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■  »Läkare bortom förståelse och insikt.
Sinnesslövårdens framväxt skedde utan
läkarnas stöd«. Så lyder rubriken på
Karl Grunewalds tänkvärda historiska
översikt i Läkartidningen 13/2007 (si-
dorna 1069-72), med en liknande for-
mulering på omslaget.

Rubriken ger intrycket att läkarnas oför-
ståelse för de utvecklingsstörda gäller
hela vårdhistorien, dvs även tiden innan
de arvshygieniska tankarna slog rot i
läkarkåren i början av 1900-talet. I den
löpande texten nämns inte denna tidiga
historia, men två av illustrationerna
(med bildtexter) är från 1800-talet, vil-
ket tycks bekräfta att det mycket negati-
va omdömet om läkarna gäller även äld-
re tid. 

Grunewald har tidigare skrivit en bok
med en mer heltäckande historik över
vården av utvecklingsstörda.  Han näm-
ner där några läkare vid namn, men ing-
en anges ha haft positiv betydelse för
själva vården [1]. Det kan därför vara av
intresse att komplettera Grunewalds
framställning genom att uppmärksam-
ma några läkare som gjorde värdefulla
insatser under »sinnesslövårdens fram-
växt«.

År 1868 gjordes ett upprop och en lands-
omfattande insamling för att förbättra
de usla förhållandena för de utveck-
lingsstörda. Man vände sig särskilt till
»den aktade svenska läkarekåren« och

tvivlade inte på att man skulle »från det-
ta håll erhålla allt det stöd, som endast
det sakkunniga omdömet är i stånd att
lämna« [2]. 

Överst bland uppropets underteckna-
re stod professorn i psykiatri i Uppsala
Gustaf Kjellberg (1827–1893). Uppropet
ledde till att
Föreningen
för sinnesslöa
barns vård
bildades 1869,
med Kjellberg
som ordfö-
rande ända
till sin död
1893. Hans
första två
efterträdare
var läkare:
med dr Adolf
Grape och där-
efter profes-
sorn i neurolo-
gi Frithiof
Lennmalm [3].

Kjellberg
var en före-
gångsman både inom psykiatrin och vid
tillkomsten av vård och utbildning av
utvecklingsstörda [4]. Tidigt publicera-
de han en lång uppsats om utvecklings-
störda och deras förutsättningar för ut-
bildning, vilken bland annat grundades
på omfattande utlandsstudier. Här
skrev han: »Om endast en ringa del af de

Även läkare gjorde viktiga
insatser i sinnesslövården

Skolan för sinnesslöa barn på Norrtullsgatan i Stockholm var den första i sitt slag i Sverige. In-
till skolan (som revs på 1930-talet) uppfördes senare Allmänna barnhuset (Norrtulls sjukhus).
Träsnitt av Emil Westerberg i årsberättelsen för Föreningen för sinnesslöa barns vård 1881.
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medel, som villigt offras på flärdens, få-
fängans och de sinnliga njutningarnas
talrika altaren, skulle tillvaratagas för
de värnlösas hjälp, så behöfde icke nå-
gon ungdom uppväxa utan vård, icke
ens de af naturen mest vanlottade« [5].

Föreningen för sinnesslöa barns vård
kunde redan 1870 öppna Sveriges första
egentliga skola för utvecklingsstörda
barn på Norrtullsgatan i Stockholm.
Den stimulerade till öppnandet av and-
ra skolor i landet (i samtliga fall inter-
natskolor), och Kjellberg utsågs av eck-
lesiastikministern till inspektör för des-
sa. Även efterträdarna i denna roll var
läkare. Bland dem märks medicinalrå-
det Georg Schuldheis, som var inspektör
1900–1909 och gjorde mycket för att
förbättra förhållandena för de sinnes-
slöa [6, 7].

Skolan på Norrtullsgatan hade redan
från början en egen läkare. Den förste
var Gustaf Kjellbergs bror, barnläkaren
Adolf Kjellberg, som senare blev profes-
sor i pediatrik. Till de mest engagerade
efterträdarna hörde Sigurd Lovén
(1849–1888), som skrev inkännande
fallbeskrivningar i de tryckta årsberät-
telserna och lade fram ett då framsynt
förslag till reformer med ökade insatser
av landstingen och staten [3, 8]. 

Det kan knappast betvivlas att det låg
en äkta humanitär inställning bakom de
nämnda läkarnas insatser. Det gäller
sannolikt också stadsläkaren Haqvin
Sylvén i Skövde, som svarade för läkar-
vården vid ett av de allra första »idiot-
hemmen«, och efter honom de andra
läkare som var knutna till de tidiga in-
stitutionerna för sinnesslöa i Sverige.

Föreningen för sinnesslöa barns vård
startade och drev även ett flertal andra
institutioner. Man ordnade också
»abnormmöten«, där läkare brukade
medverka.

Skolan vid Norrtullsgatan blev inte bara
ett föredöme för alla de sinnesslöskolor
som inrättades i Sverige utan fungerade
också i flera avseenden som en riksan-
stalt. Här startade man dessutom ut-
bildning av såväl sinnesslölärare (lan-
dets enda till 1947) som sköterskor för
vård av utvecklingsstörda.

År 1911 flyttade skolan till Slagsta, och
den engagerade och personliga verk-
samheten torde ha fortlevt även där-
efter. Samtidigt förföll många andra in-
stitutioner till passivitet, på det sätt som
Karl Grunewald beskriver. Grunewald
nämner i sin artikel tre läkare som posi-
tiva undantag – som »sökte och såg det
sinnesslöa barnets potential till utveck-
ling«. Det är kanske ingen tillfällighet

att två av dem var knutna till skolan i
Slagsta under inte mindre än fyra de-
cennier. 

Alfhild Tamm, Sveriges första kvinnli-
ga psykiater, var sålunda skolans läkare
1914–1928, följd av Alice Hellström till
sannolikt 1953. Hennes bearbetning av
Terman–Merrills intelligenstest var
länge Sveriges mest använda [3]. Skolan
i Slagsta övertogs 1951 av Stockholms
stad. Den social-, medicin- och arkitek-
turhistoriskt intressanta huvudbyggna-
den revs tyvärr kort efter skolans ned-
läggning 1973. 

Förhållandena för de utvecklingsstörda
har förbättrats på ett sätt som initiativ-
tagarna till Föreningen för sinnesslöa
barns vård knappast kunde föreställa
sig. De stora vårdinstitutionerna har
kunnat stängas och de utvecklingsstör-
da integreras i samhället, inte minst
tack vare Karl Grunewalds mångåriga
och beundransvärda insatser. 

Föreningen fortlever i form av Stiftel-
sen Sävstaholm, och den har fortfarande
en uppgift att fylla. Den ger dels bidrag
till forskningsprojekt och utvecklings-
arbete – högsta belopp är nu 400 000
kronor per år för doktorander, dels
pengar till utbildning och vård av ut-
vecklingsstörda. 

Föreningens förste ordförande, läka-
ren Gustaf Kjellberg, ivrade framsynt
för medicinsk, pedagogisk och psykolo-
gisk forskning gällande de utvecklings-
störda. Stiftelsen Sävstaholm kan sägas
verka i hans anda. 
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