avsolldringsskolor lIfall behal1dlas i yftre avseellde sasom ovriga klasser" och att vanartade
elever inte var valkomna.49 Tonvikten i sarklassen lag alltsa nu pa de svagt begavade barnen.
dar undervisningen "lIIeddelas pa det for dem ltilllpligaste sattet".50 Denna undervisningsforrn
hade enligt skolradet hos eleverna hojt "illfresset oeh hdgell i ell hOgst marklig grad".51 Nagon
minimikurs menade man dock att det inte var fragan om. utan det havdades att sarkursen var
betydligt sttirre an denna. aven om inte alia elever Iyckades inhamta den .52 Mojligtvis gjordes
dessa fOrtydliganden om dels franvaron av vanartade barn i sarklassen och dels larokursens. i
fOrhallande till minimikursen. stora omfattning for att oka sarklassernas anseende. Som vi ska
se kan detta ha gallt framfOr allt sarklassernas anseende i foraldrarnas ogon.

3.2. SinnesslOvardsfnigan i Norrkiiping 1884·1900
Nar "antalet idiotiska barn i skolaldern" ar 1884 konstaterades vara sex. fick davarande
folkskolinspekttiren l. A. Lyttkens i uppdrag att komma med ett fOrslag betraffande varden av
idioter i Norrkoping. Lyttkens fOreslog da att ett extern at skulle inrattas "sa aft barnen om
aftllarna sklllle izallltas afforaldrama oeh om lIIorgllama aterforas till allstalten samt
bekltidas afforaldrama ".53 Forslaget var. som jag ska visa. fOr sin tid att betrakta som djarvt
och annorlunda och avslogs dels fOr att kostnaderna an sags fOr hoga och dels for att
psykiatriprofessorn och inspektoren for sinnesslovarden N. G . Kjellberg i ett brev hade
meddelat att han ansag "externatfor idioter oliimpliga oeh opraktiska".54 Kjellbergs brev finns
tyviirr inte bevarat i sin helhet. rnen ett inlagg i den professionella debatten om idiotvarden yid
samma tid kan ge oss en inblick i vilka argument Kjellberg kan ha anvant . I ett betankande fran
1894 betraffande sinnessloa barns undervisning patalade kommitten det olampliga i att barnen
vistades i sina hem under sommarloven. Det havdades att "det storaJlertalet av dessa bam
lItgar fran hem. vi/ka saklla betingelserna for. aft dell uppfostrall. som i skolall bibringats.
44Norrkopings skolrAdsprotokoll 29/8 1883 §9. NSrA. NSA.
45S lig NordSlrom (1968). s. 169.
46Norrkopings skolrAdsprolokoll 2214 1884. §7. NSrA. NSA.
47Norrkopings skolrAdsprolokoll2519 1884. §14. NSrA. NSA.
48Redogorelser for Norrkapings slads folkundervisningsanslaiter
49Redogorelser fOr Norrkapings slads folkundervisningsanslaller
50Redogarelser for Norrkapings slads folkundervisningsanslaiter
51Redogarelser fOr Norrkapings slads folkundervisningsanslaller
52Redogorelser fOr Norrkapings slads folkundervisningsanslaller
53Norrkopings skoln;dsprolokoll2519 1884 §14. NSrA. NSA.
54Norrkopings skolradsprolokoll 2519 1884 § 14. NSrA; NSA.

1899. s 55.
1899. s 55.
1899. s 55.
1899. s 55.
1899. s 55.
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skall klllllza lIllder feriema lIllderlllillas, allmilldrefdrkovras".55 Det ar tydligt att kommitten
ansag att varden och traningen av sinnessliia barn var som mest effektiv om bamen vistades pa
en anstalt. Den stora huvudfragan i 1894 ars betankande var inforandet av obligatorisk
undervisning fOr sinnessltia barn. Detta forslag avslogs dock i det beslut som fattades tre ar
senare bl a med motiveringen att det skulle bli for dyrt att skapa det stora an tal anstaltsplatser
som var nodvandigt fOr att obligatoriet skulle vara genomfOrbart. 56 Denna motivering tydliggor
att man sag de sinnessloa barnens undervisning nodvandigtvis fOrknippad med anstaltsvistelse.
Lyttkens fOrslag att inratta ett extern at for sinnessloa barn i Norrkoping avslogs alltsa 1884
och istallet besltit sko1radet att gora forfragningar yid Soderkopings, Stockholms och
Johannesbergs idiotanstalter angaende mojligheten att har fa plats fOr barn fnln Norrkoping. 57
Bland de svar skolradet fick fanns ett ftirslag fran Ostergotlands lans landsting att Norrkopings
stad skulle bli deIagare i anstalten i Soderkoping, vilket skulle vara den enda mojligheten for
barn skrivna i Norrkoping att fa plats pa anstalten, eftersorn Norrkoping yid denna tid inte var
med i landstinget. 58 En overenskommelse om villkoren kunde dock inte nas, varfor 1885 de
ftirsta sex barn en skickades ivag till Johannesberg.59 For varje barn betalades en arsavgift om
400 kronor. Avgiften betalades av staden Norrkoping och de barn som skickades ivag genom
skolradets ftirsorg var barn till fOraldrar som inte hade did att bekosta denna avgift sjalv60 Pa
detta satt fortsatte man att ackordera ut barn till Johannesbergs sinnessltianstalt. Efter hand
sanktes den arsavgift Norrkopings stad betalade till Johannesberg, beroende pa de okande
statliga bidragen anstalten berattigades til1. 61 Ar 1899 inkom Gotlands lan med forslaget att
man gemensamt skulle uppratta en ny anstalt och skoldidet tillstyrkte ftirslaget 62 Men
dratselkammarens stallningstagande i arendet innebar att mojligheterna betraffande inrattandet
av ett extern at ater skulle undersokas .63

3.3. Norrkopings sinnessloskola
De motiv som lag bakom Lyttkens ftirslag att inratta Norrkopings sinnessloskola som extern at
framtradde k1arare nu nar fragan ater blev aktuell. I ett brev till Norrkopings stadsfullmaktige
skrev han a skolradets vagnar att det hade visat sig "att Ilar bamell ullder hela sill lIppvaxttid
fl1 vistas illom ell slutell allstalt, yid hvilken lifoet oeh alia sysslor oeh arbetenforlopa myeket
regelblllldet oeh mojligen gallska ellfonnigt, hvilket naturligtvis bUr enfo/jd af det stora alltal
elever, som ml1ste gemellsamt skotas de derstades blifoa vallda yid ett lefnadssatt som ar
myeket olika mot det somforekommer ifora/drahemmell oeh ute i lifoet. Fo/jdell harafbli,.,
att, liar bamell yid 20 ars alder komma tillbaka till silla hem, kalllla de sig frammallde for
forhl1l1alldella derstades oeh befillllas vara i hOg grad rediOsa".64 Vidare skrev Lyttkens att
"sadalla sillllessiOa, som varit fullt jemforliga med de pa allstalt illlaglla, mell som pa gnmd
affora/dramas vilja eller af alldra orsaker stallllat hemma, lyekats battre [an de som vistats
pa anstalt (min anm.)]--- De ha blifoit inforda ijust de vallor, som de skola bibehallafor hela
lifoet. Derigellom, att de ofta fautratta sysslor i hemmet eller gaarellden i Ilanllaste
grallnskapet, ha de blifoit hemmastadda pa dell plats oeh i dell omgifllillg, der de skola
55Alfred Petren (1916), s. 14.
56M<lrten SOder (1978), s. 66-67.
57Norrktipings skolrAdsproloko1l2519 1884 §14, NSrA, NSA.
58Norrktipings skolrAdsprotokoll14110 1884 §6, NSrA, NSA .
59Norrktipings skolrAdsprotoko1l2711 1885 §16, NSrA, NSA.
6oNorrktipings skolrAdsprotoko1l2711 1885 §16, NSrA, NSA.
61En siinkning skedde 1892 (efter all ftirst en htijning hade genomftirts), frAn 450 till 420 kr; Norrktipings
skolrAdsprotokoll 6112 1892 §9. Nasta siinkning gjordes 1897, till 300 kr; Norrktipings skolrMsprotokoll 7112
1897 §9, NSrA, NSA.
62Norrktipings skolrAdsprotokoll 1012 1899 §3, NSrA, NSA.
63Norrktipings skolrAdsprotokoll 515 1899 §12, NSrA, NSA.
64Norrktipings Stadsfullmiigtiges Handlingar 1899, nr 93, s. 1-2.
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rillbrillga sill lif." 65 Tidigare i delta avsnitt beskrev jag Lyttkens forslag att inratta
sinnessloskolan som externat som djarvt och annorlunda for sin tid. Vi har redan sett hur man i
den samtida riksdagsdebatten betonade den negativa effekt en vistelse i hemmet kunde ha pa
det sinnessloa barnets utveckling 66 I de argument Lyttkens anvande betonades istallet
fOrdeJarna med att barnen bodde hemma hos sin a foraldrar. Malsattningen var dock densamma:
att framja barnets utveckling till en fungerande och sjalvfOrsorjande samhallsmedborgare.
Lyttkens menade att ju mer barnen vistades i den miljo dar de en gang skulle fOrsoka klara sig
sjalva, desto battre forberedda skulle de bli. I ett annat sammanhang 15 ar senare utvecklade
Lyttkens sin a tankar kring externatet ytterligare. Han menade att foraldrarna van ligen ar "mera
kiira i dessa sina valllollade bam all i de fullsinnade, oeh vaifor sklllle mall ej begaglla sig av
dellna kdrlek ?"67 Lyttkens forslag byggde alltsa pa en tilltro till bamens hem som saknades t ex
i 1894 ars betankande.
I riksdagsdebatten dok den typen av resonemang inte upp forran pa 1940-talet. I ett utlatande
angaende sinnessli:ivarden fran 1944 betonades vikten av att "bildbara sillnessliia, som
sedermera berakllas kllllna komma IIr i liver, ieke bli sa valla yid allsralrsliv all de sella re ha
svarighet all allpassa sig tillfriareforhallalldell. Vistelsell i hemmet under ferie17la IItgor ell
oVllillg oeh proV1lillg av bamets formaga all reda sig We i samhallet oell komplellerar diilfor
pa ell liimpligt sdll den uppfostran der bibringas a allsralten. "68 Vidare papekades i 1944 ars
utlatande att anstaltslivet i manga avseenden innebar "nagot kOllstlat oeh dell skyddade
tillvaroll ddr kanforsvara ba17letsfortllllga all sedermerafinna sig till ralla ute i liver".69
Samma argument anvandes av Lyttkens drygt 40 ar tidigare. Den positivare installningen till
bamens hem och barnens kontakt med detsamma gallde till en boIjan framst ferievistelser i
hemmet. Under I 950-talet kom dock rikdagsdebatten att praglas av en omfattande
anstaltskritik och externatvard sags som en allt battre losning. I et! utlatande fran 1954
poangterades fordelarna med externaten. "Ba17len i exte17latskolafar stanna i ennatllrlig
hemmiljo, vara tillsammalls med 'vanliga' bam pafritiden oeh over huvud taget redall under
skolaren viinja sig yid alia de speeiella svariglleter oell farOI', SOli! mater den efterblivne i det
modema samhiillet. "70 Argument av detta slag framfordes alltsa av Lyttkens redan yid seklets
borjan betraffande Norrkopings sinnessloskola. Ar 1900 bifolls hans fOrslag i dratselkammaren.
Den nya positiva installningen till externatet kan forklaras med att det sedan maj 1897 var
mojligt att fa statsbidrag inte bara fOr yard av "sinnessloa" barn pa anstalt, utan aven fOr
externelever,11 En berakning av kostnadema fOr inrattandet av elt extern at gjordes.
Lararinnans li:in, hyra, m.m. skulle ge en arskostnad pa 2050 kronor. Externatet skulle till en
borjan mottaga atta elever, for vilka man berattigades till 1000 kronor i statliga bidrag, alltsa
skulle externat ge en arlig kostnad pa 1050 kronor, vilket ar att jamfora med beloppet som
samma ar betalades fOr de II barn som da var intagna pa andra lans idiotanstalter, namligen
3460 kronor. 72 Trots att externatet med de nya mojligheterna till statsbidrag nu framstod som
65Norrkopings Sladsfullmagtiges Handlingar 1899, nr 93, S. 2.
66S e aven ludith Areschoug "FrAn tvAng till frivillighet ell er frAn frivillighet till tvAng? De
begAvningshandikappade barnens undervisning i riksdagsdebauen 1878-1967", Korsviigar. En antologi om
motell mellan ulIga ocll illSlillllioller fOrr ocll nil. (1995).
67Forhandlingarna yid sj'ltte allmanna svenska motet fOr vArden om de sinnessloa, Mariestad (1915), S. 44.
68Kungl. Maj :ts prop. 1944:205, S. 21.
69Kungl. Maj:ts prop. 1944:205, S. 21.
70Andra lagutskottets utlAtande 1954:27, S. 28.
71Redogorelser fOr Norrkbpings folkundervisningsanstalter 1899, S. 50.
72Norrkopings skolnidsprotokoll 17/1 0 1900 § 13, NSrA, NSA. I Redogorelser fOr Norrkopings
folkundervisningsanstalter Ar 1899, s 51 finns en ann an berakning av kostnaderna. Berakningen bygger pA aU
antalet sinnessloa i Norrkoping i medeltal har visat sig vara 16. For deua antal skulle kostnaden i extern at bli
3500 kr, men for vilka man skulle erhAlla eU statligt bidrag pA 2000 kr, sA att den total a kostnaden skulle
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ett ekonomiskt gynnsamt arrangemang kan man inle bortse fran de pedagogiska
stallningstaganden beslutet fOr ett externat innebar.

4. REKRYTERING AV ELEVER TILL SARKLASSER OCH SINNESSLOV ARD

Fran och med 1885 fanns det alltsa en fungerande sarklassundervisning i Norrkoping samtidigt
som sinnessloa barn fran staden sandes ivag till anstalter i andra lan. 73 Ar 1900 fick Norrkoping
aven en egen sinnessloskola. Det ar intressant att stalla fragan om differentieringen av barnen.
Hur valdes barnen ut till de tva hjalpatgarderna? Och vem tog initiativet till barnets intagning i
sarklass ell er pa sinnessloanstalt? Birgit Kirkebrek har betraffande danska forhallanden pa
I880-talet havdat att barnen "blev indsat" i anstalterna av privatpersoner, staten, fattigvasendet
och Kopenhamns "skoledirektion".14 I det har avsnittet kommer huvudsakligen skolfildets och
-styrelsens samt bamavardsnamndens roll betraffande placering av barn inom sinnesslovarden
att belysas.
4.1. Siirklassernas elevklientel
I Norrkoping saknades den stora skillnad som vanligtvis fanns mellan hjalpklassens och
sinnesslOanstaltens utforrnning i ett betydelsefullt avseende. Inskrivning i Norrkopings
sinnesslOskola innebar inte att barnet institutionaliserades i den meningen att de bodde pa
institutionen, varfor ingreppet i dess levnadssituation blev mindre an om det hade placerats pa
en anstalt. Skillnaden mellan hjalpklassernas verksamhet och sinnessloskolan i Norrkoping var
alltsa inte alldeles uppenbar. DarfOr ar det intressant att studera i vilket forhallande
hjalpklasserna och sinnessloskolan stod till varandra. Detta tycks inte hell er alltid ha varit
riktigt klart.
I Norrkopings folkskollararforening diskuterades 1906 behovet av sarklasser. I denna
diskussion havdade smaskollararinnan Anna Nilsson att behovet av sarklasser nu var mindre
eftersom det "nufullnes ell sdrskild klassfOr de sillnesslOa" med vilken hon troligen menade
externatet. 75 Aven davarande folkskolinspektoren lohan Bager-Sjogren beskrev externatets
skolklass som en sarklass. Felet med denna var dock enligt honom att den hade fau
benamningen "Klassen fOr sinllesslOa eller Idiotklassell ", varfor man maste vara fOrsiktig med
flyttning av elever dit.16 Fortfarande tycks det ha varit oklart vilken typ av problem
sarklasserna fOrvantades IOsa. Bager-Sjogren menade att det sarskilt var fOljande kategorier av
barn som beredde svarigheter: "moraliskt defekta samt intellektuellt och fysiskt vanvardade
och efterblivna ".1 7 Enligt honom berodde hanvisningen till sarklass "i mcmga fall pa bristallde
yard i hemmet och ej pa bristallde illlelligells. I den man. vi erholle ell effektiv barnavard,
minskades ddrfor behovet av sdrklasser".78

uppgA till 1500 kr. Dettajiimfbr man med koslnaden for samma antal barn i slutna anstalter, vilken efter det att
det statliga bidraget dragits av skulle uppgA till 4800 kr.
73Siirklassens existens yid Norrkapings folkskolor fore sekelskiftet upplevde vissa avbrott. Siirklass lar ha
funnits Aren 1884-1885 och 1887-1893: Stig Nordstram (1968). s. 173. Uppgiften ursprungligen hiimtad i
Norrkapings folkskolliirarefbrenings protokoll 10/21906 §4, 81121906 §3.
74Birgit Kirkebrek (1993), s. 157. .
75S tig Nordstrom (1968), s 385. Citatet ursprungligen i Norrkopings folkskollarareforening protokoll 10/2
1906, §4.
76S tig Nordstrom (1968), s 385. Citatet ursprungligen i Norrkopings folkskollararefbrening protokoll 1012
1906, §4.
77S tig Nordstrom (1968), s 385.
78Stig Nordstrom (1968), s 385.
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Ar 1916 tog folkskolinspektoren pa skolstyrelsens sammantrade ater upp behovet av fler
hjalpklasser utover de tva som fanns i staden 79 Detta behov hade omtalats i ett brev som
kommit till skolstyrelsen fran lararkarens ombud. I detta brev patalades problemet med att bara
ha en pojk- och en flickhjalpklass, vilket gjorde det oundvikligt att barn fran olika arskurser
gick i samma klass .s o Kravet pa fler hjalpkasser yid stadens folkskolor avslogs dock yid nasta
sammantrade med motiveringen "att Norrkdping i stadens sinnessldanstalt hadefdmzanen att
iiga viilinriittade hjiilpklasser fdr bam med ringafattningsgavor".81 Detta citat fOrmedlar
intrycket att steget mellan de tva inrattningama inte tycks ha varit sa langt. Nordstrom har
note rat att debattorerna i sarklassfragan inte heller anvande beteckningen "sarklasser" pa ett
entydigt satt, utan menade ibland klasser fOr sinnessloa och ibland klasser fOr hjalpklassmassiga
elever. 82 Att man trots allt stravade efter en skillnad mellan elevklientelen i de tva olika
undervisningsformerna visar folkskolinspektOrens beskrivning av forhallandet i ett annat
sammanhang. "Genom inriittatzdet av 'Norrkdpings stads silllzessldanstalt' oeh dverfdrandet
dit av samtliga (hans understrykn.) defolkskolelarjzlllgar, som lida av sinnessldhet (aven av
mindre grad) hava hjalpklassema harstades befriatsfran de elever som pa andra MU ofta
iiro deras talrikaste oeh svaraste element. "8) Har verkar det som om man mycket medvetet

ville skilja ut olika typer och grader av begavningssvagheter. HUT denna differentiering gick till
och vad man harvid tog hansyn till framgar dock inte.
Aven om skolradsprotokollen ger en del upplysningar betraffande det elevklientel fOr vilket
sarklassen var tankt far vi inte veta nagot om besluten bakom de enskilda bamens avskiljande
under denna period. Ar 1915 fylldes pa begaran av folkskoloverstyrelsen en blankett med
uppgifter rorande hjalpklasser yid Norrkopings folkskolor i av davarande folkskolinspektOr
Bager-Sjogren. 84 Har meddelades att det fanns en goss- och en flickklass som fungerade som
sarklasser. Barnen valdes ut fran folkskolans andra och tredje klass och detta urval gjordes av
folkskolinspektoren "efter fdrslag av vederbdrande liirare ".85 Det som var avgorande yid
urvalet var "larjzlllgells sjals- oeh kroppskrafter, kZlllskaper oeh ofdrmaga all i atzseende
hartill oeh sin alder erMl/a avgallgsbetyg enligt F olkskolestadgalls §48 inom
folkskotaldem ".86 Ovanstaende citat sager att sarklasserna var till fOr barn som inte ens
fOrvantades klara den tidigare beskrivna minimikursen. Da blanketten till folkskolOverstyrelsen
fylldes i hade kravet att svagt begavade elever skulle ha uppnatt atminstone minimikursens
kunskapsmatt inn an de kunde lamna skolan varit slopat sedan 1897. Intressant i detta
sammanhang ar att man i 1899 ars redogorelse fOr Norrkoping folkskolor fOrsokte hoja
sarklassernas an seen de genom att beskriva sarklassens larokurs som mer omfattande an
minimikursen.
Innan beslutet om placering i hjalpklass fattades underkastades betraffande eleven provning,
vilken utfordes av folkskolinspektOren ,87 Vad denna provning innebar framgar inte ur
blanketten . Blankettsvaren sager heller inte nagot om fOraldrarnas roll i beslutsfattandet. Vi far
inte veta hur folkskolinspektoren och bamets larare agerade gentemot foraldrarna om deras
barn var aktuellt fOr placering i sarklass.

79Norrkopings skolstyrelseprotokoll med bilagor 2615 1916 § 136, NSsA, NSA.
80Norrkopings skolstyrelseprotokoll med bilagor 26151916 §136, bilaga 125, NSsA, NSA .
81Norrkopings skolstyrelseprotokoll med bilagor 19/6 1916 §150, NSsA, NSA.
82S tig Nordstrom (1968), s. 387 .
8)Norrkopings sko1styre1seprotokoll med bilagor 16/4 1915 §81 , bilaga 95-96, NSsA, NSA.
84 Norrkopings sko1styrelses protokoll med bilagor 16/4 1915, §81, bilaga 95-96, NSsA, NSA.
85Norrkopings skolstyre1ses protokoll med bilagor 16/4 1915, §81, bilaga 95-96, NSsA, NSA.
86Norrkopings skolstyrelses prolOkoll med bilagor 16/4 1915, §81, bilaga 95-96, NSsA, NSA.
87Norrkopings skolstyrelses protokoll med bilagor 16/4 1915, §81, bilaga 95-96, NSsA, NSA
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4.2. Foriildrarnas instiillning till siirklasserna
Foraldramas installning till sarklassema var ett amne fOr diskussion redan 1906. Da motsatte
sig folkskolinspekt6r Bager-Sjogren fOrslaget att inratta sarklasser i smaskolan. Han menade
"all de ej voro sYllllerligell av behovet pakallade. varjamte de blalldforaldrama voro
sardeles il1lpopulara ". 88 Vidare fortydligade Bager-Sjogren att hans avvisande halining till
sarklasser "berodde till stor del paforaldramas 11l0tviljafor deSal1lllla".89 Istallet fOreslog han

kvarsittning for de bam som inte kunde folja med i undervisningen och om darmed ingen
forbattring uppnaddes, overforing till sinnesslOskolan. 9o
I maj 1916 diskuterades sarklassema pa nytt i skolstyrelsen. 91 Arendet gallde behovet av tva
nya sarklasser och i detta sammanhang inkom det tidigare namnda brevet fran lararkarens
ombud som ocksa ger en antydan betraffande fOraldramas installning.92 I brevet jamfordes
organisationen av sarklasser yid folkskolan i den i Norrkopings stad nyligen inforlivade
forsamlingen Ostra Eneby med sarklassundervisningen yid de ovriga folkskoloma i staden.
Ombudet menar att Ostra Enebys tillvagagfmgssatt, d v s att valja ut barnen redan da de
genomgatt smaskolan var battre an att vanta med placeringen i sarklass till andra ell er tredje
folkskoleklassen. 93 Flera motiv angavs och ett av dessa ror fOraldramas forhallningssatt.
Lararombudet skrev att ''flyttnillg frail slllaskolall till folkskolall oeh olllbyte av larare skall da
i alia fall ske. Det vaeker daifor varkell foraldramas eller bamens upplllarksal1lhet, aft de
som aro sa klellt begavade all de ieke kUlllla folja med i valllig klass, hall visas till hjalpklass.
Manli1ter Ilamligell ieke utomstaellde veta all dessa klasser aro annorlunda an de vallliga".94

Hela det citerade resonemanget antyder att man ansag att det var bast om foraldrama holls
utanfor beslutsfattandet och kanske inte ens skulle inforrneras. Detta implicerar i sin tur att
Iarama hade haft erfarenheter med missnojda foraldrar till barn som placerades i sarklassen,
vilket bekraftar den av folkskolinspektoren tidigare beskrivna motviljan mot sarklassema hos
fOraldrarna.
4.3. Skolradets respektive -styrelsens agerande i forhallande till sinnesslovarden
Till foljd av en av folkskolinspekt6ren utfOrd undersokning ar 1884 utskildes de forsta sex
"idiotiska" bamen i Norrkoping och utackorderades till anstalten Johannesberg.95 Denna
undersokning hade verkstallts efter de skolbamslangder som fordes inom folkskolvasendet och
visat att det i Norrkoping fanns atskilliga barn, "hvilka pa grund af idiotism icke kUlIIra
begagna sig af dell ulldervisllillg, som meddelas i sedvanligafolkskoloma".96 Det ar alltsa
rimligt att anta att dessa barn inte heller ansags hora hemma i sarklassema, eftersom dessa
k1asser ju var en del av folkskolan. Skolbamslangdema upprattades av tillsyningsmannen efter
forsamlingsprasternas husfOrhOrsbocker. I skolbamsIangdema antecknades alIa barn i aldem 614 ar. Liingderna lamnades till folkskolinspektoren i borjan av varje varterrnin och i dessa
antecknades sedan vilken skola barnet besokte och vilken larare det hade. De barn som fanns
med i skolbamslangderna, men som uteblev fran undervisningen skulle tillsyningsmannen
besoka i hemmen. Han skulle dar ta reda pa orsaken till bamets uteblivande fran
undervisningen och anteckna densamma i skolbarnslangden, men vad han yid dessa besok lade
vikt yid vet vi ingenting om. I vissa fall kan uppgiftema i husfOrhorsbockema helt eller del vis
88S tig Nordstrom (1968), s. 385.
89Stig Nordstrom (1968), s. 386.
90Stig Nordstrom (1968), s. 386.
91Norrkopings skolstyrelses protokoll med biJagor 26151916 §1 36, NSsA, NSA.
92Norrkopings skolstyrelses protokoll med biJagor 26151916 §137, biJaga 125, NSsA, NSA.
93Norrkopings skolstyrelses protokoll med biJagor 26151916 §137, bilaga 125, NSsA, NSA.
94Norrkopings skolstyrelses protokoll med biJagor 26151916 §137, biJaga 125, NSsA, NSA.
95Norrkopings skolrAdsprotokoll 2519 1884 § 14, NSrA, NSA.
96Norrkopings skolradsprotokoll 141101884 §6, NSrA, NSA.
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legat till grund fOr bedomningen huruvida ett bam var sinnesslOtt, varfor aven prastemas
omdomen kan ha varit betydelsefulla i sammhanget. Betraffande ett av de pa sinnesslOskolan
intagna bamen star i skolbamslangden anteckningen "Idiot elll. kyrkoherdell "97, vilket styrker
detta antagande. Over de fran folkskolans undervisning franvarande bamen upprattades ocksa
en sarskild lista, den s k restlistan dar orsakema till franvaron antecknades, som lamnades till
folkskolinspektOren. Orsaker till bamets uteblivande frim undervisningen kunde t ex vara
"sjukdom eller naturfel" (under denna rubrik antecknades eventuell sinnesslohet), att bamet
vistades pa annan ort m.m.
I de fOljande skolrads- och skolstyrelseprotokollen finns dol och da en anteckning om ett barn
som intagits pa Johannesberg. Tio ar efter det att de fOrsta sex barn en san des till Johannesberg
fanns tolv barn fran Norrkoping utackorderade i anstalter pa stadens bekostnad. Det framgar
dock inte om det aven i dessa fall var skolbamslangderna som lag till grund fOr besluten. Ofta
meddelas bara namnen pa de barn som erhallit plats pa nagon anstalt och att avgiften betalades
av de av stadsfullmaktige fOr andamllet anslagna medlen. Nordstrom har betraffande
Stockholm undersokt tva av de atta i staden befintliga skolradens protokoll for tiden 18901905. Syftet var att undersoka i vilken utstrackning skolraden sysslade med svagt begavade
elever och deras undervisningsprobJem, men inga beslut som rorde avskiljande av sadana elever
patraffades. 98
I nagot enstaka fall framkommer dock nagot betraffande utackordering av barn till
sinnessloanstalter, utover hur betalningsfragan lostes, i Norrkopings skolradsprotokoll. Ar
1896 tog fattigvardsstyrelsen kontakt med skolradet. Arendet gallde flickan Elisabeth Oberg
"SOIll gellomforaldramas oforstclIIdiga illgripallde blifvit IIIskrifvellfrall lohallllesbergs
idiotallstalt".99 FolkskolinspektOren ombads nu att fOrsoka ordna en plats fOr Elisabeth pa

nagon annan lamplig uppfostringsanstalt. IOO Detta visade sig dock vara svart och ett drygt ar
senare hade fortfarande ingen ny plats hittats fOr Elisabeth. Orsakema var dels platsbrist pa
manga anstalter och dels "flickalls rillga bildbarhet, ellar hOIl yid 13 ars alder ieke kall
tala ",101 Det konstaterades dock att Elisabeth "behalldlades val oelz trifdes i sill lIuvarallde
Josterhem po. landet" och darfor lat skolradet saken bero. Skolradets agerande i Elisabeths fall
kan, som vi ska se, kopplas samman med f1era liknande arenden som senare behandlades av
barnavardsnamnden. Gemensamt fOr dessa fall ar att arendet lamnades oatgiirdat om barnets
hemforhallanden bedomdes vara goda.
Den nya sinnessloanstalten kom organisationsmassigt att sta skolnidet och -styrelsen nara.
Utover folkskolinspektor Lyttkens satt ytterligare tva av sinnesslOskolans fyra
styrelseledamoter aven i skolradet ar 1900. Trots delta nara fOrhallande sags i skolradets och styrelsens protokolllite om enskilda barns placering pa sinnessloskolan. SinnesslOskolan sokte
statsbidrag med 125 kronor per elev och ar fOr de elever som atnjot underhall pa anstaltens
bekostnad och med 62,50 kronor per elev och ar for de elever som bara fick undervisning pa
anstalten. Varken fOraldrama eller nagon annan instans som t ex skolradet respektive -styrelsen
behovde saledes betala nagon arsavgift for bamen. Delta betalningsfOrhallande kan ha varit av
betydelse bade fOr benagenheten att anma1a bamen till sinnesslOskolan och betraffande
myndigheternas hantering av dessa arenden. Det ar ocksa mojligt att fOriildrama kiinde till att
ingen arsavgift behovde erliig'gas till externatet, varfor de kunde ta kontakt med anstalten
97Skolbarnslangder, NSrA, NSA.
98Stig Nordstrom (1968), s. 188. Det iir·oklart humvida Nordstrom menar avski1jande av elever till sarklasser
eller till "sinnessloanstalter" eller bAdadera.
99Norrkopings skolradsprotokoll 26/3 1896 §3 , NSrA, NSA.
looNorrkopings skolradsprotokoll 26/3 1896 §3, NSrA, NSA.
IOINorrkopings skolradsprotoko1l515 1897 §13, NSrA, NSA.
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direkt utan att behova ha lost betalningsfragan med skolstyrelsen fOrst. Det faktum att ingen
arsavgift behovde erlaggas kan vara en forklaring till att sa fa lirenden upptogs till behandling i
skolstyrelsen. som fore externatets tillkomst hade varit den myndighet som var ansvarig for
placering av barn pa sinnessloanstalter i andra lan. Betraffande dessa barns utplacering hade en
viktig fuiga namligen varit betalningsansvaret. Det finns flera exempel pa fall dlir
fattigvardsstyrelsen och skolstyrelsen bollade betalningsansvaret for ett pa sinnesslOanstalt
placerat barn mellan sig. Det avgorande tycks ha varit om barnet hade blivit bedomt vara
obildbart eller bildbart. I det fOrstnlimnda fallet overtog fattigvardsstyrelsen ansvaret eftersom
det har inte rorde sig om en undervisningsfraga. utan enbart yard och i det senare bar
skolstyrelsen betalningsansvaret. Trots att lirenden som rorde barns placering pa
sinnessloskolan var sallsynta pa skoln'tdets och -styrelsens sammantraden ar det rimligt att anta
att folkskolinspektoren fattade de avgorande besluten i sadana arenden. Som vi sag tidigare var
till fOljd av inspekWrens beslut som barn overfordes till sarklasserna. vilka sinnesslOskolans
verksamhet stod nara. Intressant i detta sammanhang ar ocksa att folkskolinspekWr Lyttkens
inte bara vara initiativtagaren till Norrkopings sinnessloskola. utan aven skolans
styrelseordfOrande. varfor det forefaller troligt att han spelade en betydelsefull roll betraffande
rekryteringen av elever.
De barn som under aren 1900-1920 inskrevs pa externatet i Norrkoping namndes alltsa bara i
enstaka fall pa skolstyrelsens sammantraden. I vissa fall kan initiativet till barnets intagning pi!
sinnessloskolan ha tagits av dess fOraldrar. Att ingen arsavgift behovde erlaggas till skolan kan
aven i dessa fall vara en fOrklaring till att arendena inte hamnade hos skolnidet respektive styrelsen. Eftersom migon betalningsfraga inte behovde losas kunde fOraldrarna vanda sig
direkt till sinnessloskolan. Ar 1911 hamnade dock sju ar gamla Eisa Matilda Andersson pa
skolstyrelsens dagordning. Hennes mor hade skrivit till fattigvardsstyrelsen och bett om att
atgarder skulle vidtagas fOr Matildas intagning i lamplig sinnesslOanstalt. 101 Sjalv saknade hon
mojlighet att bekosta densamma. IOJ Hon skrey: "Barnet ifraga eger Ilogforstalldfast till sill
alder efterblivfet men sakllar deremot Ilastall ta/fonnagall samt tir sYllllerligell klellt pa grulld
af myckell sjukdom. "104 Fattigvardsstyrelsen hade i sin tur skickat arendet yidare till
skolstyrelsen. I skolstyrelsens protokoll framgar att flickan bley intagen i stadens sinnesslOskola
bara nagon vecka efter det att hennes fall hade behandlats pa styrelsens sammantrlide. I
Matildas fall var det alltsa hennes mor som hade tagit initiativet till en anstaltsplacering.
Anledningen till att hon tog kontakt med fattigvardsstyrelesen var att hon sjalv inte hade riid att
betala nagon arsavgift vilket tyder pa att modern inte kande till att sinnessloskolans
undervisning var kostnadsfri. Detta ar det enda exempel jag har hittat dar barnets foraldrar tog
det fOrsta initiativet till intagningen pa sinnesslOskolan. Betalningsforhiillandet kan dock. som
namnts tidigare. vara en forklaring till att andra fOraldrar som ville fa sitt barn intaget pa
anstalten inte tog kontakt med skolradet och -styrelsen. utan vande sig direkt till
sinnessloskolan. Tyvarr har dock inga brey eller andra handlingar som skulle kunna bekrafta
detta aterfunnits i sinnessloskolans arkiv.

4.4. En liikares bediimning
I Stockholm gjordes 1899 en inventering av svagt begavade barn i folkskolan. som liksom den
undersokning som utfOrdes ay Lyttkens i Norrkoping ar 1884. hade till syfte att ge kunskap om
hur stort antal barn-det rordesig Om. Undersokningen i Stockholm utfordes av skollakaren
101Norrkbpings skolstyrelsprotokoll med bilagor 22191911 §88. NSsA. NSA.
10JNorrkbpings skolstyrelsprotokoll med bilagor 22191911 §88. bilaga 117. NSsA. NSA.
J04Norrkbpings skolstyrelsprolokoll med bilagor 22/91911 §88. bilaga 117. NSsA. NSA. Det framgAr av
skillnaden meJlan handstilen i brevet och nammeckningen all det ar flickans moder sjalv som har skrivit
brevet. Darf6r kan man kanske misstanka all inte alia forrnuleringar ar hennes egna heller.
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Georg Hellstrom. ID5 Hellstroms uppdrag var att "lIl1dersoka de bam yid KUlIgsholms
folkskola, vilka kWlde allses vara idioter eller halvidioter".ID6 Han kom fram till att av 3259
elever var 74 "psykiskt abnorma" , varav II "sinnesslOa" och 63 "efterblivna".ID7 Hellstroms
undersokning ar relevant i detta sammanhang fOr att den visar en annan professions an liirarens
bedomning av begavningsmiissiga avvikelser hos skolbam. Yid sin undersokning hade
Hellstrom fOr avsikt att bestiimma de intellektuella defekternas "art och grad gellom ell
systematisk IIl1dersokning av saval kropps- som Sinllestillstandet".ID8 Hellstrom publicerade
sina undersokningsresultat i Nyt Tidskrift for Abnormvresenet, dar han ocksa angav vilka
faktorer som varit av intresse for honom. ID9 Han var dels intresserad av bakgrundsfaktorer sa
som iirftlighetsfOrMllanden, hemmets beskaffenhet och varden diir, utvecklingen under de
fOrsta levnadsaren samt genomgangna sjukdomar. Vidare registrerade han uppfOrande (under
lektionerna, mot kamrater, Iydnad, hederskiinsla, tillgivenhet, viinlighet, glattighet, mod,
ordningssinne, arlighet - eller motsaten), uppmarksarnhet, om dome, slutledningsfOrmaga,
minne, teoretiska anlag och kunskaper, liisning, riikning, skrivning, praktiska anlag och
fardigheter, ut seen de och uttryck, hallning och tal. Dessutom undersokte Hellstrom
sinnesorganens till stand och funktion, rorelsefOrmagan, reflexer, huvudets storlek, allmiin
kroppskonstitution, de inre organens tillstand, exkretionerna, puis, respiration och somn.
Hellstroms undersokning av bamen var alltsa tamligen omfattande. Bland de fynd han
registrerade fanns bade eventuella orsaker och bakgrundsfaktorer till abnormiteten och uttryck
fOr samt kiinnetecken pa densamma.
Hellstrom utfOrde sin undersokning 15 ar efter det att Norrkopings skolrad med hjiilp av
skolbamslangderna valde ut och siinde ivag de fOrsta sex bamen till anstalten Johannesberg.
Undersokningen i Stockholm maste beskrivas som ganska omfattande och den utfordes av en
liikare. Hellstrom var dessutom under flera ar assistent yid pediatriska kliniken i Stockholm och
mellan aren 1895 och 1902 lakare yid Foreningen fOr sinnessloa barns vardanstalt i
Stockholm. IID Hellstrom maste alltsa riiknas som profession ell inom sinnesslovarden yid denna
tid. Aven de sex Norrkopingsbam som 1885 san des ivag till anstalten Johannesberg genomgick
sannolikt en liikarundersokning. De fiesta anstalter kravde at! en sadan undersokning hade
utfOrts pa barnen. 111 Harfor fanns iiven sarskilda blanketter som skulle fyllas i av liikaren, som
yid denna undersokning troligen tog hiinsyn tillliknande aspekter som Hellstrom. 112 Bade de
sex barnen fran Norrkoping och de barn som undersoktes av Hellstrom i Stockholm ar 1899
hade dock redan innan liikarundersokningen gjordes blivit utpekade som sinnesslOa i ett annat
sammanhang - skolan. Hellstroms uppgift var ju att undersoka de barn, "vilka kllllde allses
vara idioter elIer halvidioter" och det ar darfor troligt att de barn han ombads undersoka
redan hade blivit bedomda som avvikande av sina larare. Aven i bamavardsnamndens protokoll
105S Iig Nordstrom (1968), S. 188.
106S Iig Nordstrom (1968), S. 188- t89. Cilatel ursprungligen i Stockholms overstyretse for folkskoloma 28/3
1899§7.
107S Iig Nordstrom (1968), s. t89. Nordstrom sjalv har citationstecken enbart om 'psykiskt abnorma'. Dessutom
har han inom parentes givit till 'efterblivna' forklaringen "sinker" eller hjalpklassmassiga. Det iir oklart om
dessa synonymer iir hans egna eller Hellstroms.
108S tig Nordstrom (1968), s, 189.
109S tig Nordstrom (1968), s. 189. Uppgiftema ursprungligen i NTA 1899, s. 297-309.
IIDStig Nordstrom (1968), s. 189. Uppgiften ursprungligen i Sveriges liikarehistoria, fjiirde fOljden, bd 2,
(1930), s. 350 f.
IllBirgit Kirkebrek beskriver proceduren fOr intagning av barn i Den Kellerska sinnessloanstalten i Danmark
pa I880-talet och namner har att en liikare utanfOr anstalten skulle skriva ett intyg om att barn et var
sinnesslOtt, varpa anstaltens lakare bedomde graden av sinnesslohet. Birgit Kirkebrek (1993), s. 196.
112En blankett som skulle fyllas i av liikare yid ansokan betraffande ett barns intagning, som anvandes yid
Ostergotlands lans sinnessloanstalt innehaller fragor som ringar in liknande egenskaper och fysiska tillstand
som Hellstroms undersokning.
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kommer vi att se att nagon annans bedomning av bamets psykiska tillstand fOregick beslutet
om en lakarundersokning.
Det tir intressant att sHilla fragan hur lararens och lakarens bedomningar stamde overens
eftersom de byggde pa tva olika professioners fOresUillningar om det nonnala bamet. Att olika
bedomningar av samma barn fOrekom iir foga anmarkningsvart, aven om de gjordes av
representanter for samma profession. Av de sex barn som skickades till Johannesberg ar 1885
san des en tioarig pojke tillbaka, eftersom han "befimllits icke vara idiotisk ehuru //led kie/la
jattllillgsgavor lItrllstad".lll Ett liknande exempel finns i skolradets protokoll fran 1908. Pa
begaran av fattigvardens utackorderingsnamnd skulle en attaarig pojke pa skolkassans
bekostnad sandas till ett intemat for sinnessloa bam.114 I sin framstallan hade
fattigvardsstyrelsen skickat med ett lakarintyg pa att pojken var sinnesslo. 115 En och en halv
manad senare meddelade folkskolinspektoren att pojken "vid Iliimlare 1I1ldersoklling av
jattigvardsstyrelsells liikare befimnits nonnal, varfor hails intagande i sinnesslOallstalt
inhiberats".116

4.5. Barnavardsniimndens agerande i fOrhallande till sinnessIiiskolan
Bamavardsnamndens verksamhet som den aterspeglas i protokollen kom till stor del att rora
barn som kunde anses omfattas av 1902 ars lag angaende uppfostran at vanartade och i sedligt
avseende fOrsummade barn. ll ? I syfte att se i vilken utstrackning Norrkopings
bamavardsnamnd behandlade arenden som rorde sinnesslOa barn har jag undersokt namndens
protokoll for aren 1911-1920. Denna tidsperiod speglar alltsa barnavardsnamndens arbete fran
och med det ar da det hade bildats en sarskild bamavardsnamnd under folkskoleslyrelsen.
Tidigare hade del under kyrkoslamman slallda skolradet haft ansvarel fOr
barnavardsfragoma. 118 Barnav.ardsnamndens nara samarbele med folkskolan upprattholls dock
genom att flera av namndens ledamoler aven satt i skolslyrelsen och att folkskolinspektoren
fungerade som namndens sekrelerare. 119
Yid min genomgang av bamvardsnamndens prolokoll har jag letat efter fall dar en
begavningssvaghet hos bamet namndes pa ett ell er annat satt samt fall dar barnet blev aktuellt
for sinnesslovard. Problemet med detta tillvagagangssatt ar att studiens utfall till vi ss del ar
beroende av min bedomning av de uttryck som anvandes fOr att beskriva barns psykiska
till stand. Darfor har jag valt alt redovisa samtliga fall med citalen som pakallade min
uppmiirksamhel dels i en tabell (tabell I) och i en utfOrlig version i en bilaga (bilaga I).
Sammanlagt rorde del sig om nio barn i vilkas arenden en begavningssvaghet eller en atgard
som anknyter till densamma namndes pa nagot satt. I tva av dessa fall hade atgard i fonn av
placering av bamet pa sinnessloskolan redan vidtagits innan bamavardsnamnden blev
inkopplad. Namnden tog i dessa fall alltsa inte stallning till vilka atgiirder bamets pastadda
begavningssvaghet skulle leda till, varfor jag valde att utesluta de tva fallen ur min studie. Sju
fall aterstar nu och vi kan konstatera att bamavardsnamnden inte spelade nagon storre roll
betraffande rekryteringen av elever till sinnessloskolan. Trots det mycket ringa an tal barn, om
vilket det ror sig har, kan det and a vara av intresse att titta niirmare pa bamavardsnamndens
hantering av dessa fall. Gemensamt fOr samtliga sju barn ar att de hamnade pa namndens
dagordning av orsaker som inte direkt hade med deras pastadda begavningssvaghet att gora.
111Norrkopings skolrAdsprolokoll 27/1 1885 §16, NSrA, NSA.
114Norrkopings skolrAdsprolokoll 29/41908 §5, NSrA. NSA.
IISNorrkopings skolrddsprolOko1l29/4 1908 §5, bilaga 38, NSrA, NSA.
116Norrkopings skolrddsprotokoll 9/6 1908 §21, NSrA, NSA.
II?Se vidare om barnavArdsnamndens tillkomst och arbele i Norrkoping; Maria Sundkvist (1994) . .
118Maria Sundkvist (1994), s. 73.
119Maria Sundkvist (1994), s. 73.
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!stallet var denna nagot som framkom i de utredningar som gjordes efter anmalan eller
namndes som en fOrsvarande omstandighet. ! de sju fallen anvandes manga olika, men tamligen
likartade, uttryck i omdomena om barnens intelligens. Dessa presenteras i tabell I .
TAB ELL I
Fall Omdomen om intelligens Omdomen om hem met
lntellektuellt efterblivell;
I
Modern ansags inte kunna
hogeligen efterblivell i sill varda sina barn och sades
alldliga IItveektillg; ej
lamna dem "villd for vag ".
idiot, IItan atminstolle till Bostaden beskrevs som

Atglird
Efter misslyckat
forsok att fa plats
fOr henne pa
Eugeniahemmet
ell viss grad bildbar; idiot; "vallvardad, smutsig oeh ilia 120, inskrivning i
sillllesslo; obildbar
Mllen" samt "SYllllerligell
sinnessltiskolan
rlIskig ".

2

Ehlll'U ieke idiotisk, dels p Att ''foraldrama ieke plagade Q/'beta oeh levde i dell
g a sill oformaga att
yttersta fattigdom "; "att I!an
fastMlla vad han lart
i saknad av fast ledlling oeh
oeksa tillfoljd av ringa
skolgang oeh foraldramas godaforedomell i hemmet
f/yttnillgar ... yore sa
syntes pa vag attfoifalla
efterbliven i kunskaper att aven i sedligt avseende ",
hall annll yore langt Ifran "bedrovliga hemforMllanden ". Foraldrarnas "ofonnamogen till IIppf/yttning
ga att aglla sina barn nodig
frail smaskolan ...
tillsyn oeh yard i hemmet"

Beslut om placering i fosterhem ;
placering pa
barnhem.
Slutligen inskrivning i sinnessloskola och fosterhemsplacering.

3

Psykisk efterblivenhet

"/ allseellde till att modem
livligt atstlllldade att sjatv fa
varda sin dotter oel! IIl1mera
syntes hava battreforlltsattnillgar dartill ... "

Ingen

4

EhurlI bildbar i
intellekfllellt avseende,
forefolle otillrakllelig for
sina I!andlingar; ieke visat
teeken till intellekwell
abllonnitet; ulldermalig
begav1lillg

"Foraldrama synes ieke
I!ava makt oJver gossen ";
''foraldrama pga ytlerlig
fattigdom oeh svag begav1Ii1lg syntes ofomlog1la att
sorjafor sOllells yard oel!
uppfostrall "

For observation
pa sinnessloskolan; tillbaka till
folkskolan; ater
sysselsattning i
sinnessloskola;
tillbaka till folkskolan.

5

Efterblivell oel! milldre
begavad

Modern ''forefolle skotsam
Yarning
oel! yore bekymrad" over det
intraffade.

120Eugeniahernmet var en anstalt i Stockholm fOr "obotligt sjuka" barn. Maria Sundkvist (1994). s. 219.
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6

IntellektllelllllldenllaligKretsombudet fann inte bevis Ingen
het, kllllde inte tillaglla sig fOr att syskonen var vanartaIIl1de rv i Sll illg e11.
de ell er sedligt forsummade.

7

Sa svagt begavad att hall
sal1l1olikt icke haft klart for
sig det oratta i sitt
ifragavarallde tilltag.

Pojken visade sig angerfull
och foraldrarna "Iovade att

Yarning

battre taga vara pa sina

bam".

KALLA: Norrkopings barnavardsnamnds protokoll med bilagor 1911-1920, Norrkoping stads
skolstyrelses arkiv, NSA.
Tre av de sju barnen placerades pa Norrkopings sinnessloskola fOr en kortare eller langre tid,
medan namnden i fyra fall valde att inte vidtaga nagra atgarder. Tabellen visar ocksa att tva av
de pa sinnessloskolan placerade barnen (fallen 2 och 4) bl a hade fatt omdornena "icke idiotisk"
respektive "icke visat teckell till illtellektllell abllormitet". Kopplingen mellan de yttranden sorn
gjordes om barnens intelligens och barnavardsnamndens agerande ar alltsa inte helt uppenbar. I
ett tidigare avsnitt diskuterades lakarens roll yid avskiljanden av bam till
sinnesslovardsanstalter. Det konstaterades da at! lakarens undersokning oftast skedde efter det
att nagon ann an, van ligen barnets larare, hade bedomt barnet som svagt begavat. Sa verkar
fallet ha varit aven i bamavardsnamndens arenden. I tre av barnavardsnarnndens ovan
beskrivna fall togs initiativ till en lakarundersokning och alia dessa tre barn placerades sa
smaningom pa sinnessliiskolan.
Det finns dock aven nagot som fOrenar alia de fyra oatgardade fallen . Ur fallbeskrivningarna
framgar att barnavardsnamnden i dessa fall (3,5,6 och 7) bedomde barnens hem som god a och
riskerna att barnet skulle bli vanartat eller sedligt fOrsummat som sma. I de tre ovriga fallen ( I,
2 och 4) beskrevs antingen barnets hem som olampligt eller foraldrarna som ofiirmogna att
varda sitt barn. Yi har ocksa tidigare sett hur folkskolinspektiir Bager-Sjogren satte elevers
overforing till sarklassen i samband med "bristande yard i hernmet" snarare an "bristande
intelligens". Barnavardsnamndens beslut betraffande placering av barn pa sinnessloskolan kan
alltsa tolkas som ett uttryck for att andra faktorer utover barn ens begavningssvaghet kan ha
varit avgorande.
Sju fall ar visserligen ett alldeles fOr lagt antal fOr att det ska kunna dras nagra slutsatser om
barnavardsnamndens arbete, men jag tanker har anda diskutera ett antagande. Norrkopings
sinnessloskola var ett externat som barnen kom till pa morgonen och lamnade pa
eftermiddagen . Som sadant byggde dess verksamhet pa ett visst fiirtroende fOr barnens hem
och deras fOraldrar, vilket externatets initiativtagare, I. A. Lyttkens, aven poangterade i sin
argumentation. Skolans personal hade alltsA inte den fullstandiga kontroll och uppsikt over sina
elever som de sinnessloanstalter som fungerade som internal. Trots det kan man kanske
fOrrnoda att fOrestAndarinnan och lararna samt anstaltens egen lakare hade mer insyn i barnens
och deras familjers fOrhallanden an vad sorn var mojligt fOr folkskolans personal.
Sinnessloskolan ordnade fosterhem at de elever som ansAgs vara i behov av det och kontakten
med utexaminerade elever holls lange. Detta mojliggjordes huvudsakligen av att det som mest
fanns omkring 30 elever pA skolan under min undersokningsperiod. Sinnessloskolan kan alltsa
ur barnavArdsnamndens synvinkel ha setts som en losning pa de problem namnden
huvudsakligen intresserade sig fOr, d v s den eventuella risk barnet liipte att bli vanartat ell er
sedligt fOrsummat. Sinnessliiskolan kan i sA fall tank as ha utgjort den overvakning
barnavArdsnamnden ansag nodvandig. Samtidigt tycks barnets intellektuella brister i
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bamavardsnamndens ogon inte nodvandigtvis ha utgjort ett problem om inte risken fOr vanart
eller sedlig fOrsummelse ansags foreligga.

5. ELEVERNA

pA NORRKOPINGS SINNESSLOSKOLA

I september ar 1900 biirjade Norrkopings extematskola fOr sinnessloa barn sin verksamhet.
Barnen skulle bo kvar i sina hem och besoka skolan pa dagarna. dar de skulle fa bade teoretisk
och praktisk utbildning. For att fa det statliga bidraget till verksamheten maste eleverna
uppfylla vissa krav. Bamen fick inte lida av konvulsioner. epilepsi. sinnessjukdom ell er nagon
smittsam sjukdom. de maste vara mellan 60ch IS ar gamla och de maste blivit bedomda att
vara bildbara. 121 I skolradets beskrivning av hur man tankte sig verksamheten skrevs att "alia
sadana sinnessiOa bam. som aro sa pass IItveeklade, all de kunna lara sig att hilla vagen
mellan hemmef och laroanstaiten, d v s i allmanhet de bildbara, ja bo qvar i sina hem. men
infagas i en anstalf, inrallad har i sfaden i jorhyrd nagorlllllda centra It belagen lokal".m I
den handelse att nagot hem uppfattades som olampJigt skulle ett fosterhem ordnas genom
skolans forsorg. 12J
De atta forsta elevema var mellan 8 och II ar gamla. Av dessa var tva flickor och sex pojkar. I
arsberattelsen meddelas att samtliga hade "bejullllits bildbara" och "de kllnde alia liira sig
vagen me/lall hemmet oeh allstalten ". 124 Dessutom meddelas att alia forut hade besokt
smaskoloma i staden. 1lS Under aren 1900-1920 togs sammanlagt 101 elever in pa
sinnessloskolan i Norrkoping. Antalet samtidigt inskrivna elever okade fran atta under
verksamhetens fOrsta terrnin till over 30 elever aren omkring 1920. I syfte att fa en uppfattning
om sinnessloskolans elevklientel har jag sokt svar betraffade de inskrivna elevernas
sammansattning betraffande kon och alder, samt deras sociala bakgrund.
5.1. KonsfOrdelningen bland eleverna
Av de 101 eleverna som togs in pa sinnessliiskolan i Norrkoping aren 1900-1920 var 41
flickor, alltsa drygt 40 procent. 126 En samtida sammanstiillning av eleverna som vistades pa
Foreningen fOr sinnessliia barns vard:s anstalt aren 1870-1885 utfOrd av dr Sigurd Loven visar
at! 60 procent av dessa var manliga.127 Loven tolkade' dock detta resultat inte som ett utslag av
sinnesslohetens fOrdelning i hela populationen. Istallet menade han att konsfiirdelningen har sin
fOrklaring "dels deri all de qllinnliga idiotema i allmanhet aro jogligare oeh liiftare att skota i
hemmen an de sinnessloa gossama, hvilka ojta aro vilda. dels i den afven har, liksom pa
nastan alia omraden, motande beniigenheten aft i jorsta rllmmet tillgodose det starkare
konet". 128 Lovens tolkning forefaller inte helt orimlig. Norrkopings sinnessloskola var
visserligen ett externat och var som sadant inte en fullstandig losning pa problemet att varda ett
brakigt sinnesslott barn i hernmet, men den kunde avlasta modern en stor del av dagen. I detta

121SFS 1897:50.
122Norrkopings Stadsfullmiigliges Handlingar 1899. nr 93. s. 3.
123Norrkopings Sladsfullmiigtiges Handlingar 1899. nr 93. s. 3
124Redogorelser for Norrkopings Folkundervisningsanslalter 1900. s. 93.
12SRedogorelser fOr Norrkopings Folkundervisningsanstaiter 1900, s. 93.
126Protokoll med bilagor 1900- I920, Arkivet for centralstyrelsen for undervisning och vard av vissa psykiskt
efterblivna, NSA.
I27SOder (1978), s. 27. Uppgiften ursprungligen i Sigurd Loven: "Statistisk redogorelse fOr de 107 liirjungar.
hvilka under Aren 1870-1885 erhallit vArd och undervisning i skolan fOr sinnessloa barn i Stockholm" FSBV :s
ArsberiitJelse. 1886, bit nr 3.s. 7-26.
128S oder (1978), s. 27-28. Ciatatet ursprungligen i Sigurd Loven: "Statistisk redogorelse fOr de 107 larjungar.
hvilka under Aren 1870-1885 erhallit vArd och undervisning i skolan fOr sinnessloa barn i Stockholm" FSBV:s
Arsberiittelse, 1886. bil nr 3,s. 7-26.
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ligger kanske ocksa att en sinnesslo £licka var Hittare att anvanda fOr sysslor i hemmet an en
sinnesslo pojke. Detsamma kan ha gallt for de barn som inte vistades i hem met utan i skolan
om dagarna. Kanske var del sa att lika mlmga £lickor som pojkar pga en begavningssvaghel
hade svart alt fOlja undervisningen, men att pojkama oftare slorde densamma, varfor dessa
avskildes i storre utstrackning an £lickoma. Detta resonemang skulle i sa fall antyda att inte
enbart barnels bristande intellektuella kompetens och behov av siirskild undervisning var
avgorande for beslutet om dess placering pa sinnessloanslalt, utan aven dess beleende i andra
avseenden.
5.2. AldersfOrdelningen bland eleverna
Elevemas genomsnittliga alder yid inskrivningen i sinnessloskolan var 9,3 ar och har var
£lickornas genomsnittsalder nagot hogre, 9,5 ar och pojkarnas nagot lagre 9,1 k l29 Del ror sig
alltsa om en ytterst Iiten skillnad mellan pojkamas och £lickomas inskrivningsalder. Flickomas
nagot hogre medelalder kan dock sattas i samband med resonemanget om flickornas
lattskotthet. I sa fall skulle pojkamas lagre medelalder vid inskrivningen kunna tolkas som ett
utlryck fOr att man sag pojkamas placering pa anstalten som angelagnare pa grund av deras
brakighet. De vanligaste intagningsaldrarna fOr flickor var 8 och 9 ar, medan £ler an dubbelt sa
manga pojkar skrevs in yid en alder av 8 ar an vid 9 ar. Alia barn hade yid intagningen nall
skolaldem, men £ler an halflen av eleverna hade inte fyllt 10 ar nar de skrevs in. For all
sinnessloskolan skulle erhalla statligl bidrag fOr en elev maste eleven ha fyllt 6 ar, men inte 16
ar. Denna regel andrades 1908 och elevens alder yid inskrivningen fick fr 0 m dell a ar inte
overstiga 12 ar. 130 Trots detta togs pa Norrkopings sinnesslOskola in ett fatal overariga elever.
Foljande tabell visar aldern vid inskrivningen fOr de under aren 1900-1920 inskrivna eleverna,
samt hur £lickor respeklive pojkar forde1ar sig pa de olika aldrarna.
TABELL 2
Alder
Hr
8 ar
9 ar
10 ar
11 ar
12 ar
IHr
14 ar
15ar
16 ar
Uppgift saknas

Samtliga
8
33
22
18
13
0
2
0
3

Flickor
3
10
10
8
6
0
I
0
2
0

Pojkar
5
23
12
10
7
0
I
0
I
I
0

KALLA: Protokoll och bilagor 1900-1920, Arkivet for Centralstyrelsen for undervisning och
yard av vissa psykiskt efterblivna, NSA.
5.3. Elevernas sociala bakgrund
Marten Soder har papekat att det inom sinnesslOvarden tidigt stod klart att elevema
huvudsakligen rekryterades fran de lagre samhallsklassema och han menar att delta tycks ha
setts som ett nast intill sjalvklart forhiillande. 131 Att de lagre samhallsklassema var
129Vid berakningen av barnens Alder har lagits hansyn till om de hade fylll Ar det AT de skrevs in ell er inte.
130Alfred Petr6n (1916). s. 16.
131MATten Soder (1978). s. 26.
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overrepresenterade pa sinnessloanstaltema an togs enligt Soder bero pa all sinnesslohet faktiskt
var oft are fOrekommande i dessa klasser. J32 Ar 1885 gjordes en undersokning med hjalp av
fran distrikts- och stadslakare inhamtade uppgifter angaende de sinnesslOa i landet.
Undersokningens resultat bekraftade dock inte de fOrestallningar man hade om sinnesslohetens
utbredning i befolkningen. Istallet fann man all "de sllltsatser till hvilka man troft sig kllnna
komma pa grulld av VillI/la IIpplysllillgar om de sinllessloa bamellsforiildrar, tiro al/tsa, att
hvarken deras stalld, yrke el/er sysselstittlling och ej heller deras fonnogenhetsvillkor tycks
allllat till mojligell i IIndalltagsfalllltofva Ilagot besttimmallde illflytallde pa forekomsten av
idiotismen ... "/33

Betraffande elevema pa Norrkopings sinnessloskola har jag funnit uppgifter om 60 av de 101
barn ens fOraldrar. Som vi ska se rekryterades nastan 60 procent av elevema pa sinnessloskolan
fran sma- och folkskolan och angaende dessa bam finns malsmannens yrke antecknat i
skolmatriklarna. Fler an halften av de angivna yrkena avslojar tydligt en arbetarbakgrund och
bara ell av de angivna yrkena, namligen "handelsresande", later ana all det ror sig om en familj
ur medelklassen. Resultatet kan ha paverkats nagot av at! uppgifter om fOraldramas yrken
endast finns fOr de elever som rekryterades fran sma- och folkskolan. Mojligtvis kunde
resultatet ha sett nagot annorlunda ut om elever ocksa rekryterades fran privata skolor.
Avvikelsen torde dock vara minimal eftersom folkskolan vid 1900-talets borjan i stort sett hade
blivit en enhetsskola. Aren 1901-1920 besokte omkring 86 procent av alia barn i skolaldem
folkskoloma. Foljande tabell visar malsmannens yrken fOr 60 av de 101 bamen som skrevs in
pa Norrkopings sinnesslOskola uner aren 1900-1920.
TABELL 3
Miilsmans yrke
I. Arbetare, sten-, fabriks-, bomullsfabriks-, magasin-, jarnarbetare, kalare,
smorjare, brandkarl
2. Typograf, maskinist, spinnare, malare, skomakare, skraddare, snickare
3. Handelsresande
4. Anka, ogift, hustru
5. Fattigvarden

Antal
33
12
I

II
3

KALLA: Skolmatriklar 1895-1900, Norrkoping stads skolstyrelsearkiv, NSA.
Till det faktum att barn fran de lagre klassema var overrepresenterade pa sinnessliianstaltema
kan det finnas flera tankbara fOrklaringar. Dessa ska har inte diskuteras utfOrligt, utan enbart
antydas. Karl Grunewald, medicinalriid och overinspektiir fOr handikappomsorgen under 1950och 60-talen, har havdat att den sneda fOrdelningen trots allt kan ha speglat verkligheten.
Grunewald menar at! det under 1900-talets fiirsta halft fanns till fOljd av fat!igdom sin ne ss loa
barn. Barn som enligt Grunewald led av den andliga fattigdom, som foljde i den materiella
fattigdomens spar. 134 Dessa pga understimulans sinnessliia bam fiirsvann enligt Grunewald i
Sverige under 1960-talet nar den materiella standarden hade stigit for stora delar av
befolkningen.135

I 32MArten

Soder (1978), s. 26.
SOder (1978), s. 27. Citatet ursprungligen i G. Sundblirg: "Sammandrag af 1885 ars stat istiska
uppgifter angaende idioter i skolaldern" FSBV:s arsrapport 1887, bil 7, nr 2, s. 83.
134Goran Graninger I John Loven (1994), s. 36
I 35Karl Grunewald (1994)
133M~rten
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Sinnesslovarden var under en lang tid frivillig och kostnadsbelagd. Det fanns dock mojligheter
fOr fOraldrama at! fa ekonomisk hjalp med avgiften och allt eftersom de statliga bidragen till
anstalterna okade, minskade avgiften som skulle betalas for varje elev. Eftersom Norrkopings
sinnessloskola var ett externat och barnen alltsa at och Soy i sin a hem var varden och
undervisningen har gratis. Trots att sinnesslOvarden inte var helt avgiftsfri overallt tycks det
som om den manga ganger var et! billigare alternativ an exempelvis en privat larare. Darfor kan
den relativt stora andel elever fran de lagre klasserna tankas spegla de olika samhallsklassernas
skilda sat! at! losa problemet med yard och tillsyn av et! sinnesslOt! barn i familjen. Harvid
skulle alltsa arbetarklassfamiljernas benagenhet att skriva in sitt sinnessloa barn pa anstalt vara
hogre an i medel- och overklasserna. Barns vistelser pa som internat ordnade sinnessloanstalter
kan till och med ha varit en lattnad for hela familjens ekonomi. Om barnet fick en friplats fick
foraldrarna ett barn mindre att forsorja samtidigt som ingen av familjens arbetskrafter behovde
sattas av fOr tillsyn av det sinnesslOa barnet. Birgit Kirkebiek, som beskriver danska
fOrhallanden yid 1800-talets slut, menar att det inte rader nagon tvivel om att en anstaltsvistelse
fOr de flesta sinnessloa innebar en materiell fOrbattring betraffande levnadsvillkoren. 136 lames
Trent har betraffande amerikanska fOrhallanden inom sinnesslovarden omkring 1910 havdat att
de mer besuttna familjerna undvek att sand a sina bam till de offentliga anstalterna som fanns.
Istallet sandes medelklassbarnen till privata anstalter som dels ofta hade storre resurser och
dels var mer selektiva betraffande antagandet av elever. J37
En intressant jamforelse kan aterigen goras med de som vanartade eller sedligt forsummade
omhandertagna barnen. I Norrkoping rorde sa gott som alia anmalningar till
barnavardsnamnden under perioden 1903-1925 barn fran arbetarhem. 138 Vi har tidigare sett att
till en boIjan bade vanartade och sinnesslOa barns avsk.iljande fran folkskolan motiverades med
den storande effekt de an sags ha pa undervisningen. Aven efter det att sarskilda
omhandertagandemojligheter hade uppkommit fOr vardera grupp i form av
barnavardsnamndens verksamhet respektive sinnesslOvarden skedde utsorteringen fortfarande
till stor del i folkskolan. Gemensamt for dessa barn var att de bedomdes av personer som
til1horde en annan samhallsklass. De avvikelser larare och barnavardsnamndens ledamoter sag i
bamens beteende kan kanske till viss del ses som en diskrepans mellan medelklassens
forestallningar om hur barn borde bete sig och arbetarklassbamens faktiska upptradande i
klassrummet. 139
5.4. Varifrim rekryterades eleverna till sinnesslOskolan?
I de foljande avsnitten undersoks var barnen vistades innan de placerades i sinnessloskolan, d v
s om de besokte sma- ochleller folkskolan eller inte och hur i sa fall deras skolgang fOrlOpte.
For att fa svar pa dessa fragor har jag letat efter de 101 barn en i skolmatriklama fOr de aktuella
aren. I skolmatriklarna anges utover barnets namn och alder malsmannens yrke, vilken termin
barnet borjade sin skolg{mg och hur det sedan avancerade uppat i arskurserna. Dessutom finns
en anteckning om utskrivningsdatum och i vissa fall anledningen till utskrivningen. Vanligtvis
skrevs barnet naturligtvis ut nar skolgangen var avslutad, men liven andra anledningar fOrekom,
som t ex att bamets familj hade flyttat till annan ort, att bamets vidare skolgang hindrades av
fattigdom eller sjukdom ell er att bamet hade flyttats over till sinnessloskolan. Av de i
sinnesslOskolan 101 intagna eleverna aterfanns 60 i skolmatriklama. Ungefar 60 procent av
sinnesslOskolans elever hade alltsa tidigare fatt undervisning i sma- ochleller folkskolan. I
denna grupp utgor flickorna en lika stor andel som av det totala antalet elever pa

136Birgit Kirkebrek (1993), s. 155.
137James W. Trent, Jr. (1994), s. 185.
138Maria Sundkvist (1994), s. 99.
IJ9Se t ex Maria Sundkvist (1994), s. 79-102, diir Sundkvist konstaterar skillnader mellan
barnavArdsnamndens och de anmalda familjernas social a sammansanning.
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sinnessloskolan, d v s 40 procent. Av de ovriga 41 barnen aterfanns 9 pa den s k restlistan. Pa
denna lista antecknades alia barn i staden som med hansyn till aldern borde ha borjat sin
skolgang, men som av olika anledningar, som t ex sinnesslohet, inte hade deltagit
undervisningen. Tyvarr finns restlistorna bevarade enbart till och med ar 1916, vilket innebar
att formodligen fler an 9 barn kan hanfOras till denna grupp.
Enligt 1897 ars folkskolestadga borjade barnets skolalder det kalenderar under vilket det fyllde
sju ar. Skolstarten kunde dock uppskjutas till och med det kalendedlr barnet fyllde nio Ar.140
Det kan alltsa tankas att vissa av de barn som inte aterfunnits varken i skolmatriklarna ell er pa
restlistorna hade fatt uppskov med skolstarten och diirfor inte finns regristrerade. De kan i sa
fall ha skrivits in direkt pa sinnesslOskolan nar skolstarten inte kunde skjutas upp langre. Till
denna grupp har jag raknat de barn som inte hade fyllt nio det ar de skrevs in pa
sinnesslOskolan och deras antal uppgar till 11 barn. (I tabellen har denna grupp fatt
benamningen "Under nio ar".)
Till 21 barns franvaro i skolan saknas fOrklaring och jag kan har bara diskutera olika
mojligheter. Det kan tankas alt dessa barn undervisades i hem met innan de skrevs in i
sinnessloskolan. Barnens familjer kan ocksa ha flyttat till Norrkoping precis fore deras
inskrivning i sinnesslOskolan. I min studie har jag enbart tittat pit skolmatriklarna for
folkskolorna i Norrkopings stad, vilket alltsa har uteslutit Ostra Eneby forsamling, som
inforlivades med Norrkoping 1914. Kanske flyttade nagra av barnens foraldrar narmare
sinnessloskolan for att deras barn skul1e kunna ga vagen mellan hemmet och skolan.
TAB ELL 4
Skolgimg! Ej skolgang
Gatt i sma-/folkskola
Noterad pa restlista
Under nio ar
Ovriga

Samtliga
60
9
11
21

Flickor

Pojkar

24

36
4

5
3
9

8
12

KALLA: Matriklar och in och utskrivningsbocker med register 1895-1920, NSkA, NSA.
5.5. Sinnessloskolans elever i folkskolan - deras skolgang fOre avskiljandet
Med hjalp av skolmatriklarna kan vi se hur skolgangen kom att te sig for de 60 barn som hade
besokt sma- ochleller folkskolan fOre inskrivningen i sinnessloskolan. De fiesta barn hann inte
ga sarskilt manga terminer i den vanliga skolan innan de fordes over till sinnesslOskolan.
Nastan halften av sinnessloskolans elever som hade undervisats i sma- ochleller folkskolan gick
dar bara en ell er tva terminer. Och knappt 30 procent gick fler an fyra terminer. Kanske kan
det relativt laga antalet terminer som eleverna tillbringade i srn a- och folkskolan innan de
overfordes till sinnessloskolan tolkas som alt det uppstod problem med dessa barns skolgang
ganska snart. Foljande tabell visar de 60 elevernas fOrdelning pa antalet terminer i srn a- och
folkskolan, samt fOrdelningen pa flickor och pojkar.

140Kongl. Maj:ts ftirnyade nAdiga stadga angAende folkundervisningen i riket, 1897, §35.
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TAB ELL 5
Antal terminer skolan:
I termin
2 terminer
3 terminer
4 terminer
5 terminer
6 terminer
7 terminer
8 terminer
9 terminer
10 terminer

Samtliga
15
15
8
6
3
8

Flickor
6
4
5
I
3
4
0
0
0

I

0
3

Pojkar
9
11
3
5
0
4
I

0
3
0

KALLA: Matriklar och in- och utskrivningsbocker med register 1895-1920, NSkA, NSA.
Manga av de 60 elevemas skolgang praglades av kvarsittningar. Normalt skulle varje elev fOrst
ga tva ar i smaskolan, vilket motsvarade fyra terminer. En elev som gick 10 terminer i skolan
borde alltsa med en normal skolgang ha hunnit ga ut femte klass, vi1ket var den tredje
folkskoleklassen. Kvarsittningar resulterade i att den uppnadda arskursen inte alltid
motsvarades av det dubbla antalet terminer. Av de 45 senare i sinnesslOskolan inskrivna
eleverna som hade besokt den vanliga skolan langre an en term in hade 34 varit kvarsittare en
ell er flera ganger. Men det fanns alltsa undantag och salunda var kvarsittningar i skolan ingen
fOrutsattning fOr att en overforing till sinnessloskolan skulle bli aktuell. Karolina, flickan som
namndes i inledningen, hade t ex haft en normal studietakt och pa fern terminer natt folkskolans
fOrstaklass utan nagon kvarsittning. Foljande tabell visar dessa 45 elevers fOrdelning pa antalet
kvarsittningar i sma- och folkskolan, samt fOrdelningen pa flickor och pojkar. Tabellen visar att
det inte fanns nagra storre skillnader mellan flickor och pojkar betraffande antalet
kvarsittningar.
TAB ELL 6
Antal kvarsittningar
Bara gatt en termin
Ingen kvarsittning
En kvarsittning
Tva kvarsittningar
Tre kvaisittningar
Fyra kvarsittningar

Samtliga
15
11
16

7
5
6

Flickor
6
4
6
5

Pojkar
9
7
10
2

I
2

4
4

KALLA: Matriklar och in- och utskrivningsbocker med register 1895-1920, NSkA, NSA.
K varsittning som atgard diskuterades pa ett mote fOr Norrkopings folkskollararforening ar
1904. Motet antog da en resolution som framholl att kvarsittningen gay vissa fordelar at de
barn "som blivit efter men ej behova lziinvisas till sarklasser".141 Detta stallningstagande
framstaller forhallandet mellan sarklasserna och sinnesslOskolan som an mer oklart. Citatet
tycks definiera sarklasserna som en atgiird fOr en grupp som begavningsmassigt skulle ligga
mellan kvarsitfarna och de pa sinnesslOanstalter intagna. Av de 60 elever som fOre sin intagning
141Stig Nordstrom (1968), s. 384. Chatet ursprungligen i Norrkoping folkskollararforening protokoll27n 1904
§3.
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i sinnessloskolan hade gatt i den vanliga skolan hade ingen gatt i sarklass. De allra flesta av
dem hade dock varit kvarsittare en eller flera ganger. VarfOr blev de aldrig aktuella fOr
sarklassen?
De elever som friln sma- och folkskolan overfordes till sinnessloskolan hann i regel inte sarskilt
hogt upp i arskurserna. Ingen av de 60 eleverna nadde hogre an till folkskolans forsta klass och
75 procent av eleverna gick i fOrsta smaskoleklassen nar de fOrdes over till sinnesslOskolan.
Detta berodde som vi nu har sett dels pa att manga av dessa elever inte gick fler an fyra
terminer och salunda slutade efter andra smaskoleklassen och dels pa all manga blev
kvarsittare och gick fler an tva terminer i samma arskurs. Att barnen overfordes till
sinnessloskolan fran forsta folkskoleklassen eller lagre arskurser betyder att de alltsa inte kan
ha gatt i nagon av slirklasserna forst , eftersom bamen enligt Iararombudets brev fdln 1916 inte
fordes over till dessa fOrran fran tredje folkskolklassen. Foljande tabell visar de 60 elevernas
fordelning pa arskurserna fran vilka de overfordes till sinnesslOskolan, samt fOrdelningen pa
flickor och pojkar. Inte hell er har framtrader nagon skillnad av betydelse mellan flickors och
pojkars skolgang.
TABELL 7
Arskurs yid overfOr.
I :sta smaskoleklassen
2:dra smaskoleklassen
I :sta folkskoleklassen

Samtliga
40
9
11

Pojkar

Flickor
16

24

4
3

5
8

KALLA: Matriklar och in- och utskrivningsbocker med register 1895-1920, NSkA, NSA.

6. SAMMANFATTNING
Rapportens syfte har varit att forsoka ringa in de faktorer som var avgorande yid beslut om
barns placeringar pa sinnessloanstalter genom att studera Norrkopings sinnessloskolas
fOrhallande till framfOr allt sma- och folkskolan men aven bamavardsnamnden.
Sarklassundervisningen i Norrkoping visar det nara samband som fanns mellan atgarder fOr tva
skilda grupper barn, d v s barn som ansags vara vanartade respektive sinnessloa. Gemensamt
fOr bada grupperna var att de antingen inte kunde tillgodogora sig undervisningen eller ansags
ha en negativ inverkan pa densamma. Sa smaningom stravade man efter en okad differentiering
mellan dessa grupper. Det blev viktigt att poangtera att sarklasserna enbart var till for svagt
begavade barn och att de inte skulle ses som en bestraffningsatgiird. Samtidigt gjordes de
fOrsta anstrangningama att urskilja olika grader av begavningssvaghet. Med hjlilp av
skolbamslangderna avskildes 1885 de fOrsta bamen i Norrkoping som ansags vara i behov av
sinnesslovard. De skickades ivag till anstalten Johannesberg, med vilken man inledde ett langre
samarbete. Under de fOljande 15 aren skickades atskilliga bam till Johannesberg genom
skolradets fOrsorg, men om grunderna till dessa barns intagning pa sinnesslOanstalt avslOjas
ytterst litei skolradsprotokollen.
Folkskolinspekt6r Lyttkens stod bakom fOrslaget att inrlitta Norrkopings egen sinnessloanstalt
som ett externat. Detta fOrslag fick gehor ar 1900, da det blev aktuellt for andra gangen.
Lyttkens forslag avvek pa flera satt fran det resonemang som fOrdes i sinnesslovardsdebatten
pa riksniva. I denna debatt havdades att det sinnessloa bamets kontakt med sitt fOraldrahem
skulle minimeras for att varden skulle bli sa effektiv som mojligt. Lyttkens menade istallet att
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det sinnessloa barn et skulle bo kvar i sitt hem och enbart besoka sinnessloskolan pa dagarna.
Han sag detta som nodviindigt fOr att barnet skulle triinas att finna sig till rlitta i den omgivning
diir det en gang skulle klara sig sjalvt.
I den fortsatta diskussionen om sarklasserna yid Norrkopings folkskolor visade det sig att
gransen mellan vad man betraktade som sarklassmlissiga barn respektive sinnesslOa barn var
ytterst oklar. Stundom sags sinnessloskolan som en komplettering till de mojligheter
slirklassundervisningen gay och ibland beskrevs slirklasserna ha blivit onodiga efter
sinnessloskolans tillkomst. Beslut om barnens overforing till slirklassen fattades av
folkskolinspektoren efter forslag av barnets larare. Avgorande fOr beslutet skulle elevens
inhamtade kunskaper och henneslhans fOrrnaga att erhalla avgangsbetyg in om folkskolaldern
vara. Av lararna kravdes nu att de kunde identifiera olika typer av avvikelser och avskilja
barn en till den undervisning och yard de var i behov ay. I psykiatrin pagick yid denna tid en
livlig debatt om hur olika grader av begavningssvaghet skulle definieras och differentieras.
Fragan ar om stallningstagandena i denna debatt lag till grund fOr lararnas ingripanden och de
initiativ som togs till barnens avskiljanden. Forhallandet mellan sarklasserna och de dar
placerade barn ens fOrlildrar var inte konfliktfritt. Lyttkens efterfoljare pa tjansten som
folkskolinspekt6r, Johan Bager-Sjogren, menade att manga overforingar till sarklassen snarare
berodde pa att barnet fick bristande yard i hemmet an brister i barnets intelligens. Forlildrarna a
sin sida tycks ha haft en negativ installning till sarklasserna och motsatte sig ofta beslutet att
deras barn skulle placeras i sarklassen.
Skolradet anvlinde sig av skolbarnsllingderna fOr att urskilja de forsta barnen som san des ivag
till sinnessloanstalten Johannesberg. Kyrkobockernas uppgifter skulle ligga till grund fOr
upprlittandet av skolbarnsllingderna over barn i skolpliktig alder. De barn som uteblev fran
undervisningen skulle besokas i sin a hem av tillsyningsmannen, dar han skulle ta reda pa
orsaken till barnets franvaro. De uppgifter i skolbarnslangderna som kan ha legat till grund fOr
beslutet lir alltsa dels prlistens om dome om barnet och dels tillsyningsmannens bedomning yid
ett eventuellt hembesok. Sinnesslovardens koppling till folkskolan fortsatte att vara tydlig. Det
var skolradet som hade betalningsansvaret for de barn som sandes ivag till Johannesberg,
varfor beslut angaende dessa arenden fattades pa skolradets sammantraden. Efter
sinnessloskolans tillkomst var arenden som rorde enstaka barns placering hlir sallsynta pa
skolradets och -styrelsens dagordning. Detta be rod de troligen pa att Norrkopings
sinnesslOskola i egenskap av extern at inte krlivde att nagon arsavgift erlades for varje elev. Det
var darfor inte langre nOdvandigt at! lata skolradet respektive -styrelsen ta stlillning i
betalningsfragan. Pa vems initiativ ett barn anmaldes fOr undervisning i sinnessloskolan fOrblir
dock oklart. Med tanke pa hur nlira kopplad sinnessloskolans verksamhet tycktes vara till
slirklasserna lir det kanske rimligt att anta at! fOrfarandet yid overforing till respekti ve
undervisningsforrn var detsamma. I sa fall spelade folkskolinspektoren en avgorande roll yid
dessa beslut, vilket ar intressant eftersom folkskolinspekt6r Lyttkens bade var initiativtagare till
sinnessloskolans tillkomst samt ordfOrande i dess styrelse. En annan mojlighet ar att foraldrar
vande sig direkt till sinnesslOskolan eftersom ingen betalningsfraga maste IOsas fOrst.
Foraldrarnas benagenhet att anmlila sitt barn fOr undervisning pa sinnessloskolan ska dock ses
med bakgrund av vad som tidigare framkommit betriiffande foriildrarnas instiillning till
siirklasserna.
Llirarna och folkskolinspektoren var dock inte de enda som i sin profession gjorde
bedomningar av barns behov av siirskild undervisning och yard pa sinnesslOanstalt. Alia barn
som anmaldes fOr yard var tvungna att genomga en lakarundersokning, dar bade deras
psykiska och allmiinna hlilsotillstand bedomdes. Dr Hellstroms undersokningar av skolbarn i
Stockholm visade att en rad olika faktorer kunde kopplas till sinnesslohet. Hellstrom var
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intresserad bade av barnens hem- och arflighetsforhallanderi, deras uppfdrande, barnens
begavning sorn den visade sig i skolan samt deras fysiska till stand. Lakarens roll yid
bedomningen av sinnesslohet hos barn ska dock ses mot bakgrund av att ett lakarutlatande
forst kravdes nar barnet redan hade bedomts vara avvikande av nagon ann an, oftast barnets
larare i skolan.
I forsoket att ringa in motiven bakom barns placeringar pa sinnessloanstalter granskades aven
barnavardsnamndens arbete. Mellan aren 1911 och 1920 hittade jag sju fall , i vilka en
begavningssvaghet hos barnet namndes pa ett eller annat satt och i vilka barnavardsnamnden
fattade beslut om atgard. Gemensamt fdr dessa sju fall var att begavningssvagheten inte var
den egentliga anledningen till att barnet anmaldes till barnavardsnamnden. Detta och det laga
antalet fall som rorde begavningssvaghet hos barn visar att namnden inte spelade nagon
vasentlig roll yid rekryteringen av elever till sinnessloskolan. I tre av de sju fallen valde
barnavardsnamnden att placera barnet pa sinnessloskolan for en kortare eller iangre tid, medan
fyra av arendena Himnades oatgardade. Det som skilde fallen fran varandra var att de barn ,
vilkas arenden lamnades oatgardade hade hem som av barnavardsnamnden inte ansags
olampliga, medan de barn som placerades pa sinnessloskolan hade hem eller foraldrar sorn
an sags olampliga. Det laga antalet fall gor det omojligt att dra nagra slutsatser av studien, men
mojligheter for antaganden och vidare studier oppnas. Det tycks som om barnavardsnamnden
sag sinnessloskolan som en losning pa andra problem an barns sinnessldhet. I sa fall kan aven
andra faktorer an barnets begavningssvaghet varit avgorande nar beslut fattades om placering
pa sinnessldanstalt, vilket kan ha gallt inte bara barnavardsnamndens beslut. Detta resonemag
kompliceras dock ay att den som extern at ordnade yerksamheten pa Norrkopings
sinnessloskola byggde pa ett visst fdrtroende for barnens hem och deras fdraldrar eftersom
barnen vistades dar en stor del ay dygnet. Trots detta kan barnavardsnamnden ha an sett den
kontroll som sinnessloskolan hade over sina elever som en yardefull hjalp. Utifran denna aspekt
yore det intressant att studera barnavardsnamndens forhallande till som internat ordnade
sinnessloanstalter.
Undersokningen av sinnessloskolans elevklientel for aren 1900-1920 syftade till att visa vad de
pa sinnessloskolan inskrivna barnen hade gemensamt. Det visade sig att barn en i genomsnitt
var mellan 9 och 10 ar gamla nar de skrevs in, 60 procent av eleverna var pojkar och nastan
alia barn hade arbetarklassbakgrund. Konsfordelningen var representatiy aven fdr andra
sinnessldanstalter yid denna tid och forklarades av en samtida expert genom att sinnessloa
pojkar var svarare att hantera an sinnesslda flickor, varfor det skulle finnas en storre
benagenhet att lamna pojkar fdr yard pa sinnessloanstalt. Detta skulle i sa fall ocksa kunna
tolkas som ett resultat av att andra faktorer an barnens begavningssyaghet var aygorande fdr
beslutet om deras placering pa sinnessloskolan. Den stora andelen barn med arbetarbakgrund
bland de till barnavardsnamnden anmalda barnen har av forskare tolkats som del vis ett uttryck
for diskrepansen mellan medelklassens fdrestaIlningar om den goda barndomen och manga
arbetarklassbarns faktiska uppvaxt. Pa liknande satt skulle det faktum att de iagre klasserna var
overrepresenterade bland sinnessldskolans eleyer del vis kunna ses som ett resultat ay att
bedomningarna av barnen gjordes med utgangspunkt av medelklassens forestallningar om den
norrnala barndomen och det norrnala barnet. En del av fdrklaringen till att de lagre klasserna
var overrepresenterade pa sinnessldskolan kan dock sakert ocksa sokas i samhaIlsklassernas
olika benagenhet att skriya in sin a barn pa anstalt.
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BILAGA 1
1911: I
Anmalan till bamavardsnamnden gjordes av fattigvarden och gall de en ogift sommerska och
hennes barn. Det havdades att modern "tillfoljd av sjukdolll och pa gnmd darav att hon,
ehllru ofdrmogell att skaligen forsorja sig och silla fyra barn, icke ville mottaga
fattigllllderstod, sakllade mojlighet att vederborligen varda sina bam och att sarskilt ett av
dessa, .. ., genom ofardighet, bristande ta/jonnaga och intellektuell efterblivellhet yore i
storsta behov av battre omvardllad".142 Distriktslakaren tillkallades och i utlatandet skrev han
att flickan Aina "troligen pa gnllld av lUigon under fdrsta levnadsaret gellolllgangell
hjamsjukdom, ar de/s kroppsligell ofardig, sarskilt i ena benet, de/s hogeligen efterbliven i
sin andliga lItvecklillg, sa att hon ellllru fyllda 6 ar, knappt kan tala ett enda ord, att hon
dock, enligt min lIppfattnillg troligen ej ar idiot, utan atminstone till en viss grad bildbar, men
att det daifor ar en trallgande nddvandighet att hon snarast mojligt kommer under sakkllllnig
yard och ifran sitt hem, sa m)'cket mera, som hon dar tack vare modems ),tterligafattigdom
ar aven i kroppsligt avseellde ilia hallen oeh klent nutrierad".143 Skolstyrelsen sokte plats for
Aina pa Eugeniahemmet, men har mottogs hon inte, till foljd av hennes "obildbarhet".144
Istallet blev hon intagen "pa obversation i stadens sjllkhus for att darstades fa utront,
huruvida hon ehllru sinnesslO, kllllde anses bildbar och, salunda havaforutsattnillgarfor att
fa plats i skolafdr sillllesslOa".145 Pa sjukhuset gjordes bedomningen at! Aina skulle passa bast
pa asyl, varpa skolstyrelsen lat arendet ga tillbaka till fattigvardsstyrelsen. Tva ar senare
inkommer till barnavardsnamnden ett brev fri'm stadslakaren. Han skriver at! det yid de
fortli:ipande bostadsundersokningarna som hiilsovardsmyndigheten utforde hade patraffats en
familj, "hvars barn till foljd affami/jefdrsorjarells ofOnnaga att egna bamen lIodig tills),n,
S,WIGS vara sa forsllmmade, att sarskilda atgarder aro eiforderliga fdr att fdrekomma dera s
vanartande ... ".146 I lakarens brev beskrivs familjens hem i mycket negativa ordalag.
Lagenheten befanns "ytterst vanvardad, smutsig oeh ilia hallen ".147 Dessutom anmarkte man
at! barnen sprang omkring halvnakna och att "ell kastrull allvands tillllattkarl och var fylld
med IIrill oeh afforing".148 Liikaren avslutade brevet med: "Som ett af bamen tydligell ar idiot,
kommer sakerligen HalsovardSllallllldell att hvad det bamet betraffar vidtaga eiforderliga
atgarder, mell har jag hiinlled velat allmalaforhallalldet i sin helhet till
Bamavardsllamndens atgardallde. "149 Barnavardsnamndens kretsombud gjorde aterigen ell
besok hos familjen . Han rapporterade "att hittills allafdrsok att hjalpa ifragavarandefalllilj
stralldat darpa att modem, somforefolle beskedlig, men myeket illskrankt, vagrade lamna
sina barn ifrall sig oeh yore sa inllerligt fastad yid dessa att hon hotade berdva sig livet 0111
nagot av dess skulle berdvas henlle ".150 Salunda fOrblev Ainas arende oatgardat ytterligare ett
iIr. I november 1914 meddelade folskskolinspekttiren at! modern "lIumera iQtit fonna sig att pa
fdrsok illsatta hell/le i stadells sillnesslOanstalt och att helllles forhallanden darigellom
vaselltligellforbattrats".151

142Norrktipings barnavArdsnamnds protokoll med bilagor 14/31911 §8, NSsA, NSA.
143Norrktipings barnavArdsnamnds protokoll med bilagor 14/31911 §8, bilaga 3, NSsA, NSA.
144Norrktipings skolslyrelses protokoll med bilagor 2219 1911 §86, NSsA, NSA.
145Norrktipings skolstyrelses protokoll med bilagor 4112 1911 §146, NSsA, NSA.
146Norrktipings bamavArdsnamnds protokoll med bilagor 8/101913 § 46, hilaga 23, NSsA, NSA.
147Norrktipings barnavArdsnamnds protokoll med bilagor 81101913 § 46, hilaga 23, NSsA, NSA.
148Norrktipings bamavArdsnamnds protokoll med bilagor 81101913 § 46, hilaga 23, NSsA, NSA.
149Norrktipings barnavArdsnamnds prolokoll med bilagor 81101913 § 46, hilaga 23, NSsA, NSA.
ISONorrktipings barnavArdsnamnds protokoll med bilagor 7111 1913 §57, NSsA, NSA.
ISINorrktipings barnavArdsnamnds protokoll med bilagor 3111 1914 § 42, NSsA, NSA.
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1913:2
Anmalan gjordes av en smaskollararinna och gallde 13,arige Gustaf. Liirarinnan havdade att
pojkens 'fordldrar ieke pldgade arbeta oeh levde i den yllersta falligdom ".152 Gustaf beskrevs
som "synnerligt vallvardad oeh svag; all hall - ehurH ieke ididlisk- dels pa grulld av sin
ofomlaga allfasthaUa vad hallldrt dels oeksa tillfoUd av ringa skolgang oehfordldramas
j7Yllllingar frail del ena skoldistriktet till det andra yore sa efterbliven i kUlIskaper att hall
dll/IU YOre [Qngt ijrall mogell till uppj7Yllllillgfran sm&skolanfasl hall uppllatt dell alder all
hails jdlllllariga yore fdrdiga all utexamilleras ji-all skolan ... ". Dessutom meddelade liirarinnan
att Gustaf "i sakllad av fast lednillg oeh goda foredomen i hemmet syntes vara pa vdg all
forfalla dvell i sedligt avseellde".153 Ett besok gjordes i Gustafs hem varvid hans

hemfOrhallanden beskrevs som sa bedrovliga att beslut fattades att han skulle skiljas fran sitt
hem och sina foraldrar. Yid en lakarundersokning befanns Gustaf "hava myeket klen
kroppsbyggnad samt lida av hjdrtfel, blodbrist oeh kronisk tannkatarr", varfor han kom att
vardas pa sjukhus en tid. 154 Darefter fick Gustaf plats pa ett bamliem till han tillfrisknade,
varpa barnavardsnamndens vice ordfOrande ombads ge fOislag till Gustafs placering.155 Ett ar
senare antecknas i protokollet att Gustaf var inskriven i sinnessloskolan och utackorderad till
enskilt hem.156
1913:3 157
Anmalan till barnavardsnamnden gjordes av folkskolinspektOren. Arendet gall de 17 -ariga Erika
som inte fick lov att stanna kvar i sitt fosterhem, till vilket hon hade utackorderats av
barnavardsnamnden. Namnden trodde att det skulle bli svart att hittil ett nytt fosterhem at
Erika eftersom hon pga "ofdrdighet, svaghet oeh psykisk efterblivellhet ieke kUllde anvdlldas
till arbete ". Pa grund av detta och "i allseellde till att modem livligt atstwldade att sjdlv fa
varda sill doller oeh Ilumera syllles hava bdllreforutsdllllillgar ddrtill" beslOt namnden at!
Erika skulle fa bo hos sin mor.
1915:4
Anmalan gjordes av fattigvardsstyrelsen och gallde 9-arige Holger, over vilken fOraldrarna inte
pastods ha nagon kontroll. Anledningen till anmalan var att Holger "trots erhilUlla varnillgar
fortsdller all bet/la oeh oloj7igt vistas utom hemmet".158 Barnavardsnamndens ombud beskrev
fOraldrarna som "vdlmellallde oeh Ilyktra", men menade att de "pa grulld av ytterlig fattigdolll
oeh svag begavllillg sYlltes ofonlloglla all sorja for SOil ells yard oeh uppfostrall ".159 Holgers
lararinna meddelade att han hade skolkat mycket, men att han nu battrat sig samt att "hall
ehuru bildbar i illtellektueUt avseellde, forefoUe otillrdklleiig for silla handlillgar".160
FolkskolinspektOren meddelade att Holgers aldre bror hade ''foretett liknande symptom" under
sin skoltid och nu "till foUd av sinnessldhet Yore intagen i sinnessldanstalt".161 Harpa beslot

bamavardsnarnnden att inhamta liikarutlatande angaende pojkens "sinnesbeskaffenhet". Holger
skrevs sedan in pa sinnesslOskolan fOr observation och ski Ides [ran hemmet fOr att istallet vistas
pa fattigv:irdens barnasyl.162 Fran sinnesslOskolan meddelades efter ungefiir en manad at!
Holger "ieke visat tecken till inteUektuell abnonnitet, samt att observationstidell dnllu yore for
152Norrktipings barn.vardsniimnds protokoll med bit.gor 2711 t9t3 §7, NSsA, NSA.
153Norrktipings barn.vardsniimnds protokoll med bit.gor 2711 1913 §7, NSsA, NSA.
154Norrktipings barn.vardsnamnds prolokoll med bilagor 14/41913 §24, NSsA, NSA.
155Norrktipings barn.vardsnamnds prolokoll med bil.gor 7/11 1913 §65, NSsA, NSA.
156Norrktipings barn.vardsnamnds protokoll med bil.gor 3/11 1913 §50, NSsA, NSA.
157Norrktipings barn.vardsnamnds protokoll med bil.gor 2711 1913 §11, NSsA, NSA.
158Norrktipings bam.vardsniimnds protokoll med bit.gor 3/21915 §6, NSsA, NSA.
159Norrktipings barn.vardsnamnds protokoll med bitagor 3/21915 §6, NSsA, NSA.
160Norrktipings bam.vardsnamnds protokoll med bit.gor 3/21915 §6, NSsA, NSA.
161Norrktipings bam.vardsniimnds protokoll med bil.gor 3171915 §6, NSsA, NSA.
162Norrktipings barn.vardsniimnds protokoll med bil.gor 3/21915 §6, NSsA, NSA.
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kort for att det skulle med /Uigon visshet klmlla sagas hllrllvida hails skolkaktighet yore all
tillskriva moralisk defekt".163 Ett knappt ar senare aterfOrdes han till folkskolan fOr att "dar
bliva yllerligare observerad".164 I juli 1916 anmalde folkskolinspekt6ren att Holger "genom
sin moders illjlytande IIpprepade ganger skolkat fran skolan ".165 Han bodde nu pa ett

upptagningshem och fnin detta sades han ha rymt atskilliga ganger. Malet for
barnavardsnamnden var att hitta ett lampligt barn hem at Holger, men nar man i borjan av
september fortfarande inte hade funnit en plats at honom beslots det att han "sklllle kvarsfanlla
i IIpptagningshemmet oeh om mojligt sysselsstillas i sinnesslOallsralten, illlilldess lampligt
fosterhem palandet kllllde beredas honom ".166 Slutligen fann man ett fosterhem at Holger men

yid 13 ars alder var han tvungen att lamna detta och skrevs ater in i folkskolan och pa
upptagningshemmet. Ett nytt fosterhem skaffades, men inte hell er har fick han stanna. Orsaken
var enligt bamavardsnamnden "art Holger pa grllnd av wzdemzalig begavning iekefomzadde
forsorja sig sjalv", varfor han fosterfar inte kunde ha honom kvar. For att Holger skulle fa
fortsatt utbildning i jordbruksgoromal beslot man att ge fosterfadem ersattning.
1915:5 167
Anmalan till bamavardsnamnden gjordes av fattigvardsstyrelsen med bifogad polisrapport.
Arendet gallde tva flickor, 13 respektive 9 ar gamla, som hade patraffats ute pa stan yid halv
fyra-tiden pa morgonen och som hade uppgivit att de sovit i en hotellvestibul. Efter ett
hembesok meddelade barnavardsnamndens kretsombud att den aldre flickan "forefolle
efterblivell oeh mindre begavad" och troligen hade latit sig fOrledas av sin kamrat. Flickans
lararinna meddelade att hon "i skolan ieke givit anledning till annan anmarkning an art hon pa
sista tiden varit mindre jlitig ". Flickans moder besk.revs som "skotsam oeh bekymrad" over det
intraffade och arendet avsk.revs efter det att fOraldrarna hade blivit varnade.
1916:6 168
Anmalan gjordes av fattigvardsstyrelsen och det ar nagot oklart vad anmalan egentligen gall de.
De anmalda fOraldrarna levde atskilda och hade delat upp bamen mellan sig. Alia barn ens
larare hordes i arendet och betraffande 14-arige Henrik meddelades att "hall tillfoljd av dovhet
oeh illlellektuell wzdermalighet ieke klllllzat tillagna sig IlIZdervisnillgen, men for ovrigt ieke
givit anledlling till alllnarkning ". Eftersom bamavardsnamndens kretsombud inte fann nagot

av barnen vare sig vanartat eller sedligt forsummat lat man saken bero.
1920:7 169
Anmalan gjordes av stadsfiskalen och gallde tva pojkars "okylllzesskjllfning a stadens gamla
kyrkogard". Pojkarna hade med ollonpistoler skjutit pa blomvaser som de hade stallt upp som
mal pa gravgardarna. Pojkarnas larare hordes och om den ene pojken, Axel, meddelades att
han "vore snail oeh skotsam i skolan, men sa svagt begavad att hall sannolikt icke haft klart
for sig det orarta i sirt ifragavarande tilltag ". Axel gick i sarklassen och det meddelades att
"han haft svart att folja med i sina amnen; art han emellertid kunde lasa oeh skriva ".

Hembesok gjordes och eftersom pojkarna var angerfulla och fOraldrarna lovade att ha battre
tillsyn over sina barn avsk.revs arendet efter det att bada familjerna hade varnats.

163Norrkopings barnavArdsniimnds
164Norrkopings barnavArdsniimnds
z6SNorrkopings barnavArdsniimnds
Z66Norrktlpings barnavArdsniimnds
t67Norrktlpings barnavArdsniimnds
168Norrkopings barnavArdsnamnds
169Norrkopings barnavArdsniimnds

pro1okoll
protokoll
protokoll
protokoll
protokoll
protokoll
pro1okoll

med bilagor 22/31915 §19, NSsA, NSA.
med bilagor 2511 1916 § 12, NSsA, NSA.
med bilagor 1317 1916 §60, NSsA, NSA.
med bilagor 8/9 1916 §78, NSsA, NSA.
med bilagor 26/31915 §29, NSsA, NSA.
med bilagor 2151916 §39, NSsA, NSA.
med bilagor 19111 1920 §63 samt bilaga 28, NSsA, NSA.

The Department of Child Studies
Linkoping University hosts an interdisciplinary Institute of Advanced Study
known as the Institute of Tema Research. The Institute of Tema Research is
divided into five separate departments, each of which administers its own
graduate program, and each of which conducts interdisciplinary research on
specific, though broadly defined, problem areas, or "themes" (lema in Swedish,
hence the name of the Institute). The five departments which compose the
Institute of Tema Research are: the Department of Child Studies (Tema B), the
Department of Health and Society (Tema H), the Department of
Communication Studies (Tema K), the Deparhnent of Technology and Social
Change (Tema T), and the Department of Water and Environmental Studies
(Tema V).
The Department of Child Studies was founded in 1988 to provide a research
and learning environment geared toward the theoretical and empirical study of
both children and the social and cultural discourses that define what children
are and endow them with specific capacities, problems, and subjectivities. A
specific target of research is the processes through which understandings of
'normal' children and a 'normal' childhood are constituted, and the roles that
children and others play in reinforcing or contesting those understandings. The
various research projects carried out at the deparhnent focus on understanding
the ways in which children interpret their lives, how they communicate with
others, and how they produce and/or understand literature, language, mass
media and art. Research also documents and analyses the historical processes
and patterns of socialization that structure the ways in which childhood and
children can be conceived and enacted in various times, places and contexts.

Department of Child Studies
Linkoping University
58183 LINKOPING
SWEDEN
Tel: +46 13 28 10 00
Fax: +46 13 28 29 00

