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Prolog

När jag som barn blev bekant med Tord på 1950-talet satt han på 
sin trehjuliga cykel nere vid stora landsvägen mitt i byn. Det var 
vår träffpunkt och inte sällan befann han sig mitt i skaran av 

människor som stod och pratade eller satt på vägräcket. Han var annorlun-
da men ändå till synes med i gemenskapen. Varför han inte kunde gå som 
andra reflekterade jag inte över den gången. Men Tord hade Cerebral Pares 
eller bensvaghet som han själv sa då jag per telefon intervjuade honom 35 
år senare. Han kunde med en viss möda gå kortare sträckor på krokiga ben 
stöttade av långskaftade skor med kraftiga skenor. Hans diagnos var okänd 
för mig och jag hörde aldrig att Tord kategoriserades med någon beteck-
ning. Han var kort och gott Tord. 

Hur samhället har kategoriserat människor och konsekvenserna av 
dett a har betydelse för hur livet kan komma att gestalta sig. Både den som 
är föremål för kategorisering och forskaren som använder dem i sitt arbet e 
kan bli kategoriernas fångar. Ett motsatt problem speciellt i forskning är 
otydligheten i de begrepp som används. Vi kan dock inte avvara orden, de 
språkliga beteckningarna, de är oundgängliga för att vi ska förstå omvärl-
den och kunna kommunicera med varandra i det vardagliga umgänget och 
inom vetenskapen. 

Jag lärde känna Tord och vi hade ett visst utbyte av varandra då jag kun-
de få åka bakpå hans trehjuling och i gengälld kunde jag skjuta på i uppförs-
backarna. Själv hade jag ingen cykel vid denna tid så jag uppskattade åktu-
rerna med Tord. Mycket mera minns jag inte av vårt umgänge. Vi var inga 
lekkamrater och jag såg honom aldrig med någon kamrat, han var mest en-
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sam och samtidigt synlig i byns kollektiv. När det var bio i Folkets Hus på 
söndagarna fanns han alltid med. Tord var som jag uppfattade det knappast 
utsatt för bybornas missaktning, snarare beklagande och likgiltighet. Däre-
mot var han särbehandlad av samhället. Han gick inte i skolan med oss an-
dra. Egendomligt nog var det inte obligatorisk skolgång för barn med ned-
satt rörelseförmåga före 1962. Flertalet med nedsatt rörelseförmåga fick ändå 
sin undervisning vid vanföreanstalterna, motsvarande den tidens folkskola 
plus en yrkesutbildning till exempel till skomakare, bokbindare, skräddare 
och sömmerska (Wallin 1993, Holme 1996, Axelsson 2004). 

När jag tänker på Tord uppstår frågan om inte vanföreanstalterna blev 
ett hinder för integrering i den vanliga skolan och i samhället, i alla fall 
för dem med begränsade funktionsnedsättningar. Fysiskt funktionshindra-
de var inte välkomna i folkskolorna och hamnade ibland som Tord också 
utanför vanföreanstaltens omsorg. Av misstag hade Tord placerats vid ett 
skolhem för barn med nedsatt inlärningsförmåga (utvecklingsstörda) där 
han blev kvar i två år innan det upptäcktes att det var fel plats för honom. 
Han skickades åter hem men fick inte gå i den vanliga skolan. Den enda 
undervisning Tord fick i byn var av en lärare som under fyra år gav honom 
några timmars hemundervisning i veckan, det var allt. Tord var vid 47 års 
ålder fortfarande frustrerad och besviken över detta.

Men också Tord hade fått några fina år då en läkare övertalade honom 
att gå på kurs och utbilda sig vid Sommarsol i Vejbystrand (en rehabilite-
ringsanläggning). Där blev han kvar i tre år och lärde sig lödning och elek-
triskt arbete samt fick möjlighet att ta körkort. ”De var de bästa åren i mitt 
liv” säger Tord (Olsson 1983:36f ). Men något arbete fick han inte. 

 Vad är det som gör att vi upptäcker den andres annorlundaskap eller 
vårt eget och vad kan det få för betydelser? Vad får oss att närma oss den 
andre eller att undvika honom eller henne och i sämsta fall bidra till diskri-
minering och utanförskap? Hur skapas föreställningar om normalitet och 
avvikelser och vilka konsekvenser kan detta få för individer och grupper? 
Det är några tankar som följt mig i mitt forskningsarbete om föreställning-
ar och utsagor om personer med nedsatt funktionsförmåga. 

På samma sätt som Tord drog till sig mitt intresse när jag var barn 
har de historiska källornas enskilda individer inspirerat mig att ta reda på 
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mera. Hur levde till exempel ”halta Elin” och Christopher som kategorise-
rades som både ”döv, vettlös och tokot” i början av 1600-talet (Hall 1938). 
Det är inte mycket vi får veta om dessa personer mera än att de var fatti-
ga och beroende av anhöriga och allmosor för sin överlevnad. I källorna 
träder de med lite fantasi ändå fram som levande subjekt, ofta med en be-
teckning på en skada/funktionsnedsättning kopplat till sitt namn likt Elin. 

I källorna framträder personer med funktionshinder mer eller mindre 
tydligt. Krymplingen Mathias Larsson Skönberg (född 1760) som levde på 
hospitalen i Söderköping och Vadstena framstår i beskrivningen av hans liv 
på ett sätt som även i dag är igenkännbart och begripligt för en modern män-
niska. Han hade samma grundläggande behov som människor av i dag och 
även förmågan att ge uttryck för sina tankar, däremot inte sociala, kulturel-
la eller ekonomiska resurser att förverkliga dem då han kom från fattiga för-
hållanden. På mitt rum har jag sedan början av 1980-talet en bild av Mathias 
som gör honom till ett levande subjekt med sina ”brinnande ögon”. För mig 
har han varit en ständig inspirationskälla för att arbeta vidare. 

Också Per i Vallentuna särskiljer sig i 1700-talets material som ett levan-
de subjekt, ett exempel på en man som klarade av vardagslivet som blind 
på ett värdigt sätt. Han var en respekterad man som väckte nyfikenhet och 
förundran hos några av samhällets lärda vilket gett oss ett fylligt källma-
terial. I berättelsen om Mathias, Per och andra personer med funktions-
hinder framträder också 1700-talets vetenskapliga diskurs i synen på funk-
tionshindrade. Föreställningen om människan som formbar, användbar 
och en outnyttjad samhällsresurs blir nu allt tydligare. På 1800-talet ledde 
det bland annat till filantropiska och statliga åtgärder för organiserad un-
dervisning och yrkesutbildning av funktionshindrade.

Även den blinda Charlotta Seuerling (1782–1828) vill jag nämna som ex-
empel eftersom hon länge funnits med mig. Hon var dotter till en teaterdi-
rektör som reste runt i landet med sitt sällskap. Hon kom att få en alldeles 
speciell betydelse för etableringen av den första specialskolan för funktions-
hindrade i Sverige, Institutet för Blinda och Döfstumma i Stockholm. Genom 
att ställa krav på att få undervisning, trots sin blindhet från barndomen, bi-
drog hon till att också andra kunde få samma möjlighet. Den man som skul-
le genomföra projektet att etablera en speciell utbildningsanstalt, eller insti-
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tut, var protokollsekreteraren Pär Aron Borg (1776–1839) som Charlotta sök-
te upp för att få enskild undervisning i musik 1806/1807. Borg var en av fle-
ra aktörer och entreprenörer under 1800-talet vilka såg till den enskilda män-
niskans behov men också samhällsnyttan. Han var starkt påverkad av upp-
lysningens idéer om människan, vetenskapen och humanismen. 

Tord som jag började berätta om glömde jag under 1960-talet. Jag lär-
de inte heller känna någon enda person med funktionshinder förrän på 
1970-talet, då som aktiv inom handikapprörelsens organisationer. Så små-
ningom väcktes också min nyfikenhet för människors levnadsvillkor i det 
förflutna. Utan att romantisera problemen med funktionsnedsättningar, 
inte sällan nog så plågsamma för drabbade och anhöriga, vill jag betona 
de lärorika möten jag under åren haft med människor inom handikapprö-
relsen. Utan tvekan är det i mötet med andra man lär sig mest om funk-
tionshindrens innebörd, problem och framför allt möjligheterna att över-
vinna problemen.
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Inledning

När avhandlingsarbetet påbörjades vid mitten av 1980-talet fanns 
få vetenskapliga studier om synen på människor med funktions-
hinder publicerade. Kunskaperna var små om föreställningarna, 

de praktiska konsekvenserna och innebörden av att leva med nedsatt syn-, 
hörsel-, rörelse- och förståndsförmåga eller psykisk sjukdom under tidigare 
århundraden. I dag är det annorlunda och ett flertal studier har publicerats 
i Sverige som berör den tidsperiod och det historiska perspektiv denna av-
handling omfattar. En liknande utveckling har skett i andra länder. Handi-
kapphistoria (Disability history) har blivit ett flervetenskapligt forsknings-
fält med historiker, etnologer, pedagoger, sociologer, medieforskare m.fl., 
där varje disciplin bidrar med sina ämneskunskaper och perspektiv (Sö-
der 1978, 84, Qvarsell 1982, Eriksson 1989, Förhammar 1991, Ingrid Olsson 
1999, Holme 1996, Bengtsson 2005). 

Det är i detta sammanhang min avhandling skall läsas. Att arbetet på-
gått under en lång tidsperiod med flera avbrott har påverkat slutresultatet. 
De första versionerna dominerades av ett kulturhistoriskt perspektiv och 
har arbetats om och fördjupats analytiskt allt eftersom nya begrepp till-
kommit. Fortfarande är det en avhandling där källmaterialet getts stort ut-
rymme och får tala direkt till läsaren genom berättelser och citat. 

1
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Syfte och frågeställningar

Avhandlingen har två övergripande och sammanhängande syften. För det 
första undersöks dominerande föreställningar om nedsättningar i funk-
tionsförmågan beträffande hörsel, syn och rörelseförmåga, till en del även 
nedsatt förståelseförmåga, som dessa kommit till uttryck i vetenskapliga 
artiklar, i folkliga sägner samt inom den framväxande utbildningen och 
omvårdnaden. Samtidigt vill jag belysa hur livet gestaltade sig för enskil-
da personer med funktionshinder när det gällde självförsörjning, oberoen-
de och beroende av andra: anhöriga, lokalsamhället, de filantropiska orga-
nisationerna och staten. 

Föreställningar och praktiker innefattar varandra samtidigt som de ock-
så kan åtskiljas. Berättelser om något och de direkta upplevelserna genom 
kropp och sinnen är två olika men sammanhörande aspekter (se Feldman 
1991). Föreställningar om människor och grupper kommer till uttryck i tal 
och berättelser men innefattar inte alltid någon egen upplevelse av det fe-
nomen det omfattar. De utgör ändå en förutsättning för formuleringen av 
säråtgärder (de los Reyes 2005:236).

Undersökningsperioden sträcker sig över tre århundraden, 1700- 1800- 
och 1900-talen, varför endast några nedslag har gjorts vid olika tidsperio-
der med fokus på speciella historiska brytpunkter. De övergripande frågor-
na som diskuteras i avhandlingen är:

• Hur har utsagorna om personer kategoriserade som funktionshindra-
de formulerats och kommit till uttryck?

• Vilka problem och möjligheter uppmärksammades och vilka föränd-
ringar ville politiker och andra aktörer genomföra?

• Vilka konsekvenser fick utsagorna i praktiken för enskilda individer 
och grupper? 

Studien utgår från skilda källmaterial och funktionshinder, varför frågor-
na ställs något olika i respektive kapitel. De första tre kapitlen efter denna 
inledning är en bearbetning av min licentiatavhandling från 1999 (inte ti-
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digare publicerad i bokform).1 Dessa kapitel handlar om tidsperioden 1750 
–1820 (Olsson 1999). I den här avhandlingen tillkommer ytterligare en un-
dersökning, som omfattar slutet av 1800-talet fram till 1930. 

Kapitel två handlar om folkliga synsätt på funktionshindrade, till ex-
empel om det mycket annorlunda barnet som inte utvecklades normalt, 
den så kallade bortbytingen, samt föreställningar om lytens uppkomst. I 
det tredje kapitlet presenteras 1700-talets vetenskapliga uppfattningar om 
personer med funktionshinder, med den tidens begrepp krymplingar, döv-
stumma och blinda. Berättelser om några individuella levnadsöden utgör 
en viktig del av källmaterialet. Även om det inte är möjligt att dra någon 
skarp gräns mellan vetenskapliga och folkliga föreställningar och förkla-
ringar till förekomsten av funktionshinder har jag här valt att försöka skil-
ja dessa synsätt åt. 

I det fjärde kapitlet, som tidsmässigt rör 1800-talets första årtionden, 
behandlas den organiserade utbildningen i Sverige av personer med funk-
tionshinder. Utbildningen omfattade till en början enbart blinda och döv-
stumma. Här ställer jag även frågan: Vilka gamla eller nya föreställning-
ar och samhällsfaktorer möjliggjorde etableringen av en speciell utbildning 
för döva och blinda vid denna tid och hur gick detta till i praktiken?

Kapitel fem behandlar den så kallade ”blindsaken”, det vill säga dis-
kursen om synskadade/blinda, men också deras vardagsverklighet och lev-
nadsförhållanden. Under det sista årtiondet av 1800-talet och början av 
1900-talet hade utbildning och yrkesträning av personer med funktions-
hinder fått en fast organisatorisk form för dem som ansågs vara arbetsföra. 
Ledande aktörer inom synskadeområdet ville nu veta hur resultatet blivit 
av undervisning och yrkesutbildning varför man initierade en omfattande 
rese- och inspektörsverksamhet. Den fråga ledarna för blindsaken ställde 
sig är också min: I vilken grad kunde blinda/synskadade försörja sig själva 
med den yrkesutbildning de fått vid blindskolorna? 

Medlet som valdes av de ansvariga för att få svar på frågorna blev inspek-
tionen. Blindinspektörerna, eller reseinspektörerna som de kom att kallas, 

1 Avsnittet om folkliga föreställningar har tidigare publicerats i Tideman, 
Magnus (2000) red., Handikapp, synsätt, principer, perspektiv. Lund: Stu-
dentlitteratur.
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utgjorde den förmedlande länken mellan enskilda synskadade i landet, le-
darna för blindas utbildning och företrädarna för de filantropiska organi-
sationerna på området, ”blindvännerna” eller ”skyddsvännerna”. Också de 
blindas egna organisationer fick ta del av de rapporter som inspektörerna 
lämnade och blev därmed delaktiga i diskursens (”blindsakens”) konstruk-
tion och åtminstone delvis också ansvariga för de praktiska konsekvenserna. 

Två perspektiv påverkar de frågor som ställts. Det ena är samhällsper-
spektivet som gäller strukturella förhållanden och det andra är det indivi-
duella dagliga livets möjligheter och begränsningar. Inom internationell 
handikappforskning har det förts en diskussion om vilket av perspektiven 
som bör framhävas. De mer samhällsinriktade är kritiska mot ett alltför in-
dividcentrerat synsätt som döljer förtryckande strukturer, medan de indi-
vidorienterade å sin sida menar att det strukturella perspektivet osynliggör 
individen (se Barnes & Mercer 2000, Oliver 1990). 

Det behöver dock inte råda någon absolut motsättning mellan dessa 
perspektiv. En brygga mellan dem skulle kunna vara det miljörelativa be-
greppet som i Sverige fick ett starkt genomslag på 1970-talet. Det innebär 
att man studerade både individen och den omgivande miljöns betydelse i 
form av fysiska hinder, attityder och bemötanden. För mig som etnolog är 
det otänkbart att studera funktionshinder som ett samhällsfenomen utan 
att synliggöra individen, vad enskilda personer upplever och hur de reflek-
terar kring sina levnadsförhållanden.

Utgångspunkter och perspektiv

Även om detta i första hand är en handikapphistorisk dokumentation har 
jag under arbetets gång genom åren låtit mig påverkas av flera olika teore-
tiska perspektiv och begrepp. För mig som för många andra handikapphis-
toriskt intresserade har Michel Foucault (1974/1993) varit en inspirations-
källa. Hans texter om diskurs, makt och vetande och inte minst discipline-
ring har varit av betydelse för förståelsen av källmaterialet även om jag an-
vänder hans begrepp tämligen odogmatiskt. 
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Det var framförallt boken Övervakning och straff (1974/1993), om dis-
ciplineringen av individer, som berörde mig starkt då jag läste idéhistoria 
vid slutet av 1970-talet. Den fick mig att se hur disciplineringstekniker an-
vänds överallt där det finns människor och institutioner.2 Nu är ju inte dis-
kursanalys en homogen samling idéer, men gemensamt för dem är att de 
handlar om ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett ut-
snitt av världen” (Winther Jørgensen & Philips 2000:7). Det är sådant ”ta-
lande” jag undersöker i mitt källmaterial, som består av texter av olika slag 
och som innehåller beskrivningar, berättelser och utsagor. En annan defi-
nition av diskurs som också passar för mitt syfte är att se den som ”en spe-
cifik uppsättning idéer, koncept och kategoriseringar som produceras och 
transformeras genom vissa praktiker och som ger den fysiska och sociala 
verkligheten mening” (Hajer 1997:44, i Falkengren 2005:63).

Genom dessa två sätt att använda diskursbegreppet vill jag studera sy-
nen på funktionshindrade dels genom de värderingar, normer, föreställning-
ar och kunskaper som har kommit till uttryck hos olika aktörer, dels genom 
de praktiker, handlingar och fysiska förhållanden som de berördes av. 

Avhandlingens titel, Omsorg och kontroll, är vald för att fästa uppmärk-
samheten på en central spänning i mitt material om funktionshindrade. 
En genomgående fråga är vilka som har tolkningsföreträde och kan beslu-
ta i frågor som blir avgörande för människors frihet, beroende och levnads-
förhållanden. Det bör betonas att makt är ett mångtydigt och komplicerat 
begrepp (Grape 2001:30f ) som jag använder med viss försiktighet. Hanna 
Arendt är en av dem som menar att makt aldrig finns hos en enskild per-
son utan stöd från andra, makten ingår alltid i ett kulturellt och socialt 
sammanhang, i en struktur (Arendt 1970:44, Luces 2005:32). 

Foucaults icke-hierarkiska syn på makt undviker att göra funktions-
hindrade till enbart offer, varje individ har möjlighet att göra motstånd. I 
praktiken är dock de hierarkiska strukturerna och makten i stort och smått 
närvarande överallt i samhället. Ett sådant exempel visar sociologen Gerd 
Lindgren i en studie av yrkesgrupper vid ett sjukhus. Hon betonar att 

2 Kritiker av Foucaults makt- och diskursperspektiv menar dock att det riskerar 
att osynliggöra människors konkreta liv och erfarenheter (Balslev Wingender 
1992:25, Bengtsson 2005, Gustavsson 2004).
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människan är både subjekt och objekt och att vi ofta försvarar våra positio-
ner även då dessa är underordnade, i hennes exempel handlar det om sjuk-
sköterskor, undersköterskor och läkare. Hon skriver att ”Vi är både subjekt 
och objekt, präglade av samhället samtidigt som vi präglar det” (Lindgren 
1992:14). Människor som befinner sig lågt i hierarkin kan också acceptera 
sin plats utan att göra motstånd. 

I Georg Drakos etnologiska avhandling Makt över kropp och hälsa 
(1997), som handlar om leprasjuka i Grekland, skriver han om deras kamp 
om makten över sin egen kropp och sjukdom gentemot den medicinska 
diskursen och läkarna. Mitt historiska källmaterial tillåter inte en sådan 
närvaro och direkt kontakt med agerande individer. Så långt det är möj-
ligt försöker jag ändå tolka och ge röst åt personer med funktionshinder. 

Drakos använder två analytiska begrepp, som jag finner användbara i 
min studie: ”maktpraktiker” och ”makttekniker”. Det första handlar om vad 
människor gör ”för att utöva makt, medan makttekniker syftar på olika tek-
niker som möjliggör maktutövandet” (Drakos 1997:23). Exempel på makt-
praktiker när det gäller funktionshindrade är vetenskapen och experternas 
ökade roll i uppfostran, utbildning, vård och omsorg. Till makttekniker-
na räknar jag bland annat pedagogiska metoder, men också disciplinering-
en och kontrollen av enskilda personer och grupper med funktionshinder.

Maktpraktiken är med Foucaults synsätt riktad både mot själen (inter-
naliseringen) och mot kroppen som ett ”politiskt kraftfält”. Han mena-
de att maktförhållandena har grepp om kroppen, ”omger den, etiketterar 
den, dresserar den, plågar den, tvingar den att arbeta, att delta i ceremo-
nier, att avge vissa tecken” (Foucault 1974/1993:35). Tvång och aga är mer 
synliga former för disciplinering och makttekniker i Foucaults mening. 
Annars talar han om makten som i huvudsak ”osynlig”, något som genom-
strömmar hela samhället. 

Maktutövningens tekniker varierar och behöver inte ske genom direkt 
våld eller tvång. Olika organisationer och institutioner för funktionshin-
drade kan använda mera sofistikerade metoder, såsom organiserad och in-
stitutionaliserad uppfostran, utbildning och yrkesträning samt även själv-
disciplinering av det slag som förekom till exempel inom den tidiga arbe-
tarrörelsen och andra folkrörelser (Ambjörnsson 2001, Olsson 1994). En 
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”maktens mikrofysik” kan också utövas av filantropiska organisationer i 
välmenande syfte. Vetandet om kroppen som dessa agenter samlar leder 
till handlingar, något Foucault kallar för en ”politisk teknologi” (Foucault 
1974/1993:36). Detta är väl synligt i avhandlingens källmaterial, där det 
finns flera exempel på hur olika tekniker används för att kontrollera och 
disciplinera funktionshindrades kroppar (se Baron 2008:30).

I denna undersökning är det främst kravet på arbete och speciell yrkes-
utbildning som har haft en central betydelse i disciplineringen av männis-
kors kroppar, något som kommit till uttryck genom ”inlåsning” i speciel-
la yrken och ”utestängning” från andra. Samtidigt finns det alltid, enligt 
Foucault, möjlighet till motstånd mot den dominerande diskursen. När 
detta sker kan man med sociologen Mårten Söder tala om enskilda ”rebell-
ler” som vägrar anpassa sig till diskursens normativitet (Söder 1990). Det 
var det som Georg Drakos (1997) fann exempel på bland de leprasjuka när 
de gjorde motstånd mot den medicinska diskursens förklaringar. 

Ordens makt

De ord vi använder för att beteckna och kategorisera oss själva och andra får 
praktiska konsekvenser. De har kraft att förringa och förtrycka människor 
eller upphöja dem till hjältar och förebilder. De beteckningar jag använder i 
avhandlingen för personer med nedsatt förmåga i kropp och/eller sinnen är 
inte självklara, tvärtom pågår en ständig debatt om vad som är rätt eller fel 
i varje tid. Språkbruket och orden blir efterhand föråldrade och ersätts med 
nya begrepp med färre tillskrivna negativa betydelser och konnotationer. 

Med nya insikter och kunskaper blir äldre ord ibland helt missvisande. 
För forskaren är det alltid av vikt att vara konsekvent i valen av begrepp. De 
beteckningar jag använder i avhandlingen för nedsatt syn, hörsel, rörelse- 
och förståndsförmåga är funktionshinder och personer med funktionshin-
der. Begreppet omfattar både individens nedsatta förmåga i något avseen-
de och de faktorer i omgivningen som utgör hinder och försvårar tillvaron. 
Detta ”miljörelativa” synsätt kom på 1970-talet när man ville betona omgiv-
ningens betydelse. När jag talar om funktionsnedsättning eller nedsatt funk-
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tionsförmåga handlar det specifikt om en persons skador och missbildning-
ar, det som senare kom att betecknas som den ”medicinska modellen”.3

Hur personer med nedsatt funktionsförmåga har betecknats och kate-
goriserats har alltså haft och har stor betydelse för hur de betraktas och be-
möts. Att kategorisera innebär att dra gränser, att utesluta eller innesluta. 
Genom att benämna tillskriver vi företeelser och kroppar en bestämd inne-
börd. Med hjälp av tecken, bokstäver, ord och andra symboler represente-
rar vi vår verklighet, uttalar oss om den samtidigt som språket också blir 
vår verklighet och förståelse av världen. 

Kategoriseringar har betydelse för vår identitet. Vi jämför oss ständigt 
med andra människor och skapar därmed en bild av oss själva. Jag är se-
ende, inte blind, hörande inte döv, man inte kvinna och så vidare. Hur vi 
kategoriserar får betydelse för vad vi ser och uppfattar hos andra individer 
och grupper. Orden kan uppfattas som nedsättande, avsedda att peka ut 
avvikelser från normaliteten eller för att avgränsa enskildas och gruppers 
berättigande till samhällets speciella stöd. 

Kategoriseringar innebär i regel förenklingar, ”schabloniseringar och 
harmoniseringar som bildar underlag för diskurser” (Börjesson 2003:120). 
Det är något som både döljer och tillskriver individen skilda egenskaper. 
Ett sådant exempel är ordet dövstum som inte längre förekommer annat 
än som en föråldrad beteckning på en person som är helt döv. Beteckning-
ar på nedsatt rörelseförmåga har (som för andra funktionsnedsättningar) 
förändrats över tid från krympling, invalid, vanför, handikappad till da-
gens rörelsehindrad och kommer säkert att fortsätta att förändras. Den 
som använder rullstol kallas i dag rullstolsburen, för några år sedan rull-
stolsbunden. Bunden är en så negativ metafor att ordet försvunnit även 
om man i realiteten kan känna sig bunden till sin stol eller till en plats och 
den situation man lever i.

3 Kategoriseringar uppstår genom ett komplext samband av faktorer. Ett ex-
empel är begreppet synsvag eller synskadad som kan innebära olika former 
av synnedsättning och konsekvenser från total frånvaro av syn till god ledsyn 
men oförmåga att läsa tryckt text eller bortfall av vissa delar av synfältet, kon-
sekvenser som får betydelse både för den synskadade och för omgivningens fö-
reställningar och förståelse.
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Ett annat exempel på en beteckning som försvunnit är ”abnormsaken”. 
Den blev vid slutet av 1800-talet ett samlingsbegrepp för personer som 
ansågs avvika från normaliteten. Förutom personer med funktionshinder 
kunde det innefatta ”tattare”, brottslingar, asociala, sexuellt lösaktiga kvin-
nor, besvärliga ungdomar med flera. Framför allt omfattade abnormsaken 
funktionshindrade som ansågs ha behov av speciella åtgärder i form av ut-
bildning och yrkesträning samt vård och omsorg. Abnormsaken kan delas 
in i skilda diskurser eller handlingsfält beroende på funktionsnedsättning. 
Begreppets genomslag kan sägas höra samman med ”nationsformeringen”, 
de samhällsförändringar och nya roller människor förväntades ha i samhäl-
let vid denna tid (de los Reyes 2005:236).

När olika yrkesprofessioner blev alltmera etablerade inom området un-
der slutet av 1800-talet blev abnormsaken det samlande begreppet bland 
läkare, sjukgymnaster, pedagoger, filantroper och politiker. De ”saker” el-
ler frågor som blev föremål för deras uppmärksamhet var dövsaken, blind-
saken, idiotsaken och vanföresaken. Den sak som är tydligast i min under-
sökning är blindsaken som behandlas mera utförligt i det fjärde kapitlet. 
Naturligtvis var problemen och frågorna synliga långt tidigare men inte i 
lika sammanhängande tankemönster. 

Genom de så kallade Nordiska abnormskolemötena fick abnormsaken 
en mötesplats och fastare organisation. På initiativ av rektorn vid Manil-
laskolan, O. E. Borg, hölls det första Nordiska abnormskolemötet i Kö-
penhamn 1872, det andra i Stockholm 1876, det tredje i Kristiania 1884. 
Då frågorna vidgades till andra än de pedagogiska kallades mötena från 
den fjärde träffen i Köpenhamn 1889 för Nordiska möten för abnormsa-
ken (Rören 2007:24ff, Förhammar 1991, Bengtsson 2005). Ordet skola var 
borttaget för att markera att det nu handlade om hela abnormsaken.4 

Kategoriseringar är också en vetenskaplig metod. Genom att Tabellver-
ket/Statistiska centralbyrån, SCB, under 1800-talet systematiskt insamla-
de beteckningar på människor med ”lyten” och ”vanförhet”, funktionshin-
der med dagens begrepp, ökade samhällets kunskaper om förekomsten av 

4 Materialet från dessa möten har inte varit föremål för direkt användning i av-
handlingen. Däremot återfinns mötenas synsätt i inspektörernas uttalanden 
och i blinddiskursen.
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funktionshinder i befolkningen. Först vid en viss mängd kunskaper om en 
företeelse som dövhet eller blindhet uppstår ett samhälleligt problem, be-
slut kan fattas och åtgärder vidtas på underlag av de insamlade uppgifterna 
(Börjesson 2002, Förhammar 1991:110ff). Genom de lokala prästernas an-
teckningar om lyten i husförhörslängderna, vilka senare skickades till kon-
sistorierna och vidare till Tabellverket/SCB för bearbetning och publice-
ring, har vi i Sverige ett omfattande material innehållande en stor variation 
beteckningar på enskilda personer från olika delar av landet.5 

I och med att samhället uppmärksammade och problematiserade funk-
tionshinder ökade kraven på enhetliga begrepp och termer. I Sverige har 
Socialstyrelsen i dag en central roll för hur yrkesgrupper inom sjukvård 
och social omsorg använder olika begrepp, vilket är av betydelse bland an-
nat för ett rättvist bistånd till enskilda och grupper. Hur komplicerat det 
är visar Socialstyrelsens senaste förslag till förändrad terminologi (2007).

Flera forskare har protesterat mot den ändrade terminologin. Från att 
tidigare ha skiljt på funktionsnedsättning och handikapp (omgivningsfak-
torer) föreslås nu begreppen funktionsnedsättning (då det gäller individen) 
och funktionshinder (för miljöfaktorerna). Begreppet handikapp tas bort 
vilket ställer till vissa problem då det anses vara ett hyggligt inarbetat be-
grepp för omgivningsfaktorer (se Ineland, Molin och Sauer 2009:24). Be-
greppet handikapp kommer troligen att ändå finnas kvar en tid, då i sam-
mansatta ord som handikapphistoria och handikapporganisationer.

Att det är ett komplext problemområde även på internationell nivå ex-
emplifieras av WHO:s upprepade förändringar av hur man klassificerat 
funktionshindrade. Den senaste från 2001/03 heter International Classifica-
tion of Functioning, Disability and Health, ICF, på svenska Klassifikation 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. I denna version innefattar 
begreppet funktionshinder (disability) både den individuella funktionsned-
sättningen och omgivningsfaktorerna. Förändringar över tid visar tydligt hur 
kulturellt och socialt bundna kategoriseringar och klassifikationer kan vara. 

I ICF talar man både om ”funktionstillstånd” och ”funktionshin-
der”, men inte längre om handikapp. Funktionshinder skall påvisa pro-
blemen ”d. v. s. funktionsnedsättningar, strukturavvikelser (impairments) 

5 Se Tabellkommissionens (SCB) underdåniga berättelser för skilda år (1936).
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och aktivitetsbegränsningar (activity limitation) eller delaktighetskränk-
ningar (participation restrictions), sammanfattade under paraplytermen 
funktionshinder”. Funktionstillstånd ”handlar om de oproblematiska eller 
neutrala aspekterna av hälsa och hälsorelaterade tillstånd” (Socialstyrelsen. 
Svensk version av ICF:s, kortversionen 2003:13)

Klassifikationer som WHO:s, ICF:s och Socialstyrelsens terminologi 
tjänar sina huvudsyften inom medicin och rehabilitering även om man 
menar att de har betydelse också för att tillförsäkra människor med funk-
tionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i samhället. Tillsammans skall 
begreppen enligt Socialstyrelsens tolkning ses som interaktiva och inklude-
rande både de personliga och omgivande faktorerna.6 

Oavsett om vi undersöker historiska källor eller nutid blir den som är 
föremål för kategorisering fångar i en många gånger oönskad identitet. 
Också forskaren blir sina definitioners fånge samtidigt som uppgiften är 
att vara tydlig och konsekvent, vilket inbegriper rätten att själv välja och 
definiera sina begrepp.7 

Hur betydelsefullt det är att vara medveten om hur vi använder veten-
skapliga begrepp visar Lars Grönvik i sin avhandling Definitions of Disa-
bilities in Social Sciences (2007). Det är en kritisk genomgång av hur fors-
kare och utredare har definierat ”people categorized as disabled” (Grön-
vik 2007:17). Formuleringen förskjuter perspektivet från dem som utpekas 
till dem som utpekar och kategoriserar. Även om skillnaderna är påtagliga 
mellan mitt historiska källmaterial och dagens forskning är det värt att re-
flektera över Grönviks slutsatser. Han ser hur forskarna använder motstri-
diga definitioner vilka antingen har att göra med individ, miljö eller iden-
titet (Grönvik 2007:32). Hans kritik tar fasta på hur forskare svävat på må-

6 ICF är kritiserat av dem som företräder ett socialt synsätt som vill förstå och 
undanröja hindren för full delaktighet i samhället.

7 Barbro Blomberg (2006) diskuterar i sin avhandling Inklusion eller illusion? 
kategoriseringarnas betydelse. En av teoretikerna Blomberg tar upp är Charles 
Tilly (2000) och hans kategoriseringsteori. Hans tankar ligger nära Goffmans 
begrepp stigma (Goffman 1973). Charles Tilly ser avgränsande kategorisering-
ar som ett uttryck för ”ojämlika positioner” i samhället (Tilly 2000:18 i Blom-
berg 2006:60).
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let i klargörandet av vilka utgångspunkter man använt. Exemplen handlar 
dock om social forskning utan historiska perspektiv.8

Av vad som kommer att framgå använder jag flera olika beteckningar be-
roende på sammanhanget. De äldre som hör till tidsperioden används till-
sammans med dagens beteckningar. Funktionsnedsättning används ibland 
då jag till exempel talar om en individs synnedsättning eller blindhet. Funk-
tionshinder används i samma betydelse som det tidigare begreppet handi-
kapp och omfattar då både individen och omgivningsfaktorerna. Kategorise-
ringen personer med funktionshinder används som en generell beteckning i 
stället för handikappade. Begreppet funktionshindrade kan också användas, 
men pekar då på omgivningshinder i fysisk mening eller i socialt bemötande.

Källor och tillvägagångssätt

Mitt sökande efter källmaterial har styrts av ett intresse för historiska föränd-
ringar i synen på funktionshinder. Detta har även format avhandlingens dis-
position. I källmaterialet har tre genealogiska brytpunkter framträtt.9 Först 
är det vetenskapens ”upptäckt” av vissa funktionshindrade under slutet av 

8 I sin undersökning av hur ”disability” används i olika utredningar finner Grön-
vik fem definitioner i senare års teoretiska forskningsperspektiv: ”Functional 
Definition, Relative Definition, Social Model of Disability, Administrative defi-
nition och Subjektive Definition” (Grönvik 2007: 15–16). Den funktionella defi-
nitionen fokuserar på individens personliga begränsningar, även benämnd ”den 
medicinska modellen” eller ”den individuella modellen”. Problemen och åtgär-
derna fokuseras på individen i form av medicinska åtgärder och rehabilitering 
eller i uppfostran och utbildning. Den relativa definitionen ser relationen mel-
lan människan och omgivningen som betydelsefull. Fokus ligger inte enbart på 
individen utan även i omgivningsfaktorerna. Den sociala modellen problemati-
serar samhällets förtryck av funktionshindrade med krav på förändringar. Med 
den administrativa definitionen kategoriseras och bestäms vilka som är i behov 
av samhällets stöd medan den subjektiva definitionen handlar om identitet och 
om hur enskilda uppfattar sin egen situation i samhället (Grönvik 2007: 115–16).

9 Genealogi kan definieras som ”undersökningar av hur våra moraliska, kultu-
rella, politiska och vetenskapliga praktiker, språkliga såväl som icke språkliga, 
kämpar om att få bestämma hur vi ska schematisera, tolka och därmed tillde-
la tillvaron mening” (Beronius 1991:65).
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1700-talet, sedan etableringen av den första specialskolan, Institutet för blin-
da och döfstumma 1809, och slutligen införandet av inspektionsresor till före 
detta elever vid blindskolorna med början 1903. Huvuddelen av mitt källma-
terial är skrivet av experter, välutbildade personer tillhörande borgerligheten 
och själva delaktiga i den administrativa apparaten.

Undersökningen av den vetenskapliga diskursen under senare delen av 
1700-talet bygger i första hand på publicerade artiklar i skriftserien Kungl. 
Vetenskaps Akademiens Handlingar. Andra publicerade källor är histori-
ker över döva och blindas historia i Sverige och Europa (Kerfstedt 1889, 
Prawitz 1913, Kretschmer 1937, Ek 1938, Lane 1984, Nyström 1900–08, 
Andersson 1995). Denna läsning har varit betydelsefull för att förstå den 
svenska utvecklingen i förhållande till länder som till exempel Frankrike, 
Tyskland, England och Danmark. Till grund för undersökningen av de 
folkliga föreställningarna, bortbytingssägnerna och lytesföreställningarna, 
har uppteckningar från Folkminnesarkiven använts tillsammans med pu-
blicerade uppteckningar av sägner, till exempel Per Arvid Säves uppteck-
ningar från Gotland (utgivna av Gustavsson och Nyman 1959). 

I kapitlet om tillkomsten av Institutet för blinda och döfstumma har 
både tryckta historiker, biografier och arkivmaterial från Riksarkivet och 
Stockholms stadsarkiv bearbetats. En dagbok (numera tryckt i Nordisk tid-
skrift för dövundervisningen. Nr 2. 1990) har varit en väsentlig källa för ana-
lysen av det första skedet i undervisningen av döva i början av 1800-talet. 

För den senare perioden, 1900-talets första årtionden, utgör arkivmate-
rial (Riksarkivet och Värmlands arkiv) från inspektörernas besök hos blinda 
den centrala källan, tillsammans med utgivna historiker. Inspektörernas rap-
porter är det mest omfattande skrivna källmaterialet i avhandlingen och be-
står av två typer av texter, sammanfattande rapporter och individuella berät-
telser från besök hos synskadade/blinda. De sammanfattande rapporterna 
kan betraktas som den gemensamma, stora diskursiva berättelsen om blinda 
medan de individuella berättelserna handlar om enskilda personers levnads-
förhållanden och det dagliga livet som det framställdes av inspektörerna.

Materialet som är mycket omfattande har nödvändiggjort ett urval be-
träffande antalet inspektörer, de besökta geografiska områdena i landet och 
tids perioderna för besöken. Urvalet har gjorts efter en genomläsning av 
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större delen av rapporterna då jag bildat mig en övergripande uppfattning 
om vilka samstämmigheter och kontroverser som kommer till uttryck i 
rapporterna. 

Både män och kvinnor skickades ut som inspektörer varför jag valt 
att redovisa rapporter skrivna av båda könen även om männen domine-
rar som inspektörer. Genomgående har jag i bearbetningen av källmateri-
alet lagt mig vinn om att uppmärksamma kvinnor för att undersöka före-
komsten av eventuella skillnader i föreställningarna och förslagen till åt-
gärder för omsorg och kontroll. Delar av materialet har bearbetats speciellt 
för att få fram orsaker till och beteckningar på synskador, olika boendefor-
mer, försörjningsgraden och arbeten/yrken. 

En del ämnesval för forskning är mera emotionellt berörande för att inte 
säga upprörande än andra ämnen. Etnologerna Bo Nilsson (1999) och Mi-
kael Eivergård (2003) pekar på att vissa källmaterial kan väcka starka käns-
lor hos forskaren när de innehåller negativa uttalanden och beskrivningar av 
människors förhållanden. Våld och förtryck berör också forskaren. Utifrån 
dagens språkbruk innehåller mitt källmaterial gott om till synes nedsättan-
de karaktäriseringar av enskilda personer, men här finns också motsatsen. Jag 
delar Mikael Eivergårds erfarenhet att det som till en början framstod som 
synnerligen förnedrande uttalanden kan tolkas på ett mera nyanserat sätt. 
Med tanke på förändringarna i språkbruket bör man vara försiktig med att 
överbetona enskilda ords innebörd i en annan historisk kontext.

I mitt källmaterial framträder flera mer eller mindre ”betydelsefulla rös-
ter” (Öhlander 1996). De hör till aktörer, ledare, entreprenörer och filan-
troper, men också mera underordnade personer framträder direkt eller ge-
nom andras förmedling. Enskilda individer med funktionshinder och till 
en del även anhöriga finns med i berättelserna.10 I texternas beskrivning-
ar, i orden, begreppen och utsagorna, har jag sökt efter återkommande te-
man, det diskursanalytiker kallar nodalpunkter eller knuttecken. I källma-
terialet framstår kroppen och framför allt den arbetande kroppen som det 

10 I bakgrunden finns cirka femtio intervjuer som jag gjorde med funktionshin-
drade under 1980-talet för två historiska sammanställningar om rörelsehind-
rade och synskadade/blinda (Olsson 1983, 1988). Dessa erfarenheter samt pro-
duktionen av en videofilm med en blind borstbindare (Olsson & Norberg 
1997) har inneburit en ökad förståelse också för det historiska materialet.
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centrala temat och en nodalpunkt som drar till sig andra föreställningar 
(Winther Jørgensen & Philips 2000:33) och bildar sammanhängande tan-
kemönster. Upprepade läsningar och jämförelser har efterhand skapat ett 
sammanhang mellan alla olika utsagor. Men jag har också uppmärksam-
mat det som avviker från det typiska. 

I kapitel fem som refererar till enskilda individers levnadsförhållanden 
under perioden 1903−1930 har jag varit försiktig med att ange exakta hän-
visningar i inspektörernas rapporter och berättelser. Namn som används 
om synskadade/blinda har anonymiserats när så funnits lämpligt. 

Tidigare forskning

I det följande redogör jag något för den tidigare handikapphistoriska forsk-
ning som haft direkt betydelse för avhandlingen och som gett uppslag, frå-
gor, begrepp och metoder. Den första bok jag läste med ett handikapphis-
toriskt innehåll var sociologen Mårten Söders Anstalter för utvecklingsstörd a 
(1978/1984) där han bland annat beskriver anstalternas målsättning, ut-
veckling och vårdideologi under åren 1866–1944.

En annan tidig bok som delvis berör handikapphistoriska frågor är konst-
vetaren Anders Åhmans (1976) Om den offentliga vården: Byggnader och verk-
samheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. Denna arki-
tekturhistoriska undersökning fick mig att fundera över vad de monumenta-
la institutionsbyggnaderna och själva platsen för vården kan ha haft för bety-
delse för dem som vistades där. Framför mig såg jag de små blinda och döva 
barnen när de med någon förälder för första gången gick in genom de sto-
ra dörrarna till Tomteboda eller Manillaskolan i Stockholm. Här framträder 
statens makt, på gott och ont, genom placeringen av utsatta människor i oli-
ka rumsliga miljöer där också kontrollen av dem ökade.

Från att ha varit ett mycket tillbakasatt forskningsområde kom det på 
1990-talet en rad avhandlingar och böcker i Norden med handikapphis-
toriskt innehåll. De funktionshinder som tycks ha väckt största intresset 
bland forskare är utvecklingsstörda och döva/hörselskadade. Historikern 
Nete Balslev Wingender (1992), pedagogen Birgit Kirkebaek (1993) och et-
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nologen Edit Mandrup Rönn (1996), behandlar alla synen på utvecklings-
störda (åndsvage) med källmaterial från danska institutioner. Mandrup 
Rönns kritik av Foucault tar fasta på komplexiteten och svårigheterna med 
diskursanalysen. Kristina Engwall (2000) undersöker kvinnors upplevelser 
av att vara intagna på anstalten Västra Mark utanför Göteborg. Ove Rö-
rens (2007) avhandling Idioternas tid: Tankestilar inom den tidiga idiotsko-
lan 1840–1972 handlar om hur man tänkte kring undervisning och upp-
fostran av utvecklingsstörda. Rören tillämpar Ludwik Flecks (1997) be-
grepp ”tankestil” och ”tankekollektiv” på de föreställningar och det vetan-
de som företräds av olika enskilda experter och grupper av experter.

I en nyligen utkommen bok Från idiot till medborgare (2009) har pro-
fessorn och före detta medicinalrådet Karl Grunewald skrivit en innehålls-
rik och övergripande historik om utvecklingsstördas historia, politiska för-
ändringar och lagstiftning. Om utvecklingsstörda handlar även Lennart 
Sauers (2004) avhandling Teater och utvecklingsstörning: En studie av Ålla-
teatern. Saur analyserar bland annat den sociala miljön inom teatergrup-
pen och ser den som en kulturgemenskap, en subkultur där utvecklings-
stördas speciella erfarenheter kommer fram och hur de söker kontakt med 
omvärlden genom föreställningarna. Avhandlingen har ett tydligt inifrån-
perspektiv där de utvecklingsstörda står i centrum. Deras verksamhet får 
en emanciperande betydelse, en frigörelse från den vanliga instängdheten. 
Jag jämför detta med förhållandena knappt två hundra år tidigare då döva 
och blinda barn examinerades offentligt inför en stor publik av nyfikna. 

 Experternas uttalanden och kampen mellan professionerna tas upp av 
Eva Simonsen (1998), Bodil Ravneberg (1998) och Kerstin Liljedahl (1993). 
Till detta forskningsperspektiv kan även räknas Karin Paulssons (1995) av-
handling ”Dom säger jag ser mer normal ut med benproteser”: Om samhäl-
lets krav kontra barnens behov. Genom intervjuer ger Paulsson röst åt bar-
nens egna upplevelser och frilägger konflikten mellan läkare, tekniker och 
psykologer i synen på hur de små barnen med neurosedynskador borde 
behandlas för att få ett så bra liv som möjligt. Då skadorna orsakades av 
en medicin (neurosedyn) fick staten en skuld och ett speciellt ansvar var-
för stora resurser satsades på barnens rehabilitering och tekniska lösningar, 
medan de psykologiska aspekterna kom i bakgrunden. 
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Till den handikapphistoriska forskningen räknar jag även två avhand-
lingar om sjukdomar som i hög grad nedsatte funktionsförmågan. Exper-
ternas förklaringar (tolkningsföreträde) och behandlingsmetoder under-
söks i dessa studier samtidigt som patienternas upplevelser av sjukdomar-
na och den speciella kultur som skapades vid sanatorier och vanföreanstal-
ter framträder. I en mycket omfattande studie av tuberkulosen i Sverige, 
Tuberkulos: en sjukdoms förekomst och dess orsaker: Sverige 1750-1980, har Bi 
Puranen (1984) behandlat ett flertal aspekter på sjukdomen, allt från den 
medicinska till de ekonomiska, litterära, kulturella och individuella. Hen-
nes avhandling var en av inspirationskällorna för min egen forskning om 
funktionshinder. I en annan avhandling, Höstens spöke: De svenska polioepi-
demiernas historia, av historikern Per Axelsson (2004), diskuteras bland an-
nat den stora osäkerhet som rådde om vad polio var för slags sjukdom och 
hur den skulle kunna botas. Axelsson visar hur medicinska ”tankekollek-
tiv” blev ett hinder för den vetenskapliga utvecklingen i sökandet efter bo-
temedel. Han tar även upp folkliga förklaringar till förekomsten av polion.

Dövas historia har behandlats av Jonna Widell (1988) som skriver om 
den danska dövkulturen och av Anita Pärsson (1997) i en undersökning av 
dövas utbildning och disciplinering i ett föränderligt samhälle där allt stör-
re krav ställs på normaliteten. Författaren Bo Andersson har skrivit en rad 
böcker om dövas historia i Sverige och andra länder, samt om sin egen döv-
het som vuxen (se bl.a. 1978, 1981, 1987).

Bo Andersson och Henrik Hansson (1998) har i en gemensam studie 
jämfört dövkulturer i olika länder i ett längre historiskt perspektiv. Hansson 
har också skrivit en avhandling (1993) om dövhet med en inledande historisk 
diskussion där han behandlar folktron om sjukdomar och skador. Före detta 
rektorn vid Manillaskolan Åsa Hammar (1990) har skrivit två uppsatser om 
Pär Aron Borgs undervisning på Institutet för blinda och döfstumma och de 
var till stort stöd när jag i kapitel fyra skrev om elevernas sociala bakgrund.

Historisk forskning om blinda och döva har i regel handlat om möj-
ligheterna till undervisning, vilket gäller flera av de redan nämnda studi-
erna. En tidig uppsats av Kjell-Åke Johansson (1974), Blindundervisning-
en i Sverige från 1809: Förändringar i perspektiven inom den tidiga special-
undervisningen, har uppmärksammat mig på källmaterial jag inte tidigare 
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kände till. Antropologen Bo Hännestrand kom 1995 ut med avhandlingen 
Människan, samhället och ledarhunden: Studier i ledarhundsarbetets historia. 
Konstvetaren Yvonne Eriksson (1998) undersöker i sin avhandling Tactile 
Pictures: Pictorial Representations for the Blind 1784–1940 den taktila under-
visningen och dess betydelser för blinda. Hon diskuterar även den tidiga 
utvecklingen genom en historisk tillbakablick.

Närmast mitt eget forskningsområde kommer några Linköpingsfors-
kare. Först var Staffan Förhammar (1991) med sin omfattande undersök-
ning av politiken kring etableringen av specialundervisningen av funk-
tionshindrade. Avhandlingen heter Från tärande till närande, handikapput-
bildningens bakgrund och socialpolitiska funktion i 1800-talets Sverige. Det är 
en faktaspäckad bok som jag ständigt har återkommit till. Ingrid Olssons 
(1999) avhandling. Att leva som lytt: Handikappades levnadsvillkor i 1800-ta-
lets Linköping, visar genom demografiska undersökningar att den mörka 
teckningen och osynliggörandet av funktionshindrades levnadsförhållan-
den som ofta förekommer i historiker är för onyanserad. Förhållandena var 
betydligt mera varierande och liknade i mycket andra fattigas liv vid denna 
tid. Staffan Bengtssons (2005) avhandling om medborgarskap, ”Varför får 
jag inte följa med dit fram?”: Medborgarskapet och den offentliga debatten om 
dövstumma och blinda 1860–1914, överlappar delvis min undersökning med 
likartade frågor om yrkesutbildning och arbete och har på sluttampen av 
skrivandet utgjort en möjlighet till jämförelse med mitt eget källmaterial. 

Ytterligare en avhandling från Linköping är Lotta Holmes (1996) Kon-
sten att göra barn raka: Ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920 där hon 
lyfter fram en ”flytande gräns” mellan normalitet och abnormitet. Ortope-
den Patrik Haglund menade att den gränsen är svårbestämd men målet var 
att förvandla det krokiga och böjda till något rakt och normalt. ”Ett nor-
malt liv präglades enligt Haglund av att individen hade en upprätt håll-
ning och gång […] samt en normal självförsörjning i vuxen ålder” (Hol-
me 1996:12). Tanken på ett normalt liv var också grunden för Bengt Nir-
jes (2003) studie av ”normalitetsprincipen”. Nirje menade att utvecklings-
störda skulle leva ett liv så lika alla andras som möjligt och inte stängas ute 
från samhällets vanliga aktiviteter. 
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Som framgått har jag tagit begränsad del av litteratur från andra länder. 
Ett av undantagen är Pieter Verstraetes (2008) idérika avhandling Disabili-
ty History: A Foucauldian Perspective. Den har framför allt fått betydelse för 
min egen undersökning genom sitt breda förhållningssätt i synen på funk-
tionsnedsättning/funktionshinder utifrån ett historiskt perspektiv. 

Inom etnologin har inte mycket forskning gjorts kring just funktions-
hinder. Ett undantag är två artiklar av Denise Malmberg, ”Höga klackar 
och rullstol. En könsteoretisk studie av kvinnor med livslångt funktions-
hinder” och “Det ärrar att det inte finns någon tolerans för att man är litet 
annorlunda”.11 Däremot finns det betydligt fler studier om vård och om-
sorg i en bredare bemärkelse. Georg Drakos’ (1997) avhandling om lepra-
sjuka i Grekland är redan nämnd. Sinnessjukvårdens disciplinering och 
patienternas motstånd inom psykiatrins väggar diskuteras i två avhand-
lingar av Lars-Eric Jönsson (1998), Det terapeutiska rummet: Rum och kropp 
i svensk sinnessjukvård, och Mikael Eivergård (2003), Frihetens milda disci-
plin: Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-1970. 

Magnus Öhlander (1996) undersöker i sin avhandling Skör verklighet: 
En etnologisk studie av demensvård i gruppboende hur man kan se på omsor-
gen av dementa. Öhlander frågar sig vad det är som gör att vissa procedu-
rer formar gruppboendet och visar på hur det är ett samspel mellan olika 
”krafter” eller maktpositioner.

Till en etnologisk forskningstradition vill jag också i det här samman-
hanget räkna den norska filosofen Barbro Saetersdal (1998) bok Tulling-
er, skrullinger og skumlinger. Källmaterialet består av norska folkminnes-
skildringar. Hennes bok är en av få som utgår från folkliga berättelser om 
funktionshindrade. Hit kan även de undersökningar den danska skolpsy-
kologen Valdemar Påske (1984) har gjort på förekomsten och betydelsen 
av funktionshindrade i sagorna där han visar hur den svage i sagorna ofta 
utgått med segern.

11 I: Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1996:3/4) s.19–30. I: Lewin, Barbro, red., 
Forskarstafett kring funktionshinder och handikapp 8 april 2003. Centrum 
för handikappforskning vid Uppsala universitet 2003:3, Uppsala.



Kopparstick efter Hieronymus Bosch (1450−1516).
Exempel på olika hjälpmedel för förflyttning.
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Folkliga föreställningar  
och förklaringar

I de två följande kapitlen diskuterar jag några centrala tankar i 1700-ta-
lets föreställningar och utsagor om funktionsnedsättningar och perso-
ner med funktionshinder. Två delvis skilda sätt att tänka (tankestilar 

eller tankekollektiv12) kan sägas ha präglat föreställningarna om människan 
och samhället. Förenklat kan dessa beskrivas som de folkliga och de veten-
skapliga synsätten. Det kan ifrågasättas om denna uppdelning är menings-
full. Utifrån mitt källmaterial gör jag ändå ett försök att finna några skil-
jelinjer i kunskapssyn, uppfattningen om människan och världen (ontolo-
giskt och epistemologiskt).

Folktron grundades i traditioner, praktiska och kulturella erfarenheter 
och var till stor del tillbakablickande. Trots min uppdelning i vetenskapligt 
och folkligt vill jag peka på komplexiteten i föreställningar och förklaring-
ar. Också den folkliga kunskapen var till stora delar rationell i sitt sociala 
sammanhang. I allmogesamhällets bristsituationer fanns mycket som kräv-
de att bli förklarat (Stattin 1991:7). När inga andra kunskaper fanns fick till 
exempel övernaturliga väsen utgöra en förklaring. Dessa väsen ansågs kun-
na utgöra ett hot mot människorna, deras begränsade tillgångar och lycka. 
Föreställningarna om bortbytingen (som jag återkommer till längre fram) 
kunde till exempel tas som förklaring till att små barn inte utvecklades som 
man förväntade och hoppades.

En föreställning med liknande funktion, den så kallade lytestron, bi-
drog också den till att förklara uppkomsten av skador på nyfödda och små 

12 För begreppen tankestil och tankekollektiv, se Ludvig Fleck, 1997. Uppkomsten 
och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum.

2
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barn. Denna förklaring var något både en del läkare och människor i all-
mänhet kunde acceptera då inga andra kunskaper fanns till hands. Den 
folkliga kosmologin var komplex och påverkades både av egna erfarenheter 
från det dagliga livet, av kulturella och sociala traditioner och av kyrkans 
budskap. Som exemplen kommer att visa behöver de trosföreställningar 
människor hade eller kände till, inte alltid korrespondera med vad man 
verkligen gjorde i handling. Snarare kan de ha haft en avhållande effekt. 

Inom folkloristiken skiljer man på folktro och folkliga föreställning-
ar. Det senare är ett neutralt begrepp medan folktron har fått en negativ 
klang, något enbart de okunniga omfattade. Folktron var trosföreställning-
ar som inte sanktionerades av kyrkan och religionen eller vetenskapen, till 
exempel tron på övernaturliga väsen. Denna tro har formats utifrån ani-
mistiska tankegångar. Man har uppfattat världen som besjälad eller perso-
nifierad (Stattin 1991:7ff). Till folktron hör även folkmedicinen och sådana 
föreställningar som är till för att bevara normer och värderingar, samt upp-
fattningen om fördelningen av materiella tillgångar och lyckan i samhället. 
För att undvika övertolkningar är det viktigt att poängtera att folktron inte 
alltid var lika närvarande i vardagen utan den aktualiserades främst i kris-
situationer, när människor kände sig hotade (Stattin 1991).

Den folkliga kunskapen om funktionshinder kan jämföras med synen 
på sjukdom vid denna tid och då framstår den folkliga uppfattningen som 
mindre ”hypo-kognicerad” än vetenskapen, vilket betyder att den inte var 
så utarbetad och exakt (Gerholm 1992:2). I någon mening är människan 
ändå alltid rationell. Hon agerar och reagerar utifrån sina erfarenheter, till-
gängliga kunskaper, den fysiska miljön, de sociala och kulturella samman-
hang där hon lever. Till skillnad från vetenskapen har folktron haft en läg-
re generaliseringsgrad. Någon övergripande och färdig handlingsplan el-
ler metod så som den utvecklades allt mera bland experterna fanns knap-
past, lösningarna fick sökas i den lokala kulturen och traditionerna, ge-
nom muntlig förmedling. Den folkliga kunskapen var förankrad i en kon-
kret verklighet vilken främst handlade om att överleva med begränsade till-
gångar. När något ovanligt inträffade söktes förklaringar och vidtogs åtgär-
der för att minska skadorna och skydda liv och egendom. 
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En tidig förklaring till vissa former av avvikande utveckling och skador 
hos barn finner vi i tron på ”övernaturliga” väsens anslag mot människor-
na vilket diskuteras med exempel från bortbytingsägnerna. I sägner över-
skreds gränsen mellan natur och kultur och en utväxling ansågs ha skett 
mellan människornas värld och den övernaturliga världen, det supranor-
mala. Även föreställningarna om lyten, det vill säga att gravida kvinnor 
kunde ”förse sig” på något obehagligt, tas upp i detta kapitel. Denna före-
ställning delades länge även av de utbildade läkarna. Avsnittet inleds med 
en bortbytingssägen där bortbytingen är det symboliska elementet som be-
rättelserna och diskursen koncentreras kring. Sägnerna och lytesföreställ-
ningarna berättar något om de normer som förekom i samhället och om 
konflikten mellan folkligt och vetenskapligt.13

I takt med vetenskapens utbredning framställdes folkets tankar och för-
klaringar som feltolkningar av verkligheten. Själva begreppet folktro, som 
skapades först i början av 1800-talet, existerar enbart i förhållande till en 
offentlig diskurs, bestämd av dem som innehade den ideologiska, politis-
ka och vetenskapliga makten och tolkningsföreträdet. Även om jag valt att 
använda dikotomin folkligt - vetenskapligt får detta inte dölja komplex-
iteten i människors tankeliv. Enskilda personer kunde samtidigt omfatta 
både folkliga förklaringar och vetenskapliga kunskaper, både tro på över-
naturliga väsen och be till kyrkans Gud (Stattin 1991:4ff). 

Bortbytingen – en människa

Ett exempel på folkliga föreställningar och kunskaper, vilka kan ses som 
diskursiva utsagor (jfr Palmenfelt 1994:101), är bortbytingssägnerna. Säg-
nerna synliggör föreställningarna om små barn som inte utvecklades som 
förväntat. Tre centrala teman återfinns i sägnerna, runt vilka berättelserna 
kretsar; barnet som inte utvecklas som förväntat, modern som är osäker på 
hur hon skall förhålla sig och föreställningen om övernaturliga väsens in-

13 Avsnittet om bortbytingen och lytesföreställningarna har tidigare publicerats i 
Tideman, Magnus, red. 2000. Handikapp, synsätt, principer perspektiv. Lund. 
Studentlitteratur. Texten är här delvis omarbetad.
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trång i människors liv. Berättelserna kan därför ses som förmedlare, ”medi-
ators”, mellan naturens krafter och människan (Bolstad Skjelbred 1991). 
Diskursen om bortbytingen spreds genom muntlig tradering och transfor-
merades till tryckt text efter att ha upptecknats av folklivsforskare. Så här 
lyder en vanlig bortbytingssägen:

En hustru gick en gång ut från sitt barn; och när hon kommer 
in igen, så ligger två barn jemte sig i vaggan och de voro hvar-
andra alldeles lika. Hustrun blef förfärad vid denna syn, och 
springer straxt in till gårds-hustrurna och beklaga sig och bad 
dem för Guds skull komma in och se olyckan. Men när de kom-
mo in i stugan, låg det inte mer än ett barn i vaggan; det andra 
var borta. Då blef den arma Modren ännu mer hjertängslig, och 
tviflade nu starkt derpå, att det voro hennes eget barn. Men då 
de andra qvinfolken bedt henne vara tillfreds och först se hvad 
det kunde bli af det, tog hon barnet an, men dock med största 
förtviflan i sin själ. Det blef och allt sämre och `hapligare` att se 
på, och Bondhustrun fann då att barnet var ett riktigt ‘Bortby-
tes-barn’, och att hennes eget var bortbytt. - Men en dag då hon 
bakade, bad hon innerligt till Gud och att han ville förlåta hen-
ne all synd om det var hennes eget Barn; ty hon hade beslutat, 
att bränna opp barnet lefvande i ugnen. Hon tog då barnet och 
lade det på ugnsspaden. Men just som hon skulle skjuta in det i 
den brinnande ugnen, kom ett qvinfolk (en halt qvinna) ropan-
des med ett barn på armen: ‘Låt mig få mitt barn igen, här har 
du ditt!’ (Svenska sagor och sägner (12), 1959:190f )14.

Denna dramatiska beskrivning av hur en kvinna först förlorar sitt rätta barn 
till ett övernaturligt väsen och sedan får det tillbaka, friskt och välskapt, är 
ett exempel på en folklig muntlig tradition med ett betydelsefullt innehåll av 
föreställningar om och förklaringar till skador på små barn. Berättelsen kan 

14 Sägnen är upptecknad av den Gotländske folkminnessamlaren Per Arvid Säve 
vid mitten av 1800-talet. Säve och hans sagesmän behandlas i en avhandling 
av Ulf Palmenfelt, Per Arvid Säves möten med människor och sägner.
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också hjälpa oss att tolka och förstå hur mödrarna reagerade inför ett barn 
som inte utvecklades normalt. Också ett samhälleligt förhållningssätt till 
problematiken är synligt i materialet. Främst handlar det ändå om moderns 
roll. Det är hon som tar striden för sitt barn mot de övernaturliga väsen som 
stört ordningen och inte sällan också mot en oförstående omgivning.15

Norm och avvikelse
Bortbytessägnerna, och andra muntliga berättelser om hur trollen eller an-
dra övernaturliga väsen bytte barn med människorna är välkänd folktro 
och symboliska förklaringar till förekomsten av barn med nedsatt funk-
tionsförmåga. Dessa annorlunda barn utgjorde en avvikelse från det för-
väntade, de kulturella och sociala normerna (Liliequist 1991). Sägentypen 
är spridd över större delen av Europa (Piaschewski 1935, Burjam 1917, Löv-
krona 1989:5, Möller 1939, Tillhagen 1983, Arens & af Klintberg 1979). 
Inom handikapphistorisk forskning har källmaterialet blivit uppmärksam-
mat i begränsad omfattning (Högberg 1996, Saeterdal 1998, Andersson & 
Hansson 1998, Olsson 1999, 2000).

I Sverige har etnologerna Inger Lövkrona (1989), Bengt af Klintberg och 
Ilmari Arens (1979) analyserat bortbytingssägnerna och jämfört dem med 
ett domstolsfall från Gotland år 1690, där föräldrarna ställdes inför rätta på 
grund av att de försökt byta tillbaka sitt rätta barn, vilket visar att några gick 
över gränsen mellan tro och handling. Inger Lövkrona har fört in ett genus-
perspektiv i analysen av sägnerna då hon försöker tolka kvinnornas förhål-
lande till barnen i relation till deras traditionella arbetsuppgifter. Hon beto-
nar den vardagsverklighet människor levde under och skriver:

I sägentraditionen uttrycks de kollektiva kulturella värderingar-
na och normerna mot vilka den enskildes agerande måste tol-
kas. Den ger kunskap om de vanliga människornas syn på sjuk-
domen och barnen och deras behandling, men också om möd-
rarnas situation (Lövkrona 1989:7). 

15 Moderns tänkta situation har gestaltats litterärt av Selma Lagerlöf i novellen 
Bortbytingen i Troll och människor. Nyutgåva 1955. Stockholm:Bonniers.
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Detta är också mitt motiv för att försöka förstå de föreställningar som finns 
inbäddade i berättelserna om det annorlunda barnet. De fantasifulla be-
skrivningarna och händelseförloppen i ovanstående sägen, vilka för nutidens 
människor förmodligen ter sig helt orimliga, har onekligen sitt ursprung i 
konkreta upplevelser och föreställningar om verkligheten. De diktade insla-
gen kan som nämnts tolkas som ”symboliska representanter för ett samhälles 
normer, värderingar och idéer” (Stattin 1991:86). Innehållet kan också upp-
fattas som en projektion av mödrarnas känslor av skuld. Projektionen skul-
le då tjäna som en försvarsmekanism och tillhandahålla en omedveten are-
na för nödvändiga reaktioner (Dundes 1980:45, se även Hafftner 1968). En 
annan möjlighet är att tolka berättelserna som uttryck för oro och förhopp-
ningar förknippade med den osäkra miljö och de sociala förhållanden man 
levde under. Genom berättelserna om hur trollen och andra övernaturliga 
väsen (vittra, de små under jorden) bytte barn med människorna är det möj-
ligt att närma sig framför allt mödrarnas reaktioner, deras känslor och för-
klaringar till förekomsten av barn med påtagliga avvikelser i utvecklingen. 

I den tidigare återgivna sägnen finns kärnan i händelseförloppet. I stäl-
let för ett barn ser modern två barn, vilket är ett uttryck för hennes osäker-
het och misstankar om att allt inte stod rätt till. När hon åter ser på bar-
net upptäcker hon att det har förändrats, det utvecklas inte som förväntat, 
någonting har hänt. Hon grips av panik och förtvivlan och tillkallar hjälp 
från de andra kvinnorna. Tillsammans försöker dessa fastställa vad som in-
träffat. En period av tvivel uppstår, varunder modern på inrådan av kvin-
nokollektivet fortsätter att sköta barnet med hopp om att det skall bli bätt-
re. När utvecklingen går åt motsatt håll får hon till slut bekräftat att det är 
en byting hon vårdar, det rätta barnet är borta. Till en del tycks hon nu ha 
accepterat situationen men längtar ändå efter sitt rätta friska barn och bör-
jar tänka på hur hon skulle kunna bli av med bytingen, en kunskap som 
var latent i den muntliga traditionen.

Ett centralt motiv i berättelserna är förhoppningen om att få igen det 
rätta barnet. Genom ett rituellt beteende som gick ut på att behandla bar-
net illa eller hota att skada trollungen kunde trollen förmås att lämna igen 
människobarnet. I sägnen går kvinnan till verket och då kommer trollmo-
dern, som inte klarar av att se detta och kräver igen sitt barn och återläm-
nar människobarnet. Trollmodern, som i sägnerna kan betraktas som en 
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spegling av människomodern, står inte ut med att se sitt eget barn plågas. 
Från att först ha varit den onda modern förvandlas hon till den omsorgs-
fulla goda modern som i sista stund räddar sitt barn. Här finns enligt min 
mening det centrala budskapet i sägnen, att barnet skall vårdas trots den 
avvikande utvecklingen, även när det var plågsamt och betungande för 
mödrarna och familjen. När trots alla försiktighetsåtgärder som vidtagits 
under graviditeten, vid förlossningen och efter födelsen barnet ändå visade 
sig utvecklas på ett avvikande sätt försattes föräldrarna i en krissituation, 
där även kollektivet och samhället hotades av ”oordning” (Douglas 1966). 
Något ont som hörde till naturen hade trängt sig in kulturen.

Bortbytingssägnerna var långt ifrån de enda förklaringarna. Barnsjukdo-
mar, undernäring, bristande omsorg och olyckor var andra faror som kunde 
drabba barnen utan att man gjorde någon koppling till bortbytingen. Med-
veten misskötsel av små barn som ledde till att de dog har förekommit. Ing-
et tycks tyda på att barnamord och änglamakerskornas vanvård av spädbarn 
hade något samband med funktionshindrade barn (se t.ex. Palme 1971).

Sägnerna gav uttryck för starka reaktioner och känslor. Inom antropo-
login har problematiseringen av känslor ingått i studier av olika kulturer 
runt om i världen. I boken Language and the politics of emotion, redigerad 
av Abu-Lughod och Lutz (1990), behandlar några antropologer, inspirera-
de av Foucault, känslornas uttryck i relation till sociala och kulturella för-
hållanden. De förespråkar undersökningar av diskursen om känslor och 
en känslornas diskurs och ser känslor som en social praktik snarare än som 
en inre egenskap hos människan. Känslorna tolkas som en sociokulturell 
konstruktion via språket. Hur människor reagerar känslomässigt kan med 
denna tolkning sägas handla om vilka föreställningar och förväntningar de 
har och vilka ideal de tror sig gå miste om (Abu-Lughod & Lutz 1990:1ff). 
Bortbytingssägnerna kan ses som uttryck för en känslornas diskurs, där be-
rättelserna hade en kulturellt och socialt lugnande effekt. 

Förlusten av ett barn
I sägnerna uppfattas det skadade barnet som en annan kvinnas barn. Bar-
net förvandlas både reellt och symboliskt till ett trollbarn, en icke-männis-
ka. Känslor av sorg över det förlorade ”önskebarnet”, det riktiga barnet, 
får ett allt fastare grepp om modern. Händelseförloppet som sägnerna be-
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skriver kan tolkas som en process av sorg, en bearbetningsperiod. Föräld-
rarna ”sörjer en dröm” (Eberly 1991:231), en förhoppning om ett friskt och 
starkt barn. I denna process inträder först en period av ”avståndstagande” 
och ”förnekande”, därefter riktas ”vreden” mot det barn man har och tan-
kar om hur man skall bli av med barnet aktualiseras. Några av de meto-
der som förekommer i sägnerna enligt uppteckningarna är: ”Bör behand-
las med hugg och slag”, ”sopas ut”, ”kasta honom på sophögen”, ”kasta ho-
nom i en snödriva”, ”man lät bytingen hungra” (Burjam 1917:35f ). 

Målet med den grymma behandlingen var att få det rätta barnet till-
baka för att återställa normaliteten i familjen och samhället. För det mesta 
tycks det ha stannat vid ett hot om att skada barnet. Det var en föreställ-
ning utan handling vilken innehöll en önskan om att bli av med det svår-
skötta barnet. Det slutliga steget i sorgeprocessen är ”accepterandet”. Eber-
ly hänvisar till John Fletcher som menar att det sker en ”… re-presentation 
of the newborn, in which the abnormal child (becomes) an acceptable but 
different substitute for the lost normal baby” (Eberly 1991:233), vilket kan 
tas som exempel på ett ”villkorat accepterande” där modern trots allt tar 
till sig det annorlunda barnet.

I Sverige har psykologen Gurli Fyhr undersökt de reaktioner av sorg och 
förtvivlan föräldrarna känner när de inte fått det ”drömbarn” de förvän-
tat sig. Hon gör liknande iakttagelser som Eberly och Fletcher och pekar på 
de starka känslor av förlust som drabbar föräldrarna när de får ett barn som 
inte utvecklas som förväntat (Fyhr 1985, 2002). I vanliga fall är barnet en be-
kräftelse på normalitet och kontinuitet. Ett missbildat barn kan uppfattas 
som ett ont som drabbat familjen och samhället. I västvärlden har bibelns 
förklaringar om synd och egen skuld aktualitet även i vår egen tid. En an-
nan förklaring är att barnet kan ha uppfattats som en famljetragedi (Fuentes 
2008:99), en vanligt tanke i föreställningarna om funktionshinder. Föreställ-
ningarna om bortbytingen hamnade i konflikt med den vetenskapliga dis-
kursen och även med kristendomen som tidigt tog avstånd från tron på trol-
lens existens och i stället framhöll djävulens roll och människors omoral och 
synd som en förklaring till förekomsten av medfödda skador. 
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Mödrarnas skuld
Som framgått är det modern och modersrollen som är mest ifrågasatt. Det 
är mödrarna som utsätts för risken att beskyllas för att inte ha vaktat och 
vårdat barnet tillräckligt väl, faderns roll förblir mera osynlig. Och häri 
ligger också känslan av skuld då situationen kan ha uppfattats som delvis 
självförvållad. Hela kvinnokollektivet berördes därigenom av anklagelsen. 
Genom att använda sig av traditionens berättelser och beskylla ett överna-
turligt väsen för att ha tagit det rätta barnet, avlastades kvinnorna, åtmins-
tone en del av ansvaret och skulden för att inte ha passat på sitt barn, nå-
got som i praktiken också var svårt på grund av hennes arbetsuppgifter. 

Även andra förklaringar fanns till exempel i tron på onda ögat eller den 
onda tungan. Ytterligare en fara utgjorde de så kallade löndahororna. Dessa 
kvinnor ansåg kunna orsaka skäver, engelska sjukan, hos barn enbart genom 
att se på dem eller tala gott om barnet (Frykman 1977:65ff). Ibland var nog 
skadorna och förändringarna i utseende och beteende så påtagliga att man 
inte kunde tänka sig att en annan människa medvetet orsakat skadan. Pro-
jektionen, att tillskriva någon annan det som finns inom en själv rikta des 
bortom den mänskliga världen och kan tolkas som en omedveten metod 
för skuldavlastning (Dundes 1980:37). För kvinnornas del fanns en konflikt 
mellan vården av de späda barnen och andra arbetsuppgifter. Inger Lövkrona 
menar att bytingsföreställningarna också kan ha används strategiskt av kvin-
norna för att slippa lämna barnen utan tillsyn (Lövkrona 1989:15).

Avslöjandet
Till sägenmaterialet hör hur man skulle avslöja om det var en bortbyting. 
Här framträder den ambivalens man kände inför det annorlunda barnet, el-
ler snarare de två barnen. Här återfinns också de mest fantasifulla och äldsta 
inslagen i berättelserna. Genom att göra något oväntat kunde man lura by-
tingen att avslöja sig, att skratta, börja tala, visa sig stark eller mycket gammal 
(Burjam 1917:25ff). I en sägen från Medelpad berättas att man kokade gröt i 
ett äggskal. Då bytingen såg detta sade han: ”Jag har levat så länge, att jag sett 
den här svedjan bli rödd sju gånger och åter bli ny svedja; men aldrig har jag 
förr sett någon koka gröt i en sådan gryta” (Burjam 1917:29). Avslöjandet att 
barnet i själva verket är en gammal gubbe återkommer i flera sägner. Uppgif-
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ten om den höga åldern kan även tolkas som att modern aldrig fick upple-
va att barnet blev vuxet på riktigt utan förblev ett barn. I stället fick hon en 
betungande, ibland livslång vårduppgift och inte ett barn som tidigt kunde 
vara till hjälp i familjen. I sägnerna framkommer även den konkurrens som 
rådde på grund av de begränsade resurserna i samhället.

I en sägen från Fårö berättas om en byting som inte växte men åt för-
skräckligt. Han avslöjade sig genom att visa hur stark han egentligen var. 

När drängen i gården en gång körde fast i gatgrinden med ett 
sädes-lass, sade burrt-bytingen: Nu skall du få se att jag är stark! 
Jo, jo, sade drängen, det är ej underligt, för du äter så mycket! 
Mycket!? − utropade burrt-bytingen: jag skall ännu äta så myck-
et, att fållken måste sälja nyckelknippan för bröd; − förr slipper 
jag ej härifrån! − och därmed så tog han och lyfte hela sädes-las-
set på sidan (Svenska sagor och sägner 12, 1959:193). 

Denna berättelse har flera betydelsefulla inslag. En dräng på gården dras 
in i berättelsen och upptäcker att bortbytingen lurat gårdsfolket. Han är 
inte så klen som han har utgivit sig för att vara utan fysiskt stark. Dräng-
en påpekar också att bytingen är tärande då han äter mycket och hotar att 
äta folket ur huset. För en fattig familj var det en tung börda att föda en 
person som aldrig skulle komma att bidra till sin egen försörjning. Ändå 
är det just detta som sker enligt berättelserna, vården fortsätter år efter år. 

Symtombeskrivningar
I sägnerna lyfts det ovanliga och avvikande hos dessa barn fram och formu-
leras i berättelsernas beskrivningar av barnens beteende och utseende. Bar-
nen sägs vara fula, elaka, missbildade och sena i utvecklingen, lär sig inte tala, 
skriker jämt, har stort huvud, liten kropp, äter mycket (Burjam 1917:13ff). I 
en uppteckning sägs att barnet var vanställt ”... tungan var tjock och häng-
de ut ur mun på henne” (ULMA 7734). I en berättelse från Vemmenhögs hä-
rad sades att ”där hade ett bondfolk en sådan byting i hela tjugo år. Han väx-
te ej, talade aldrig, bara låg i vaggan och åt…” (Svenska sagor och sägner 11, 
1952:118). Mänskliga anomalier som var svåra att acceptera fick i de muntliga 
kollektiva berättelserna en språklig diskursiv form som tillhandahöll en möj-
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lighet att tala om det ovanliga (Palmenfelt 1994:101f ) och skrämmande. I det 
ovanstående exemplet berättas om ett barn som fick tillräcklig omvårdnad 
för att överleva i tjugo år trots att han inget kunde bidra med, vilket visar på 
en tämligen hög grad av accepterande av en rådande situation.

Symtombeskrivningarna i sägnerna ger åtminstone vissa kunskaper om 
vilka skador och sjukdomar det kan ha handlat om. Folkminnessamlaren 
och läkaren J. S. Möller (1940) menar, vilket också är den vanliga tolk-
ningen, att det handlar om olika former av medfödda utvecklingsstörning-
ar, vid denna tid betecknat som ”idioti”, ”mongolism”, ”kretinism” med 
mera. Stort huvud tyder på ”hydrocephalus” (vattenskalle). Andra former 
av skador kan ha orsakats av under- eller felnäring, ”failure to thrive” eller 
bristande emotionell kontakt mellan moder och barn, ”maternal depriva-
tion”, vilket kan leda till avvikande utveckling och för tidig död hos små 
barn (Munro Underwood 1991:252ff).

Det är lätt att bli anakronistisk när man försöker tolka berättelser och 
handlingar som ägt rum i en annan tid. Mycket talar dock för att de käns-
lomässiga reaktionerna på det egna barnet, åtminstone i vissa avseenden, 
är likartade över tid (Eberly 1991:231). En jämförelse mellan Fyrhs under-
sökning och sägnerna stärker denna uppfattning. Sannolikt kan man göra 
invändningar mot denna slutsats och peka på att mödrar känslolöst har 
lämnat bort barnen till ammor eller änglamakerskor. Många av dessa barn 
fick bevisligen ett kort liv under svåra förhållanden, genom en medveten 
vanvård (Palme 1971:47ff). Denna bristande känsla för barnet hos mödrar-
na och framför allt hos ammorna/änglamakerskorna som misskötte dem, 
tycks inte höra samman med barn som hade funktionsnedsättningar. De 
barn som kom till änglamakerskorna lämnades bort vid så späda år att de 
skador det handlar om i bortbytingssägnerna ännu inte hade blivit synliga. 

Mycket pekar i stället på att friska och normala mödrar även under svå-
ra yttre förhållanden och fattigdom lagt sig vinn om att vårda sina små barn 
även när dessa inte utvecklades som man hoppats (jfr Liliequist 1991:14ff). 
Om modern klarade den ovan beskrivna sorgebearbetningen och accep-
terade det skadade barnet, förlängdes livet även för barn med omfattan-
de skador, vilket är en viktig kunskap man kan dra av sägnerna. När sor-
geprocessen inte fullföljdes fanns däremot risken att barnet blev illa skött 
och inte överlevde. 
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Verkligheten och sägnerna
Var bortbytingssägnerna enbart fantasier, föreställningar utan konkret för-
ankring? Skadades eller dödades verkligen ”trollbarn” för att återfå människo -
barn? Ett domstolsfall från slutet av 1600-beskrivit av Arens & af Klintberg 
(1979) har analyserats av Inger Lövkrona och visar hur det i värsta fall kun-
de gå när fantasin blev till verklighet och det gjordes ett försök att byta bort 
det skadade barnet. I detta fall rörde det sig om en då tioårig pojke som var:

…myckit siuukligit och skröpeligit, och alt ifrån det halft åhr 
gammalt warit så att det snart sagt i så många åhr, tegat hwarck-
en dag eller Natt, och ganska wanskäpeligt warit (Lövkrona 
1989:5, se även Arens & af Klintberg 1979).

Pojken var ett stort vårdproblem. Både föräldrarna och andra personer me-
nade att det kunde vara en byting. Utan att vara helt övertygade om det-
ta beslöt föräldrarna att en julafton försöka byta tillbaka det ”rätta” friska 
barn de egentligen ansåg sig borde ha fått. Pojken sattes därför ut på dyng-
stacken några timmar för att ett återbyte skulle ske. Nu hände något för-
äldrarna borde ha tänkt på. Efter att:

… Barnet wid pass een Tijmas förlopp och något deröfwer, in-
tagit, då det tegat och legat stilla alt intill moot Afftonen Juule-
dagen då det gifwet up sin Anda …derefter blefwet Follcke liikt, 
Munnen som förr warit uppdragen till eena örat, då kommit i 
sitt rätta skick igen, dee samman krumpne lemmarne då uth-
sträckte och Barnet sedan det warit dödt, så wackert och deijeli-
git som något barn kunnat wara … (Lövkrona 1989:5, Arens & 
af Klintberg 1979).

Det barn som bars ut var inte detsamma som togs in någon timme sena-
re. Till skillnad från tidigare var barnet nu tyst och stilla och när det ett 
dygn senare dog förvandlades det till ett vackert och normalt barn enligt 
moderns berättelse inför domstolen. Utseendet hade förändrats, spasmer-
na släppt i armar och ben och ansiktet slätats ut till mera normala ansikts-
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drag. Föräldrarna menade att de nu hade återfått sitt eget oskadade barn 
vilket motsvarade de förhoppningar de hade haft. Hustrun Dordi Larsdot-
ter berättade för domstolen om händelseutvecklingen. Barnet hade fötts 
utan skador. Vid ungefär ett halvt års ålder inträffade något då hon var 
med sin man ute på ängen för att räfsa hö. Barnet hade hon lagt väl inlin-
dat i gräset. Efter en stund:

…skreek barnet ganska hårdt till, då släpte hon arbetet och lopp 
genast till barnet och fan det sådant som det sedermeera haar 
warit, snart i 10 Åhr oformeligit och wanskapeligt, hwilcket se-
dan den tijden snart sagt aldrig tegat Natt eller Dag, uthan För-
äldrarne måste jämt bära det på Händerne. (Lövkrona 1989:6).

Dordis upplevelser stämmer väl med sägenmaterialet. I ett obevakat ögon-
blick, när hon själv är upptagen i arbete, händer det något med det till 
synes friska barnet. Denna obegripliga och plötsliga förändring tolkades, 
inte omedelbart utan i efterhand, som att ett byte av barnet skett. Hennes 
skuldkänsla kommer fram då hon beskriver hur hon lindat in barnet och 
omedelbart då hon hörde det skrika skyndade sig dit, men det var redan 
för sent. Hon fortsätter att vårda barnet och får också hjälp av sin man att 
bära det. Föräldrarnas hopp om att barnet skulle bli friskt måste ha funnits 
där hela tiden, men efter tio år då ingenting hänt verkar deras förhopp-
ningar ha avtagit. Detta kan vara en förklaring till att de trots tvekan be-
slutade sig för att ändå sätta ut barnet.

Pojken hade burits ut av fadern Peer Heide och en god vän, Simon 
Nordberg, medan modern var frånvarande. Fadern bar barnet över gården 
och Simon den sista biten till dynghögen, där det fick ligga mer än en tim-
me. Inger Lövkrona menar att modern eller båda föräldrarna innerst inne 
borde ha förstått att den skadade pojken var deras eget barn. Föräldrar-
na hade knappast någon avsikt att döda barnet även om de önskade slip-
pa den tunga vårduppgiften. Den som verkar ha varit mest pådrivande till 
att bära ut pojken var Simon, den man som förmedlat kunskapen om de 
gamla sägnerna, vilka han hört av en kvinna, Ussarrfwe Kristin. Mycket ta-
lar för att dessa berättelser knappast var kända av alla.
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Redan vid denna tid, vid slutet av 1600-talet var den folkliga tron på 
att trollen bytte barn med människorna ifrågasatt. Det fanns en annan dis-
kurs, en rationell och mera vetenskaplig förklaring, företrädd av kyrkan 
och den världsliga myndigheten. Kyrkoherde Brygger som deltog i rann-
sakningen trodde inte på troll eller ”underbyggiarena”, som man sa på 
Gotland, utan förklarar att pojkens skador berodde på att han drabbats av 
”Slagh”.16 Han menar också att föräldrarna borde ha haft förstånd att råd-
fråga honom och inte förlitat sig på traditionens folkliga råd som han och 
domstolen betraktade som ”groof widskippelse och fördömmelig Konst” 
(Lövkrona 1989:5, Arents & af Klintberg 1979). I motarbetandet av denna 
form av folkliga föreställningar gjorde vetenskapen och religionen gemen-
sam sak mot folkets vidskepelse, vilket senare kom att bli ett betydelsefullt 
inslag i 1700-talets upplysning. 

Tron att övernaturliga väsen bytte barn med människorna, och därmed 
var den egentliga orsaken till allvarliga skador, var vid slutet av 1600-talet i 
huvudsak folktro. Flertalet lärda, som präster och läkare, accepterade inte 
längre denna förklaring. Kyrkoherde Brygger tyckte att föräldrarna och de 
som muntligt spred sådana berättelser var okunniga och vidskepliga. Fö-
reställningarna om bortbytingen levde ändå kvar långt efter den tragis-
ka händelsen på Gotland i formen av en metafor för vissa sjukdomar och 
funktionsnedsättningar hos små barn. Även om mystiken kring skadornas 
orsak ännu länge kvarstod började allt fler att ifrågasätta det övernaturligas 
intervenering i människornas värld. 

Föreställningar om bortbytingen
Bortbytingssägnerna hade främst en symbolisk betydelse och var en reak-
tion på och förklaring till att en del barn föddes med funktionsnedsätt-
ningar och att de inte utvecklades som förväntat. Föreställningarna kan 
tolkas på flera sätt. Sägnerna:

• var ett uttryck för en ständig oro för de faror som hotade små barn. 
• förklarade förekomsten av barn med omfattande skador och utveck-

lingsstörningar.

16 Kyrkoherdens diagnos, slaganfall, behöver inte vara rätt fast den är byggd på 
en vetenskaplig klassifikation.
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• möjliggjorde för mödrarna att känslomässigt och existensiellt bearbe-
ta förlusten av sitt ”rätta” barn. 

• avlastade modern en del av skulden för att ha fött ett skadat barn ge-
nom projektion på ett övernaturligt väsen.

• var en anvisning om hur synen på vården av barn som avvek från det 
förväntade borde vara. 

• gav hopp om att det rätta barnet skulle komma tillbaka.
• visar kvinnornas ansvar för barnen och männens och samhällets kon-

troll av kvinnorna. 

I berättelserna ser man en tydlig ambivalens i förhållandet till dessa barn. 
Den mörka sidan är ifrågasättandet av barnets tillhörighet − var det en män-
niska? Vissa former av skador och sjukdomar hos barn utmanade gränsen 
mellan kultur och natur (Ingstad & Whyte 1995:11). I sägnerna slets modern 
mellan sina motstridiga känslor, att avvisa barnet eller ta det till sig. I dom-
stolsfallet från Gotland framstår skillnaden mellan ett kvinnligt och manligt 
förhållningssätt. Modern tycks ha varit mera ambivalent inför utbärningen 
och männen fick genomföra riten. Detta har Selma Lagerlöf tagit fasta på 
förstärkt i sin litterära tolkning i novellen ”Bortbytingen” där hon visar hur 
modern i sitt försvar av barnet står ensam mot fadern och gårdens anställda 
(Lagerlöf 1955). Det är ett scenario som inte är helt orealistiskt, där hon upp-
märksammar kvinnor och mäns engagemang och ansvar för barnens vård.

De muntligt traderade berättelserna om bortbytingen med sina dikta-
de och verklighetsgrundade inslag var formade av människors erfarenhe-
ter och kosmologi där övernaturliga väsen hade sin plats i det dagliga livet. 
Den supranormala och magiska världen var inte alltid lika aktuell, ändå 
ständigt närvarande i det kollektiva minnet, i gränslandet mellan medvetet 
och undermedvetet (Stattin 1991:4ff). Berättelserna om övernaturliga väsen 
tillhandahöll en tolkningsram som hjälpte föräldrarna att inse att också an-
dra familjer hade ”förlorat” sitt barn på ett liknande sätt. Det inträffade var 
därmed inte enbart en enskild händelse utan en delad kollektiv erfarenhet. 

Sambanden mellan klass, kön och barnet med funktionsnedsättning är 
tydliga. Föreställningarna och förklaringarna skiljde sig åt beroende på ut-
bildningsnivå och klasstillhörighet mellan domstolens representanter på 
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Gotland, inklusive prästen, som här företräder kyrkans uppfattning, och 
den fattiga allmogefamiljens villkor och tankevärld. Man levde i en bryt-
ningstid mellan gamla föreställningar och förmodern vetenskap. 

Att förse sig – Lytestro och likhetsmagi
Begreppet lyte användes som en övergripande beteckning på synliga skador 
och funktionsnedsättningar bland annat av Tabellverket/Statistiska Central-
byrån. Också i dessa föreställningar stod modern och barnet i fokus. Till 
skillnad från i bortbytingssägnerna förenades i lytestron de folkliga normer-
na och idealen med tidens vetenskapliga (medicinska) förklaringar. Till skill-
nad från föreställningen om övernaturliga väsens tillslag mot människor 
handlar lytestron om mera allmänna skador och avvikelser på både barn och 
vuxna. Ordet lyte är fornnordiskt och innefattar allt från ett mindre födelse-
märke till mycket omfattande synliga fysiska och psykiska skador. Till skill-
nad från bytesföreställningarna ansågs dessa skador ha uppstått redan under 
graviditeten och orsakats av moderns oförsiktighet eller andras oförstånd. 
Man tänkte sig att den gravida modern ”försett sig” på något obehagligt eller 
blivit skrämd. Beroende på vad som skrämt kvinnan uppstod en skada som 
kunde visa sig redan vid födelsen eller senare i livet. Skadan blev likt det som 
skrämt modern. Folklivsarkivens uppteckningsmaterial innehåller en mängd 
exempel på vad som ansågs kunna orsaka sådana skador. Inte sällan finner 
man ett samband mellan skadan och ett djurs utseende, beteende eller läte. 
Den gravida kvinnans åsyn av mera ovanliga djur återkommer som förkla-
ring till mycket omfattande skador som i exemplet nedan. 

En tös till mig var inne i Köpenhamn (under grossesstiden). 
Hon kom att stanna framför en elefant i Zoologisk Have. Hon 
blev förundrad och stod och tittade på, hur han stod och ”rod-
de” och svängde med snabeln. Barnet blev dåligt, blev litet och 
riste på huvudet som elefanten gjort (LUF, 2420, Skåne).

I Närke talade man om att barnen fått ”krängsjuka” när det ”vred sig som 
ormar” (ULMA 41:190). Egendomliga ljud från barn kunde kopplas sam-
band med vissa djur, till exempel gåsens läte. Så sägs det att om en ”… ha-
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vande kvinna blivit skrämd av en gås, kunde barnet få gåsalyte”. Det kun-
de också hända att barnet rörde sig och sträckte på halsen som en gås (N 
M, K U, 1400). Också sammanväxta fingrar eller tår kunde förklaras som 
gåsalyte (N M, FoF bd 2, 1914, s. 48). Det behövde inte alltid vara ett le-
vande väsen som orsakade skadan. I en berättelse beskrivs hur en kvinna 
stått och tittat på en byst av Gustav Vasa och därefter fått ett barn utan 
både armar och ben (N M, bd I. s. 981).

Mycket allvarliga skador på barnet ansågs kunna uppstå om den gravida 
kvinnan var närvarande vid slakt. Att se ett djurs dödsryckningar och dess 
brustna ögon ansågs utgöra en stor fara för fostret. En sådan upplevelse kun-
de leda till den ”värsta av alla lyten”, fallandesot, det vill säga epilepsi (Till-
hagen 1983:146ff). Dessa för oss i dag egendomliga förklaringar, grundades i 
”likhetsmagi, idé- och fantasiassociationer” (von Sydow 1926, Möller 1939).17 
Här rör det sig inte enbart om folkliga föreställningar utan om något som 
länge omfattades av de lärda och av läkarna. Föreställningen har varit känd 
sedan några årtusenden och har enligt Weiser-Aalls omfattande studie (1968) 
ett litterärt ursprung. Under 1700-talet började flera svenska experter tviv-
la på lytesförklaringarna. Till dessa hörde den kända ortopeden och läkaren 
Olof Acrel. I ett tal till Vetenskapsakademien 1750, (Tal om Fostrets sjukdo-
mar i Moderlifvet) säger han att det vidskepliga folket framhärdar med att 
tro på denna förklaring. Själv tvivlade han i högsta grad på teorin och me-
nade att det var frågan om en feltolkning och hopblandning av sådant som 
liknade varandra. Förklaringen upphörde efterhand bland de lärda men blev 
kvar i den muntliga traditionen. Under en period rådde dock en viss osä-
kerhet även bland läkarna och Möller anbefaller försiktighet och skriver att:

17 Möller tar upp tre vanliga tankestrukturer, den ”falska logiken”, likhetsma-
gin och beröringsmagin. Den ”falska logiken” bygger på orsakssammanhang. 
Vi uppfattar att det som hänt efter något äger rum som en följd av det som 
skett tidigare, ”post hoc, ergo propter hoc”. Likhetsmagin utgår från tanken 
att ”lika botar lika” dvs. att i utseende blir en verkning lik sin orsak. Enligt 
folktron finns boten i soten. Beröringsmagin kommer av tanken att det som 
en gång varit i beröring med en person eller ett föremål ansågs stå i förbindel-
se med personen eller föremålet. 



Omsorg och kontroll

50

Der er sagt naesten ligesaameget med som mod denne Sag, og 
da den ej er afgjort, er det nok best ei at bruge den störste For-
vovenhed, helst med de frugtsomme, men dog ei heller styrke 
nogen af dem i deres Frygt” (Möller 1940:23). 

Föreställningen om ”smittsamhet” menar jag fortfarande förekommer och 
kan vara ett omedvetet hinder för att närmara sig personer med synliga funk-
tionshinder, något som alltmera förändrats genom vetenskapliga kunskaper.

Lyten och synen på människan
Vilken betydelse för synen på enskilda funktionshindrade kan föreställ-
ningen om lyten och dess orsaker ha haft? Kan det ha påverkat samhällets 
villighet att särbehandla och isolera funktionshindrade vid institutioner? I 
en tysk bok så sent som från 1876 sägs att det är samhällets skyldighet att 
befria gator, offentliga platser och kyrkor från vanföra då synen av dem 
kan medföra fara främst för den gravida kvinnan (Möller 1940:25). I det 
svenska materialet sägs bland annat att den gravida kvinnan skulle undvi-
ka att ”skåa eller anvära” (se ingående på) missbildade personer. ”En ha-
vande kvinna skulle undvika att titta på en krympling, barnet kunde eljest 
bli behäftade med liknande eller annat lyte…” (ULMA, 25796, Jämtland). 
En havande kvinna som sett en ”haltande man fick ett barn med samma 
fel” (N M, E U 8146, s. 749). Ytterligare en annan kvinna som skall ha sett 
en ”fjantig tös” och fick ett barn som var fjantigt (LUF, 2244 Skåne). Vil-
ket genomslag i befolkningen dessa föreställningar hade är svårt att avgöra 
då risken är uppenbar för övertolkning. Man bör dock inte bortse från den 
betydelse föreställningarna kan ha haft för synen på funktionshindrade.

Föreställningarna kring lytestron, den gravida kvinnan och risken för 
att hon skulle förse sig är en sammanblandning av olika konkreta feno-
men och situationer. Trots detta kan föreställningen mycket väl ha utgjort 
ett skydd för den gravida kvinnan eller ha utnyttjats av kvinnor (Lövkrona 
(1989:15). En negativ sida av lytestron är att den samtidigt kan ha bidragit 
till ett undvikande beteende och viss rädsla för personer med synliga miss-
bildningar. Här ligger tanken på symbolisk smitta och den uppfattningen 
om beröringsmagi nära till hands som förklaring.
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Medan bortbytessägnerna i första hand kan förknippas med äldre folk-
liga föreställningar var lytestron som framgått delvis en förening av folklig 
och vetenskaplig diskurs medan bortbytestron existerade utanför den ve-
tenskapliga tankevärlden. I båda föreställningarna fanns de omedelbara er-
farenheterna vilka påverkade tankar och handlingar. Foucault menade att 
gamla trosföreställningar inte nödvändigtvis skall betraktas som misstag, 
”…eftersom ett misstag endast kan uppstå och avgöras inom en bestämd 
praktik” (Foucault 1993:24). Praktiker är i regel kulturellt och socialt be-
gränsade varför man kan tala om att de också finns inom en bestämd kun-
skapsregim där förklaringar kan sökas. Genom vetenskapen vidgades ut-
rymmet något under 1700-talet och släppte in nya förklaringar och kun-
skaper i synen på människan vilket diskuteras i kapitel fyra.
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Vetenskapens blick  
och problematiseringen

Den vetenskapliga kunskapen spreds genom tryckta texter och 
kontakter mellan de lärda i samhället. Artiklarna som under-
söks, till skillnad från de ursprungliga muntliga (nedtecknade) 

folkliga berättelserna, innehåller både föreställningar och vetenskapliga 
fakta, samtidigt som de också är uttryck för elitens maktordning. Uttalan-
dena har en intention, de är avsedda att påverka människor och samhället 
i en bestämd riktning (Foucault 1974, 1993, Winther Jörgensen & Phillips 
2000, Börjesson 2003). De förhållanden diskursen uttalar sig om kan ha 
sin grund i varierande erfarenheter och kunskaper och har en ifrågasättan-
de och problematiserande utgångspunkt.

I de vetenskapliga förklaringarna spelar fortfarande kristendomens syn 
på människan en betydande roll. Den religiösa moraluppfattningen är mer 
eller mindre närvarande under hela undersökningsperioden och man kan 
ställa sig frågan om den är en pådrivande eller tillbakahållande kraft för ut-
vecklingen. Av central betydelse för kunskapens spridning var bildandet av 
Kungl. Vetenskaps Akademien år 1739 och Tabellverket 174918. Dessa orga-
nisatoriska agenter var ett uttryck för tidens sökande efter nya kunskaper 
till nytta för landets utveckling och välstånd. I detta sökande synliggjordes 
också människor med funktionshinder. Även om lärdas och välutbildades 
antal var tämligen litet var de spridda över landet och bar med sig uppgif-
ten att bedriva en medveten propaganda mot tidens folkliga förklaringar. 
Sten Lindroth som skrivit om vetenskapsakademiens historia menar att:

18 För enkelhetens skull skrivs Kungl. Vetenskaps Akademien i fortsättningen 
även som vetenskapakademin eller akademin. Tabellverket bytte i mitten på 
1800-talet namn till Statistiska Centralbyrån, SCB.

3
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Det primitiva tänkandet, fördomarna och okunnigheten kunde 
inte längre tolereras, på punkt efter punkt gick man till angrepp, 
drev propaganda, upplyste och förmanade (Lindroth 1972:15ff).19 

Ett av de främsta redskapen för kunskapsspridning och min huvudkäl-
la i detta kapitel är skriftserien Kungl. Vetenskaps Akademiens Handling-
ar, utgiven första gången samma år som akademien bildades 1739. I Hand-
lingarna publicerades en rad artiklar om och bilder på människor med oli-
ka kroppsliga skador (lyten), vilka väckte min nyfikenhet när jag börja-
de söka källmaterial (Olsson 1988:13−17). Denna tidsperiod, med influen-
ser från upplysningen, utgör den första historiska brytpunkten i synen på 
människan i undersökningen.

Flera artiklar i Handlingarna belyser enskilda personers kroppsliga 
missbildningar, funktionsnedsättningar och levnadsförhållanden. Förfat-
tarna värjde inte för det som kunde upplevas som ”skrämmande”, anoma-
lierna i form av kroppsliga avvikelser, tvärtom lyfts dessa problem fram i 
ljuset (jfr Olsson 1997). Den vetenskapliga blicken riktades mot männis-
kans kropp och sinnen, diskursens centrala tecken i synen på funktions-
förmågan. Kroppen sågs inte längre som enbart underordnad naturens för-
lopp utan var påverkbar. I likhet med Michel Foucault uppfattar jag krop-
pen som en ”sociokulturell skapelse och föremål för kontroll, omsorg och 
vetande …” som Mats Beronius skriver i förordet till Övervakning och 
straff (Beronius i Foucault 1994:66). Kroppen sågs inte enbart som ett fy-
siskt fenomen utan som något kulturellt och socialt och därmed också 
möjlig att påverka och förändra. 

Vetenskapliga och folkliga förklaringar kan sägas vara riktade åt oli-
ka håll. Vetenskapen representerar något nytt, ett modernt tänkande med 
strävan mot förändring och blicken riktad mot nutiden och framtiden. 
Här ingår även ett systematiskt samlande och ordnande samt en kunskaps-
spridande uppgift i samhället. Upplysningstiden är Linnéanernas tid då 
allt skulle kartläggas och klassificeras. Det var ett inslag i samhällets tidi-

19 Huruvida det verkligen förekom någon upplysning i Sverige enligt fransk fö-
rebild är omdiskuterat. Se t.ex. Frängsmyr (1993). 
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ga moderniseringssträvanden och en början till ett nytt synsätt. Individu-
ella lösningar vilka främst låg på familjen och de anhöriga ledde efter hand 
till alltmera generella förklaringar och åtgärder. Expertisen och tekniken 
utvecklas på allt flera områden, överenskommelser träffades och diskurser 
formades för hur man skulle förhålla sig till de problem som nu ”upptäck-
tes”. Det var en medveten kunskapsproduktion utifrån dominerande ide-
ologier och föreställningar om människan, om normalitet och avvikelse. 

Jämsides med och i konflikt med de folkliga föreställningarna verkade 
den vetenskapliga diskurserna i synen på funktionsnedsättning och funk-
tionshinder, vilket framträder allt tydligare under slutet av 1700-talet i Sve-
rige. Källmaterialet består i detta kapitel främst av artiklar från vetenskaps-
akademiens handlingar i där en programmatisk diskurs i synen på män-
niskor blev allt mera framträdande under dessa år. Genom artiklarna får vi 
möta några av samhällets mest välutbildade och pådrivande aktörer i kon-
struktionen av diskursen kring personer med funktionshinder under den-
na tid.20 Några frågor som kan ställas är: Hur såg vetenskapens företräda-
re på personer med nedsatt funktionsförmåga? Hur kom deras tankar till 
uttryck? Fick artiklarna någon betydelse i praktiken på kort eller lång sikt? 

Författarna till artikeltexterna verkade i vad man kan kalla en Linné-
ansk anda där upptäckarglädjen och det noggranna systematiska beskri-
vandet var centrala inslag och en självklar uppgift för flertalet universitets-
utbildade. Skolade i ett vetenskapligt tänkande hade man i huvudsak slu-
tat tro på trolldom och övernaturliga väsen för att söka andra förklaring-
ar byggd på empiriska undersökningar och förnuft.21 Skillnaden är främst 
kunskapsmässig (epistemologisk) och metodisk i förhållande till det folk-
liga synsättet, vilket inte behöver betyda en underskattning av den folkliga 
kunskapen, vilken kunde vara rationell i sitt sammanhang.

Också bland lärda förekommer det inslag av mystik och sådant vi i 
efterhand betraktar som egendomliga förklaringar. Den grundläggande 
skillnaden fanns i ifrågasättandet, ett medvetet och systematiskt sökande 

20 Aktörer ser jag som personer med handlingskapacitet ”agency”, vilket innebär 
en möjlighet att utöva makt eller göra motstånd (Se Grape 2001:30f ).

21 Begreppen förnuft och oförnuft diskuteras av Edith Mandrup Rönn (1996) i 
boken De fattige i ånden: Essays om kultur, normalitet og uförnuft.
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efter kunskap som var möjlig att iaktta med sinnena, tolka och förstå med 
förnuftet. En tydlig åtskillnad mellan en folklig och lärd förklaring finner 
vi ett exempel på hos en av de ledande forskarna, Carl von Linné den äldre. 
Han tillhörde den allt större skara som vid denna tid inte trodde på över-
naturliga väsens tillslag mot människor. Vid sin resa till Öland och Got-
land år 1741 visade man upp ett barn för honom som antogs vara en by-
ting. Om detta möte skriver Linné:

Byting eller förbytt barn förmentes en gosse vara, som här till oss 
hades. Han var en gosse om 13 år, född och buren utan förstånd; 
han kunde varken sitta, stå eller gå; hans händer lydde inte sjä-
lens befallning; han talade intet, men mumlade något, hans fram-
tänder stodo rätt ut och hans ögon sågo i kors; han tycktes och 
knappt höra; han hade smala ben, löst hull och i ansigtet var lika-
re en flicka än en gosse; alla hans åthäfvor voro så oartiga, att man 
ryste dervid. − Han var ingen byting, utan hade en sjukdom som 
kallas Hieranosis. (Arens & af Klintberg 1979, Linné 1743:117). 

Den korta beskrivningen innehåller förutom Linnés medicinska diagnos, 
där han tar avstånd från den folkliga bortbytingsförklaringen också kun-
skaper om vården. Föräldrarna hade under tretton år vårdat ett från födel-
sen mycket missbildat och totalt hjälplöst barn. Betydelsen av människors, 
speciellt föräldrarnas, omvårdande ansvar och accepterande blir avgörande 
för överlevnaden (Taylor & Bogdan 1998). Linné tycks inte heller ha trott 
på lytesföreställningarnas förklaringar och avvisade moderns förklaring att 
hon under graviditeten blivit skrämd av ett knivslagsmål. 

Anomalierna
Forskaren Carl von Linné var inte ensam om att intressera sig för mänskliga 
anomalier i form av skador och missbildningar. Tvärtom väckte sådana avvi-
kelser vid denna tid stor uppmärksamhet bland samhällets lärda och orsaka-
de en livlig diskussion inom vetenskapsakademien i frågan om sådana artik-
lar och bilder borde publiceras eller inte (Lindroth 1967:720, jfr Ingrid Ols-
son 1999). Nu utgjorde dessa artiklar ändå en liten del i jämförelse med öv-
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rigt material i Handlingarna. Dominerande frågor gällde förslag till förbätt-
ringar inom jordbruk och teknik. En stor del handlade om djur, växter och 
mineraler. Motivet var att bidra till landets ekonomiska utveckling. De med-
icinska frågorna fick dock tämligen stort utrymme och en del av dessa hand-
lade om missbildningar, kirurgiska ingrepp, nedsättningar i kroppsliga och 
mentala funktioner. Artiklarna kan delas in i sådana som behandlar:

• Kirurgiska ingrepp och behandlingar.
• Artiklar som enbart är fallbeskrivningar av anomalier i form av miss-

bildade foster.
• Utförligare redovisningar av enskilda personers skador och funk-

tionsnedsättningar med biografiska uppgifter.

Den första kategorin av artiklar, kirurgiska ingrepp, får här representeras 
av läkaren Vilhelm Acrells beskrivning från 1750 av en lyckad operation 
av en svulst i ansiktet på en fattig bonde från Småland. Denne man hade 
i sexton år gått omkring med en svulst som var lika stor som huvudet vil-
ket måste ha varit till mycket besvär för honom. Operationen befriade i 
ett slag mannen från hans obehag. Efter fem veckor var han helt bra igen. 
Ett exempel på diskussionen i vetenskapsakademien om missbildade foster 
handlade om en ”ritning” på ett dödfött flickebarn som visades upp hös-
ten 1755. Flickan hade två huvuden, tre händer och tre fötter. Diskussionen 
bland ledamöterna kom att gälla om det var ett eller två barn. Året därpå 
publicerades en artikel om barnet i Handlingarna 22 (Lindroth 1967:705).

Den tredje kategorin av artiklar är de för mitt syfte viktigaste. Artiklar-
na beskriver och diskuterar kroppsliga skador, funktionsnedsättningar/funk-
tionshinder och sociala levnadsförhållanden, till en del även enskildas rättig-
heter och samhällets ansvar. I alla här refererade artiklar är de personer som 
beskrivs i någon mening de goda exemplen, vilka trots mer eller mindre be-
gränsade resurser klarade sig hyggligt i samhället. Det fanns en intention att 
visa vad som var möjligt att uppnå både under fattiga och bättre förhållan-
den. Genom de livshistorier som återges framträder både barn och vuxna.

22 Kongl. Vetenskapsakademiens Handlingar April−Juni 1776:322ff. Artikeln med 
titeln ”Beskrifning, Om et missfödsel, som af en Hustru, uti Vadstena stad, d 
12 Julii, 1755”, var författad av Herman Schutser.
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Betydelsen av goda exempel och förebilder har diskuterats bland annat 
av Berthold Lowenfeld som kallade dem som gjorde egna framsteg och i 
några fall nådde framträdande positioner i samhället för ”självemancipato-
rer” (Lowenfeld (1975:44ff). Även på en mindre spektakulär nivå har själv-
emancipationen haft betydelse för en förändrad syn på funktionshindrade. 

Nu var det inte alla former av skador som väckte intresse och blev före-
mål för artiklar. De kategorier som togs upp berörde krymplingar (rörelse-
hinder), blinda/synskadade och dövstumma (hörselskadade). Författarna 
till de två första artiklarna jag diskuterar publicerade 1796 och 1798, var lä-
karna Erik Acharius och hans kollega Johan P. Westring. Båda hade under-
visats av Linné och läkarna beskriver med tidens uttryck två ”krympling-
ar” med omfattande fysiska missbildningar. En annan kategori funktions-
hinder som blev föremål för vetenskapligt intresse var synskadade/blinda. 
I två artiklar skrev läkaren Roland Martin om en blind man i Vallentuna 
där han även diskuterar sinnenas betydelse. 

Som källtext till den tredje kategorin funktionshinder som tas upp, döv-
heten, består materialet av en artikel i handlingarna och en uppsats av Abra-
ham Argillander, verksam i Österbotten. Han beskriver hur han en tid un-
dervisat och försökt lära en döv pojke att tala. Argillander hade, som övri-
ga skribenter, en naturvetenskaplig och medicinsk utbildning från Uppsala 
och Åbo och kontakter med Vetenskapsakademien i Stockholm (Lindroth, 
1967:721). De redovisade exemplen på enskilda personers levnadsförhållan-
den avser att ge en grundläggande förståelse för hur synen på personer med 
funktionshinder förändrats eller bestått över tid, delvis till våra dagar.

Utgivningen av påbörjades samma år som vetenskapakademien bildade s 
1739. Genom tidskriften och i form av föreläsningar, demonstrationer och 
böcker spreds det ”rätta” budskapet ut över landet (Lindroth 1972:115ff). 
Lindroth skriver att:

Vetenskapsakademiens uppgift var att förändra det svenska sam-
hället och det allmänna tänkesättet i vårt land genom en mål-
medveten propaganda för den moderna naturvetenskapen, dess 
resultat och metoder (Lindroth 1967:111). 
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Det var med andra ord ingen liten uppgift vetenskapen tagit på sig. Pu-
bliceringen av de enskilda artiklarna ingick i en övergripande vetenskap-
lig diskurs och var ett uttalat program. Men det var knappast frågan om 
en upplysning i filosofisk och politisk mening. Några kritiska tankegång-
ar som vände sig mot kyrkan, staten eller den sociala ordningen kan man 
inte finna i artiklarna. Däremot argumenterade vetenskapsmännen för att 
bättre ta tillvara naturens resurser och människans förmåga att utvecklas 
och vara till nytta i samhället, något som även kom att inkludera männis-
kor med omfattande funktionsnedsättningar.

Några av upplysningens huvudtankar kan dock anas. Historikern Staf-
fan Förhammar har tagit upp fyra viktiga begrepp, ”sekularism, intellektu-
alism, moralism och optimism” (Förhammar 1991:65, se även Frängsmyr 
1993). I första hand var det individen som skulle förändras och anpassas so-
cialt och kulturellt, inte samhället.

Vid mitten av 1700-talet var Sverige väl framme forskningsmässigt, till 
exempel inom botaniken, och den första forskargenerationen stod i sin ful-
la blom, menade Sten Lindroth. Författarna till de berättelser vi närmare 
skall studera ville vara med om att skapa en ny värld, byggd på förnuft och 
naturlagar, experiment och empirisk prövning. Merkantilismen och utili-
tarismen genomsyrade den lärda diskursen. Samhällets alla resurser och ri-
kedomar skulle tillvaratas, och till de främsta räknades folket. Man såg de 
fattigas kroppar, även funktionshindrades kroppar, som produktiva och ar-
betande till nytta för näringarna och samhällets bästa (Lindroth 1967:369). 

Det är i denna kontext funktionshindrade uppmärksammas och synlig-
görs. Man ville veta mera om vilka problem det innebar för samhället, vad 
enskilda personer kunde tänkas bidra med och på vilket sätt detta skulle 
kunna genomföras. En viktig aspekt var också att minska samhällets fattig-
vårdskostnader och öka graden av självförsörjning. 
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Kyrkan och folkdisciplineringen

Ett betydande inslag i diskursen var tanken på folkuppfostran. Ända se-
dan 1600-talet hade kyrkan medvetet drivit ett ”folkdisciplineringspro-
gram” som både världsligt och andligt underordnade folket inom ramen 
för en gemensam samhällsideologi. Normerna för hur man skulle förhålla 
sig till överheten fastställdes i hustavlans bibelcitat, inpräntade hos folket 
genom katekesstudier (Pleijel 1970). Det var en lydnad byggd på yttre krav 
och kontroll genom kyrkobesök, husförhör och konfirmation (Liliequist 
1991:26). Husbonden var prästernas utsträckta arm och den som hade upp-
synen över familjen och gårdsfolkets arbete och moral. 

En viss uppluckring av lydnadskravet kan skönjas under 1700-talet. 
Ronny Ambjörnsson menar att samhällsförändringarna också påverka-
de synen på barnens uppfostran. Den mekaniskt lydande människan var 
inte funktionsduglig, moralen måste internaliseras, förändringen gick från 
en yttre till en inre disciplinering (Ambjörnsson 1978, 1979:91ff, Liliequist 
1991:28, Arie 1982, Foucault 1974). Disciplineringsformerna är en fråga 
som ständigt återkommer.

Historikern Kajsa Ohrlander har undersökt 1700-talets syn på barnens 
vård och konstaterar att den dittills dominerande kyrkliga diskursen nu fick 
konkurrens av ett vetenskapligt tänkande som bryter kyrkans dominans. 
Staten hade ända sedan 1600-talet genom kyrkan försökt kontrollera de läg-
re klassernas barnuppfostran. Man förfogade över ett omfattande system för 
kontroll och straff. Inte förrän nya samhällsklasser växte fram bröts denna 
makt. Under tiden pågick en ständig kamp om dominansen mellan profes-
sioner; präster, läkare och pedagoger (Ohrlander 1987:2, jfr Liliequist 1991). 
Prästerna blev undanträngda men behöll en del av sitt inflytande inom vård, 
uppfostran och utbildning av funktionshindrade ännu på 1900-talet. I män-
niskors vardagsliv och praktik var det snarare de sociala och kulturella nor-
merna som var rättesnöret för hur man borde leva. Samtidigt verkar hege-
monierna i samhället och de hierarkiska ordningarna som reglerar tillgång-
en till materiella och symboliska resurser (se Paulina de los Reyes 2005:233f ).

För att visa hur kunskaper och diskurser om personer med funktions-
hinder förändrades i Sverige vid slutet av 1700-talet har jag valt att exem-
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plifiera och diskutera några berättelser om enskilda personer. Vad jag vill 
tydliggöra är hur föreställningar och praktiker, de konkreta levnadsförhål-
landena och samverkande faktorer som klass, kön, ålder, sexualitet och 
funktionshinder skapade specifika föreställningar om människor. Är funk-
tionsnedsättning/funktionshinder en exploaterande faktor som de övriga? 
Reyes och Mulinaris (2005) ser inte funktionsförmåga som en sådan egen 
dimension, däremot som något stigmatiserande.

Frågan har först under senare år uppmärksammats av handikappfors-
kare bland annat genom en antologi av Lars Grönvik och Mårten Söder 
(2008). I boken argumenteras för att funktionshinder har ett jämförbart 
intersektionellt värde som klass, kön, sexualitet, ålder etcetera. Ett fler-
tal samverkande faktorer är alltid verkande i alla mänskliga sammanhang. 
Vad faktorn funktionsnedsättning/funktionshinder innebär för föreställ-
ningarna och praktiken diskuteras i följande individuella exempel om två 
”krymplingars” skador och levnadsförhållanden hämtade från artiklar pu-
blicerade i vetenskapsakademins skriftserie. 

Man kan ställa frågan varför några läkare lade ned tid och kraft på att 
undersöka och skriva om några ”krymplingars” skador och levnadsförhål-
landen. Svaret finns att söka i den kultur de var en del av och främst i de-
ras utbildning. Artikelförfattarna tillhörde en liten elit, ett brödraskap av 
välutbildade akademiker. Den som fått sådana möjligheter ansågs också ha 
skyldigheter att förmedla kunskaperna vidare till nytta för landet. 

I en artikel i Lärda tidningar 1746 refererades till Linné som säger sig 
vilja ”... lära sina Auditores at känna allehanda saker, som Fäderneslandet 
frambringar ...” (Fries 1924:6). Framför allt var det viktigt att känna till så-
dant som var av praktiskt och ekonomiskt intresse för hushållet och nä-
ringarna. Universitetsutbildade som flyttade ut på landet hade ett speciellt 
ansvar att föra sina kunskaper vidare till sockenborna. Och dessutom bor-
de de skicka sina iakttagelser av allt ”märkvärdigt” de sett till vetenskapsa-
kademien (Fries 1924:6) och det är exakt vad de båda läkarkollegorna Erik 
Acharius och Johan Westring gjorde när de i handlingarna beskrev två 
krymplingars liv i 1700-talets Sverige och satte in detta i ett socialt, kultu-
rellt och samhälleligt sammanhang. 
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Krymplingarna förtjänar uppmärksamhet

Mathias Larsson Skönbergs liv på hospitalet
Förutom läkarna Erik Acharius och Johan Westring är det ”krymplingarna” 
Mathias Larsson Skönberg och Johan Scherlund som är huvudpersonerna i 
detta avsnitt. Trots att de båda männen utgör enstaka exempel menar jag att 
de representerar ett tidigt svenskt inslag i konstruktionen av en vetenskap-
lig diskurs och problematisering av funktionshinder. Vid denna tid, slutet på 
1700-talet, fästes blicken på ett nytt sätt vid dem som hade ”lyten”. 

För att återknyta till inledningens diskussion om olika forskningsper-
spektiv inom handikappforskningen är det individuella och medicinska 
synsättet en utgångspunkt i läkarnas artiklar. Deras analys har samtidigt 
också ett samhällsperspektiv som ger de sociala och kulturella samman-
hangen betydelse. Motiven som driver författarna tycks inte främst vara 
humanistiska och filantropiska utan intresset för naturen och vetenskaper-
na. Så här inleder och motiverar läkaren Erik Acharius själv sin artikel i Ve-
tenskaps Akademiens Handlingar år 1798.

Krymplingens historia kan äfven någon gång förtjena en mer än 
vanlig uppmärksamhet. Icke just därföre, att man hos honom 
uptäcker liksom vissa brister uti naturens utvicklings förmåga 
eller at någre kroppsdelar antagit en oformligare skapnad; ty det 
är ingalunda sällsynt at genom tillfällige orsaker den ordning 
rubbas som naturen annars i stöd af sine efter säkert bestämda 
lagar fortsatte verkningar följer, och at krymplingar både med 
för få och bristande eller för många och illa danade delar fram-
alstras bland alla växande varelser på vårt jordklot, men då de ib-
land äro på et mera utmärkt sätt vanlottade blifva de i flere afse-
enden äfven märkvärdigare och böra beskrifvas (Vetenskaps Aka-
demiens Handlingar 1798:157 ff).

Nyckelordet som motiverar artikeln är ”märkvärdigare”. I den fortsatta be-
rättelsen klarnar begreppet. Artikeln handlar om Mathias Larsson Skön-
berg och beskriver dennes kroppsliga avvikelser, uppväxt och levnadsför-
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Ur Svenska Akademiens Handlingar 1798
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hållanden. Utifrån en vetenskaplig och merkantilistisk nyttoaspekt disku-
terar Erik Acharius den enskildes och samhällets ansvar för personer med 
påtagliga fysiska skador och funktionsnedsättning. Som framgår av bilden 
hade Mathias mycket omfattande medfödda skador och för en sentida be-
traktare kan man förvånas över att en så fysiskt missbildad person alls kun-
de överleva med tanke på begränsade tillgångar på medicinska insatser, ha-
bilitering och speciell omvårdnad. Även med tanke på tidens höga barna-
dödlighet och fattigdom kan man förundras. Acharius artikel om Mathias 
har titeln ”Beskrifning på en Man, som född utan Armar, Händer, Lår och 
andre vanlige kroppsdelar, kan med vänstra Foten och des tvänne brukba-
ra tår, skrifva, knyppla och slöjda m. m.” (Acharius 1798:157).

Samtidigt som huvudrubriken på artikeln nämner skadornas om-
fattning lyfter den också fram individens arbetsförmåga och möjlighe-
ter till självförsörjning, vilket är en central tanke och knutpunkt i dis-
kursen. Mathias Larsson, som senare kallade sig själv för Skönberg, föd-
des 1760 i Skönberga socken, Östergötland. Han var alltså 37 år då arti-
keln skrevs. Familjen bodde på torpet Myggdansen. Fadern Lars Jonsson 
beskrivs av Acharius som fysiskt ofärdig och puckelryggig. Han skall ha 
varit en from och stillsam man som försörjde familjen på syarbeten. Mo-
dern Anna Christiansdotter hade fött flera barn både före och efter Ma-
thias, alla välskapta enligt Acharius. (I kyrkboken framgår inte att Mathi-
as skulle haft äldre syskon, däremot två yngre, Ingrid född 1765 och bro-
dern Jonas född 1770.)23 

Födelsen av ett så annorlunda barn som Mathias måste ha väckt star-
ka reaktioner och frågor hos föräldrarna, de närmaste anhöriga och gran-
narna som såg honom. Familjen hade ingen tid att förbereda sig eftersom 
skadorna var synliga omedelbart vid barnet födelse. Detta förhållande ute-
slöt tanken på att något byte av barnet skett, liknande de tidigare exemplen 
med bortbytingarna. En tänkbar förklaring enligt tidens uppfattning skul-
le ha kunnat vara att barnet föddes med ”lyte”, en synlig skada orsakad av 
att modern ”försett sig” eller blivit skrämd.

Efter att ha träffat Mathias, när denne var vuxen, beskriver Acharius 
hans omfattande kroppsliga skador. ”Utom tvänne korta stumpar af öfre 

23 Skönberga församling, husförhörslängder A1:1,1767−1773, A1:2, 1774−1783.
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armpipan (offa humeri) hvaraf axlarne äro formerade finnas icke vidare 
hvarken armar eller händer” (Acharius 1798:163). Bröstet beskrivs som väl-
format men ryggraden är böjd åt vänstra sidan varvid även bröstet blivit 
något snett. Underlivet är kortare än vanligt och benen deformerade. Hö-
gra benet var dessutom närmast förlamat och innebar mest en olägenhet. 
På vänster ben var den förkrympta fotens stortå och närmaste tå de mest 
rörliga. Det var med dessa tår Mathias utförde de sysslor han kom att be-
härska. Vänstra benet var så starkt att han kunde stå på det om han höll 
balansen mot en vägg. Kroppens höjd upp till hjässan när han satt var fem 
fjärdedels aln (cirka sextio centimeter).

Om Mathias utseende i övrigt skriver Acharius att huvudet, som ut-
gjorde en tredjedel av hela kroppen, var välformat. ”Ur ögonen gnistrade 
eld och qvickhet. Anletsdragen utmärka för öfvrigt manlighet och tiltags-
enhet, kufvad af motstånd och bekymmer” (Acharius 1798:163). 

Att Acharius relativt noggrant beskriver de anatomiska deformiteter-
na är knappast en tillfällighet eftersom han hade läst anatomi för läkaren 
Roland Martin (1726−1788), som vi senare kommer att möta. Men han ser 
också något annat, han ser människan som hon formats av sina upplevel-
ser och förhållandena i en krävande social miljö, vilket Acharius inte und-
viker att poängtera. 

Omsorg och tiggeri
Archarius skriver att modern var en mindre skötsam person än fadern. 
Hennes omsorger för det lilla barnet var ändå tillräckliga för att det skulle 
överleva den första, för alla barn svåra tiden. Betydde detta, att hon tog till 
sig barnet som sitt eget och accepterade situationen? Modern tycks efter en 
tid i alla fall ha sett barnet som en tillgång och ett medel för den fattiga fa-
miljen. Hon började gå omkring i socknen och i grannsocknarna med Ma-
thias på armen för att tigga. Enligt Acharius gav man henne ”Runda all-
mosor” vilket skall ha lett till att hon fortsatte med tiggeriet under flera år. 

Hur såg då omgivningen på tiggeriet och på det lilla barnet? Att tig-
geriet inte uppskattades framgår av att sockenborna började ”... ledsna 
vid hennes nog trägna besök samt obilliga fordringar ...” som Acharius 
(1798:159) skriver. Troligen är det detta som avses när han skriver att mo-
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dern var mindre skötsam. De som fått nog av hennes tiggeri var också de 
som hade makt att bestämma i socknen, de mer välbeställda bönderna. 
Konsekvenserna blev också påtagliga. Socknens styrande beslöt att Ma-
thias skulle inlösas för fribröd24 på hospitalet i Söderköping. Därmed lös-
tes två problemet med tiggarvandringarna och samtidigt blev man av med 
den missbildade pojken. 

Anledningarna till den drastiska åtgärden kan ha varit flera. Tiggeriet i 
sig kan vara ett tillräckligt motiv. Omsorgen om barnet, att man tyckte att 
modern vanvårdade pojken ett annat skäl. Det är omöjligt att inte också 
ta med det faktum att Mathias hade omfattande synliga skador som väck-
te oro i socknen och varför de styrande var beredda att betala för att bli 
av med honom. De rundhänta allmosor modern fick tyder även det på att 
människor, i första hand andra gravida kvinnor, kände sig hotade av det 
oönskade och farliga mötet. De frikostiga bidragen kan även ha varit ett 
uttryck för medlidande med en annan kvinnas situation. 

När inget talar för att hon använt de andra barnen för att tigga tycks 
själva missbildningen ha blivit den utlösande faktorn. Enligt Acharius blev 
Mathias ett medel för tiggeriet, inte av direkt nöd utan för att modern såg 
en möjlighet att med barnet förbättra familjens ekonomi. Troligen möttes 
moder och barn av både nyfikenhet och rädsla när hon gick mellan gårdar-
na. Några närmare detaljer om Mathias uppfostran i hemmet eller på hos-
pitalet finns inte att tillgå. Av sammanhanget framgår dock att han måste 
ha fått hjälp av människor som fanns i hans närhet för sina grundläggande 
behov och stöd från föräldrar, syskon eller andra personer. 

Kropp och arbetsförmåga
Efter att beskrivit Mathias omfattande kroppsliga skador redovisar Archa-
dius hans arbetsförmåga, vilket väckte lika stor uppmärksamhet och beto-
nas i artikeln. Betydelsen av detta framhävs av den detaljerade bilden som 
innehåller väsentliga element av kunskaper, vilka lyfts fram och konkre-
tiserar det läkaren ville framhäva. Redan som barn visade han sig ha en 
”ovanlig fattningsgåfva” skriver Acharius. Tidigt lärde han sig läsa och se-
nare även skriva. Det senare var något han måste lösa på egen hand utifrån 

24 Fribröd innebar att socknen betalade för Mathias vistelse på hospitalet.
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sina speciella förutsättningar. När inte händerna kunde brukas fick den 
enda fungerande foten användas. Med stöd av tårna på den vänstra foten 
lärde han sig hålla i gåspennan. Denna form av naturlig kompensation är 
väl känd från vår egen tid. Ett prov på hans ”fotstil” finns i texten under 
bilden av Mathias. Av berättelsen kan man inte dra några slutsatser om var 
och av vem han lärt sig allt han kunde, förutom av egen förmåga troligen 
av föräldrarna, syskonen eller någon på hospitalet. 

Mathias var vetgirig och lärde sig efter hand ett flertal praktiska hant-
verk. Han snickrade möbler, kistor, stolar och väggskåp och andra hus-
hållsföremål. Med den begränsade rörligheten i sina två användbara tår 
kunde han även sy och knyppla. Han kunde göra ”…slagen med pin-
narne, flytta knappnålarne och verkställa mönstret med en noggranhet, 
som ej eftergifver dem som i konsten äro mäst skicklige” skriver Acharius 
(1798:167). För att styrka Mathias arbetsskicklighet inför vetenskapsakade-
mien bifogade Acharius ett prov på Mathias knypplingskonst. 

Förutom att sy och laga sina egna kläder, kunde han även klippa till ty-
get, vilket han troligen lärt av sin sykunniga fader. 

När han sydde använde Mathias munnen för att föra nålen ”allt med en 
behändighet, som är förundransvärd. Sömmarne blifva ganska ordentliga 
och väl gjorda” (ibid). Den vänstra foten använde han för att hålla fast tyget. 

Mathias lärde sig även måla kistebrev. Penseln hölls då med tårna på 
vänster fot på samma sätt som när han skrev. Motiven var enkla avbild-
ningar med kyrkor, hus och träd som köptes till kistlocksprydnader av all-
mogen. Han spelade violin utifrån sina egna fysiska förutsättningar. In-
strumentet lutades mot kroppen och stråken fördes med foten. Enligt 
Acharius lät det hela ganska entonigt. Detta kompenserades med hjälp av 
rösten som var ”stark och ljudande och som gjort et förträffeligt intryck på 
det mindre delicata folket” (ibid). Hans musikaliska talanger bekräftas av 
att han tämligen hyggligt kunde stämma sitt instrument.

Som framgår av berättelsen kunde Mathias med sin begränsade rörlig-
het klara av en mängd arbetsuppgifter och sina dagliga behov, som att raka 
sig, äta och dricka. I vissa avseenden var han också beroende av andras hjälp. 
Detta gällde främst påklädning och den personliga hygienen. Acharius me-
nade att detta var något som försvårade hans tillvaro. Vanan och nödvändig-
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heten gjorde dock att han accepterade sin situation och han ”... drager sin 
olycka med tålamod och et merendels glatt lynne” (Acharius 1798:168). 

Det är lätt att föreställa sig att Mathias levde ett orörligt liv på grund 
av sin begränsade kroppsliga rörelseförmåga. Också detta gick att lösa. Ge-
nom att hoppa eller vrida kroppen kunde han själv ta sig fram kortare 
sträckor. Utomhus använde han sig av en kärra av egen tillverkning som 
drogs först av modern senare av någon bekant eller av en hund som han 
tränat till en ”trogen följeslagare”. Hunden styrdes med en sele och en pis-
ka som Mathias höll i sin vänstra fot. Uppgiften om hunden är ett tidigt 
exempel på hur man även i Sverige använt hundar som assistans och då 
inte enbart vid synskador (jfr Hännestrand 1995).

Trots sina kroppsliga tillkortakommanden kunde Mathias göra kortare 
resor runt om i bygden, främst för att besöka marknader i trakten, där del-
tog han och sålde sina tillverkade Vadstenaspetsar och kistebrev samt spela-
de och sjöng för besökarna. Med sitt ”besynnerliga utseende” hade han lätt 
för att dra till sig uppmärksamhet och ”väcka allmogens förundran” skriver 
Acharius (1798:162). Att människor drogs till Mathias, som jag uppfattar 
det av berättelsen, utan uttalad rädsla för att höra honom spela och sjunga 
skall nog ses som en ”naturlig” nyfikenhet på en ovanlig människa. Situa-
tionen skulle kunna jämföras med en ”freakshow” men skall nog inte över-
drivas. Mathias befann sig bland andra människor i en för många vanlig 
social miljö. Det avvikande fanns vid denna tid överallt i samhället, gamla 
människor blev kroppsligt nedbrutna och krokiga, få var isolerade på insti-
tutioner. Den kunskap andra fick i mötet med Mathias utgjorde ett exem-
pel på och en kunskap om vad som var möjligt för en gravt missbildad per-
son vid denna tid. Genom denna erfarenhet spreds sannolikt många histo-
rier vidare till de hemmavarande25. 

Våld och missbruk
När Acharius beskriver dessa marknadsbesök märks tydligt hans ogillan-
de och den egna klasspositionen, hans tillgångar på kapital med Bourdieus 

25 Under 1800-talet blev uppvisningar och exploateringar av ovanliga människor 
allt vanligare. Vid cirkusar och nöjesfält i Europa och Amerika förekom ”Fre-
ak shows” där siamesiska tvillingar, armlösa, dvärgar, jättekvinnor etc visades 
för pengar (Broberg, 1991:118−125.



Vetenskapens blick och problematiseringen

69

begrepp, inte minst det kulturella kapitalet i form av utbildning var betyd-
elsefullt. Till skillnad från Mathias såg läkaren miljön som rå och brutal, 
med hög spritkonsumtion och fysiskt våld som återkommande inslag. Både 
den sociala miljön och människornas beteende var nog mera bekanta för 
Mathias. Med avståndstagande och beundran beskriver Acharius hur Ma-
thias, inte utan framgång, var en ivrig deltagare i slagsmål. En del av skul-
den för detta lägger läkaren på Mathias hetsiga humör och självsvåldi ga 
beteende. Dessa böjelser var ett resultat av bristande uppfostran, en cen-
tral tankefigur och element i den vetenskapliga diskursen. Man hade inte 
velat ”afstraffa och tygla en så vanförd människa” (Acharius 1798:160), då 
man underskattade hans förmåga att åstadkomma större skada. Vid de sam-
mandrabbningar han deltog i visade han sig vara både ovanligt snabb, rör-
lig och modig. Han kunde kasta sig från stolar och bord mot en antago nist 
och med kroppens tyngd fälla denne till golvet. På detta sätt hade han med: 

... hufvudet stött och rätt illa medfarit dem på hvilka han blif-
vit förtörnad. Med sin vänstra til en del rörliga fot har han be-
ständigt vetat tilgripa hvad i hast träffats och därmed slagits 
ganska alvarsamt. Bitande och knuffande med hufvudet hafva 
dock varit hans vanliga anfalls och hämdemedel då han förtre-
tats (Acharius 1798:160). 

För att ytterligare övertyga läsaren om att beskrivningen var riktigt skriver 
Acharius i en not: 

Man skulle icke lätteligen kunna föreställa sig en så illa utrus-
tad kämpe spela mästare vid så alvarsamma lekar, som under ti-
den förefallit i dryckeslag, där likväl Matts visat prof på Hjelte-
mod och tapperhet, samt haft mera framgång än någon annan 
(Acharius 1798:161).

Marknaderna var inga sedliga platser. Mathias blev ständigt bjuden på bränn-
vin av folk som ville se och höra honom spela. Både lusten till brännvin och 
lidelserna uppmuntrades vid marknaderna enligt Acharius (1798:161f ). Or-
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saken till det olämpliga uppträdandet lades inte enbart på Mathias själv, 
utan också på yttre omständigheter, föräldrarnas okunnighet, fattigdomen 
och bristande uppfostran samt senare det olämpliga umgänget. Läkaren 
Acharius var mycket uppmärksam på faktorer i den sociala omgivningen. 

Naturliga begär
Mathias sexuella utlevelse uppmärksammades av Acharius. Som exempel 
på en ”otyglad begjärelse” beskrivs hur Mathias tio år tidigare ”häfdat en 
liderlig qvinsperson”. Detta visade att han var förmögen till sexuellt um-
gänge, vilket inte sågs som en självklarhet på grund av den missbildade 
kroppen. Läkaren kan till en början ha uppfattat Mathias som asexuell, en 
ickekönad person (se Grönvik 2008:47ff). En del av skulden till hans sexu-
ella begär lades på kvinnan som gått honom till mötes som Acharius skri-
ver. I synen på kvinnan som fresterskan fråntar Acharius Mathias det fulla 
ansvaret med hänsyftning till hans kroppsliga missbildningar.

Mathias tycks dock själv ha haft mera seriösa motiv till förhållandet när 
han säger sig vilja gifta sig med kvinnan, något han dock förnekades. Flera 
skäl till ett förbud kan tänkas. Prästens roll är viktig i detta sammanhang 
då det var hans sak att avgöra frågan utifrån de kunskaper han hade om 
Mathias kristendomskunskaper och moral. Ett skäl till det negativa beslu-
tet kan ha varit Mathias och/eller kvinnans vidlyftiga och ogudaktiga le-
verne. Något formellt hinder för att gifta sig på grund av funktionsned-
sättningen fanns knappast, vilket jag skall ge exempel på utifrån berättel-
sen om Johan Schierlund.

Liderligheten gick nu inte över så snabbt som prästen möjligen hop-
pades på. Samma år som artikeln skrevs fick Mathias en dotter, Maja Sti-
na (27/3 1798), med den ogifta pigan Catharina Månsdotter (27 år), själv 
”puckelryggad”.26 Dottern var enligt Acharius välskapt ”...inga tecken til 
minsta lyte hvarken från far eller mor befinnes å deras späda men raska och 
väldanade barn” (Acharius 1798:168). 

Acharius skriver att Mathias denna gång ”avflat” dottern ”... med en 
qvinsperson, som gått honom til handa på Hospitalet ...” (ibid). Enligt 

26 Uppgiften har jag fått hjälp med av Roger Qvarsell som gått igenom Vadste-
na församlings kyrkoböcker. Uppgiften om dottern och hennes moder finns i 
C1:4, s174 (Hospitalsförsamlingen).
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kyrkboken bodde modern Catharina inte på hospitalet utan i stadsförsam-
lingen. Däremot togs dottern Maja Stina in på hospitalet den 16 november 
1799. Fortfarande 1813 fanns hon kvar där. I en anteckning står det ”Dot-
tern till det märkvärdigt vanskapliga Hospit. Hjonet Mathias Larsson, och 
ofärdiga pigan N. N. - Är sjelft välskapad njuter halft bröd till fyllda 16 
år.”27 Acharius gjorde ingen större sak av att Mathias fått ett utomäkten-
skapligt barn, utan framhävde hans otyglade begär. Större vikt fäste han 
vid att barnet föddes friskt och välskapt. 

För en sentida läsare av berättelsen om Mathias framstår hans liv långt 
ifrån som ett passivt vegeterande. Tvärtom var han en mycket aktiv män-
niska som på egen hand skapade mening i sitt liv genom olika sysselsätt-
ningar. Innan jag närmare diskuterar den vetenskapliga diskurs som kan 
uttolkas ur texten om Mathias skall jag för fylligheten och detaljernas vär-
de i korthet återge och diskutera den andra betydelsefulla artikeln i Hand-
lingarna som beskriver en ”krympling” vilken levde under andra omstän-
digheter än Mathias. 

Tingsskrivaren Johan Schierlund

Två år innan beskrivningen av Mathias publicerades skrev kollegan och lä-
karen Johan P. Westring en artikel om Johan Scherlund, född 1753. Johans 
skador är något mindre påfallande än Mathias. Han saknade händer och 
fötter medan hans underarmar och benstumpar var längre och betydligt 
kraftigare. Bådas skador påminner om neurosedynskadorna på 1960-talet 
(se Paulsson 1995).

Johans sociala bakgrund var liknade Mathias, en fattig torparmiljö. 
Torpet låg under Skjörtinge Säteri i Skärkinds socken två mil från Norr-
köping. Westring inleder sin beskrivning med några tankar om orsaken 
till skadan. Han skriver att ”Des moder har icke under hafvandetillstån-
det blifvit skrämd, eller varit medvetande af något, som kunnat verka på 
fostret genom des inbillningskraft” (Westring 1796:37). Längre fram skri-
ver han att:

27 Vadstena hospitalsförsamling C:1, s 241. Förteckning på hospitalshjon år 1813.
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Förgäfves sökes ofta orsaken til sådana naturens snedsprång (LU-
Fus naturae). Sjelfve aflelsen är en hemlighet: och här är ingen 
anledning til någon verkan ifrån modren genom inbildningen, 
som troligen många gånger orsakat lyten hos fostren (Westring 
1796:43).

Westrings tycks ha haft uppfattningen att skador på fostret i vissa fall kun-
de uppkomma genom att kvinnan blivit skrämd under graviditeten. Till 
skillnad från Mathias behövde Johan aldrig vistas vid något hospital. Dä-
remot fick familjen från år 1756, tre år efter sonens födelse, ekonomiskt 
stöd genom församlingens försorg, så kallat ”nådebröd” från hospitalet i 
Söderköping. Detta ekonomiska bidrag var så stort att det även räckte till 
en broders skolgång vid Trivialskolan i Söderköping. Brodern blev senare 
Kronolänsman (Westring 1796:38). För Johan kan det ekonomiska stödet 
ha bidragit till att han, till skillnad från Mathias kunde stanna kvar i hem-
met. Ingen i socknen tycks heller ha ifrågasatt detta.

Även Johan var en pigg och begåvad pojke enligt berättaren. I sitt hem 
lärde han sig tidigt att läsa och kunde redan vid nio års ålder undervisa 
andra barn. En viktig inspirationskälla var den äldre brodern, vars skriv-
böcker också kom Johan till del. Efter att i flera år ha behärskat att läsa, 
lärde han sig vid tolv års ålder också att skriva. Redan efter två månader 
kunde han skicka brev till sin broder i Söderköping. Denne uppmuntrade 
och hjälpte honom vidare med att skriva och räkna. En annan person som 
tidigt upptäckte pojkens läsbegåvning var prästen i församlingen, Jacob 
Åstrand. Han kom att ge Johan böcker i kristendom, moral och historia 
(ibid). Det personliga stödet till Johan tycks ha varit mera uppmuntrande 
och vi ser ett helt annat förhållningssätt än till Mathias och hans föräldrar. 

Praktiska hjälpmedel
För fysiskt funktionshindrade kunde praktiska hjälpmedel underlätta det 
dagliga livet. Sådana hjälpmedel, träproteser och skydd för armar och ben 
har funnits i tusentals år men har sällan ansetts värda att bevaras vid våra 
kulturhistoriska museer. Från äldre teckningar och målningar kan man 
ändå få en föreställning om hur problemen löstes. 
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Ett användbart hjälpmedel och en föregångare till dagens rullstolar var 
den kärra Mathias byggde och den hund han dresserade till att dra ho-
nom. Johan var som Mathias kunnig i att skriva och intresserad av hant-
verk. Han ägnade sig redan som barn åt att tälja och tränade därmed upp 
sin motorik. Till skillnad från Mathias som inte använde några speciella 
hjälpmedel för att skriva fick Johan hjälp av prästen Åstrand att utveckla 
ett mycket användbart hjälpmedel som underlättade skrivandet. ”Medelst 
denna enkla och enfaldiga skrifmachin skrifver han nu en jämn och vacke r 
stil” (Westring 1796:39). 

Anordningen fick ersätta bristerna i ledernas rörelseförmåga. Av bilden 
framgår tydligt hur detta hjälpmedel fungerade. I denna enkla men geni-
ala anordning som bestod av en rem runt högra armstumpen och en ring 
kring en liten utväxt kunde Johan fästa både pennan och andra verktyg, 
bland annat den pennkniv han använde för att skära till sina gåspennor. 
Med detta tidiga exempel på ett tekniskt hjälpmedel kunde han även kla-
ra av att hålla i glas och bestick och äta själv, vilket måste ha haft stor bety-
delse för hans självständighet. Genom att fästa en kam i remmen runt ar-
men kunde han kamma sitt hår. Däremot var det omöjligt för honom att 
knäppa knappar. Han kunde inte heller raka sig själv. Ett rimligt antagan-
de är att föräldrar och syskon och senare hustrun var behjälplig med rak-
ning och andra uppgifter som Johan hade svårt att klara själv. 

Johans förflyttning var något enklare än Mathias då han kunde gå sta-
digt på sina korta men relativt kraftiga benstumpar. Som skydd för benen 
använde han ytterligare ett speciellt anpassat hjälpmedel. Det var ett par 
”skotyg” tillverkade i trä och utprovade efter stumparnas form. Av bilden 
att döma tycks åtminstone den ena ”skon”, på högra benet, ha varit fäst vid 
midjan med en rem medan det andra skyddet suttit av sig själv (Westring 
1796:42). Det längre föremålets användning är mera osäkert, det kan vara 
en anordning för att sätta på ”skorna”.

Arbets- och försörjningsförmågan
För att försörja sig själv började Johan rita och måla i oljefärg samt grave-
ra tavlor i trä. Han hade även ett stort intresse för mekanik och lärde sig 
laga väggklockor och senare även att tillverka egna klockor. Han reparera-
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de även fickur och tillverkade nya delar, spindlar, axlar, drev och kugghjul. 
Med en vippstång och en svarv kunde han svarva i både trä och metall. 

För att få en säkrare försörjning och ett lättare arbete övergick Johan 
mer och mer till att skriva på beställning, vilket han gjorde med en vacker 
handstil. Av en lagman fick han i uppdrag att renskriva domböcker. Efter-
som skrivarbeten förekom mest i städerna och för att få flera uppdrag flyt-
tade Johan 1773, vid tjugo års ålder, till Söderköping där han kom att ar-
beta med renskrivning av domböcker, undervisning av barn samt med lag-
ning av klockor (Westring 1796:40f ). Johan blev 1778 tingsskrivare hos hä-
radshövdingen Forseman vilken han arbetade åt till 1782. Under detta ar-
bete lärde han sig så mycket juridik att han kunde verka som advokat vid 
rättegångar. På grund av ett hett temperament blev han fråntagen rätten 
att uppträda inför domstol. Om detta skriver Westring att: ”Snillet är inte 
altid behagligt mindre altid lyckligt!” (ibid).

En betydelsefull skillnad mot Mathias var att Johan fick tillstånd att gif-
ta sig år 1787 (ibid). Prästerna hade gjort olika bedömningar. Vi kan en-
bart spekulera om orsaken. Flera skillnader av betydelse förekommer dock 
mellan Mathias och Johan. Den senares liv var bortsett från själva skadorna 
mera likt det liv som förväntades och som motsvarade kyrkans krav på sköt-
samhet. Johan försörjde sig som vuxen på sitt arbete och levde ett självstän-
digt liv. Mathias var hänvisad till hospitalet och mera beroende av samhäl-
lets stöd och därmed var han troligen omyndigförklarad. Åtminstone i Jo-
hans fall tycks skadorna inte ha haft någon betydelse för rätten att gifta sig. 

Någon fara för kvinnan att gifta sig med någon som hade synliga ska-
dor framkommer inte, då det tycks vara överraskningsmomentet, skräm-
seln som är den största faran. Tvärtom visade äktenskapet att hustrun 
knappast kan ha låtit sig påverkas av mannens missbildningar. Inte hel-
ler kan Westring se att Johans missbildning gått i arv. Med sin hustru hade 
han ”...oaktade så många bristande lemmar, dock, afvlat fyra helbregda 
barn...”, vilket enligt Westring gav ”... styrkan åt den läran, at fostret (Em-
bryo) redan är danadt i ägget hos modren.” (Westring 1796:41). För läkarna 
vid denna tid var ”sjelfva aflelsen” fortfarande en hemlighet som Westring 
skriver. Inte minst mannens roll verkar ha varit oklar. 



Vetenskapens blick och problematiseringen

75

Naturens kompensation och människan
Vid en noggrann läsning av artiklarna om Mathias och Johan framträder 
tre tankar om personer med funktionshinder. Dessa gemensamma tankar 
eller tankefigurer kommer att få betydelse för en förändring av föreställ-
ningarna. Både naturen och människan, den biologiska kroppen med dess 
inneboende förmåga att formas och omformas efter omständigheterna och 
yttre påverkan har betydelse:

• Föreställningen om ”naturens” kompensation för en nedsatt kropps-
lig funktion, något som även fick förklara det svårförståeliga. 

• Behovet av en noggrann och medveten uppfostran och utbildning 
som kompensation för funktionsnedsättning. 

• Samt tanken att även individer med nedsatt funktionsförmåga kunde 
göras till nyttiga medborgare, till arbetande kroppar, och därigenom 
bidra till sin egen försörjning och samhällets utveckling. 

Grundtanken i föreställningen var att naturen kompenserade människans 
bristande lemmar med en särskild kognitiv förmåga som Acharius kalla-
de ”tankekraft”, ”inbillningsgåfva” eller ”själens förmögenheter”. Med an-
dra ord handlade det om människans inre egenskaper och den egna förmå-
gan till utveckling och självemancipering. På ett liknande sätt som Achari-
us, tolkade också kollegan Westring, Johans förmåga att klara sig som ett re-
sultat av den kompensation som redan fanns nedlagd både i människan själv 
och i naturen. Att tårna kunde användas på samma sätt som fingrarna var 
inte konstigt, menade läkaren Westring, då de både hade utsträcknings- och 
ihopdragningsmuskler som kunde övas upp. Det var en påtagligt vetenskap-
lig och rationell förklaring. Annat framstår däremot som mer oförklarligt, ja 
”nästan en gåta” och hänvisningarna sker då till ”Naturens Herre”, till kraf-
ten eller makten bakom naturens rikedom och människans intelligens. De 
kristna förklaringarna fanns alltid som en kuliss. Westrings skriver:
 

Har naturen varit hård, som gifvit honom en ofärdig stympad 
och bristfällig kropp, har han dock fått det rikeligen ärsatt med 
mycket snille … Naturens Herre har gifvit en fond, där ärsätt-
ning kan hämtas (Westring 1796:44). 
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När inte vetenskapen räckte till som förklaring fick kristendomens Gud trä-
da in även om det är i bakgrunden. Johan är den som får utgöra exempel på 
hur begåvningen kunde odlas genom egen ”förädling”, självemancipation. 
Vad som främst ansågs skilja människan från djuren var hennes förmåga att 
ersätta kroppsliga brister med fantasi och intelligens. Människan kunde ”… 
i inbillningen föreställa sakernas natur och beskafenhet. Snillet skapar, til 
och med ärsättning för bristande lemmar …” menade Westring (1796:43f ). 
Kompensationstanken är ett centralt förklarande element i 1700-talets ve-
tenskapliga diskurs. Den är både rationell och påverkad av den kristna ska-
pelsentron där allt är givit av Gud. De båda läkarnas syn på den av skador 
drabbade människan kan också sammanfattas i följande tre punkter: 

• Det rådde jämvikt eller en strävan mot jämvikt i naturen. 
• Människan kompenserades för en förlust genom att andra egenska-

per utvecklades. 
• Människans begåvning, tankeförmåga och fantasi kunde väga upp 

bristerna i hennes kropp och sinnesorgan. 

Kompensationstanken och den inneboende förmågan hos människan var 
en förutsättning för förändringar. Detta var dock inte tillräckligt det for-
drades även yttre krafter i form av individuella och kollektiva åtgärder, ett 
konkret handlingsprogram.

Bättre uppfostran och utbildning
Om allt sågs som givet kan man tänka sig att passivitet och handlingsoför-
måga kunde ha uppstått. De båda exemplen visar på motsatsen. Läkarna såg 
som sin uppgift att vara en pådrivande kraft i samhället. Utifrån sina medi-
cinska kunskaper är det inte mycket 1700-talets läkare kunde tillföra, med få 
undantag kunde de varken förhindra eller bota sjukdomar och skador. Ge-
nom att uppmärksamma hela människan, hennes uppväxtvillkor, de sociala 
förhållandena och folks okunnighet, finner de en möjlighet till förändring. 

Trots att beskrivningarna handlar om vuxna män ser läkarna lösning-
en i en tidig och noggrann uppfostran och utbildning, vilket skulle kunna 
ge samhället flera nyttiga arbetsmänniskor. Kajsa Ohrlander menar att bar-
nen nu blev en ”naturvetenskaplig produkt” mera än en religiös (Ohrlan-
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der 1987:3). Inga tankar framförs om hur Mathias och Johans liv som vux-
na skulle kunna förbättras. Det var tidiga insatser under barnaåren läkarna 
tänkte på. I förlängningen innebar det att experter skulle överta uppfost-
ringsrollen eftersom fattiga och okunniga föräldrar inte ansågs klara upp-
giften att fostra och undervisa sina egna barn, en tanke som inte gällde de 
välbeställda i samhället med tillgång till kapitalformer som kunde växlas in 
till undervisning och god vård av familjemedlemmar med funktionsned-
sättning. Tillgången till olika former av resurser, eller med Bourdieus be-
grepp kapital, är avgörande för människors hela tillvaro även om det för 
flertalet främst handlade om begränsade tillgångar. 

Mathias och Johans situationer skiljde sig påtagligt från läkarnas för-
hållanden som inte funktionshindrade, välutbildade och tillhörande en li-
ten elit i samhället med goda resurser och symbolisk makt. Det är lätt att se 
och tolka dessa skillnader som de mest avgörande för levnadsförhållandena 
för enskilda rörelsehindrade. Men också de begränsade tillgångarna kan bli 
av stor betydelse. Johan lyckades trots allt ”komma upp sig” en aning och 
få en bättre ställning, arbets- och familjemässigt än Mathias. 

I de båda exemplen är det främst fattigdomen, de sociala och ekono-
miska förhållandena i en underordnad klassposition i förening med funk-
tionsnedsättningen som samverkar.28 Johans liv startade i fattigdom men i 
hemmet fanns tillgång till stöd och utbildning och han fick ett betalt ar-
bete som skrivare och kunde bilda familj. Därigenom kan han betraktas 
som inkluderad i samhället. Hur förtryckta de båda männen var eller kan 
ha upplevt det är en tolkningsfråga. Johans liv tycks dock ha varit betydligt 
bättre och mera likt normaliteten än Mathias liv på hospitalet, och han be-
klagar sin situation. Mest utsatt och beroende av andra var Mathias även 
om också han kunde bidra till sin försörjning genom musicerande och för-
säljning vid marknader.

Den slutsats läkarna drar efter att ha beskrivit missbildningarna och 
lärt känna männens uppväxt och levnadsförhållandena ledde till slutsatsen 
att det fordrades en omsorgsfull uppfostran och utbildning. Acharius sä-
ger att med en bättre uppfostran hade Mathias levnadsförhållanden kun-

28 Det intersektionella perspektivet betonar hur olika faktorer samverkar till un-
derordning och förtryck (de los Reyes 2005:224).
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nat bli en annan. Hans ”oarter”, hans supande, det hetsiga humöret, delta-
gande i slagsmål och det olämpliga umgänget vid marknadsbesöken hade 
kunnat undvikas. 

Ty hade den (uppfostran) blifvit ledd til upodlande af hans goda 
förståndsgåfvor skulle efter all anledning däraf blifvit en gan-
ska klok och förståndig man och dess seder däremot svarande 
(Acharius 1798:161). 

Acharius menade att Mathias föräldrar varit för släpphänta och blödiga då 
de inte använde fysisk tuktan på grund av att sonen var en ”vanförd män-
niska”. Även Mathias själv kände sig missnöjd och beklagade att han inte 
fått utvecklas som han ansåg sig ha förutsättningar för. Han hade till Acha-
rius givit uttryck för sin besvikelse och sagt att han ”...verkligen kände sig 
förmögen til större och snillrikare företag om tillfällen för honom givits at 
upodla…” dem (ibid). 

Indirekt visar också Mathias hantverksskicklighet och konstnärliga för-
måga att hans uppfattning om sig själv var en realistisk självbild. Samhäl-
let må ha varit förtryckande i sin särbehandling gentemot Mathias och or-
sak till att han blev kvar på hospitalet i hela sitt liv. Främst var det fattigdo-
mens förtryckande struktur, inte hans funktionsnedsättning som blev av-
görande för hans levnadsförhållanden. Inte ens hans påtagliga vetgirighet 
och kunskaper kunde påverka detta. Varken Acharius eller Westring tog 
upp frågan om hur den bättre uppfostran de ansåg vara nödvändig skulle 
kunna organiseras och genomföras. Att kunna läsa och skriva ser de dock 
som nödvändiga kunskaper även för ”krymplingar” eller snarare som ännu 
viktigare än för andra fattiga barn. 

Samhällsnyttiga medborgare
I den vetenskapliga diskurs som kommer till uttryck i de båda läkarnas ar-
tiklar finns en intention, tanken om att även personer med nedsatt funk-
tionsförmåga kunde bli nyttiga medborgare. Nyttotanken var väl integrerad 
i upplysningsidéerna och de humanitära idéströmningarna vid tiden. Två 
centrala mål i nyttoaspekten var minskade fattigvårdskostnader och en arbe-
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tande självförsörjande befolkning. I dessa tankar ligger ett starkt moraliskt 
imperativ, alla skall arbeta och försörja sig. Arbetslinjen gällde då som nu. 

Som tidigare nämnts ingick artiklarna i ett medvetet upplysningspro-
jekt, vilket också poängteras av Westring som skrev om Johan att: 

… kan denna Mannens lefnadsbeskrifning visa, at om upfost-
ringsverket vårdades väl efter sin stora vigt, at för det hela, skul-
le i alla stater äfven krymplingarne kunna upparbetas til nytti-
ga och verksamma Medborgare: och kanske deras historia blifva 
föga mindre lärorik än hjeltarnes (Westring 1796:44). 

Snarare än att se de båda männen som tragiska offer förvandlas de i berät-
telserna till hjältar. Medborgar- och samhällsperspektivet är synligt med-
an enskildas rättigheter enbart var indirekta. Det handlade främst om sam-
hällets rätt att ställa krav på individen. Berättelserna visar att det är ett fler-
tal samverkande faktorer utgör förklaringen till männens levnadsförhållan-
den. En viktig aspekt är att båda Mathias och Johan blev sedda och även 
respekterade av läkarna som individer med funktionshinder och i sin egen 
kapacitet. Också i deras omgivning finner man en vilja att redan från unga 
år ge stöd, något jag uppfattar som en vilja till acceptans, även när den är 
villkorad av fattigdom och okunskap. 

Anhörigas betydelse är dock större än vad läkarna vill ge sken av, fram-
för allt mödrarnas primära omsorg och uppfostran, en uppgift som försvå-
rades om barnet hade en funktionsnedsättning. Också äldre syskon hade 
som framgått stor betydelse som en accepterande och stödjande resurs. Jo-
hans broder utgjorde ett viktigt stöd och en uppmuntran. Hans skolgång 
möjliggjordes genom bidraget till Johan vilket i sin tur gav Johan möjlig-
het att lära sig att läsa och skriva. Något som kan betraktas som ett reci-
prokt förhållande.

Exemplet med prästen som hjälpte Johan visar att även personer ut-
anför familjen kunde vara accepterande och till konkret stöd. Prästen 
Åstrand är enligt min mening inget undantag. Liknande praktiska lös-
ningar var vanliga i det självförsörjande samhället. Däremot blev den präst 
som inte accepterade Mathias önskan att gifta sig till ett hinder för honom.
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Mathias och Johan tycks båda ha haft frihet och möjligheter att röra sig 
i lokalsamhället och som vuxna kunde de leva tämligen självständiga liv. 
Beroendet fanns dock och handlade främst om den personliga hygien och 
påklädnad. Acharius konstaterar beträffande Mathias att beroendet av an-
dra ” … ökade naturligtvis besvärligheterna af hans brister ...” (Acharius 
1798:168), ett kort och realistiskt konstaterande.

Det är knappast heller en tillfällighet att det är två män från fattiga för-
hållanden som blir föremål för läkarnas intresse. Ur försörjningssynpunkt 
hade männen huvudansvaret även om kvinnorna utförda lika hårt arbete 
inom sina arbetsområden.

Läkarna diskuterar inte någon enskild funktionshindrad kvinnas liv, 
däremot tog artiklarna i Handlingarna upp flera exempel på missbildning-
ar hos kvinnor. Deras betydelse kommer främst fram som mödrar med an-
svaret för de små barnens överlevnad. Detta kan inte nog betonas, möd-
rarna är ständigt närvarande, även om de inte är direkt synliga i texterna. 
Johans hustru och Mathias kvinna har en normaliserande betydelse i de-
ras liv. Kvinnorna i de båda exemplen utgör nödvändiga och väsentliga till-
gångar och ett stöd. Beträffande Johans giftermål innebar det troligen en 
ökad respektabilitet från omgivningen då äktenskapet motsvarade en nor-
mativitet och ett ideal i samhället.

Varken Acharius eller Westring antyder i sina beskrivningar att de som 
levde nära Mathias och Johan hade något uttalat negativt förhållningssätt 
som innebar stigmatisering och utstötning ur familjen, medan lokalsamhäl-
lets ledare inte tvekade att förflytta Mathias från familjen till en institution. 
Att köpa in Mathias på hospitalet kan tolkas både som en rationell lösning 
på ett försörjningsproblem, på moderns tiggerier och kringstrykande eller en 
utväg för att bli av med en avvikande person som kunde väcka oro och utgö-
ra en tänkbar fara för gravida kvinnor i socknen. För familjen kan det ha va-
rit en acceptabel lösning, inte minst ur ekonomiskt synpunkt. 
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”Hur förlusten av ett sinne ersätts  
genom större fullkomlighet i de övriga”  

– Pehr Johansson i Knåpet

Till de kategorier funktionshindrade som uppmärksammades av veten-
skapsakademin hörde också blinda och dövas förhållanden. Tidigt insåg 
uppmärksammades att den blinde hade god hjälp av andra sinnen främst 
hörseln och den taktila förmågan. För hörselskadade och döva var den vi-
suella förmågan den viktigaste kompensationen. Samtidigt framstod sin-
nenas funktion som mera svårförståeligt än de kroppsliga funktionerna 
och hade andra konsekvenser vilket påverkade omgivningens förståelse. 
Det fanns en mystik kring dessa funktionsnedsättningar. Blindas uppfatt-
ning av sin omvärld hade länge varit en fråga som väckt nyfikenhet bland 
filosofer som René de Descart, 1596−1650) och Denis Diderot (1713−1784) 
med flera. De intresserade sig både för skillnaderna mellan visuell och tak-
til perception och för arbetsförmågan (se Diderot 2002, Eriksson 1998:50, 
Förhammar 1991:80ff). Skillnaderna är påtagliga mellan de funktionsned-
sättningar jag tidigare tagit upp och synnedsättning/blindhet. Det är en 
skillnad med ontologiska konsekvenser för hur man uppfattar och förstår 
omvärlden genom varseblivning och tolkning. För blinda krävs alltid en 
kognitiv process för att kunna tolka sin omvärld, vilket det inte behöver 
vara vid visuell varseblivning då omvärlden kommer direkt till en person 
och kan tolkas i efterhand (Karlsson 1999:38).

Här skall jag ge exempel på hur blindheten och synskadade/blinda kun-
de uppfattas av 1700-talets lärda samt vilka föreställningar och reflektioner 
problematiken kunde väcka. Akademinens handlingar gav uppmärksam-
het åt frågan genom ett bidrag från läkaren Roland Martin som beskriver 
en blind bonde han lärde känna på 1770-talet.

Roland Martin en av 1700-talets mest kända läkare var professor (ana-
tomispecialist) och ledamot i vetenskapsakademien. Han skrev två artiklar 
publicerade i handlingarna år 1777. Den första artikeln har titeln ”Prof, at 
förlust af et eller annat af människans utvärtes sinnen, kan ersättas genom 
större fullkomlighet i de öfriga” (Martin 1777:3) och den andra ”Ytterliga-
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re Anmärkningar om mäniskans utvärtes Sinnen” (Martin 1777:105).29 Ar-
tiklarna är alltså skrivna cirka tjugo år innan läkarkollegorna Acharius och 
Westring fick sina artiklar införda. Vad som fick Martin att engagera sig i 
frågan var, som han själv säger, ett:

…ännu lefvande exempel i Vallentuna socken [ ...] hvarest en 
Man, som ifrån barndomen varit blind, likväl i allmänna lefver-
net snart sagt förrättar alla sysslor, som andra seende, och tillika 
de finare göromålen. Han heter Pehr Johansson i Knåpet, Icke 
långt ifrån Vallentuna kyrka (Martin 1777:4).

Främst var det den blindes förmåga att övervinna problemen med att inte se 
och trots detta kunna leva och arbeta som andra, som väckte Martins nyfi-
kenhet. Pehr var vid denna tidpunkt 34 år gammal och hade genom gifter-
mål flyttat från Roslagen till Vallentuna. Han var blind sedan sitt tredje år 
på grund av smittkoppor. Under sina första 30 år som synskadad kunde han 
skilja mellan ljus och mörker, natt och dag, därefter såg han inget (ibid). Be-
rättelsen om Pehr uppskattades av ledamöterna i Akademien. Sten Lindroth 
menade däremot, i sin historik över Akademien, att Martins beskrivning 
inte hade något större vetenskapligt värde utan ”vädjade mest till sinnet för 
det kuriösa”, som han skriver (Lindroth 1967:721). Även om det fanns vissa 
spektakulära inslag i uppsatserna menar jag att syftet med artiklarna var en 
medveten och vetenskaplig problematisering. Martin hävdade att: 

Af dagelig förfarenhet och flera Auctores vittnesbörd, är den san-
ningen nogsamt bekräftad, at när ifrån ungdomen någon förlust 
sker på etdera eller några af en människas fem utvärtes sinnens 
förmögenheter, ersättes samma förlust genom desto mera full-
komlighet uti et eller flera af de öfrige, ja äfven uti högre Själens 
egenskaper, deraf sålede vises, hvad övning och vana kan hjelpa 
föreställningen, hvarigenom människan gifver desto nogare akt-
ning på objecterne, at kunna ernå en naturlig, glad och beqväm 
Sammanlefnad (Martin 1777:3f ). 

29 För denna avhandling fick Roland Martin Vetenskapsakademiens stora guld-
medalj. (Svenskt biografiskt handlexikon 1906:129)
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Utifrån de förutsättningar naturen givit var det enligt Martin möjligt för den 
enskilda människan att vid förlusten av ett sinne själv träna upp sin förmåga 
att utnyttja andra sinnen och därigenom klara av det dagliga livet. Martin 
har några år före sina läkarkollegor Acharius och Westring samma uppfatt-
ning om kompensationens betydelse som dessa. Martin räknar upp allt Pehr 
klarade av att utföra trots att han inget såg. Pehr kunde utan sällskap ta sig 
fram på vägar och i skogen, han högg ved och sökte virke som han använde 
för att tillverka redskap som kärror, vagnar, slädar och hjul. Han kunde även 
smida och härda, göra eggjärn och tillverka knivar med skaft och mycket an-
nat. Han spelade även ”violin” och tillverkade själv sina instrument ”…alt af 
blotta känslan med en särdeles öfning, om icke just i någon fullkomlighet, 
dock til en nog besynnerlig medelmåtta” (Martin 1750:5).

Enligt Martin klarade den blinde Pehr en stor del av de arbetsuppgifter 
som var vanliga i landsbygdens självhushåll även om det som han skriver 
inte gjordes till fullkomlighet. Han noterar även att Pehr trots att han inget 
såg förflyttade sig ensam på vägarna och i skogen utan någon följeslagare. 

En stor tillgång för Pehr var att han var gift med en seende kvinna. 
Utan att förringa den förmåga Pehr hade att klara sig själv, måste hustruns 
stöd och gemenskap ha varit av stor betydelse. Inte minst beträffande ar-
betsdelningen var kvinnans roll viktig. Det var hon som stod för hushål-
let och en mängd andra arbetsuppgifter, till exempel tillverkning och sköt-
sel av kläder. Fanns det husdjur var också detta en del av kvinnans ansvar. 

Påverkades arbetsfördelningen av att mannen var blind och gift med en 
seende kvinna? De traditionellt manliga arbetsuppgifterna utfördes i hu-
vudsak av Pehr. Men han tvekade inte att också under speciella omstän-
digheter utföra ”kvinnoarbeten”. Vid ett tillfälle då hustrun var sjuk sköt-
te han också hennes arbete med hushållet, tog hand om kreaturen och en 
fosterson (Martin 1777:126). I detta överskridande av könsgränser i arbets-
fördelningen kan själva det faktum att Pehr var blind ha bidragit. 

Vad såg och upplevde Martin i mötet med Pehr? Han ger uttryck för 
både förvåning och beundran över de arbetsuppgifter en blind person kun-
de utföra. Men det är sinnet som intresserar vetenskapsmannen Martin. 
Därför fann han det mera ”underligt” att Pehr på sin lediga tid kunde del-
ta i kortspel med bönderna i trakten.
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Konsten att spela kort utan att se
Att Martin fastnade för det spektakulära kortspelet i stället för att mera i 
detalj resonera kring arbete och förflyttning och andra konkreta problem 
kan förklaras av hans yrkesroll och hans vetenskapliga intresse för hur sin-
nesintrycken överfördes till hjärnan. Martin tyckte att den blinde Pehrs 
kortspel var något som fordrade en vetenskaplig förklaring. Samtidigt såg 
han det som underhållande vilket visade sig av att han till ett slåttergille 
inbjudit in ett par vänner, Överste-Löjtnanten och Riddaren Ankarström 
och majoren Sköldarms, ”... hvilka Herrar, under det de gjorde mig he-
der med sit besök, roade sig at se denna karlens färdighet at spela.” (Mar-
tin 1777:6). För att göra detta experiment så riktigt som möjligt gav Mar-
tin, vid detta tillfälle, Pehr en ny kortlek. 

Kortspelet gick till så, enligt Martin, att Pehr om det inte gällde hans 
egen kortlek, under c:a en timme fick känna på varje kort samtidigt som 
någon talade om valören på kortet. På kortens olika ”... omärkliga styvhet 
eller mjukhet, uphöjningar eller insänkningar, balkar eller ränder, tjocklek 
eller tunnhet, samt bräddarnes och hörnens beskaffenhet m. m…”, kun-
de sedan Pehr avgöra vilken valör kortet hade. Med sitt goda minne kunde 
han sedan deltaga i kortspel utan att försinka spelet. Han spelade på detta 
sätt bland annat ”Polskt pass” (”Man und Weib”), ”Tol” eller ”Filen” och 
”Femkort” (Martin 1777:6f ). Hur gästerna uppfattade uppvisningen fram-
går inte av artikeln. Det behöver inte ha varit mer än en lustighet, lite un-
derhållning i samband med mat och dryck. För Martin var det något mera 
betydelsefullt, därav artiklarna.

Hur använde då Pehr sin taktila förmåga som ersättning för synen? En-
ligt vad Martin läst om andra blinda var Pehrs förmåga inte så märkvär-
dig. Han kunde enligt egen uppgift inte känna skillnaden på själva färger-
na på spelkorten. Enligt andra källor som Martin tagit del av skulle det-
ta vara möjligt. 

Men Pehr kunde inte heller skilja ett mynt från ett annat av själva präg-
lingen, däremot med hjälp av myntets tyngd, kanter och andra kännetecken. 

Som god forskare gjorde Martin jämförelser mellan de empiriska erfa-
renheter han fått i samvaron med Pehr och de kunskaper han fått från ut-
ländsk litteratur och tidskrifter. I en tysk tidskrift han läst beskrevs hur en 
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blind kvinna med fingrarna kunde skilja färgerna blått och grönt. Detta 
hade sin rationella förklararing i att dessa färger hade olika kornighet var-
för ytorna skilde sig åt, vilket framgick av den artikel Martin läst (1777:8). 

Att Pehr använde känseln i fingertopparna var uppenbart, men vad var 
det som hände, hur överfördes intrycken från föremålet till den blindes 
hjärna? På de spelkort som användes hade man ”... utrönt vissa intryck, 
gjorda med naglarna, dem han sjelf påstådt, at medspelarna ditsatt ...”. 
(Martin 1777:6f ). Martin måste här ha misstänkt något fusk. Samtidigt 
pekar han på att det hårda arbete som Pehr höll på med kan ha gjort hans 
fingrar okänsligare. Och Martin skriver ”...så kan hända at denne mannens 
öfriga hårda arbete hindrat dess goda känsla, at stiga til ännu högre och sy-
nens förlust bättre ersättande fullkomlighet… (Martin 1777:125). Martin 
noterade vad som senare skulle bli den viktigaste tillgången i undervisning-
en av blinda, den taktila förmågan vilket var förutsättningen som möjlig-
gjorde läsning av upphöjd skrift. 

Inbillningskraftens betydelse
Blinda ansågs även ha en mera utvecklad ”inbillningskraft” än andra, en-
ligt Martin, alltså mera fantasi och bättre tolkningsförmåga. Därför kunde 
de lättare föreställa sig hur något var till formen. Martin tar som exempel 
en blind skulptör, vid namn Ganibasius. Denne var känd för sin förmå-
ga att endast efter att ha berört ett föremål kunna avbilda det i lera. Mar-
tin skriver ”Således blev hos denne icke allenast ersättning gifven med en 
god känsla, som hos de förra (Pehr), utan och med en lifligare inbillnings-
kraft” (Martin 1777:8).

Också intelligensen kunde bli en god kompensation för blindheten 
menade Martin. Som exempel tar han den på 1700-talet berömde eng-
elska matematikern och professorn vid Cambridge, Nicolas Saunderson 
(1682−1739). (Uppgiften hade Martin hämtat från Biographia Britannica.) 
Saunderson blev vid ett års ålder blind av smittkoppor, samma orsak som 
gjorde Pehr och många andra blinda. Samtidigt förklarar han den takti-
la förmågan med att känseln och hudens nervbanor stod i direkt kontakt 
med hjärnan. Han pekar också på betydelsen av händernas och fingrarnas 
utformning med deras stora rörlighet och förmåga att gripa om föremål 
samt känna värme, kyla, fukt och torrhet (Martin 1777:114).
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Synen och hörseln är två viktiga sinnen men de är inte oumbärliga, 
konstaterar Martin. Han menade att smak- och luktförmåga var nödvän-
digare för människans överlevnad (näringstillförsel) än syn och hörsel. 
Han ansåg även att synen var viktig för samlevnaden med andra männis-
kor, både till nytta och till njutning, men mindre nödvändig för kommu-
nikationen mellan människor än hörseln ”… ty den som ifrån födelsen 
icke hörer, är gärna ifrån födelsen stum, och hafver mera svårt att lära, än 
den som synen är beröfvad” (Martin 1777:122). Här noterar Martin att det 
främst är genom hörseln vi kommunicerar och får våra kunskaper. Intel-
lektuellt var det ett mindre problem att vara blind än döv. 

Att vara född blind och aldrig ha sett är något annat än att senare i li-
vet bli blind efter det att man fått en föreställning av en konkret materi-
ell verklighet. Martin skriver att för den som fötts blind är synen en för-
mån som de inte känner till och visar därför ”...liten eller ingen oro eller 
ledsnad deraf ... utan at de lefvat så nögde och äfven så förståndige i sin 
mån, som andra människor” (Martin 1777:121). Genom att beskriva och 
diskutera vad Pehr kunde ville Martin visa att de ovanliga egenskaper som 
man uppfattade att blinda hade inte var så ”miraculeuse”. Människan hade 
goda förutsättningar att lösa uppkomna problem genom ”sjelfva männi-
sko-kroppens natur-lära”. Varje sinne hade fått en viss mängd av ”Lifs-an-
dar” och ”Själs-krafter”. Om ett sinne inte användes fullt ut sparades en-
ligt Martin kraften till andra sinnen. 

Sinnenas betydelse
Till skillnad från Acharius och Westring refererade Martin till utländska 
böcker och tidskrifter som han läst för att få kunskaper om sinnenas be-
tydelse. Kontakten med andra länder var också vanlig och svenska fors-
kare reste ut i världen för att studera och samla material. Ett ökat veten-
skapliggörande var på god väg också blindheten problematiserades. Ge-
nom Martins artiklar i Handlingarna får vi en uppfattning om kunskaps-
nivån i Sverige vid denna tid. Exemplet Pehr ger även kunskaper om hur 
en enskild blind kunde leva och försörja sig. Att han inte diskuterar utbild-
ning av blinda kan ses mot bakgrunden att det var en vuxen person Mar-
tin träffade. Inte heller fanns det några skolor för blinda i Europa vid den-
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na tid. Den första undervisningsanstalten för blinda skapades som tidiga-
re nämnts av fransmannen Valentin Hauy i Paris 1784 flera år efter Mar-
tins artikel (Blindutredningen 1881:5, Kretschmer 1937:120ff, Lane 1984). 

I historiens backspegel har många hävdat att det stora flertalet blinda 
var hjälplösa offer och endast tiggeriet återstod. Gustaf Ek, rektor vid Tom-
teboda skriver i sin historik att: 

De blindas väg genom tiderna har varit mörk och detta i dubbel 
bemärkelse. Det svåra lytet har under största delen av mänsklig-
hetens historia befäst den tanken, att för de blinda var allt förlo-
rat. Här stod ingenting att uträtta. Möjligen kunde man skän-
ka dem sitt medlidande, vilket i bästa fall tog sig uttryck i en all-
mosa. Så blevo orden blind och tiggare nästan oskiljaktiga be-
grepp (Ek, 1938:5).

Liknande uttalanden har fört vidare föreställningen om blindheten som en 
tragedi. Mot denna återkommande historiska mörkermålning, har jag velat 
ge exempel på motsatsen, en mer nyanserad tolkning i synen på blinda och 
samtidigt visa hur en blind person av egen kraft kunde inneha en aktiv roll 
i samhället. Detta får naturligtvis inte dölja de stora svårigheter som flerta-
let fattiga blinda och andra funktionshindrade levde under, en erfarenhet de 
delade med många andra fattiga. Risken för understimulans, brist på träning 
och undervisning tillsammans med fattigdom utgjorde ett permanent pro-
blem. Martins artiklar visar som de tidigare exemplen en början till ett veten-
skapligt förhållningssätt, en ny diskursiv formering. Och det man ville fram-
häva var det goda exemplet, i detta fall en blind som av egen kraft motsvara-
de idealet, en självemanciperad, arbetande och självförsörjande medborgare. 

Från ”djuriska varelser till människor”
Intresset för dövheten bland de lärda kan spåras långt tillbaka i historien. Re-
dan på 1500-talet skrevs flera böcker i ämnet. En av landets mest kunniga i 
dövas historia är den tidigare nämnda författaren Bo Andersson (se Anders-
son 1993, 1995, Andersson & Hammar 1996). Han menar att det är först på 
1500-talet vi får källor om döva som är någorlunda tillförlitliga. Det visar på 
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ett stort intresse för att utbilda döva som skiljer sig från hur man såg på an-
dra funktionshindrade, till exempel på blinda. En viktig anledning till det-
ta kan sökas i juridiska orsaker och arvsfrågor. Medan en blind eller rörelse-
hindrad person tillerkändes samma juridiska rättigheter som andra riskerade 
döva att gå miste om sitt arv då det kunde vara svårt för andra att avgöra de-
ras kunskaper och förståndsförmåga (Andersson 1981:11, 1995).

Också de lärda akademierna uppmärksammade döva. När man i fran-
ska vetenskapsakademien diskuterade resultaten av den tidiga undervis-
ningen av de från födelsen eller barnaåren döva sågs det som en metamor-
fos, en förvandling från natur till kultur, från ett djuriskt tillstånd till ett 
mänskligt. Uttalandet spreds vidare till andra länder och kom att både på 
gott påverka föreställningarna om dövas bildbarhet. Akademiens uttalan-
de upprepas intertextuellt under de kommande åren (jfr Drakos 1997:34ff). 

Till de mera kända tidiga böckerna hör Rudolf Agricola`s (1525−1585) 
De inventione dialectica, där han beskriver en döv man som lärt sig skri-
va och tala. Den som omnämns som den första dövläraren är Pedro Ponce 
de Leon (1520−1584). Han var spansk benediktinermunk och undervisade 
flera ”dövstumma”, barn till framstående personer i samhället (Argillander 
1771:2, Arosenius 1786, 1788, Andersson 1996:14f ).

I Sverige hittar vi åtminstone två vetenskapliga arbeten, en avhandling 
av Carl Fredrik Mennander 1747 (Lindroth 1967:721, I:II) samt ytterligare 
en avhandling på latin av Daniel Arosenius, utgiven under åren 1786 och 
1788.30 Den första delen handlar om den vid 1700-talet kända dövundervis-
ningens där författaren går igenom de böcker som då fanns. Den andra de-
len tar upp själva undervisningsmetoderna och språkets betydelse för män-
niskan. Arosenius var påverkad av tidens humanistiska strömningar i sin 
syn på döva. Han menade att människor var ömsesidigt beroende av var-
andra och borde känna deltagande med sämre lottade. Med ett gott hjär-
ta kunde mycket av människans lidande lindras. Helst borde olyckor före-
byggas. Men till de olyckor som aldrig kunde undvikas men däremot mild-
ras hörde dövheten. Om inte något gjordes skulle de:

30 Till skillnad från den föregående finns Arosenius avhandling att läsa i svensk 
översättning som bilaga i Prawitz bok om dövundervisningen i Sverige (Pra-
witz 1913:493−523).
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…döva från födelsen och på grund därav sakna talförmåga, och 
vilka i följd av detta naturfel utan människans särskilda omvård-
nad skulle nedsjunka nästan till djurens ståndpunkt och bestän-
digt förbliva en onyttig börda för jorden och en tryckande tunga 
för andra människor (Arosenius i Prawitz 1913:495).

Denna drastiska kontrastering mellan det djuriska och det mänskliga är en 
återkommande metafor i diskursen om döva. Metaforen är ett starkt utta-
lande och förekommer även i synen på gravt utvecklingsstörda. Även om 
Arosenius avsikt var att kontrastera outbildade och utbildade barndoms-
döva spreds sådana tankar lätt i samhället. Det var en olycklig felaktig sam-
mankoppling mellan natur och kultur. Syftet var att visa på att de från 
barndomen outbildade döva befann sig i ett tillstånd utanför den mänskli-
ga gemenskapen, men att detta ändå kunde förändras med uppfostran och 
utbildning. Vad man ansåg skilde den hörande från den ”dövstumme” var 
avsaknaden av talspråk. Detta blev även en moralisk fråga då man uppfat-
tade att den som inte kunde höra inte heller kunde formulera sina tankar, 
tygla sina begär eller planera sitt liv. För kyrkan och religionen var detta 
en avgörande fråga som motiverade dess engagemang i dövas utbildning. 

Med ett ökat vetenskapligt och samhälleligt intresse väcktes flera frågor; 
Hur omfattande var problemet? Hur många döva kunde det finnas i sam-
hället? Arosenius gjorde en första grov beräkning av antalet ”dövstumma” i 
Sverige utifrån en uppskattning av antalet i Frankrike. Enligt Charles-Mi-
chel de l´Epée (1712−1789) fanns det 3000 ”dövstumma” och en motsva-
rande siffra för Sverige skulle då bli drygt 300 personer vilka genom upp-
fostran skulle kunna bli dugliga samhällsmedborgare (Prawitz 1913:495f ). 

Vid tiden för Arosenius avhandling hade flera undervisningsmetoder 
används i Europa och han beskriver de två dominerande metoderna vid 
slutet av 1700-talet, den ”Tyska metoden” eller den så kallade ”orala meto-
den” efter dess förespråkare, dövläraren Samuel Heinicke (1727−1790) och 
”Franska metoden” efter de l´Epée som utgick från de dövas eget tecken-
språk, vilket han systematiserade och anpassades till det franska språket 
genom ”metodiska tecken” (Arosenius 1913). l´Epee bröt därmed mot en 
flerhundraårig tradition som byggde på undervisning av enskilda döva i tal 
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och läppavläsning. Mellan dessa dövlärare blossade det upp en strid om 
vilken metod som var den bästa för undervisning och kommunikationen, 
betoningen på tecken eller tal. Deras dispyt om undervisningsmetoderna 
blev vida känd då de lade fram sina skiljaktigheter för olika vetenskapsaka-
demier i Europa. Även den svenska vetenskapsakademien blev indragen i 
diskussionen om undervisningsmetoderna (Lindroth 1967:722, I:II.) 

Arosenius ansåg att döva hade ”... ett slags språk, medels vilket han de-
sto bättre är i stånd att uttrycka sina tankar, som han haft naturen själv till 
lärarinna: och detta uttryckssätt är för alla människor gemensamt…” Med 
detta språk kan han ge uttryck för sina egna tankar och känslor ”...behov, 
böjelser, tvivel, lidelser, fruktan, smärta och vrede...” (Prawitz 1913:509). 
Döva hade av ”naturen” ett åtbördsspråk genom vilket de med kroppen, 
händer och mimik kunde göra sig något förstådda. I avhandlingen beskri-
ver Arosenius dövläraren l`Epees systematiserade teckenspråk så pass noga 
att det borde ha varit möjligt att använda det vid enskild undervisning. 

Synen på döva i Sverige
Kunskaperna om undervisningen av döva förmedlades från utlandet genom 
skrifter och genom svenska resenärer. Uno von Troil kom i Paris i kontak t 
dövlärare Jacob Rodrigues Pereira 1772 och språkprofessorn Jacob Johan 
Björnståhl träffade på 1780-talet i Paris den döve Saboureaux de Fontanay 
(Förhammar 1991:117f ). I Wien hade diplomaten Lars von Engeström lärt 
känna därvarande undervisning av döva och föreslog att ett liknande institut 
skulle inrättas i Sverige. Regeringen tog upp frågan 1786 men avslår förslaget 
med motivet att de döva i Sverige var för få (Andersson & Hammar 1996). 

Redan 1759 hade den svenska vetenskapsakademien i sin skriftserie be-
rört frågan om dövas kunskaper och inlärningsförmåga. Artikeln var skri-
ven av en lektor vid gymnasiet i Kalmar och handlade primärt om Ålhems 
socken. Som något ovanligt i socknen såg författaren bonden Lars Nils-
son född 1704: 

…som ifrån sin födsel är döf och dumb; men kan inte dess min-
dre på sit sätt läsa och skrifva... samt addera och substrahera vil-
ket han säger att han själv lärt sig. Han går flitigt i kyrkan och 
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slår upp Psalmerna efter deras nummer, samt visar tecken till 
Gudsfruktan (Wijkström 1759:265). 

Ovanligheten i förekomsten av döva i socknen är en anledning till att lek-
torn uppmärksammade mannen. Vad som är mest iögonfallande enligt arti-
kelförfattaren är normaliteten i hans beteende och liv. Den döve Lars Nils-
son är som andra sockenbor, går i kyrkan och deltar i gudstjänsten genom 
att slå upp psalmnumren. En enkel uppgift kan tyckas. Enligt författaren till 
artikeln hade Lars lärt sig att ”som dumbar pläga” väl teckna sina tankar och 
han förstår det han läser i psalmboken som är hans främsta litteratur. Lars 
har också kunnat visa att han förstår kristendomens budskap och har därför 
fått mottaga nattvarden (Wijkström 1759:265). Detta var en viktig pasagerit, 
en övergångsrit för att bli accepterad som medborgare i samhället.

Lars Nilsson var gift, hade barn och försörjde familjen genom fiske 
(Wijkström 1759:266). Han tycks inte ha fått någon ordnad undervisning 
utan säger att han själv lärt sig det han kunde. Att han tecknade betyder att 
han kunde göra sig någorlunda förstådd med hustrun och barnen och kan-
ske även andra närstående. Författaren till artikeln skriver att åtbördssprå-
ket var en vanlig kommunikationsmetod för döva vid denna tid. Ett ännu ti-
digare exempel på att döva i vårt land använde tecken för att kommunicera 
återfinns i en dombok från Jämtland 1695, där en döv man blev ställd inför 
rätten för tidelag. För rätten var det nödvändigt att kommunicera med den 
åtalade och det är brodern som får vara tolk. Den åtalade Jan Oluffson ville 
inte erkänna sitt brott då hans kropp i så fall skulle brännas och därmed skul-
le han inte kunna komma till himlen. Hans bror kunde dock med ”tecken” 
övertala honom om att själen var odödlig, ”…kommande utur kroppen, för-
der av de helige änglar i guds rike” (Liliequist 1988:153). Även i ett domstols-
fall från 1663 talas om en dumbe som tecknar ”technilse”.31 

Tecken och åtbörder var det spontana och naturliga sättet att kommu-
nicera för en döv. Ändå var det träning i att tala och avläsa läpprörelser som 
först kom att användas när hörande försökte undervisa de från unga år döva. 

31 Även i ett domstolsfall från 1663 talas om en dumbe som tecknar, ”technilse”. 
(Göta Hovrätts arkiv, Jönköping, Criminalia EVAA:45 Kronoborgs län. Sunner-
bo häradsrätt 1663) Uppgiften har jag fått av historikern Jonas Liliequist i Umeå.
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Som berörts i inledningen kan detta förstås som ett uttryck för egocentrism 
och oförmåga att sätta sig in i andras livsförhållanden. Synsättet utgår från 
hörandes erfarenheter och i normativitetens krav på likhet och talförmåga. 
Att detta tidigt visade sig vara en svår metod för undervisning hindrade inte 
strävandena att ”normalisera” döva genom att försöka lära dem tala. I följan-
de exempel får vi lära känna en elev och hans lärare i en undervisningssitua-
tion som förmedlar något av tidens förhållande till hörselskadade/döva inom 
de ekonomiskt och socialt resursstarka samhällsgrupperna.

”Försökt sätt att lära Dumbar läsa och tala”  
– Wolfgang Henrich Helsingius

År 1762 fick vetenskapsakademien motta ett manus med ovanstående titel. 
I uppsatsen beskriver författaren, salpetersjuderidirektören Abraham Ar-
gillander (1722−1800) i Österbotten, som vid denna tid var en del av Sveri-
ge, hur han under ett års tid undervisat en cirka tolv år gammal döv pojke 
som hette Wolfgang Henrich Helsingius (1749−1795). Pojken var son till 
en avliden prost i Insalmi. Ledamöterna i akademien fann skriften värd att 
tryckas och skriver att den kan vara: 

…til god anledning för de föräldrar, hvilka hafva den sorgen, at 
något af deras barn är stumt, eller, som det i allmänhet kallas, 
dumbe, helst ingen förut på vårt språk något skrivit i det äm-
net” (Argillander 1771:2).

Vad som betonas i uttalandet var stumheten (ordet dumbe betydde stum) 
i beteckningen dövstum och syftade på den bristande talförmågan, inte 
dövheten. Osäkerheten om hur Argillanders skrift bäst kunde spridas gjor-
de att den blev liggande ända till 1771 då den trycktes och gavs ut som en 
bilaga till läkaren Nils Rosén von Rosensteins bok Underrättelser om Barns 
Sjukdomar och Deras Bote-Medel. På detta sätt räknade akademien med att 
nå ut till en större läsekrets än om uppsatsen enbart publicerats i Hand-
lingarna. Här passade också artikeln bättre än i Handlingarna som hade ett 
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blandat innehåll. I förordet till artikeln skriver akademien att barn som har 
fel på något utvärtes sinne ”... såsom syn eller hörsel, ehuru i öfrigt friske, 
äro ej mindre at beklaga, och förtjena ej mindre öm vård, än de eljest sjuk-
liga (Argillander 1771:2). Därmed gavs uttryck för de humanistiska tanke-
strömningarna som motiv för att undervisa döva från barndomen.

En direkt jämförelse gjordes mellan sjukdom och funktionsnedsättning 
samtidigt som vikten av att också ta hand om döva barn framhävdes. Trots 
jämförelsen med sjuka är det pedagogiken och undervisningen som beto-
nas. I inledningen till Argillanders artikel framgår att akademieledamöter-
na kände till en rad skrifter om undervisning av döva i andra länder. De 
menar att en översättning av någon av dessa skrifter, till exempel von Hal-
lers Elementa Physiologiae, vilken tidigare hade utkommit vore lika bra som 
att utge den svenska uppsatsen. Argillanders insats på dövundervisningens 
område tonades därmed ned redan i förordet till hans egen uppsats. Aka-
demien ansåg att Argillander följde i redan upptrampade fotspår. Man såg 
dock en fördel i att försöket var svenskt och att det trots allt innehöll till-
räcklig information för den som själv ville pröva på att undervisa en döv. 
Vetenskapsakademien framhöll därmed artikelns praktiska nytta, medvet-
na om att ytterst få döva barn i Sverige fick möjlighet till undervisning. 

Argillander gav också själv en motivering till varför han velat sprida 
kunskap om ett enda fall av undervisning vilket dessutom pågått under re-
lativt kort tid. Ett sådant motiv menade han var svårigheterna att få tag på 
originallitteraturen. Själv kände han till en rad böcker men säger sig inte 
ha kunnat få tag på dem.32 Att han inte själv läst något i ämnet kan man 
på goda grunder betvivla. Det verkar vara ett återkommande tema hos fle-
ra pionjärer på undervisningsområdet att peka på att de inget läst om an-
dras metoder. På det sättet ville man sannolikt framhäva originaliteten i 
sina egna insatser och ge sken av att helt på egen hand ha utvecklat under-
visningsmetoderna. Argillander borde åtminstone haft tillgång till den för-
sta svenska avhandlingen om dövas undervisning skriven av hans egen pro-
fessor och lärare Carl Fredrik Mennander. Skriften hade titeln De loqvela 
mutorum et surdorum (Om dom stumma och dövas tal) (Lindroth 1967:720). 
Avhandlingen utkom i Åbo 1749, samma år som Henrich föddes.

32 Argillander nämner bl.a. böcker av Petrus Pontius (Pedro Ponce de Leon), 
William Holder, John Wallius, Conrad Amman och Jean Pablo Bonet.
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En del av de bokliga kunskaperna under 1700-talet spreds dock genom 
muntlig tradering med tanke på svårigheterna och kostnaderna för att få 
tillgång till böcker. Vi får därför sätta en viss tillit till Argillanders intygan-
de att han inte läst alla de utländska böckerna. En del av dess innehåll och 
huvudtankar torde han dock ha känt till för att kunna undervisa pojken. 
De tidiga exemplen på undervisningsmetoder för döva handlar alla om 
försök att lära döva tala, ibland kombinerat med undervisning i läsning 
och skrivning. För Argillander och andra som vid denna tid ägnade sig åt 
problemet med dövas undervisning var förmågan att tala det centrala. Ta-
let skiljde människan från djuren, och ”uttalegåfvan” gjorde henne till en 
förnuftsvarelse. Argillander använde begreppen stum eller dumb. Han för-
stod likväl att stumheten för det mesta var en följd av dövheten och att tal-
organen inte behövde vara skadade. I artikeln skriver han att:

…Fullkomligt Stumme äro de som ej förstår tal, icke heller med 
tal kunna yttra sina tankar, utan endast med tecknande gifva dem 
til känna. Af sådana lära ganska få finnas, hos hvilka orsaken til 
stumheten ej består endast i fel på hörseln (Argillander 1771:3).

Att den döve oftast hade ett fungerande talorgan visades enligt Argillander 
av att de som hade hörsel men fel på talorganen ändå kunde frambringa 
någon form av ljud. Ett exempel på att talet kunde förbättras och förändras 
med träning fann han hos dem som talade skorrande eller läspade (ibid). 
På grund av avsaknaden av tal kunde den döves situation inte nog bekla-
gas, menade Argillander. Han skriver att den döves sorg måste vara stor 
då det är talet som sammanbinder människorna och människosläktet. Av 
människokärlek bör man därför göra vad som är möjligt för att underlät-
ta de dövas umgänge med andra människor (ibid). Här upprepar Argillan-
der, Arosenius´ humanistiska motiv för att undervisa döva, att minska den 
intellektuella isoleringen och ensamheten. Den fysiska arbetsförmåga be-
höver inte ha påverkats så påtagligt av dövheten då den visuella förmågan 
är en viktig egenskap vid praktisk inlärning.
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Den goda pedagogiken
Sin ende elev kände Argillander genom släktskap, Henrich var hans svåger. 
Om pojken hade några hörselrester vet vi inte. Det lyckades dock Argillan-
der, enligt hans egen uppgift, att på några månader lära Henrich:

…läsa rent såväl skreven som tryckt stil, säga efter, när han ser 
en talande i munnen, skrifva hvad han säger eller ser andra säga, 
och redan någorlunda tala samt förstå tal och skrift… (Argillan-
der 1771:3).

Resultatet, som Argillander beskriver det, måste sägas vara häpnadsväckan-
de med tanke på att läraren inte tidigare undervisat döva. Var detta möjligt 
och hur gick det i så fall till? Överdriver Argillander resultatet av sin un-
dervisning? Här har vi bara hans egna ord att lita till och jämförelser med 
utländska exempel. Hans förhållningssätt för att närma sig den döve, icke 
talande pojken, är värt att återges ordagrant:

Det första var, at jag lagade mig i bästa förtrolighet med honom, 
den jag ständigt sökte bibehålla, dels med smicker, dels med et 
troget tillhandagående: i det jag, så mycket görligt var förnöjde 
hans nyfikenhet uti alt hvad han åstundade veta; aktande mig 
noga för at skämtevis bry honom, och aldrig blottställa honom 
för åtlöje, för dess orediga jollrande (Argillander 1771:6).

Med stort tålamod, empati och respekt för sin elev inledde Argillander, 
enligt sin egen utsago, den kombinerade träningen och undervisningen. 
Han tar fasta på elevens nyfikenhet och vilja att lära. Han säger sig undvi-
ka att kritisera de läten som Henrich frambringade. Förhållningssättet till 
pojken kan väl delvis förklaras av släktskapet och att de troligen kände var-
andra sedan tidigare. Vid tolv års ålder hade han redan fått en uppfostran 
som var bruklig för barn i den kultur och samhällsklass han tillhörde. Då 
fadern var död kan Argillander ha sett det som sin uppgift att fullfölja poj-
kens uppfostran då det var tid att tänka på pojkens upptagande i försam-
lingen genom konfirmation och nattvard, vilket var ett av de starkaste mo-
tiven för att undervisa döva.
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För att kommunicera med sin elev gick Argillander tillväga så att han 
försökte lära sig de tecken, åtbörder Henrich redan använde för att uttrycka 
sina tankar och behov. För att få Henrich att ge några läten ifrån sig använde 
Argillander till en början en stor papperstratt. I den skrek han rakt i örat på 
pojken. Sedan bad han honom göra det samma i hans öra. Även om Hen-
rich inget hörde kan han ändå genom denna enkla metod ha uppfattat och 
förstått av ”ljudtrycket” hur tal kom till. Han övades nu i att ”låta hårdt och 
sakta; andas och blåsa, utan läte; samt låta i näsan” (Argillander 1771:6).

Varje bokstav i alfabetet tränades för sig och Argillander beskriver noga 
hur detta gick till. För att öva självljudande A fick Henrich öppna munnen 
vitt, ”läpparna och tungan ligga otvunget, hvarunder gifves et långsamt 
och otvunget läte”, för bokstaven Å föres ”käftarna i samma ställning som 
A, men munngipen drages närmare ihop och låtes otvunget” (Argillander 
1771:8). De medljudande bokstäverna orsakade större problem och orsaka-
de förvirring. Den tillagda vokalen å i uttalet av K, var svårt att forma. Or-
det kniv lät som ”koenif ”. De enklaste bokstäverna att lära in för Henrich 
var a, o, u, p, n, f, m, t, (Argillander 1771:8f ).

Vid uttalsövningar stod läraren framför sin elev så att han tydligt kun-
de se munrörelserna. Med ett finger fick Henrich känna på munnen och 
tungans ställning hos läraren samt med handen känna hur stark utand-
ningen var. För att Henrich skulle se sin egen mun fick han hålla i en spe-
gel vid uttalet. För att inte trötta eleven nöjde sig Argillander med kor-
ta pass och krävde inte heller någon perfektion i uttalet. Efter träningen i 
enskilda bokstäver följde övningar med sammansättningar av vokaler och 
konsonanter och därefter hela ord och meningar. Efter en tid kunde Hen-
rich bilda egna meningar som han ”jollra fram” och då handlade det om 
sådant han själv kan konstatera, vad som hade hänt eller skulle komma 
att hända: ”Henrich finger skära knif, blod kommer, morgon söndag, resa 
kyrka, båt ro” (Argillander 1771:16). Exemplen på meningar handlar om så-
dant som var centralt i pojkens liv och miljö. 

Argillander skriver att han efterhand rättade felaktigt uttal, meningar-
na och ordföljden. Trots intensiv övning blev resultatet tämligen begrän-
sat men inte desto mindre viktigt. Argillander menade att den som skul-
le undervisa en döv måste ha ett ” …mycket tåligt och muntert sinne: un-
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der lärandet ständigt betänka, at han har at undervisa en, som af hjärtat 
gärna vill lära… (Argillander 1771:18). Och för att Henrich skulle få anled-
ning att ställa frågor och tala så mycket som möjligt, följde läraren med sin 
elev på vandringar i naturen, över åkrar och ängar och på roddturer på sjön 
(ibid). Att arbetet var tålamodsprövande ger Argillander tydligt uttryck för 
då han skriver att man inte får: 

...gifva saken förlorad, ehuru svår den tyckes vara. Lärlingens 
framsteg alstrar med tiden en fägnad, som ärsätter alt besvär, 
och en glädje, som ej med ord står at beskrifva. All svårighet öf-
vervinnes, om enbart lusten hos Lärlingen icke förgäfves (Argil-
lander 1771:18).

Visst kan man ställa sig tvivlande till de goda resultat Argillander visar upp 
under en kort tids undervisning. Detta är dock knappast poängen med 
hans berättelse. Viktigare är de möjligheter han beskriver i exemplet med 
sin elev. Som upplysningsmänniska ville han även sprida erfarenheterna vi-
dare. Argillanders syn på döva och deras undervisning skiljer sig också från 
den negativa syn som senare uppstod i och med oralismen på 1870- och 
1880-talen då åtskilliga elever vid dövskolorna skickades hem för att de inte 
snabbt nog lärde sig tala33 

Argillander tycks, enligt hans egen beskrivning av undervisningen, ha 
haft en enastående pedagogisk förmåga och förståelse för vad det innebar 
att inte kunna höra. Han menar att det pedagogiska synsätt han företrädde 
borde tillämpas vid all undervisning och speciellt när det gällde döva barn. 
Med tanke på att flertalet barn levde under fattiga förhållanden kan man 
knappast räkna med att deras föräldrar förmådde tillämpa det kunnande 
och den metod Argillander spred genom sin artikel, vilket var Akademiens 
tanke. Metoden var alltför komplicerad och krävde utbildning och goda 
kunskaper om språkets grammatik och uppbyggnad. 

Undervisningen av Henrich måste ses som ett undantag och ett viktigt 
sådant, ett tidigt försök att efter utländska förebilder och pedagogiska me-

33 Elevmatriklar 1880−1890. Vesternorrlands läns Döfstumskolas arkiv, nuvaran-
de Kristinaskolan Härnösand.
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toder förändra en döv pojkes livssituation. Ett första steg var taget och ex-
emplet kan ha varit viktigare än det begränsade resultatet. Häri låg också 
värdet i publiceringen av uppsatsen, även om det på kort sikt inte gav någ-
ra mera påtagliga resultat. 

Henrichs vidare öden
Hur gick det för Henrich? I ytterligare ett par publikationer återfinns någ-
ra korta beskrivningar av hans liv som bland annat visar att han hade ett 
arbete. Roland Martin nämner i sin artikel ”…en ung Helsingius, som öf-
var sig nu förtiden vid Siden- Fabrique hos sin Broder: är äfven, ehuru döf 
och dumb, ganska snäll, läraktig och hafver gjort goda framsteg” (Mar-
tin 1777:16). De resurser som omgav Henrich gjorde hans liv tryggare än 
många andras utan någon funktionsnedsättning.

Hans förmåga att tala förblev dock begränsad. I sin avhandling be-
skriver Daniel Arosenius Henrichs tal som svårbegripligt ”för dem som 
ej länge varit tillsammans med honom” (Arosenius 1913:505). Han kunde 
också förmedla sina tankar skriftligen. Trots det begränsade resultatet av 
undervisningen kan det ändå betraktas som ett stort framsteg, något som 
påtagligt underlättade hans liv och ökade hans respektabilitet. Förutom 
Henrich kände Martin till två döva bröder Bunge som arbetade vid Peiron-
ska Silkesväveriet i Stockholm, där deras arbete ansågs som det allra bästa. 
Bröderna uppträdde naturligt och belevat:

Uti sällskapslivet kunde en obekant ej veta om dessa hade något 
lyte, emedan de vigt och artigt sig i Societeten upförde (Martin 
1777:16−18).

Att segling skulle vara ett problem för döva är inte det första man tänker 
på. I citat finner vi både en underskattning och en förvåning över deras 
kunskaper och vad de förmår att göra. Henrich och bröderna hade praktis-
ka arbeten och tycks också ha varit accepterade av sin omgivning och den 
sociokulturella miljö och klass de tillhörde.
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”Meke pappa profeke”  
– Catharina Charlotta Ödmann lär sig tala

Ytterligare ett exempel på undervisning av en döv person är värd att lyftas 
fram, inte minst för att det gäller en kvinna. Sambandet mellan den veten-
skapliga diskursens uttalanden och den konkreta verkligheten, där flertalet 
blev utan utbildning, kan därmed tydliggöras ytterligare. Den unga kvin-
nan tillhörde också hon en välbeställd prästfamilj. 

”Meke pappa profeke”, ungefär så skall det ha låtit när Samuel Öd-
manns (1750–1829) döva dotter Catharina Charlotta, (född 1780), skul-
le uttala orden ”min pappa professorn” (Nyström 1901:96, hf II). Samuel 
Ödmann var en mycket välkänd person i lärda kretsar i 1700-talets Sverige. 
Han var präst, professor i teologi i Uppsala, författare, zoolog, botaniker, 
elev till Linné och från 1784 medlem av Kungl. Vetenskaps Akademien. 

Vid tiden för dotterns födelse bodde familjen på Vermdön där Öd-
mann då var komminister och informator. 1790 flyttade familjen till Upp-
sala. Under tiden på Vermdön blev Ödman sjuk och kom att tillbringa 
större delen av sitt återstående liv till sängs i en rumstemperatur kring 26-
28 grader. Enligt honom själv skall han ha fått någon sorts frossa. Det var 
ungefär vid denna tid han började undervisa Catharina, familjens andra 
barn. En son hade tidigare avlidit i späd ålder.

Ödmann tog själv ansvaret för undervisningen av dottern som skall ha 
varit född ”stendöv”. Varifrån Ödmann fått inspirationen och kunskaper-
na att undervisa henne kan man ana sig till. Han var en beläst person med 
goda kontakter med vetenskapsakademin och man kan anta att han kände 
till en del skrifter i ämnet, till exempel de nämnda avhandlingarna av Me-
nander, Arosenius och Argillanders uppsats. Framför allt den senares be-
skrivningar borde ha kunnat vara till praktisk nytta i undervisningen. 

Dövläraren A. F. Nyström (1900/1908) som skrivit en historik över dö-
vas undervisning i Sverige kan ge en ledtråd till Ödmanns metod att under-
visa. Genom en god vän, hovpredikanten L. G. Lindström i Kristinehamn, 
själv engagerad i hantverksskolan på platsen, hade Nyström kommit över 
en lista på ord som Catharina skulle ha kunnat uttala. Listan hade Lind-
ström i sin tur fått av en son till Catharina. Nyström menade att det var 
självklart för en präst att försöka ge sin dotter den nödvändiga kunskapen 
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om Gud och kristendomen. Detta skulle ha varit det primära målet med 
undervisningen. Att hon saknade hörsel fick inte hindra denna strävan. 

Utifrån listan med ord och ordförklaringar, sina egna erfarenheter av 
undervisning av döva och sina historiska kunskaper bildade Nyström sin 
uppfattning om Catharinas kunskaper och hennes talförmåga. Ödmann 
tycks inte ha varit någon vidare tallärare enligt Nyströms bedömning. Det 
begränsade ordförråd fadern lyckades lära dottern att uttala blev nästan 
obegripliga för andra än de närmast anhöriga. Några exempel på ord som 
Catharina lärt sig var: ”meke pappa= min pappa, profeke= professor, pa-
kula= piga, patapp= madam, fäke= fröken, äppe= äpple, potata= potatis, 
toppa=soppa, iffe=kniv, tol= kjol, bya= byxa” (Nyström 1900–1908:100f, hf 
II). Uttalet av orden blev otydliga och förvrängda som ett litet barns delvis 
beroende av lärarens oförmåga enligt Nyström som också menade att Ca-
tharina kan ha avläst munrörelserna rätt medan ljudet blev felaktigt. 

Nyström använder ordlistan för att förklara hur det felaktiga uttalet kom-
mit till. Han konstaterar att inlärningen skedde med hjälp av tal och åtbör-
der. Catharina försökte så gott hon kunde avläsa faderns läppar och härma 
efter. Men Ödmann hade enligt Nyström nöjt sig med att orden blev urskilj-
bara för den som visste deras ursprung på samma sätt som då föräldrar till 
små barn uppfattar de förvrängda ord som barnet till en början åstadkom-
mer när det försöker tala. Att orden blev så förvridna berodde enligt Ny-
ström på att Ödmann inte hade ”... något sinne för ens det mest elementära 
studium av talorganens verksamhet” (Nyström 1900–1908:111, hf II) och där-
för inte förstod skriftens stora betydelse för undervisningen av döva. 

Även om man bortser från det begränsade resultatet bör frågan ställas: 
Vad betydde faderns undervisning för Catharinas språkliga och sociala ut-
veckling? Först och främst fick hon faderns omtanke och uppmärksamhet 
och hon lärde sig onekligen en hel del ord som familjen och de närmas-
te kunde tolka och förstå, vilket påtagligt måste ha underlättat kommu-
nikationen inom familjen. Men det som var viktigast för prästen Ödman 
var troligen att dottern förstod kristendomens budskap, kunde konfirme-
ras och mottaga nattvarden. Det hade hon med säkerhet gjort då hon sena-
re kunde gifta sig. Redan i tidiga år hade hon i hemmet träffat en ung pas-
torsadjunkt, Anders Löfvén, som hon umgicks flitigt med. Nyström skri-
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ver att det ”...personliga utbytet dem emellan blef emellertid så småning-
om mera en hjärtats än en förståndets sak…” (Nyström 1900–08:99, hf II). 
Av formuleringen kan man dra slutsatsen att Nyström tyckte det var ett 
olämpligt parti. I äktenskapet föddes i alla fall tre barn varav en son blev 
rådman. Inget nämns om att något av hennes barn skulle vara dövt eller ha 
nedsatt hörsel. Catharinas man dog ung medan hon själv levde till 82 års 
ålder (Nyström 1900–1908:99, hf II).

Två exempel från 1700-talet har här givits på försök till systematiserad 
undervisning av enskilda barndomsdöva. Detta hade möjliggjorts genom 
det intresse för saken och de bokliga kunskaper som fanns i lärda kretsar. 
Flera präster har spelat en betydande roll i dövundervisningens tidiga his-
toria. Främst genom att bidra till att synen på döva som bildbara spreds 
vidare. Därigenom tjänade de också upplysningstanken. Till de mest be-
römda hör den franska prästen och dövläraren Charles Michel de l´Epée 
(1712−1789) som fick betydelse även för den fortsatta utvecklingen i Sveri-
ge. Han valde dock en annan huvudmetod för undervisning, det tecknade 
språket, vilket också kom att bli ett viktigt kommunikationsmedel vid det 
första bestående institutet för döva i Sverige. 

Vetenskapens dominans  
över folktron − sammanfattning

I detta och föregående kapitel har jag främst visat hur samhällets lärda och 
allmogen föreställde sig människor med funktionshinder. Jämförelsen mel-
lan vetenskapen och de folkliga föreställningarna visar att det fanns skillna-
der i kunskaperna, förståelsen och förklaringarna. Framväxten av en veten-
skaplig diskurs är det jag främst velat lyfta fram utan att överbetona dess ge-
nomslag i samhället. Det sociala och kulturella livet gick sin gilla gång och 
innebar för det stora flertalet av befolkningen att skaffa föda för dagen för 
att överleva. De folkliga föreställningarna levde kvar medan vetenskapen och 
experterna tog över alltmera av ansvaret, omsorgen och därmed också kon-
trollen av allt flera personer kategoriserade med funktionsnedsättningar. 
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Trots att mina exempel på enskilda individer med rörelsebegränsningar, 
blindhet och dövhet är få, ger de en alternativ bild till de generella uttalanden 
som tidigare förekommit i historieskrivningen. Inte minst har människor s 
egna lösningar och det liv som levdes dag-för-dag osynliggjorts. Agerande 
individer förvandlas därmed till passiva objekt, till kategorier och statistik. 

För kvinnor och män innebär en funktionsnedsättning olika konsekven-
ser på grund av könsaspekterna och de tilldelade rollerna i samhället. I exem-
plet med Charlotta Ödmann blir de samverkande faktorerna tydliga. Upp-
växtförhållandena måste ses som idealiska. I denna miljö blev hennes kön 
och ekonomiska oberoende ett skydd. Faderns undervisning var en natur-
lig konsekvens av hans yrkesroll som präst och av hans klassposition. Pauli-
na de los Reyes menar att samverkande faktorer inte är fastlåsta och essen-
tiella bestämningar, snarare är de sociala positioner vars mening uttrycks i 
handlingar (de los Reyes 2005:234), vilket stämmer väl in på Argillander och 
Ödmann. Charlottas och även Henrichs medfödda sociala positioner inne-
bar att de fick tillgång till utbildning, dock inte för ett yrkesliv i hennes fall. 

Medan de folkliga tolkningarna förblev lokala blev de vetenskapliga allt 
mera generella och tränger efterhand alltmera ut de folkliga. Människor 
blev indragna i ett vetenskapligt kraftfält som efterhand förvandlades till 
en politisk teknologi (Foucault 1974, 1993:35f ). Experterna dominerar allt 
mera tänkandet om funktionshindrade och de hade makt att förmedla och 
genomföra sina idéer, även om det är en långsam process med många aktö-
rer. Själva vetandet får effekt på människan genom att den gör något med 
henne. Uppfostran och utbildning och arbete var det experterna hoppades 
skulle leda till en naturlig ”integrering” av personer med funktionshinder. 

Den arbetande kroppen blir allt viktigare i föreställningarna utifrån ett 
merkantilistiskt och humanistiskt tänkande. En människa som inte arbeta-
de sågs knappast som en nöjd eller lycklig person. Arbete och självförsörj-
ning var två centrala och ständigt aktuella element i diskursen till vilken 
ytterligare ett skall läggas, disciplinering. Disciplineringsteknikerna kom-
mer att vara ett påtagligt inslag i experternas inträde på scenen. Målet var 
inte enbart att fostra arbetare utan också lydiga, moraliska och skötsamma 
medborgare. Man anar också en strävan att vilja motverka oron i samhäl-
let trots att detta sällan uttalas. Vid slutet av 1700-talet var detta en påtag-
lig rädsla efter den franska revolutionen. 
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I följande två kapitel diskuteras betydelsen av den första organiserade 
undervisningen och yrkesträningen av blinda och döva elever i Sverige. In-
rättandet av specialskolor, senare också anstalter och asyler för allt flera ka-
tegorier under 1800-talet, ser jag som ett resultat av de vetenskapliga före-
ställningarna om människan på 1700-talet. Vilka tankeströmningar före-
kom om uppfostran och utbildning och vilken betydelse fick den praktiska 
yrkesutbildningen med tanke på självförsörjning och oberoende? Diskur-
sens olika agenter, individuella aktörer, entreprenörer, politiker, filantroper 
och funktionshindrade elever har följts vid två historiska brytpunkter, eta-
bleringsfasen i början av utbildningen för blinda och döva under 1800-ta-
lets första årtionden och under 1900-talet tre första årtionden då yrkesut-
bildningens effekter börjar bli synliga och kunde utvärderas.



Pär Aron Borgs tog initiativet till den första organiserade utbildningen för 
blinda elever i Sverige och var ledare för Allmänna Institutet för Blinda och 
Döfstumma. I dag Manillaskolan. Ur Sverige: Fosterländska bilder 1877−1878.
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Pär Aron Borg och  
undervisningen av blinda och döva 

År 1809 etablerades officiellt Allmänna Institutet för Blinda och 
Döfstumma i Stockholm, den första specialskolan i sitt slag i Sve-
rige. Initiativet togs av Pär Aron Borg (1776−1839). Bakgrunden 

var sådan att man måste fråga: Vilken betydelse hade en enskild individs 
initiativförmåga för etableringen av institutet och vilka föreställningar och 
maktordningar i samhället medverkade i processen? Den enskilda männis-
kan agerar alltid inom en kulturell, social och politisk kontext samtidigt 
som hon har möjlighet att bryta sig ur den diskursiva och ideologiska fång-
enskapen och tänka i nya banor (Saeterdal 1998), vilket är en nödvändig-
het för förändringar i samhället. Undersökningen av den andra historiska 
brytpunkten handlar om tidens föreställningar om blinda och dövas bild-
barhet och de konkreta och praktiska resultaten av den uppfostran och ut-
bildning som påbörjades vid denna tid. 

Enligt historieskrivningen hade två specifika och slumpmässiga händel-
ser en avgörande betydelse för inrättandet av institutet. Det var en blind 
kvinnas längtan efter kunskaper och en fransk teaterpjäs om dövundervis-
ning som spelades i Stockholm. Båda dessa händelser kom att sammanstrå-
la i en speciell person: Pär Aron Borg. Naturligtvis räcker inte detta som de 
enda förklaringarna. Den vetenskapliga diskursen och problematisering un-
der 1700 talet senare del hade lagt grunden för ett nytt sätt att se på männis-
kan. Humanismen gick hand i hand med nyttotänkandet och merkantilis-
men. Utvecklingen i andra länder var redan känd och utgjorde en förebild. 
Tankar och idéer måste för att få konkret verkan omsättas i praktiken. Den 
vetenskapliga kom vid denna tid till uttryck genom en enskild entreprenör 
och en blind kvinna som sökte kunskaper och medborgarskap i samhället. 

4
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Till etableringsfasen av institutet hörde också de storpolitiska händelserna i 
Sverige med kriget mot Ryssland och statsomvälvningen 1809 (Johansson 
1974). Inledningsvis diskuterar jag vilka faktorer och förhållanden som aktu-
aliserade tanken på specialundervisning av blinda och döva. Vilka problem 
aktualiserades under initieringsskedet och hur agerade de olika aktörerna?

Charlotta Antonia Seuerling  
– En kvinna söker nya kunskaper

Den utlösande faktorn för Pär Aron Borg att ägna sig åt undervisning av 
funktionshindrade var mötet med den blinda kvinnan Charlotta Antonia 
Seuerling (1882−1828) som Borg kommit i kontakt med på den Fruntimmers-
pension där han undervisade i sång och musik.34 När Charlotta sökte sig 
till denna privatundervisning var det bland annat för att lära sig skriva ned 
egna kompositioner och dikter. Borg tog hand om kvinnan och hon flytta-
de i början av 1807 in i hans hem som privatelev (Elevmatrikeln, Nyström 
1900−1908:156f. hf III). Därmed skulle Borgs yrkesbana komma att förändras 

Den unga kvinnan var blind sedan sitt fjärde år på grund av en miss-
lyckad koppvaccinering. Enligt historien var hon vid denna tid helt med-
ellös efter att ha rest från sin mor i Åbo till Stockholm för att konsultera 
läkare. Hennes förhoppning var att läkarna skulle kunna återställa hennes 
syn. Om någon operation gjordes är okänt och hon förblev blind (Schöld-
ström 1892:115). Vem var då denna för den kommande utvecklingen bety-
delsefulla kvinna? Hon var dotter till en på 1700-talet välkänd och upp-
skattad teaterdirektör för ett turnerande sällskap, Carl Gottfrid Seuerling 
(1728−1795) som invandrat från Sachsen och dennes hustru Margareta Lin-
dahl-Seuerling (1746−1820) som själv kom från en teaterfamilj och var skå-
despelerska i makens teatertrupp.35 

Charlotta hade vuxit upp inom teatern vilket jag menar hade en positiv 
betydelse för hennes utveckling som blind. Familjen bestod efterhand av 

34 Familjens efternamn stavas olika, t.ex. Seuerling, Seijerling, Sörling.
35 Seuerlings teatertrupp var väl kända i Sverige och Finland där de turnerade 

från 1760-talet. Bland annat skall man ha varit först i Sverige med att spela 
Shakespears Romeo och Julia (Schöldström 1892:115).
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sju barn vilka följde med på teaterturnéerna, flera av barnen var som mo-
dern skådespelare. Även Charlotta medverkade i mellanakterna. Hon hade 
redan i tidiga år fått lära sig spela harpa och cittra samt sjunga. Charlotta 
fick sin uppfostran i en miljö där hon kunde vara aktiv och deltagande och 
därmed säkert även accepterad som en medlem i gruppen. Hennes tidiga-
re erfarenheter var en betydelsefull utgångspunkt då Charlotta och Borg 
möttes. Hon hade redan fått omfattande kunskaper och inte minst träning 
av kroppen och motoriken. Ett exempel på detta är den enkla men bety-
delsefulla uppgiften att ”träda sandperlor på tagel till ringar och korgar”, 
vilka användes som öronsmycken (Schöldström 1892:77ff). Medvetet eller 
omedvetet tränades därigenom hennes kordination, hennes muskler och 
den taktila förmågan i händerna.

En gemensam nämnare för den blinda Charlotta och läraren Borg var 
musik och sång. Borg var lyckosam när han mötte Charlotta, något han ver-
kar väl medveten om. Åtminstone till en början var den vetgiriga kvinnan 
pådrivande, den som formulerade problemen och ställde krav på lösning-
ar och nya kunskaper. Hon kunde visa på den blindes speciella behov, vil-
ket Borg knappast tidigare kände till före deras möte. Borg har själv berättat 
om hur mötet gick till i en redogörelse för den examination som hölls i maj 
1808. Examinationens syfte var vid denna tid att vinna allmänhetens stöd för 
att fortsätta och utvidga undervisningen av blinda. Borg poängterade såväl 
Charlottas beroende som hennes kunskaper och läraktighet. Han skriver:

Tillfället förde mig [...] i sällskap med en blind, värnlös och 
olycklig flicka [...]. Hennes anlag för Musiken gaf mig anled-
ning att uppöfva denna talang, och hennes lätthet att fatta jemte 
ett stigande kunskapsbegär, väckte de föreställningssätt, genom 
hvilka hon förvärfvat de förmögenheter hon nu äger (Borgs be-
rättelse 1808, Nyström 1900−1908:170-173, hf III). 

Borg påpekar i patriarkalisk anda hur utsatt (värnlös) och beroende Char-
lotta var och lyfter samtidigt fram hennes tidigare kunskaper i religion och 
hennes iver att lära sig mera. Charlotta hade hittills enbart lärt sig spela på 
gehör, vilket Borg ansåg vara otillräckligt. Han ville därför lära henne spe-
la efter noter. Borg ställdes genast inför pedagogiska och praktiska proble-
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men då Charlotta skulle undervisas i att läsa och skriva noter. Hjälpmed-
len måste konstrueras, vilket elev och lärare lyckades lösa tillsammans. 

Behovet av pedagogiska och taktila hjälpmedel
Som tidigare exemplifierats fick den rörelsehindrade Johan hjälp av en 
präst med konstruktionen av ett skrivhjälpmedel. Lite svårare var det att 
lösa en blinds problem att enbart taktilt lära sig läsa och skriva. Borg sä-
ger sig inte känna till de metoder som förekom utomlands och hade inte 
heller kunnat läsa sig till dessa. Tillsammans lyckades Borg och Charlotta 
konstruera det man kallade ”Musikaliske Machiner” eller ”ledande mach-
iner” bestående av upphöjda rörliga noter vilket möjligjorde att en blind 
med känseln kunde avgöra vilken ton det var frågan om. Musiken blev 
”... begriplig genom känslan af upphöjda Noter, och genom dem uttagen 
och behagligt verkställd på Zittra, Harpa och med Sång ...” skriver någ-
ra som hört Charlotta spela och sjunga (Borgs Berättelse 1808 i Nyström 
1900-1908:173, hf III). När Charlotta ville lära sig skriva vanlig skrift ställ-
des Borg inför ytterligare utmaningar och noterar: 

Att skrifva gjordes väl flera fruktlösa försök, helst tillfället icke 
medgifvit mig hvarken genom resor eller i denna väg författade 
böcker, att kunna erhålla något begrepp om de utrikes varande 
anstalter till blindas undervisning, men ändamålet vanns slutli-
gen genom en egen uppfinning, med hvilken den blinde ej alle-
nast kan skrifva en lika redig och läslig stil, utan äfven lika has-
tigt som någon seende... (Nyström 1900−1908:170, hf III).

En uppgift säger att det var Charlotta som kom på lösningen genom en 
”maskin” som gjorde det möjligt för henne att linjera papper och skriva 
(Nystöm 1900−1908:183, hf III). Kunskaperna förmedlades från elev till lä-
rare. Att Charlotta verkligen lärde sig skriva i så kallad planskrift, det vill 
säga vanlig skrift med penna, vet vi genom några av hennes bevarade tex-
ter. I en av texterna, en avskrift av kungssången, Bevara Gud vår Kung, ser 
man tydligt hur Borg och Charlotta löst problemet. Det gällde helt enkelt 
att få stöd för handen och pennan, till exempel med en linjal, så att det 
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blev möjligt följa en rak linje över papperet samt att få en konsekvent vin-
kel på bokstävernas staplar.36

Borg insåg att känseln, människans taktila förmåga, var den viktigaste 
kompensationen för blinda. Kanske var detta också mera naturligt för en 
person som själv spelade instrument än för andra. Hans förståelse framgår 
även av att han konstruerade en reliefkarta över Sverige. 

Charlotta skall bli läkare
Borg måste tidigt ha tänkt på vilka yrken som kunde vara lämpliga för en 
ensamstående blind kvinna som måste försörja sig själv. Även om det var 
undervisning i sång och musik som var Charlottas önskemål beslöt Borg 
ge henne en bredare utbildning. Hans första tanke var att ”…inöfva henne 
i sådana yrken, som voro enliga med dess kön” (Nyström 1900−1908:170, 
hf III) som hushållsarbete och traditionella kvinnliga handarbeten. För-
hållningssättet var naturligt utifrån tanken att kön/genus kan ses som en 
ordnande princip för individen och den sociala organisationen i samhället 
(Engström 2008:26).

Detta tycks dock inte ha passat Charlotta och Borg valde att i huvud-
sak ge henne utbildning i teoretiska ämnen, vilket fick konsekvenser för 
utbildningen av kommande blinda elever då Borg höll fast vid den teore-
tiska undervisningen för dessa elever och prioriterade ned deras praktis-
ka utbildning. Redan första året fick Charlotta lära sig lite franska och tys-
ka. Metoden som användes var samtal och översättningar och senare även 
skrivövningar. Här valde Borg ämnen som var lätta att lära ut muntligt. 

Förutom att undervisa Charlotta i musik som var hennes önskan lade 
Borg till nya ämnen och hon fick lära sig naturkunskap, geografi (därav 
kartan) matematik och en översikt i litteraturen. Hon började också spela 
på ”Claviatur” (Nyström 1900−1908:176ff, hf III). Men det var något helt 
annat Borg till slut kom fram till. Hans yrkesval för Charlotta kan förvå-
na en sentida läsare. Valet att utbilda Charlotta inom medicinen, till läkare 
kan knappast ha varit hennes eget val. Han skriver att hennes:

36 Flera modeller av handföringsmaskiner konstruerades i slutet på 1800-talet. 
Detta skrivsätt var en ensidig kommunikation då den naturligtvis inte kunde 
läsas av blinda. Den var ändå betydelsefull då kontakten kunde hållas med se-
ende, inte minst föräldrarna.
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...outtrötteliga och nästan ouppfylleliga benägenhet för 
vettenskap erne [teoretiska ämnen], hafva föranledt mig att be-
stämma henne till Medicinen, genom hvilken hennes utkomst 
och verksamhetsbegär tidigare kan uppfyllas än genom någon an-
nan vetenskap (Borg 1809, Nyström 1900−1908:183, hf III).

Att han verkligen menade det han skriver framgår av att Borg tillfrågat 
några personer som lovat undervisa henne i medicin. Charlotta skulle där-
med ha blivit den första kvinnan i Sverige som fick medicinsk utbildning, 
dock privat sådan. Man kan undra varifrån han fått idén att utbilda Char-
lotta i medicin? Borg menade att tanken inte alls var besynnerlig om man 
var något upplyst och hänvisade till den i England blinde professorn i ma-
tematik Saunderson, som han kände till, troligen genom Roland Martins 
artiklar i vetenskapsakademiens handlingar. 

Borg var medveten om att hans tankar om kvinnans förmåga och ar-
betsuppgifter var ovanliga för tiden varför han riktade sig speciellt till dem 
som misstrodde projektet på grund av Charlottas kön. Borg menade att 
kvinnorna på grund av sitt kön behandlades orättvist och blev uteslutna 
från många yrken som de passade väl för, även bättre än männen. Detta 
gällde ett flertal hantverk, där det kvinnliga; 

…könet kunde äga lika mycket förmåga och tillfälle att deltag a 
som manspersonerne, och om ganska många slöjder, hvilka 
med uteslutande rätt borde tillhöra qvinnan och som nästan sy-
nas röfvade ifrån henne; men äfven om flere vettenskaper t.ex 
Chemien, Botaniken, Pfysiken, Naturralhistorien, Vitterhe-
ten, och en stor del af Informationsverket (Borg 1809, Nyström 
1900−1908:184, hf III).

Borg kan tänka sig samma yrken för både kvinnor och män. Samtidigt me-
nade han att kvinnan var speciellt lämpad för medicinen just på grund av 
sitt kön. Han framhävde därmed kvinnans särart och skriver att kvinnan 
visar speciell;
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…ömhet vid sjukbädden, outröttlighet i sin vård, lätthet i lyn-
net, minne och penetration, förenade med snarhet att se saker 
ur sin naturligaste och sannaste synpunkt, se der qvinnans och 
Läkarens hufvuddrag, och likväl hafva de nästan aldrig fått bo 
tillsammans i en person (Borg 1809). 

Borgs för tiden ovanliga syn på det kvinnliga könet och hans ambitiö-
sa planer för Charlottas tycks inte ha varit enbart retorik för att impone-
ra på tilltänkta bidragsgivare till institutet. Det var också ett uttryck för 
Borgs personlighet och den kreativa hybris som mötet med Charlotta tycks 
ha ökat på ytterligare. Utan tvivel utvecklades också Charlotta och gjorde 
framsteg tillsammans med sin lärare. Även om Borg troligen överdrev hen-
nes förmåga var resultatet, som snart skall visas, åtminstone för okunniga 
utomstående mycket imponerande. Framstegen byggde på en kombina-
tion av elevens längtan efter kunskaper, hennes tidigare erfarenheter, lära-
rens entusiasm och hans uppmuntrande förhållningssätt. 

Allmän undervisningsanstalt för blinda
Redan efter några månaders undervisning av Charlotta var Borg klar över att 
han ville skapa en allmän undervisningsanstalt för blinda. Mötet med den 
begåvade kvinnan fick Borg att se mycket optimistiskt på de framtida möj-
ligheterna att undervisa blinda elever, en förhoppning som snart skulle kom-
ma att grusas. Han skriver att han vill rädda de ofta till hospital och fattig-
hus dömda blinda genom att göra dem till verksamma samhällsmedborgare:

…Forskaren eller Tänkaren eller den Lärde eller Talangerne el-
ler den nyttige och alltid säkert genom sin omskapning lycklige 
(Borg 1809, Nyström 1900−1908:171,hf III).

Det var ett tydligt brott mot tidigare föreställningar där lösningarna enbart 
sågs som individuella i de sociala sammanhang där blinda levde. Borg val-
de nu en väg för blindas undervisning som skulle visa sig bli problematisk. 
Främst var det teoretiska ämnen han såg som möjliga att undervisa blin-
da om. Hur eleverna skulle kunna försörja sig på dessa kunskaper säger han 
inget om. Borg såg knappast på Charlotta som på seende kvinnor. Att hon 
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var blind påverkade hans förhållningssätt till henne som könsvarelse. Trots 
att hon var vuxen faller han för att infantilisera och avsexualisera henne som 
kvinna men sätter henne samtidigt på en piedestal genom att peka på hen-
nes intellekt (Baron 2008:31). Han överdriver också Charlottas möjligheter 
och tänkbara roll i ett samhälle som var tämligen oförstående. Man anar att 
elevens vetgirighet och önskan om utbildning och lärarens egna strävanden 
att bli en föregångsman på undervisningsområdet driver på processen. Det 
dröjde inte heller mer än cirka ett år innan han ansåg tiden inne att visa upp 
resultatet av vad han och Charlotta hade uppnått tillsammans.

Borgs examinationer
Borg hade inga egna resurser för att starta en specialskola för blinda. För 
att få politiskt och ekonomiskt stöd till en etablering anordnade Borg flera 
examinationer, något som blev ett återkommande inslag de följande åren. 
Vid den första i maj 1808 hade han ännu enbart Charlotta att visa upp. Ex-
aminationen hade tillkommen som en förberedelse inför en första ansökan 
om statliga medel och Borg hade själv kallat de närvarande vittnena. Hur 
examinationen gick till och reaktionen har han själv beskrivit i Berättelse 
om den i Maj månad 1808 med en blind Elev hållna första Examen (Nyström 
1900−1908:171, hf III ). Detta var också Borgs första programförklaring:

Min blick är fästad på en allmän Undervisningsanstalt för blin-
da, der af dessa, vanligen till hospitaler och fattighus dömde 
bröder, man kunde göra verksamma samhällsmenniskor, der 
man bland desse olycklige kunde utså de frön eller principer, 
som med mera utveckling af verlden eller högre undervisning, 
kunde dana Forskaren eller Tänkaren eller den Lärde eller Ta-
langerne eller den nyttige och alltid säkert den genom sin oms-
kapning lycklige (Borg 1809). 

I första hand placerade han blinda i intellektuella yrken, forskaren och tän-
karen, och gick här längre än 1700-talets lärda. Borg var dock inte okunnig 
om blindas förmåga till praktiskt arbete. Han betonade att utbildningen i 
sig kunde göra människan lyckligare. Borgs höga målsättningar var mera 
förknippade med erfarenheten av den vuxna kvinnan och inte med under-
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visning av barn och ungdomar som det skulle komma att handla om. Ge-
nom en dramatiserad skrivning och det vädjande kristna begreppet ”brö-
der”, menade han att outbildade blinda vanligen hamnade på fattighuset. 

Till examinationen hade Borg kallat ett tjugotal personer, både män 
och kvinnor med adliga namn och höga ämbeten37 vilka efter examinatio-
nen skriftligen intygade elevens kunskaper. På detta sätt skapade han ett 
stöd för sin fortsatta verksamhet. Charlotta uppträdde inför den utvalda 
församlingen, med sång och spel på cittra och harpa. Hon fick översätta 
från svenska till franska och tyska. Hennes slöjdarbeten i spinning, stick-
ning och slätsöm visades också upp, vilket hon lärt sig av Borgs hustru. 
Vittnena tycks vara nöjda och skriver:

Med nöje och deltagande lemne vi härpå vårt betyg, så väl om 
hennes oväntade skicklighet, som hennes Lärares möda, efter-
tänksamma uppfinningar och methoder och tålamod i under-
visningar, dem naturen motsätter så svåra hinder, men genom 
hvilka äfven för den olyckliga blinda en utväg kan öppnas till 
bärgning och att bli nyttig för sig och andra. Stockholm den 9 
Maj 1808 (Nyström 1900−1908:178, hf III).

Begreppet olycklig är återkommande och verkar vara fastklistrad vid blin-
da och förknippas vanligen med den instängdhet och ensamhet blindhe-
ten ansågs medföra. Förhoppningarna hos vittnena är höga, en ny väg till 
kunskaper och framför allt försörjning uppfattas som en realitet, vilket be-
kräftade behovet av en expertis, personifierad av Pär Aron Borg. Samtidigt 
förskjuts i denna diskursiva process ansvaret och beroendet från familjen 
och lokalsamhället till experter, filantropin och regeringen/staten. Exami-
natorerna poängterade speciellt att Borg tagit sig an Charlotta utan ”släkt-
skapens rätt”, där ansvaret i första hand låg. Denna förändring i synen på 
uppfostran av barn och förflyttningen av ansvaret var en förutsättning för 
den fortsatta etableringen av specialskolor och andra institutioner.

37 Här återfinns S. R. Drotzet, C. A. Trolle Wachtmeister, S. R. Marskalk 
Axel Fersen, Ulrika Fersen, Gunila Bjelke, Ulrica Sparre m.fl. (Nyström 
1900−1908:173, hf III)
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Examinationen av Charlotta var ett första viktigt steg i etableringen av ett 
institut för undervisning av blinda och döva. Fram till nu har Borg med egna 
tillgångar underhållit sin enda elev. Ett institut med flera elever fordrade en 
helt annan finansiering av både frivilliga och statliga medel. En kort tid ef-
ter examinationen uppvaktade Borg konungen och presenterade sitt förslag 
till inrättandet av institutet samtidigt som han begärde ett personligt ekono-
miskt understöd. Vid denna tid hade hans tankar på ett institut mognat yt-
terligare. I ansökan skriver Borg att han redan inrättat institutet och att det 
skall utvidgas att omfatta även ”döfstumme” och de med ”försvagade sin-
nen”, vilket vid denna tid kunde innefatta både personer kategoriserade som 
sinnesjuka och de med dagens terminologi utvecklingsstörda. 

En formell begäran om ett personligt anslag lämnades in den 27 maj 
1808. Regeringen avgjorde ärendet 19 juli samma år och Borg beviljades ett 
anslag på 450 riksdaler banco årligen. Till ansökan hade Borg bifogat sin 
egen berättelse från examen, vittnenas intyg och den av Charlotta skrivna 
kungssången, ”Bevare Gud vår Kung” (Nyström 1900−1908:201f, hf IV). 
Därmed var den första fasen i etableringen av institutet genomförd. 

Teaterpjäsen Abbé de l´Epée eller den Döfve och dumbe
Den andra betydelsefulla händelsen och ett motiv för Borg att även inklu-
dera döva i undervisningen, tycks ha väckts av en teaterpjäs som spelades 
i Stockholm vid denna tid. Pjäsen hette ”Abbé de l´Epée eller den Döfve 
och dumbe”. Stycket handlade om den berömde dövläraren i Paris, abbé 
de l´Epée (1712−1789) och en av hans elever. Författaren var Jean-Nicolas 
Bouilly som levde mellan åren 1763−1842 (O. E. Borg 1854:9ff. Hammar 
1993). Pjäsen skall enligt sonen Ossian Edmund Borg (1812−1892), vilken 
efterträdde fadern som föreståndare för institutet vid hans död 1839, ha 
gjort ett så djupt intryck att:

...från denna stund alla hans tankar oaflotligt voro fästade på en 
klass af varelser, som nedsänkt i mörker och okunnighet, är både 
sig sjelf och samhället till last …”. Borg ville ”för vårt land blif-
va en de l´Epée... (O. E. Borg 1854:11).
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Detta är alltså sonens tolkning av faderns upplevelse. Borg och många an-
dra som såg pjäsen i Stockholm, skall också ha tagit starkt intryck av före-
ställningen (Hammar 1993, O. E. Borg 1854:10). Historien handlade i kort-
het om hur dövläraren l´Epée på en gata i Paris finner en övergiven och 
döv pojke som han tar till sitt redan etablerade dövinstitut. Pojken uppför 
sig väl, visar sig vara begåvad och läraktig varför misstankar väcks om att 
han kommer från en fin familj, vilket också bekräftas. Theodor, som poj-
ken hette, hade förts till Paris av en rik köpman för att han skulle försvin-
na för alltid. Köpmannen skulle därigenom komma över pojkens arv. I pjä-
sen uppsöker dövläraren och Theodor födelsehuset och det rätta samman-
hanget avslöjas (Hammar 1993:102). Det är en teatralisk dramatisering som 
fått många efterföljare.

Åsa Hammar, före detta rektor på Manillaskolan, skriver i en uppsats att 
pojkens verkliga öde slutade mindre lyckligt då han förlorade arvet genom 
hänsynslösa släktingar. Han tvingades bli soldat och förlorade genast däref-
ter livet. Åsa Hammar poängterar det upplysande syftet pjäsen hade. Bouil-
ly lyfte fram dövas bildbarhet och lärarens och elevens gemensamma språk, 
teckenspråket. Till detta kom att det sentimentala dramat var som gjort för 
att appellera till en filantropiskt och humanitärt intresserad publik i början 
av 1800-talet. Borg tycks genast ha identifierat sig med den berömde dövlä-
raren de l´Epée. (Hammar 1993, Nyström 1900−1908:168, hf III).

Borg, vilken själv hade en humanistisk och känslomässig läggning, 
hade också förmågan att överskrida gränserna för normativiteten och en-
gagera sig i andras förhållanden. Detta innefattade även förmågan att för-
stå och acceptera det ovanliga och avvikande, vilket som jag tidigare varit 
inne på kunde stärkas av närhet och personlig interaktion (Bogdan & Tay-
lor 1989). Sedan Borg överskridit denna gräns öppnades för honom en ny 
värld av handlingsmöjligheter, vilka han inte var sen att tillvarata. 

Ett begrepp som kan förklara denna förmåga är ”personhood” det vill 
säga hur man uppfattar sig själv i förhållande till andra människor i sam-
hället (Ingstad & Whyte 1995:11), vilket jag ser som viktigt för hur en per-
son agerar. Också Bourdieus begrepp habitus kan bidra till förståelsen för 
Borgs och andra personers handlingsberedskap och speciella förmåga att 
agera utifrån tidigare erfarenheter. Han menade att ”habitus är förkropps-
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ligad nödvändighet, omformad till generativa dispositioner vilka ger upp-
hov både till meningsfulla praktiker och till uppfattningar som kan ge me-
ning åt samma praktiker” (Bourdieu 1986:292, Broady 1991:226ff).38 

En kort personteckning av Pär Aron Borg kan klargöra hans möjlighe-
ter, habitus, levnadsförhållanden och varför han engagerade sig för blindas 
och dövas undervisning. 

Entreprenören Borg − ”af försynen  
begåfvad med dristighet och tålamod”

Utifrån upplysningstankarnas syn på människan, influenser och kunska-
per från utlandet, politiska tillfälligheter och manövrerande kom etable-
ringen av institutet att uppfattas som en människas verk. Att det inte var 
så enkelt och att det behövdes mer än en persons förmåga för att genom-
föra detta kommer att framgå. Samtidigt är det av intresse att klargöra vad 
en enskild individ kan betyda i ett större strukturellt sammanhang. Vem 
var då denna framträdande person, hur såg hans bakgrund ut? Var han en 
idealist, en upplysare och förnyare eller en man som tog tillfället i akt att 
skaffa sig en inkomstkälla och bli berömd eller var han enbart ett redskap 
för andra mäktigare krafter? 

Pär Aron Borgs tilltro till sin egen förmåga var framträdande. Han var 
en kunnig, självständig, kreativ och orädd person med höga ambitioner 
och förväntningar på att få stå i centrum. Pär Aron Borg var välutbildad.39 
Fadern E. G. Borg hade varit rektor och fick professors titel. Modern Jo-
hanna Didron var dotter till en överste. Uppväxten präglades av det själv-
klara i utbildning och skolgång. Efter att ha gått i läroverket i Västerås och 

38 Donald Broady förklarar habitus som något som påverkar och formar män-
niskans liv och därmed deras föreställningar i den praktiska tillvaron. Därige-
nom återskapas eller förändras sociala värden. Habitus är med andra ord ”sys-
tem av dispositioner” (Broady 1991:225). 

39 Allmänna källor i detta avsnitt är hämtade från Kungliga Bibliotekets hand-
skriftsamling P. A.Borg. Biografiskt lexikon öfver namnkunniga Svenska män, 
band 3 1874. Sverige. Fosterländska bilder. Stockholm 1877−78. Svenskt biogra-
fiskt lexikon, band 5, 1925.
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även fått handledning av sin fader blev Borg student i Uppsala 1796. Han 
läste teologi, filosofi och medicin och avlade kansliexamen 1798. Därefter 
arbetade han som oavlönad inom flera statliga verk. Titeln protokollsekre-
terare fick Borg 1809. Då hade han redan sedan flera år engagerat sig i oli-
ka företag som kunde ge honom någon utkomst.40

Ensamhet var inget som passade denne rastlöse mångsysslare. Under 
sitt liv var han också gift fyra gånger. Hans tre första hustrur dog alla ti-
digt och det dröjde aldrig länge innan han gifte om sig. I det andra äkten-
skapet föddes fem barn varav endast sonen Ossian Edmund överlevde fa-
dern. I det tredje äktenskapet föddes åtta barn varav endast två fortfarande 
levde 1837 (O. E. Borg i Sverige. Fosterländska bilder 1877−1878, Nyström 
1900−1908:164, hf III). En samtida med Borg, Kyrkoherde M. C. Bergwall, 
beskriver honom i mycket positiva ordalag. Borg hade:

…ett forskande förstånd, uppfinningsförmåga och en genom-
trängande skarp och säker blick att läsa i menniskohjertat en 
outtröttlig ihärdighet att genomföra de beslut han en gång ef-
ter noga öfvervägande fattat samt en kraft, som, långt ifrån att 
af motståndet hejdas, tvertom eggades af det, att desto ifrigare 
arbeta för det mål han sig föresatt (Nyström 1900−1908:162f ).

Även med hänsyn tagit till förskönande beskrivningar som förekommer i 
biografier verkar Borg ha varit en envis och målmedveten person. Enligt 
Bergwall hade han förmågan att sätta sig in i andras situation och ”förflyt-
ta sig i deras ställe”,41 något som är viktigt för att förstå den andre. Hans ska-
pande och konstnärliga förmåga verkade som en underlättande faktor. För-
utom kunskaper i musik och sång, skrev han dikter och deltog aktivt i säll-
skapslivet. Han var medlem i ett flertal föreningar och ordensgillen, bland 

40 Förutom att ge musiklektioner arrenderade han en och stärkelse- och puder-
fabrik och drev en tid en musikbokhandeln, Musikaliska Magazinet, tillsam-
mans med en kompanjon. I sitt hem tog han emot tjänstemän som måltidsin-
ackorderingar vilket sköttes av hans första hustru Christina Ulrika Marschell 
(KB. Handskriftsamlingen P. A. Borg. Ib 58).)

41 Enligt Bogdan & Taylor (1989) förutsätter accepterandet närhet och personliga 
relationer. Initialt behövs även någon form av förförståelse.
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annat Frimurarna som bedrev filantropisk verksamhet. Hans personlighet 
avspeglades även i vad han skrev eller snarare på det sätt han skrev. Bland de 
efterlämnade papperen finns en hel del ofärdiga uppslag och utkast. Till de 
större ogenomförda projekten hör ett ”Bilder-Lexicon för Döfstumma” vack-
ert illustrerad med kolorerade teckningar troligen av honom själv.42

En bidragande orsak till Borgs, som jag tolkar det, goda förhållande till 
eleverna, var hans tidigare undervisningserfarenhet och intresset för barn och 
ungdomar. Han hade enligt samtida persontecknare ”ett visst barnasinne” 
(Nyström 1900−1908:163, hf III) och trivdes tillsammans med ungdomar. 
Vid födelsedagar fick han åtskilliga hyllningsdikter och teckningar från blin-
da elever skrivna med planskrift (KB P. A. Borgs handskriftsamling). Borg 
kan karaktäriseras som en upplysningsmänniska och humanist som såg kris-
tendomen som en moralisk nödvändighet. Han var en modern människa 
som såg utbildningen av alla barn som en nödvändighet. I en opublicerad 
skrift ”Några ord till Menniskovännen om fattigvård och utbildning”43 skri-
ver han att fattiga föräldrar saknar förmåga och möjlighet att uppfostra sina 
egna barn. Bedömningen är starkt präglat av klasstänkande och underskatt-
ning av de fattiga i samhället och samtidigt var det många gånger en reali-
tet. Borg ville göra något åt detta och förordade allmänna skolor. Beträffan-
de barn med funktionshinder hävdade Borg att fattiga föräldrar i ännu högre 
grad än i frågan om andra barn kom till korta i sin okunnighet och resurs-
brist och därför var olämpliga att uppfostra barnen. Fattigdomen utgjorde 
det centrala problemet men betraktas främst som ett socialt tillstånd. Även 
om han insåg de stora problem det innebar att uppfostra ett blint eller dövt 
barn, talade han också i egen sak, institutet var i behov av elever. 

Ett starkt frihetsbehov präglade Borg och han hade svårt att underord-
na sig andras direktiv. ”Tvång war min afsky i lifvet” skriver han. Konflik-
ter blev därför oundvikliga. Om kistan skriver han att han vill ha en den 
rymligaste som fanns. Instängdhet var otänkbar för honom även i döden. 
Ändå förordade han att döva barn och ungdomar under utbildningen och 
även senare skulle leva tillsammans avskilda koloniliknande former. Hans 
tankar bygger paradoxalt nog på stor förståelse för och inlevelseförmåga i 
dövas livssituation, främst i betydelsen av den språkliga gemenskapen. 

42 Manilla skolan. Stockholms stadsarkiv.
43 Kungliga Biblioteket. Handskriftsamlingen. P. A. Borg.
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För att proportionerna på Borgs insats inte skall bli alltför överdriv-
na bör poängteras att han i ett internationellt perspektiv knappast var nå-
gon nydanare utan snarare en efterföljare. Han fortsatte på samma väg som 
man slagit in på framför allt i Frankrike (Kretschmer 1937, Lane 1984). 
Han var inte heller någon teoretiker, trots sin akademiska utbildning, utan 
snarare en intuitiv känslomänniska som lät praktiken vara ledstjärnan i ar-
betet. Efter denna korta levnadsteckning kan den andra historiska bryt-
punkten etableringen och den fortsatta utvecklingen av den första special-
skolan i Sverige, Institutet för blinda och döfstumma, bättre förstås. 

Döva och blinda undervisas tillsammans
Då vi lärt känna entreprenören Borg lite närmare skall vi följa den vidare 
utvecklingen för institutet och eleverna några år framåt, speciellt med tan-
ke på hur föreställningar och praktiker tog form. Föreställningar och prak-
tiker samverkar och bidrar till att förändra människors levnadsvillkor, sam-
tidigt som de praktiska villkoren i sin tur återverkar på föreställningarna, 
institutionaliseringen är ett tydligt exempel.

Vid tiden för den andra examinationen som ägde rum den tolfte febru-
ari 1809 hade Borgs institut fått en fastare form och egna lokaler på Reger-
ingsgatan 59 i Stockholm. Allmänna Institutet för Blinda och Döfstumma 
var därmed ett faktum. År 1809 var som nämnts det officiella startåret (Ny-
ström 1900−1908:159, hf III). Redan året innan skriver Borg i sin dagbok 
för den 8 maj 1808, ”...öppnat mitt institut för blinda...” Borg hade då en-
dast den blinda Charlotta som elev men förberedde det framtida institutet.

Borg var emellertid inte så ensam som det kan framstå eller som han 
möjligen önskade. Några år innan Borg började sin verksamhet hade två 
personer tagit initiativet till undervisning av enskilda fattiga döva barn 
med tanke på att starta specialundervisning, vilket Borg inte nämner men 
som måste ha påskyndat hans planer att även utbilda döva. Det var Gus-
taf Abraham Silverstolpe (1772–1824) och Johan af Bierkén (1763−1823) vil-
ka både skulle återkomma i skilda roller. Framför allt Bierkén blev en kon-
kurrent då han beviljades anslag av staten till dövundervisning några dagar 
före Borg, i juli 1809. Bierkén hade redan 1804 undervisat flera fattiga döva 
barn i Sala, där han bodde. Varför de båda gav upp är oklart men troligen 
fick Borg mera allmänt stöd än de båda andra (Blindutredningen 1881). 
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Under hösten 1808 hade fjorton elever antagits varav åtta hade anlänt 
till Stockholm, två blinda och sex döva elever. De övriga hade inte kunnat 
komma till Stockholm på grund av att det var vinter. De saknade också 
ekonomiska resurser för resan. De åtta nyanlända eleverna hann bara få en 
kort tids undervisning innan Borg kände sig tvingad att visa upp eleverna 
för att få fortsatt stöd till sin verksamhet. Han skriver i sin berättelse från 
den andra examinationen som ägde rum redan i februari 1809 att han ut-
vidgat undervisningen. Hans plan var att undervisa eller som han skriver:

...meddela Eleverna de elementaira begrepp, som vanligen gifvas 
sinnesfärdiga barn, och att sedan på dessa grunder efter hvars 
och ens fallenhet bygga de undervisningar, som utvecklade skola 
bilda Litterateuren, Artisten eller Handarbetaren, under det att 
sedlighetens bud rikta deras handlingar och Religionens löften 
mildra deras öden och gläda deras förhoppningar (Borg 1809, 
Nyström 1900−1908:181, hf III).

Till föreställningarna om den bildbara, arbetande och självförsörjande 
människan hörde moralfrågorna och religionen. Borgs program har nu bli-
vit betydligt fylligare. Charlotta Suereling är fortfarande paradeleven och 
har utvecklats ytterligare, speciellt avseende språkinlärning. Några exempel 
på övriga elevers kunskaper visar på problematiken i undervisningen. En 
av de nyligen anlända blinda, Catharina Albertina Sundberg, hade gjort 
mera blygsamma framsteg. Albertina var född 1799 och blind sedan fem 
månaders ålder (Elevmatrikeln). Hon hade, trots att hon sedan ankomsten 
till institutet mest varit sjuk, genom känseln börjat lära sig alfabetet (reli-
efbokstäver) och tangenterna på ”claveret”. Hon kunde också skilja på oli-
ka mynt, ”...fastän prägeln nästan alldeles var bortnött” (Borg 1809, Ny-
ström 1900−1908:185, hf III). Borg insåg snart att undervisningen av blinda 
och döva elever skilde sig påtagligt. Han beskriver skillnaderna i undervis-
ningsmetoder som olika pedagogiska fält. Det är; 

...nästan ett motsatt fält att upparbeta. Den blinde lefver lika-
som i beständiga abstractioner, då för den döfstumme, genom 
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outtröttligt tålamod, genom mångfaldigade jemförelser och 
varsamma och noggrant afmätta lyftningar, en abstract idée, 
först efter flera månader, kan framställas (Borg 1809, Nyström 
1900−1908:185, hf III).

Trots att svårigheterna måste ha börjat framstå som uppenbara trodde sig 
Borg ändå kunna lösa de pedagogiska och praktiska problemen i under-
visningen. Medan blinda utan större svårigheter kunde lära sig förstå ab-
strakta begrepp var detta ett större problem för barndomsdöva. Framför 
allt var det religionen, moralen och själens egenskaper svåra att förmedla 
till döva, enligt Borg:

En Lärare för de Döfstumme är i samma belägenhet som den, 
hvilken, utan någon annan tolk än sina åtbörder, kommer på en 
kringfluten, obesökt Ö, och vill meddela de der boende vildar 
sitt språk, sina tankar, sina kunskaper. Den blindes förstånd föl-
jer ifrån barndomen den kretsens hyfsning, hvaruti han vistas; 
den döfstummes står alltid på samma punkt: råhetens och djur-
menniskans (Borg 1809, Nyström 1900−1908:185, hf III).

Dikotomier och gränsdragningar mellan kultur och natur, mellan det sko-
lade och det oskolade, ”ociviliserade”, stadiet hos människan som hade va-
rit en vanlig tanke på 1700-talet levde fortfarande kvar. På samma sätt som 
andra före honom såg Borg den outbildade döve som primitiv och stående 
utanför den kulturella gemenskapen, något som inte framkommer om den 
blinde. Denna återkommande metafor bör nog tolkas i första hand som ett 
motiv för undervisningen och ett uttryck för de förhoppningar Borg hade 
och inte som ett förakt för barndomsdöva. 

Teoretisk utbildning av döva var onekligen ett större problem än blin-
das utbildning. Däremot var den praktiska utbildningen i hantverk betyd-
ligt lättare då döva kunde undervisas genom att se och göra efter, en me-
tod som alltid tillämpats inom hantverk och andra praktiska yrken genom 
lärlings- och gesällsystemet. Hur medveten Borg verkligen var om svårig-
heterna med undervisningen är svårt att avgöra. Hans levnadstecknare me-
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nade att han inte värjde för utmaningar, tvärtom. Borg trodde på sin för-
måga och relationerna till de döva eleverna präglades av en vilja att förstå, 
av närhet och patriarkalisk faderlighet. Han såg det många andra inte sett 
eller förstått, möjligheten till genomgripande förändringar i livsvillkoren.

 Lika lite som han kände till om blindas undervisning visste han om 
hur döva skulle undervisas. Vad han insåg var att hörseln var för ”upplys-
ningen” ett nödvändigare organ än synen, en tanke som fanns redan före 
Borg och som läkaren Roland Martin gav uttryck för i mitten på 1700-ta-
let. Blinda kunde undervisas i vetenskaperna medan de döva passade bäst 
för konsterna vilket här betyder de praktiska hantverksyrkena. ”Stumhet är 
alltid följden af hörselns förlust” skriver Borg i andra berättelsen 1809 (Ny-
ström 1900−1908:185, hf III), vilket i huvudsak är en riktig iakttagelse. Det 
var också förutsättningen för att lära döva tala.

I berättelsen om examen 1809 hänvisade Borg till skolor för döva i an-
dra länder, som han trots allt läst om, där stora framsteg gjorts. Problemet 
för Borg var att undervisningsmetoderna som beskrevs varierade mellan sko-
lorna. När Borg av dessa böcker inte kunde avgöra vilken metod som var 
bäst fick praktiken genom ”försök och upptäckter” visa honom vägen (Borg 
1809, Nyström 1900−1908:186, hf III). Skillnaderna i undervisningsmetoder 
för döva hade varit föremål för diskussioner i flera Europeiska vetenskapliga 
akademier under slutet av 1700-talet. Även den svenska akademien blev in-
dragen i diskussionen (Lindroth 1967:722, I:II).

Huvudstriden stod mellan den ”orala metoden” med betoning på talin-
lärning och läppavläsning även kallad den ”tyska metoden” efter dess före-
trädare dövläraren Samuel Heinicke (1727–1790) och den ”franska meto-
den” efter Charles-Michel de l`Epée (1712−1789). Den senare utgick från dö-
vas eget teckenspråk, vilket han systematiserade och anpassade till det fran-
ska språket genom ”metodiska tecken” (Lane 1984, Blindutredningen 1881).

Första döva eleven
Om Borg hade tur när han mötte Charlotta Seureling så upprepades detta då 
den första döva eleven Clas Ekmansson (född 1796) började undervisningen 
i oktober 1808, vid tolv års ålder. Förutom att han var ”döfstum” sedan tio 
månaders ålder var han även blind på ena ögat på grund av kopporna (Elev-
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matrikeln). Clas hade lätt för att lära och under den korta tiden fram till ex-
aminationen i februari 1809, kunde han enligt Borg bland annat:

…med bestämda tecken visa framställda ritade objecter (namn-
ge dem), skrifa en redig och vacker stil, läsa och förstå flera 
hundrade skrifna ord […] äfvensom (redogöra) för några själens 
functioner och dygder […] känna siffrornas valörer… (Borg 
1809, Nyström 1900−1908:186, hf III, jfr Prawitz 1913:41.

Att förstå ”själens functioner” innebar att eleverna i första hand lärde sig 
några abstrakta begrepp och innebörder i den kristna religionen. Kommu-
nikationen mellan lärare och elev utgjordes av enkla tecken, handalfabe-
tet och skrift. Borg hade även tränat sin elev i tal så han kunde uttala någ-
ra konsonanter och vokaler och säga några enkla ord. Ett annat viktigt in-
slag i undervisningen var bilder av föremål, miljöer och företeelser så kall-
lade ”objecter”. Borg var en duktig tecknare och kunde själv framställa de 
bilder han behövde.44

Beträffande de övriga döva eleverna hade de inte kommit så långt som 
Clas men ändå gjort framsteg. Borg nämner att en elev, trots att han föddes 
”döfstum”, har lätt för uttal och var en skicklig bildtecknare. En annan elev 
hade fått ”ordentliga begrepp om mina tecken ...”, trots att denna elev be-
skrevs som något efterbliven (Borg 1809, Nyström 1900−1908:187, hf III). 

Borgs berättelser om eleverna är utbroderade och innehåller förutom 
beskrivningarna av elevernas framsteg Borgs egna strävanden och en utta-
lad vädjan om ekonomiskt stöd till institutet. Att rätt bedöma vilka kun-
skaper eleverna verkligen hunnit få utifrån hans berättelse är problema-
tiskt. Vi vet inte heller så mycket om graden av hörselnedsättning på grund 
den osäkra diagnostiseringen eller elevernas tidigare kunskaper. För Borg 
var det viktigaste att snabbt visa fram vad eleverna kunde för att rekrytera 
flera elever och få ekonomiskt stöd från frivilliga och staten.

Efter den andra examinationen skriver de närvarande som tidigare ett 
intyg. Av namnen att döma var de som tidigare väl kända och framstående 

44 I Kungliga bibliotekets handskriftssamling bevaras utkastet till ett handskrivet 
och av Borg illustrerat lexikon för teckenspråket.
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personer i samhället som stödde Borg, ett naturligt filantropiskt inslag som 
skulle komma att fortsätta och utvecklas betydligt de kommande åren.45 
Inte enbart Borg själv utan även hans omgivning tycks vid denna tid re-
dan ha uppfattat honom som den ”...i detta Rike värdigt träda i fotspåren 
af Frankrikes odödlige de l´Epée” (Nyström 1900−1908:189, hf III). Att de 
tillkallade vittnena okritiskt bevittnade examinationen kan förklaras av det 
ovanliga i situationen och Borgs totala kontroll. Inget sådant hade tidiga-
re hänt och deltagarna fängslades av den ovanliga upplevelsen. Främst var 
det dövas situation man fäste sig vid. När en elev förmår teckna något till-
synes så enkelt som i vilket väderstreck: 

...dess moder i sorger och fattigdom täljer sina långa år, eller vid 
förklarandet af de begrepp det gör sig om tacksamhet, kyssa en 
annans hand, trycka den till sitt bröst, och slutligen teckna med 
pennan detta enkla och sanna uttryck: Minne i hjertat... (Ny-
ström 1900−1908:190, hf III) blir vittnena tagna.

Den känslofulla situationen hade skapats av Borg. Åhörarnas reaktioner 
känns något ovanliga för en sentida läsare, men skall nog tolkas med stör-
re allvar. En jämförelse kan till exempel göras med dagens föräldrars bevitt-
nande av sina egna små telningars uppträdanden vid i olika sammanhang. 
Den känslosamma uttrycksformen hörde till tiden och visade att Borg 
lyckades fånga dessa betydelsefulla personers uppmärksamhet och därmed 
stöd till undervisningen. Mycket små framsteg väckte stor förundran vil-
ket var till gagn för Borg och verksamheten. Detta i sin tur kan förklaras av 
okunnigheten och de låga förväntningarna man hade på eleverna. Medan 
elevernas förutsättningar underskattades överskattades den bildade läraren. 
Vittnenas intyg avslutas med bibelcitatet ”Hvad j hjort en af dessa minsta 
mina bröder, det hafven j ock gjort mig” (Nyström 1900−1908:189−90, hf 
III). Borg sågs som en god människa, agenten för den kristet - humanitä-
ra och nyttoinriktade diskursens intentioner, vilka han förvandlade till en 
praktik. För att detta skulle lyckas krävdes dock mera uppmärksamhet och 
stöd från allmänheten och landets styrande.

45 J. G. Oxenstjerna, Clas Fleming, G. Adleberth, S. af Ugglas, S. Rosenhane 
och N. Rosenstein som intygar sin vördnad för läraren och hans arbete.
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Dramat i Stora Börssalen  
− Ett spektakulärt skådespel 

En god inblick i människors reaktioner och kunskaper om blinda och döva 
får vi genom att analysera händelserna vid och uttalandena vid ytterligare en 
offentlig examination. Vid detta tillfälle började det politiska inslaget i strä-
vandena att skapa en utbildning för blinda och döva att bli allt tydligare. Det 
var en maktfaktor Borg inte kunde bortse ifrån utan måste förhålla sig till.

För att få full finansiering av sitt institut anordnade Borg den tredje 
e xaminationen som ägde rum den femte juli 1809, mindre än ett år efter att 
utbildningen påbörjats. Denna examination kom att få ett helt annat ge-
nomslag än de föregående två. Det var också en av Borg mycket noga förbe-
redd och välregisserad offentlig föreställning dit allmänheten inbjudits. Någ-
ra av ögonvittnena har beskrivit den storslagna scenen, vilket gör det möj-
ligt att bilda sig en uppfattning om vad som hände och hur deltagarna rea-
gerade. En av dessa var ett anonymt vittne vars berättelse finns återgiven i en 
uppsats i pedagogik av Kjell-Åke Johansson (1974). Den stora publiken be-
stod av cirka femhundra personer med drottningen, hovet och medlemmar-
na av ständerna som de förnämsta deltagarna. Platsen var Stora Börssalen i 
Stockholm. Händelsen är värd att återges mera i detalj då det ger oss kun-
skaper om hur både enskilda personer och samhället reagerade inför det nya 
och ovanliga i att blinda och döva elever fick speciellt anpassad utbildning. 

Det okända ögonvittnet beskriver examinationen i ett brev. Brevskriva-
ren hade kommit till Stockholm för att bevittna konungen Karl XIII:s krö-
ning. Av en tillfällighet fick han veta att en offentlig examen skulle hållas 
med blinda och döva elever. Inträdesbiljetter delades ut gratis och brevskri-
varen lyckades få en av de sista biljetterna. Han beskriver scenen:

Föreställ dig min första anblick − I fonden av rummet syntes 
en högtidligt beklädd upphöjning − På ena sidan Hennes maj:t 
drottningen och Hennes Kongl Höghet Prinsessan med sina hof 
– på den andra, Ståndens Talmän och Rikets Högste Ämbets-
män − midt på denna Theatre i en half Cirkel, tio af de olycklige 
eleverne, enkelt och snyggt klädda, och i medel-punkten af de-
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ras krets Barnens älskade Lärare. Omkring 500 åskådare af båda 
könen gjorde samlingen lysande och Hofsekreteraran Karstens 
oöfversträffliga sång accompagnerad af hela Kongl HofCapellet 
lyftade och likasom stämde känslan till det högtidliga som före-
stod (Anonym källa i Johansson 1974:17−18).

Efter att musiken tystnat höll Borg ett tal där han först tackade bidragsgi-
varna och beskrev elevernas bakgrund samt vad eleverna och han hoppa-
des uppnå med undervisningen. Därefter redogjorde han för sin plan ”… 
at göra sådana wanlottade warelser till upplysta menniskor, till nyttiga slöj-
didkare eller konstnärer, samt inneslöt Inrättningen i Hennes Maj:t Drott-
ningens Nåd, Ständernas behjertande och Landsmäns wälwilja” (Johans-
son 1974:17f ). Den ödmjuka hållningen till kungahuset var vid denna tid 
en nödvändighet för Borg. Han behövde deras och åhörarnas stöd. 

Hur hade Borg kunnat åstadkomma denna teatrala föreställning och 
locka en sådan stor publik enbart för att visa upp några blinda och döva 
elever, vilka fått några månaders undervisning? Vad som möjliggjorde det 
hela var Borgs goda kontakter, det redan etablerade institutet, hans strävan 
att utvidga detta, samt inte minst, de politiska förhållandena i landet vid 
denna tid. Examinationen av eleverna kom att uppfattas som en manifes-
tation för regeringen och den nya demokatiska regeringsformen 1809 skri-
ver Kjell-Åke Johansson (Johansson 1974, se även Förhammar 1991:122ff). 
Ett stöd till Borg var ett stöd till den nya regimen varigenom händelsen 
också fick en djupare politisk innebörd. 

Elevernas framträdanden
Vad kunde eleverna och vad hade de lärt sig av Borg? Examinationen inne-
håller väsentliga kunskaper om tidens reaktioner på vissa avvikelser från 
normaliteten. Det var samtidigt något unikt som hände, tio fattiga blinda 
och döva står i centrum för en publik på flera hundra personer bestående 
av samhällets främsta representanter. Miljön i börshuset måste ha framstått 
som sagolik i jämförelse med vad eleverna kände till från sina egna hem-
miljöer. Musiken spelade och stämningen var förtätad och förväntansfull. 
I denna inramning skulle nu eleverna examineras. Framträdandet återges 
på följande, romantiserande och idealiserade sätt: 
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Nu framledde han (Borg) de blinda − Mynt och finare saker ur-
skiljdes af dem med lätthet, äfvensom bokstäverna (skurna i re-
lief ) i det stora och lilla Latinska Alfabetet Du skulle hafva sett 
den nedlåtande Nåd, det milda deltagande Hennes Maj:t Drott-
ningen wisade för ämnet. Flera saker presenterades åt de blin-
da barnen af hennes egen hand. Utan farhåga stodo barnen lika-
som omkring en Mor som delar deras oskyldiga lekar − at se en 
blind skrifva och skrifva läsligt och förstå hvad som dicteras, lä-
rer ännu i wårt land icke blifvit werkstäldt, och likawäl skedde 
det nu − Jag bekänner uprigtigt − Jag hade ej trott det (Anonym 
deltagare citerad i Johansson 1974:17f )

Berättaren är säkert uppriktig förvånad över den blindes förmåga, något som 
knappast hade förväntats. Vad som tycks överraska mest var att den blinde 
kunde skriva. Inför drottningen skrev Charlotta ett längre stycke text där 
hon uttryckte sina kamraters tacksamhet. Papperet gick runt bland publiken 
och brevskrivaren fick se texten som han tyckte var tydlig och väl formule-
rad och rätt stavad. Mindre imponerande var att en blind kunde svara på frå-
gor om moralen som ställdes till henne på tyska och franska, däremot att en 
blind på en karta kunde peka ut en nämnd ort ”…väkte hela min förund-
ran…” skriver ögonvittnet (ibid). Att blinda klarade av praktiska uppgifter 
var för många svårt att förstå. Avsaknaden av syn leder tankarna till svårig-
heterna att behärska kroppen, den fysiska omgivningen och handens arbete, 
inte till intellektet, vilket det vanligen gör i föreställningarna om dövheten.

Nästa steg i examinationen och den känslomässiga kulmen på föreställ-
ningen nåddes då Borgs paradelev Charlotta Seuerling framträdde med 
sång och spel på harpa. En av texterna skall ha haft titeln Sång i melanko-
lisk stund. Den anonyme berättaren fortsätter och skriver;

...bered dig nu på den mäst rörande Syn i werlden. En Harpa 
frambars. Den blinda satte sig wid den, spelte och sjöng någ-
ra kupletter, som hon äfven författat till Hennes Maj:t − Första 
kupletten gick förträffligt − rösten och harpan hördes över hela 
rummet − men snart brast den olyckliga i tårar - sången afbröts 
− alt war tyst − jag såg mig omkring; den blinda låg wid Hennes 
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Maj:ts, den goda Drottningens hjerta kyssande dess händer, ba-
dande dem med tårar − I Hennes Maj:ts rörda blick syntes den 
fina höga känsla, som är den godes ljuvaste njutning. Alt var 
hjerta. Ingen skillnad syntes bland åskådarne − alt var mennis-
ka. Tystnaden fortfor. Den sköna brytning som genomfor wårt 
Wäsen wid en rörande anblick, kändes i hvarje bröst och fram-
smög slutligen i strida tårar − Förlåt mig här en paus − jag mås-
te hemta mig − (Johansson 1974).

Att en blind kunde spela och sjunga borde inte ha väckt någon förvåning, 
men det gjorde det. Att hon själv skrivit texterna och att det handlade om 
hennes eget liv ökade det emotionella inslaget. Det medförde att det var 
publikens känslor, inte förnuftet som kom att dominera hos åskådarna. Att 
ge uttryck för känslorna var inte främmande för människor vid denna tid 
och här passade det bra att låta dem komma till uttryck. Drottningen be-
gärde efter detta att själv få bli institutets beskyddare och hon kommer ef-
terhand att alltmera engagera sig i Borgs institut. Därmed påbörjade hon 
en tradition vilken ännu består inom kungahuset genom deras fonder för 
och bidrag till verksamheter för personer med funktionshinder. 

Ytterligare ett ögonvittne, den kände publicisten Carl Christoffer Gjör-
well (1731–1811), tog även han intryck av Charlottas framträdande och den 
storslagna i föreställningen. Gjörwell publicerade sina iakttagelser i samling-
en Brefväxling från 1809 (Nyström 1900−1908:177f, hf III). Gjörwell åter-
gav i sin skrift två av verserna hon sjöng. Den första handlade om Charlot-
tas möte med drottningen och var författad inför detta tillfälle, vilket talar 
för att Borgs noggrant planerat och förberett eleverna. Första versen lyder:

Från min första barndoms dagar
Synen mig beröfvad var;
Först i dag mitt hjerta klagar
öfver den förlust jag har;
Jag den sällhet icke njuter,
Att Dig, dyra Drottning, se;
Men Du hör den suck jag gjuter,
Ser min känslas rörelse.
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Efter att ha framfört sången fördes Charlotta fram till drottningen för att 
överlämna sina egenhändigt skrivna verser ”...då Drottningen härvid ned-
lät sig til de Nådigaste tillika välgörande Uttryck, blef Mamsell Seuerling 
− utomdess uti hela sit Väsende sjelfva Blygsamheten − så djupt rörd öf-
ver så mycket Hög nåd, at hon svimmade” (Gjörwell citerad i Nyström 
1900−1908:177−179, hf III).

Skådespelets kulmen var nu nådd och spänningen utlöstes i Charlottas 
svimningsanfall. Med tanke på de förhoppningar Borg lade på sin första elev, 
vilket hon säkert var medveten om, är händelseutvecklingen begriplig. Den 
förtätade stämningen i situationen påverkade både eleverna och åskådarna.

Borg som framstår som en romantiker och taktiker visste mycket väl 
vilka strängar han skulle spela på för att publiken skulle känna sig berör-
da av examinationen. Här kan man tala om en känslornas diskurs och dis-
kursens känslor vilka var kulturellt tillåtna att framträda vid detta tillfälle. 
Känslorna hade både en positiv och negativ effekt på åskådarna. De blev 
försvarslöst påverkade samtidigt som det dolde att de flesta elever ännu 
bara gjort begränsade framsteg. Medan åskådarnas känslor väcktes är det 
mera osäkert i vilken grad de förstod något av pedagogiken och elevernas 
bildbarhet. I Charlottas fall kan till och med det överregisserade skådespe-
let, det ritualiserade förloppet och underdånigheten inför drottningen, ha 
dolt hennes verkliga kunskaper och inte minst de metoder som tillämpats 
i hennes utbildning. Hon blev som de andra vuxna eleverna infantiliserad 
och gjordes till sitt funktionshinders offer.

Borgs praktiska verksamhet pressades nu in i en struktur och offentlig-
het bestående av samhällets övre skikt, regering och kungahus. Här fanns 
personer som innehade de ekonomiska resurserna och makten att stöd-
ja eller avfärda verksamheten. Men uppvisningen var ännu inte slut. Ef-
ter att examinationen av blinda eleverna kom turen till döva. Den tidiga-
re nämnde anonyme brevskrivaren fortsätter att redogöra för händelseut-
vecklingen. Han beskriver elevernas färdigheter, hur de kunde visa teck-
en för olika ord och förstod lärarens tecken. De visade även att de skrift-
ligen kunde förklara några abstrakta ords betydelse och summera siffror. 
Eleverna visade även prov på sin teckning och slöjder, något han såg som 
en påtaglig förändring efter att de ”…för några månader sedan lågo i et 
lika djupt mörker som deras fattiga föräldras kojor stodo gömda för werl-
den…” (Anonym berättare i Johansson 1974:17).
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En av de duktigaste döva eleverna var den 18-årige Johan C. Faxén 
som vid denna tid redan fått flera priser av Kungl. Målar- och Bildhugga-
re-Academien för sina målningar och teckningar. Nu fick han tillfälle att 
ge drottningen en av sina bilder. Att eleverna sågs som olyckliga, speciellt 
utan utbildning, är som tidigare nämnts en återkommande tankefigur och 
något Borg gärna lyfter fram. Han iscensätter en tragedi och utlovar samti-
digt ett lyckligt slut. Diskursen blir en dramaturgi där det högsta målet för 
döva elever är att förstå kristendomens innebörd och ”Själens egenskaper”. 
Speciellt vid examinationen av de döva eleverna spelade Borg medvetet på 
publikens känslor och den anonyma skriver:

Ingen Scen ur det mäst rörande skådespel kan wara så wack-
ert, som den rörda blick, den sorgliga min, hvarmed de olyckli-
ge tecknade ordet ’Döfstum’, men också ingen dödlig handling 
så skön, ingen geste så lyftande och glad som den, med hvilken 
de tecknade ’tacksamhet’. Med tåradt öga blickade de wid detta 
ord på sin lärare, fattade dess hand, kysste och tryckte den häf-
tigt till sitt hjert. Barnen hade lärt sig utsäga flera bokstäfver och 
äfven sammansatta ord. Alla uttalte ordet Pappa rent, och logo 
så godt och närmade sig wid detta ord så förtroligt intill sin Lä-
rare (Anonym berättare i Johansson 1974:17f ).

Borg hade i denna situation full kontroll över examinationen av de döva 
eleverna. Han var den ende som kunde tolka deras svar och förmedla dem 
vidare till publiken. Åskådarna kunde möjligen tolka kroppsspråket och 
mimiken. Att mycket av examinationen var väl inövad framgår av brevskri-
varens berättelse. Eleverna blickar mot sin lärare, tar hans hand, kysser den 
och uttalar ordet ”pappa”. Att Borg lärt dem detta ord är ingen tillfällighet. 
Han såg sig själv som elevernas far och åtskilliga hyllningsdikter, under 
årens lopp, tillägnades också ”Pappa Borg” som eleverna brukade kalla sin 
lärare i skrivna tillönskningar (P. A. Borg. KB Handskriftssamling). Elev-
ernas förtroende för sin lärare verkar äkta och är väl synligt under Borgs 
verksamhetsperiod. De befann sig också i en beroendeställning till honom. 

Det verkar faktiskt som om han även regisserat elevernas minspel. Den 
sorgliga min som följde med tecknet ”döfstum” torde ha varit inövad. Mi-
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miken är också en viktig del i dövas kommunikation. Och det har ifråga-
satts om barnen alls förstod innebörden av abstrakta tecken som ”Gud”, 
”far” eller ”tacksamhet” efter en kort tids undervisning. Det var säkert fullt 
möjligt att mekaniskt upprepa vad Borg lärt dem utan djupare förståelse 
(Johanssson 1974:21−22). En lika trolig tolkning är att de få abstrakta men 
mycket centrala begrepp som nämndes vid examinationen var fullt begrip-
liga för flera elever även innan de kom till institutet. 

Hur eleverna upplevde examinationen och den stora publiken med re-
presentanter för samhällets högsta kretsar får vi inte veta mycket om. Tro-
ligen spelade elevernas begränsade kunskaper och föreställningsvärld en 
positiv roll i detta sammanhang. De hade ingen anledning att vara oroliga 
utan litade på sin lärare. Förhållandet var något annorlunda för den vuxna 
kvinnan Charlotta. Mer än de andra kände hon av stämningen och respek-
ten inför drottningen vilket utmynnade i hennes svimning. Som Kjell-Åke 
Johansson (1974) påpekat var examinationen och därigenom även institu-
tet en fredlig symbol i kontrast mot en tidigare krigisk period. Man kan 
fråga vad som lockade publiken mest, hedrandet av kungamakten och den 
nya regimen eller nyfikenheten på några döva och blinda elever?

Politisk makt och motstånd
Trots uppslutningen kring examinationen var de ekonomiska förhållande-
na för institutet osäkra. Efter examinationen kom frågan om stöd till insti-
tutet upp i riksdagen. Borg var helt beroende av både frivilliga och statli-
ga bidrag. Vid riksdagsbehandlingen tydliggjordes att det fanns olika upp-
fattningar i samhället. Staffan Förhammar har undersökt diskussionen och 
visar vilka motdiskurser och alternativ som fanns mot Borgs verksamhet. 
Några var helt avvisande till undervisning av dessa barn. Brukspatron Da-
niel Eberstein menade att eleverna var för gravt skadade för att kunna bli 
till nytta för samhället, och då var inte heller frågan en angelägenhet för 
staten (Förhammar 1991:124f ). 

Rådmannen Carl Fredrik Landberg ansåg att ett anslag borde förde-
las över landet och fonderas till driften av fattighus (ibid). Dessa tankar 
innehåller en mycket negativ syn på funktionshindrade som odugliga fat-
tighjon och enbart en försörjningsfråga för den lokala fattigvården och fi-
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lantropin. Gustav Abraham Silfverstolpe, som själv undervisat några döva 
var mera positiv men menade att Borg borde få stöd till utbildning av lä-
rare för döva som sedan kunde verka på olika platser i landet (Nyström 
1900−1908:207ff, hf IV). Han ville se en decentralisering av utbildningen.

Det starkaste motståndet kom från bondeståndet där flera tvivlade på 
att institutet skulle komma landsbygden till godo. Pehr Danielsson beto-
nade skillnaderna mellan landsbygden och städerna och såg nyttan av ut-
bildning för stadsbor men inte för dem som levde i jordbruksområden. 
Han menade att det främst var föräldrarnas uppgift att uppfostra och un-
dervisa sina barn och att ”…bibringande av finare yttre känslor, mera för-
nöja åskådaren, än gagna i det hela, åtminstone i jordbruket…” (ibid). De 
fina maneren behövdes enligt Danielsson inte på landsbygden utan arbets-
förmågan. Han tycks ha varit närvarande vid examination i börshuset men 
lät sig inte imponeras av uppvisningen av eleverna utan såg det snarast som 
det skådespel det också var. Vad eleverna visade upp var också främst teo-
retiska kunskaper, vilka Danielsson knappast såg som nyttiga i jordbruket 
eller i andra praktiska arbeten i det förindustriella samhället.

Examinationerna hade banat vägen för ett statligt stöd direkt till insti-
tutet. Frågan behandlades grundligt efter att Ridderskapet och Adeln väckt 
en motion den sjätte juni 1809 och den fjortonde november väckte även 
Bondeståndet ett förslag om att tilldela institutet sextusen riksdaler ban-
co. Efter behandling som jag inte går närmare in på godkände ständerna 
under början av 1810 ett årligt anslag på tretusentrehundratrettio riksdaler 
banco (Nyström 1900−1908:204ff, Förhammar 1991:122ff). 

Drottningen blir institutets beskyddare
Att framstående personer i samhället stödde Borg var en viktig aspekt och 
inte minst betydelsefull var drottningen Hedvig Elisabeth Charlottas en-
gagemang som beskyddare och ordförande i institutets styrelse. Borg hade 
möjligen tänkt att drottningen enbart skulle ha en symbolisk roll men i 
stället gick hon helhjärtat in för att leda verksamheten och fatta egna be-
slut. Till sin hjälp valde drottningen ett råd bestående av ”Excellensen gref-
ve Magnus Brahe, statsrådet friherre Flemming, Landshöfdingen Nils Ro-
senstein och Biskopen doktor Murray” (Nyström 1900−1908:204, hf IV). 
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Styrelsen bestod därmed av representanter för samhällets övre sociala och 
kulturella skikt, något som även i fortsättningen kom att prägla den frivil-
liga verksamheten och filantropin.

Ett reglemente upprättades vilket statsfästes av regeringen sjunde juni 
1810. Av detta framgår, att som krav för anslaget skulle institutet motta 
tretton frielever, en från varje stift i landet plus en från Stockholms stad. 
Dessutom skulle betalande elever tas emot, dock högst femtio totalt. In-
tagningsåldern skulle begränsas till mellan åtta och sexton år (Nyström 
1900−1908:219, hf IV).

Borg hade nu fått statsanslag, en ekonomisk och organisatorisk grund att 
gå vidare från. En av de viktigaste frågorna var nu; hur skulle man få elev-
er till institutet? Trots behovet var det svårt rekrytera elever på grund av fat-
tigdom, okunnighet och fördomar. Men Borg hade en idé, han ville göra en 
upplysningsresa med eleverna. Källmaterialet ger här en ovanligt detaljerad 
bild av hur Borg tänkte och hur han arbetade som pedagog. Men först skall 
jag ta upp exempel på det motstånd han ansåg fanns i landet.

”Att förtaga en fördomsfull opinion”
En konkret orsak till att så få elever kom till institutet var fattigdomen i 
landet. Detta var dock inte hela förklaringen enligt Borg. Egendomliga fö-
reställningar om vad som skulle kunna hända barnen var också i svang. 
Föräldrarna till den döva pojken Pär Jönsson i Skepparlöfs församling i 
Skåne ville inte skicka sin son till institutet i Stockholm trots att han blivit 
utsedd av konsistoriet med de ekonomiska garantier detta innebar. Föräld-
rarna hade hört hemska rykten om vad som kunna hända barnen. Om det-
ta berättar prästen i församlingen som hade konsistoriets uppdrag att se till 
att pojken kom till institutet. Här fanns således inga ekonomiska hinder. 
Genom ett brev prästen skrev till brodern i Stockholm, där han bad denne 
om hjälp, är det möjligt att följa händelseutvecklingen:

I min församling har ett döfstumt barn blifvit utsedt till inträde 
i Institutet för Blinda och Döfstumme. Då enligt författninger-
ne Sockenstämman, till anskaffande af nödige resekostnadsme-
del, skulle hållas, kom saken at något för tidigt utordas ibland 
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sysslolösa kärringar, som sedemera genom de mäst orimliga fö-
regifvanden till ex. − at man ville hafva pojken till Stockholm 
för att bränna honom till pulfver at nyttjas till undergörande 
Curer − satt Föräldrarna i det svåraste beskymmer. All min väl-
talighet, min Embets-mannamyndighet, mit personliga förtro-
ende, till och med Contanter af min Cassa har jag employerat 
för at tillfredställa dessa föräldrar (Prawitz 1913:76f ).

I denna konfrontation mellan prästen och föräldrarna möttes rykten som 
var i svang och ett mera rationellt tankesätt i synen på uppfostran och ut-
bildning. Prästen såg i föräldrarnas vägran att skicka sonen till institutet 
i Stockholm endast fördomar, okunnighet och ”kärringprat”. Att det var 
just kvinnor som hyste den största oron och gav uttryck för detta, genom 
att återge en vandringssägen, är förståeligt med tanke på att de hade ansva-
ret för barnens uppfostran och vård och även stod dem känslomässigt nära. 
Bara tanken på att lämna ifrån sig sitt barn, skicka bort det för många år 
framåt, kanske för alltid, kan ha uppfattats som oroande och skrämmande 
för föräldrarna. I det okända såg man också faror.

Av föräldrarnas och grannkvinnornas reaktion framgår att man tvivla-
de på att främmande människor kunde ha ärliga avsikter med ett barn som 
var dövt. De kan ha misstänkt att synen på döva var så negativ att barnen 
riskerade att komma till skada, kanske till och med dödas. Bakom låg möj-
ligen kännedomen om att Borg var medlem i den hemlighetsfulla Frimu-
rarorden om vilken det gick många rykten. Prästen gav utifrån sin lärda 
position inget intryck av att ha förstått den oro föräldrarna kände för so-
nens välbefinnande. Hans uppgift var att övertyga dem om att de hade fel 
och att de utan fruktan kunde sända sonen till institutet. Detta lyckas ock-
så och han skriver i sitt brev till brodern: 

Jag är nu så vida hunnen, at jag förmått Fadren sjelf till at göra 
gossen sälskap till Stockholm, med det uttryckliga vilkoret, at 
om han vid sin ditkomst icke skulle finna, at ingen nöd kom-
mer at tillfogas barnet, utan at det tvärtom kommer i förmånli-
gare belägenhet, än någonsin hans föräldrar i Landsorten skul-
le kunnat förskaffa honom, så skall Gubben äga rättighet at föra 
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sin son lika helskinnad tillbaka. I sådan afsigt skulle han få an-
visning på Dig och genom Dit biträde vinna detta ändamål [...] 
Är Du känd med Tit. Borg, så vore det så mycket bättre om Du 
efter omnemnandet af saken äfven kunde citera hans försäkran 
at pojken skall emottagas af Christna menniskor och ej Canni-
baler (Prawitz 1913:77).

Både föräldrarna och prästen kände omsorg och ansvar för den döva poj-
kens framtid utifrån olika förutsättningar. För prästen var det självklart att 
pojken skulle få det bättre i staden hos Borg, med de större resurser institu-
tet hade, än på landet hos fattiga föräldrar. I institutet såg prästen en plats 
där kunande och god moral styrde den uppfostran och undervisning som 
gavs. Föräldrarna hade i sin tur utifrån begränsade kunskaper all anledning 
att oroa sig inför den okända miljön och de främmande människor som 
skulle ta hand om sonen. Sådana missförstånd ville Borg motarbeta bland 
annat genom resan runt Mälaren. 

En upplysningsresa med  
döva elever runt Mälaren

Med rykten som ovan i omlopp är det inte att undra på att Borg ansåg att 
något måste göras. Både kunskaperna om elevernas bildbarhet, institutets 
uppgifter och hans egen kompetens behövde spridas i landet enligt Borg. 
Källmaterialet utgörs av den dagbok Borg skrev under resan som ägde rum 
sommaren 1811 och blev känd först 1988, Dagboken publicerades i Nordisk 
Tidskrift för Dövundervisningen (Nr 2 1990). Åsa Hammar, före detta rek-
tor vid Manillaskolan lät mig läsa dagboken och såg till att den publicera-
des. Hon har även i en uppsats behandlat resan (Hammar 1990:3).46 Borg 
har sannolikt renskrivit dagboken och även redigerat texten som är påtag-
ligt välskriven. Den detaljerade redogörelsen tyder på att Borg gjort nog-
granna anteckningar under resans gång. 

46 Tyst teater, Riksteaterns grupp för tecknad teater, gjorde under 2008 en turné 
med pjäsen ”Pär Aron Borgs fantastiska äventyr”, där resan gestaltas. 
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Dagboken utgör en viktig källa och ger oss kunskaper om hur männis-
kor utanför Stockholm tog emot de döva eleverna, hur de reagerade och 
gav uttryck för sina känslor. Det ger också fördjupad kunskap om hur Borg 
såg på dövheten och sina elevers förmåga till inlärning och hur han själv 
tänkte och agerade som lärare. Det var Borgs ord och uppfattningar som 
kom till uttryck. En betydande del av det arbetet han lade ned under de 
första åren handlade om upplysning och opinionsbildning, spridandet av 
kunskaper om blinda och dövas bildbarhet och institutets uppgifter. Exa-
minationerna var en del av detta arbete. Ett annat skäl till resan var beho-
vet av ekonomiskt stöd samt rekrytering av elever. Antalet elever hade inte 
ökat i den takt som var förväntad. Enligt det reglemente som fanns skulle 
ända upp till femtio elever mottas, ett antal man inte kom upp till förrän 
1835 (Nyström 1900−1908:345, hf VI).

Borg hade fått flera exempel på den misstänksamhet som fanns mot 
hans institut från en okunnig allmänhet och även på motstånd från de 
döva barnens föräldrar. Något måste göras. På våren 1811 meddelade Borg 
direktionen för institutet att han tänkte göra en resa ut på landet med någ-
ra av eleverna, vilket Drottningen godkände. Resan gjorde han för:

...att undervisa barnen, att härda dem samt att äfven förtaga en 
viss fördomsfull opinion hos den oupplystare allmänheten [...] 
(Han tänkte vid midsommartid) med alla vid Institutet varande 
gossar anställa en resa till fots, hvarvid han utsett för sin resplan 
de provinser, som ligga omkring Mälaren och däruti bese Eskil-
stuna Manufakturier, Hellefors Gjuterier och Järnverk, Canal- 
och Slussverket vid Skansen uppåt Bergslagen, Skultuna Mäss-
singbruk, Västerås, Sala Silfververk samt Upsala Lärosäte” (Ny-
ström 1900−1908:257, hf IV).

Vid tiden för resan 1811 fanns det vid institutet cirka tjugofem döva elev-
er varav åtta kvinnor, samt sju blinda elever varav tre kvinnor. Borg valde 
att endast ta med döva pojkar. De elva döva eleverna, alla pojkar och män, 
vilka enligt dagboken följde med på resan var: ”...Faxén, Uggla, Ekman-
son, mera för sig komne Elever; Ericson, Hansson, Vittver, Gellin, Wång-
blad och Jönsson, Bondebarn; samt Kysel och Lagerqvist...”. Att inte alla 
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var barn framgår av deras ålder. Äldst var Kysell med sina trettiosex år, La-
gerqvist var tjugonio och Faxen tjugotre år. Dessa tre var duktiga hantver-
kare, säkert med goda kunskaper innan de kom till institutet. Övriga elev-
er var mellan tretton och sjutton år. Det var ingen barnaskara som följde 
med på resan även om Borg såg också de vuxna eleverna som barn genom 
att infantilisera dem. Han såg sig också i den självpåtagna rollen som en fa-
der. De praktiska problemen med att ha blinda med i gruppen torde vara 
en förklaring till att dessa inte var med. Det var nog också svårt för Borg 
att se vilken nytta blinda skulle ha av besöken vid fabriker och verkstäder, 
något som främst byggde på synintrycken. Varför de döva kvinnliga elever-
na uteslöts kan ha flera förklaringar. En sådan var, trots Borgs ovanliga syn 
på kvinnan, att han inte såg döva kvinnors nytta av erfarenheter av indu-
stri och fabriksarbeten. Samma orsaker, plus de praktiska problemen med 
blinda deltagare uteslöt dessa elever. De fördomar som sades motiverade 
resan tycks också främst ha gällt de döva.

En av de elever som var med på resan, som till stora delar avverkades till 
fot, var den tidigare nämnda Pär Jönsson från Skåne. Han kom trots mot-
ståndet till Stockholm och skrevs in vid institutet den tjugoåttonde maj 1811. 
Enligt matrikeln hade Pär också två döva syskon.47 Pär var inte länge vid in-
stitutet innan han tillsammans med flertalet övriga manliga döva elever, Borg 
och hans hustru, Charlotta Sadelin, deras lilla son samt andre lärare n Löjt-
nant Carl Modéer, gav sig ut på den strapatsrika resan runt Mälaren. Modéer 
hade börjat som lärare vid institutet i tekniska (praktiska) ämnen redan 1809, 
då även Martin Altén anställdes som lärare i teoretiska ämnen (Nyström 
1900−1908:339f, hf VI). Även Borgs hustru bör räknas till lärarna då hon vid 
institutet undervisade de kvinnliga eleverna i slöjd och hushållsarbe te. 

Resan startade den 19 juni 1811 med båt ifrån Stockholm, troligen från 
en kaj i Gamla stan.48 Redan här torde det speciella sällskapet ha väckt stor 
uppmärksamhet där det gick fram, inte minst på grund av att både lära-
re och elever hade uniformsliknande kläder. Anledningen till detta var att 

47 Uppgifterna om enskilda elever i detta avsnitt är hämtade från dagboken samt 
elevmatriklar, Institutet för Blinda och Dövstumma. Stadarkivet i Stockholm.

48 Citaten i detta avsnitt kommer alla från Borgs dagbok 1811, publicerad i Nord-
isk tidskrift för dövundervisningen nr 2, 1990.
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eleverna då de anlände var mycket dåligt klädda. Med uniformerna ville 
Borg även förena elev och lärare och skilja eleverna från andra som gick 
runt och tiggde (Stadsarkivet, styrelseprotokoll, tionde mars 1811). Elever-
na i Borgs sällskap hade en priviligerad ställning och fick nu uppleva och 
se mer än de flesta hade möjlighet till. Borg kom att utnyttja alla tillfällen 
under resan till att undervisa eleverna.

Första dagen kom man på grund av motvind inte längre än till Lång-
holmen. Under uppehållet besöktes både Bergsunds gjuteri och spinnhu-
set på Långholmen. Det senare gjorde enligt Borg ett starkt intryck på del-
tagarna då de som han skriver kunde göra jämförelser mellan ”...sin ställ-
ning och fångarnes samt närmade sig med et starkare förtroende till sina 
Lärare...”. Att se de instängda vanartiga gossarna gjorde ett sådant intryck 
på en av eleverna, som hade visat anlag för snatteri, att han gråtande läm-
nade stället. I Borgs pedagogik är detta ett ovanligt starkt inslag för att bin-
da eleven till läraren. Manipuleringen av människan och ”det milda vål-
det” (Asplund 1987, 1992:89ff) hörde också det till upplysningstiden. Upp-
muntran var annars, enligt Borg själv, den främsta disciplineringsmetoden. 

Efter några dagars uselt väder kom sällskapet den 22 juni till Torshäl-
la. Här besöktes en fjortonårig blind pojke som fadern önskade få antagen 
vid institutet. Efter att Borg bekantat sig med pojken skriver han att denne 
verkar ”...kunna blifva hvad Charlotta Seuerling war, i anseende till Snil-
le och fattningsförmåga…” Borg tog också intryck av pojkens rörelseför-
måga. ”…Han går öfver alt, hoppar, dansar, springer i träd och öfver gär-
desgårdar lika fort som andra gossar.” Vid tiden för resan hade den första 
blinda eleven, Charlotta lämnat institutet och Borgs tankar var säkert ock-
så hos henne, kvinnan som bokstavligt talat ändrat hans yrkesbana och 
gett honom så många beundrare. Han sökte nu medvetet efter en elev med 
samma begåvning, vilket visar att han ännu vid denna tid inte hade släppt 
tanken på att utbilda både blinda och döva elever. 

Mottagandet av döva elever
Resan var väl förberedd av Borg och sällskapet var väntade och blev väl 
mottag na dit de kom. I Torshälla firade man midsommar hos postmästa-
ren rådman Österberg. Gruppens ankomst var redan spridd i staden och 
Borg skriver: 
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En Gumma sprang för oss och med et uprop vid alla fenster: 
Nu komma de, förskaffade oss en mängd åskådare, som knap-
past lemnade oss hela dagen, och följde oss et långt stycke utom 
tullen på aftonen... 

Hans kommentar till denna intensiva uppvaktning var att den till en bör-
jan generade, framför allt de förståndigare barnen, men efterhand vande sig 
eleverna vid alla blickar som följde dem och det blev ett ”...rätt muntert tids-
fördriv ...”. Enligt Borg drogs också de dövas intresse speciellt till sådant som 
väckte uppmärksamhet, det Borg kallade ”löjeväckande”. De som tittade 
på förundrades över sällskapet och blev samtidigt själva föremål för elever-
nas iakttagelser, den omvända blicken. Dövas syn- och iakttagelseförmåga är 
också det viktigaste instrumentet för att kunna bilda sig en uppfattning om 
andra människor och den fysiska och materiella omgivningen.

Från Torshälla vandrade gruppen vidare till Eskilstuna dit man kom den 
tjugosjätte juni. Här fick man se magasin med tillverkade fabriksvaror som 
knivar, saxar, tänger, hammare och andra produkter. Av Provincial Medicus, 
Herr Assessor Galén som ägde ett av magasinen, fick eleverna flera föremål 
som gåva. Det största intrycket enligt Borg gjorde verkstäderna, knappnåls-
fabriken, kulgjuteriet, damascherings atteliern, det vill säga tillverkningen av 
föremål.49 Mat och härbärge fick hela sällskapet hos kyrkoherden i staden.

Sina kunskaper fick eleverna främst visuellt genom de direkta kropps-
liga upplevelserna i närvaron vid industrier, gjuterier, slussar med mera. 
Även de som inget hörde kunde uppfatta ”ljud”, vibrationer och dofter. 
Borg kunde också konsten att levandegöra och dramatisera upplevelserna. 
Slussarnas stegvisa stigning uppåt såg han som en pedagogisk metafor för 
elevernas intellektuella höjning för de själar ”som i missöden och plågor 
arbetar i mörker och nöd”, från okunnighet och mörker till ljus och kun-
skap. Hans förklaringar av mekaniken i slussarna var både av praktisk och 
symbolisk art. Vid kanalen hade gruppen blivit mottagen av överinspektö-
ren på Skantsen, Berger och hans familj samt brukspatron Törngren. Elev-
ernas uppskattning uttrycktes vid avskedet, när värdfolket följde dem en 
bit, genom att de döva eleverna:

49 Teknik för tillverkning av metall i mönster varigenom olika metallstycken 
smälts samman.
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...togo de sine nyfådde Wänners händer, lade dem till hjertat, 
och wiste dem, at så orubbade som klippor bestå under dagliga 
forsar som de här besedt, så stadigt skulle också Minnet af deras 
känslofulla bemötande hos dem förwaras...

Från detta av Borg tolkade och utbroderade avsked, kom man snart till 
nästa välvilliga mottagande vid Skultuna Mässingbruk där man bjöds på 
ett ”dignande bord” av Brukspatron Adlewald. Nu var det den 13 juli och 
eleverna fick se gjutugnar, trådhyttan, valsningen och svarveriet. De anmo-
dades att stanna över natten och prosten på orten samt en stor del av be-
folkningen samlades:

...för at bese de muntra främlingarne som icke kunde tala med 
dem - Nu begynte man teckna åt dem och skrefvo folket till, vis-
te dem sina ritningar, (i elevernas anteckningsböcker) togo Sko-
makare och Skräddare och Snickare och Svarfvare i hand som 
sina Bröder, visade at de äfven woro dylika arbetsmenniskor - 
nu tumlade de om med bondgossarne utföre gräskullarne, och 
snart funno alla åskådare at den resande wandrings skaran war 
en samling af endast glada och lyckliga barn…

Ordet ”barn” som Borg återkommande använder skall nog tolkas i en vi-
dare betydelse där han inte var främmande för att inkludera också sig själv 
och andra vuxna. Borg poängterade normaliteten och likheterna mellan 
döva och hörande, inte skillnaderna. För andra människor som såg grup-
pen vandra genom landskapet uppstod en osäkerhet om vilka dessa män-
niskor var, så också vid bruket. De kunde inte tala svenska språket, alla 
hade samma uniformsliknande kläder och när några tog fram de floretter 
de fått i Eskilstuna och började fäktas, då trodde de som samlats att det var 
”förstärkningsmanskapet” som anlänt. Kyrkoherden på platsen förklarade 
då de rätta förhållandena.

På bruket mötte de också en ”döfstum” yngling. Borg skriver i dagbo-
ken om den döve att han ”nyttjades” i trådhyttorna som arbetare. ”Han 
wisade ingen munterhet eller liflighet i sina tecken”. I stället för att visa att 
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en döv kunde ha ett vanligt arbete beklagade Borg snarare pojkens situa-
tion, möjligen på grund av hans låga ålder. Då han inte heller fått någon 
utbildning kunde Borg inte se annat än att pojken var olycklig i jämförelse 
med de elever han själv beskyddade. Borg såg också något annat, mera vä-
sentligt, den språkliga isoleringen. Då sannolikt inga andra döva fanns vid 
bruket kunde ett livfullt teckenspråk inte utvecklas. Borg uppmärksamma-
de betydelsen av det egna språket och den kulturella gemenskapen bland 
andra teckentalande. 

Ett nattligt möte
På aftonen gick de vidare och kom mot natten fram till en by där de plane rat 
att övernatta. Då inträffade något som bröt det tidigare mönstret av positivt 
mottagande. Folket såg med förundran på sällskapets gester (tecknande) och 
drog sig undan, stängde sina dörrar och tittade ut i smyg. Sällskapet mötte 
total ovilja, enligt Borg och det hjälpte inte att han erbjöd ekonomisk ersätt-
ning för nattkvarter. Inte ens lite mjölk kunde de få köpa. Borg gav dock inte 
upp, ytterligare en stuga återstod före en lång skog. När de kom fram knack-
ade Borg försiktigt på fönstret. En äldre kvinna blev väckt:

…hon nalkades fönstret, såg ut på barnen, makade unnan en se-
napsblomma i en träask, samt vek bort en papperslapp som gjord e 
tjenst som ruta, för at ännu närmare betrakta de på gården gesti-
culerande warelserne - Nattens skuggning och barnens underliga 
läten, skapade i hast för Gummans Phantasie, de döfstumme bar-
nen till troll, och mig som gick med glasögon, till Sjelva de små 
daemonernes anförare − ett gällt skri: Gud ware mig nådig − war 
det enda svar jag feck − och derpå intet et ord…

För första och möjligen enda gången under resan tycktes han få bekräftelse 
på att det fanns vissa fördomar mot döva. Reaktionen var dock framkallad 
av honom själv och sällskapet, något Borg också insåg. Gummans reaktion 
blev begriplig för honom när det var sent på kvällen och det ovanliga säll-
skapets beteende i form av ovanliga läten och gestikulerandet. Det är lätt 
att förstå att för den yrvakna gamla kvinnan förvandlades sällskapet till de 
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övernaturliga väsen hon möjligen hört talas om, kanske även tidigare an-
sett sig ha mött. Någon förståelse för döva lyckades Borg knappast sprida 
till folket i denna by. Också denna erfarenhet förvandlade Borg till något 
lärorikt och skriver i dagboken:

…intet missöde finnes som icke belönas med njutning − Sko-
gens aromatiska utdunstning, − naturens fullkomliga hvila − 
Dagens tändning och Morgonsolens lek med daggdropparne 
ledde våra tankar till rika och nyttiga betraktelser...

Den 15 juli, kom de till Fernbo kyrka. I denna socken hörde en av de yng-
re eleverna hemma, den 13-åriga Carl Fredrik Gellin. Han var son till en 
bonde och fjerdingsman och var intagen som gratist på statens bekostnad. 
Borg var nyfiken på hur pojken skulle reagera vid hemkomsten och skriver 
att han iakttog de stridiga känslorna när han mötte föräldrarna. 

Också föräldrarnas känslor för sonen var mycket påtagliga enligt Borg 
och de greps av att för första gången få höra denne säga orden pappa och 
mamma. För pojken blev valet mellan att följa kamraterna vidare eller 
stanna hos föräldrarna svårt. Det löstes då pojken fick ältfrossa50 och mås-
te stanna kvar mot löfte om att fadern senare skulle följa honom till Stock-
holm, vilket han även gjorde. 

Dövhet ett skydd mot världens dumhet och ondska
Den 31 juli var gruppen framme i Uppsala där de fick bo hos en adjunkt Bra-
endström i Julinsköldska huset.51 Här fanns mycket att se och förvånas över. 
Den stora mängden böcker i Gustavianums bibliotek väckte elevernas frågor. 
Måste studenterna lära sig allt? Borg förklarade pedagogiskt att viss a böck-
er var för dem som skulle bli läkare, andra var för präster och domare etc.

50 Ältfrossa, vag benämning på barnsjukdomar, i mälarlandskapen rakitis, på an-
dra håll malaria. 

51 Julinsköldska huset kallades även Dekanhuset då det varit bostad för en de-
kan, befattningshavare inom kyrkan. Vid elevernas besök tillhörde huset Aka-
demiens räntmästaren P. Julinsköld och var den största privatbostaden i Upp-
sala (Statens fastighetsverk. Se sfv.se).
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När man kom till konstkabinettet såg Borg en fördel i att eleverna var 
döva och idealiserade deras situation. Borg menade att framförallt fattiga och 
oordentliga föräldrars bristande uppfostran och utbildning var till skada för 
barnen. Barnen borde helst vara som oskrivna blad när de kom till den bilda-
de och gode läraren. Om alla barn vore ”döfstumma” innan undervisningen 
vidtog skulle ”…Fördomar, feghet, högmod, öfvertro, följder af barnkam-
mar - berättelser - många laster och brott…”, kunna undvikas enligt Borg.

Han önskade sig opåverkade elever och tycks mena att det är bättre vara 
döv och inte mottaglig för felaktig uppfostran än att höra och därmed på-
verkas av dåligt inflytande från okunniga och oförstående föräldrar. Borgs 
tvivel på fattiga föräldrar är återkommande i övre samhällsskikt synsätt 
och något vi mötte också under 1700-talet. I praktiken ville Borg knappast 
mottaga tomma kärl som elever, vilket exemplifierades av de frågeformu-
lär som måste fyllas i för varje ansökande elev. Förutom uppgifter om bar-
nets hälsa och beteende frågades även efter deras erfarenheter och kunska-
per i praktiska arbetsuppgifter. 

I Uppsala besökte man även botaniska trädgården, vilken inte väckte nå-
gon entusiasm hos eleverna som nästan alla kom från landsbygden. En vit 
papegoja i trädgården tilldrog sig däremot elevernas uppmärksamhet, inte 
minst för att fågelns höga toner kunde uppfattas av flera elever. ”At se deras 
glädje wid hvart sådant för andre hörande nästan odrägliga ljud var obeskri-
fligt rörande”. Borg skriver att han konstaterat att medan en mansröst kan 
vara svår att uppfatta kunde en kvinnoröst tränga fram till den döve. Flera 
elever hade som man kan förvänta hörselrester för olika ljudfrekvenser.

I ”Sal der Linné” fanns mycket som fängslade eleverna, inte minst alla 
djur från främmande världsdelar men också kläder och föremål tillhöran-
de olika kulturer. Samlingen visades av Linnés efterträdare professor Thun-
berg, som själv fört hem stora delar av materialet.52 Eleverna fick se alla in-
sekter som bevarades i hans hem och Borg noterade att professor Thunberg 
tog sig god tid med eleverna. 

52 Borg undviker inte att nämna den snålhet som konsistoriet vid universitetet 
visat Thunberg när de vägrat honom några famnar ved till vintern för att skyd-
da kollektionen. Thunberg tänkte därför behålla sin insektsamling som han 
annars hade för avsikt att skänka till universitet.
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När den stora domkyrkan besöktes undrade en av eleverna ”…om icke 
här bodde en större Gud än i de andra kyrkorne”. Borgs tankar om den-
na kommentar var att den yttre ramen, ceremonierna och skönheten hade 
betydelse för själens lyftning. Både utomlands och i Sverige kom också in-
stitutionerna för funktionshindrade att bli mycket stora. Även om där icke 
bodde någon Gud var de ett uttryck för samhällets makt, kontroll och an-
svar för medborgarna. Att religionen var ett viktigt inslag i uppfostran och 
kom att bli fysiskt närvarande i 1800-talets institutioner framgår av att flera 
hade stora kyrksalar, till exempel vid Manillaskolan för döva som stod klar 
1864 och vid blindskolan på Tomteboda, färdigbyggd 1888 (se Åman 1976).

I Uppsala knöts de dövas historia samman på ett märkligt sätt då elev-
erna fick möta den sängliggande professorn Samuel Ödmann i hans hem. 
Borg nämner här egendomligt nog inget om Ödmanns undervisning av 
sin döva dotter Chatarina Charlotta. I stället låter Borg mötet med Öd-
mann utgöra ett exempel för eleverna på hur en person trots hindrande 
sjukdom ändå kunde uppnå stora framgångar. Efter besöket i Uppsala bör-
jade resan närma sig slutet, kvar var endast vandringen till Stockholm dit 
gruppen, efter att ha gästat släktingar till Borg ett par dagar, kom den ni-
onde augusti 1811 efter en sextiotre mil lång innehållsrik resa.

Förmågan till accepterande
Varför jag givit så stort utrymme åt reseberättelsen med alla sina anekdo-
ter och detaljer motiveras av det unika innehållet där en grupp döva fick 
en alldeles speciell uppmärksamhet och synliggjordes. Det är också ett ex-
empel på hur en enskild person kunde agera för att motverka fördomar 
och sprida upplysning om personer med funktionsnedsättningar. De döva 
eleverna hade huvudrollen under resan och i Borgs berättelse, en motvikt 
mot det för-givet-tagna och därmed också osynliggörandet. 

För eleverna öppnades under resan dörrarna till herresäten och veten-
skapens finrum. Den värld eleverna mötte var smak och förfining i boen-
de, möbler, föremål, klädsel och uppträdande, något helt annat än vad de 
var vana vid. Borg tänkte sig knappast att denna materiella rikedom skul-
le tillkomma eleverna. I stället handlade det om en symbolisk och mora-
lisk förebild i stark kontrast till fattigdom, okunnighet och de fördomar 
Borg ville motverka. 
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Eleverna fick under resan träffa och umgås med en ekonomiskt och 
kulturellt välsituerad social klass av människor. De tydliga skillnaderna ut-
jämnades tillfälligt i ett utbyte av värden. Genom anknytningen till Borg, 
institutet och drottningen fick döva dispans, en tillfällig möjlighet, att um-
gås i ett högre samhällsskikt. Eleverna blev frikostligt bjudna till välbe-
ställda medborgare vilka i utbyte fick möjlighet att dela med sig lite av 
sitt överflöd och därmed känna sig som goda och humanitära människor. 
Denna generösa handlingsberedskap behöver inte betyda att det endast 
var ett skådespel utan ett uppriktigt deltagande i Borgs strävan att förbätt-
ra villkoren för döva i landet. 

De diskursiva praktikerna skapar mening och sammanhang, i bästa fall 
också en ökad förståelse för dövas förhållanden (Börjesson 2003:23). Och 
hur detta kunde spridas vidare till betydligt flera gav Borg exempel på genom 
att efter hemkomsten till Stockholm i Inrikes Tidningar införa ett tack till re-
sans alla välgörare. Här framgår tydligt hur de döva elevernas vandring och 
mottagande var förknippad med kungahuset och drottningen och Borgs an-
dra välgörare. ”Tacksamhets-adressen” hade följande lydelse:

Vid den resa, som under nyss förflutna sommar blifvit anställd 
till fots genom några delar af Sörmland, Västmanland och Up-
land med Institutets för Blinda och Döfstumma Elever, för att 
göra dessa bekanta med naturens och konstflitens produkter 
och därigenom vidga deras begrepp för högre fattningar, haf-
va de, utom denna vinst, samlat en skatt, som deras hjerta alltid 
med sorgfällighet kommer att bevara: Minnet af de vördnads-
värde personer, som med mycket deltagande mötte och med 
ädel gästfrihet emottog dem under vandringen. 
 Med de namn, Välgörare! hvilka de så lifligt begärde af Eder 
och antecknade i sina minnesböcker, hafva de äfven nalkats sin 
Högsta Beskyddarinna, Hennes Maj:t Drottningen, och har 
Hennes Maj:t befallt mig att för denna mot dem bevisade väl-
vilja härmedelst på det högtidligaste förklara en och hvar af Eder 
Hennes Majestäts särdeles välbehag.
 Mina enskilda uttryck af tacksamhet sammanflyta i de teck-
en, som de glada barnen göra för sin egen känsla, som med ord 
framställda ungefärligen skulle betyda: Vi bedja Gud, att Han, 
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på Edra barn fram åt okända öden, ställer i Edert möte lika 
mycket glädje och vänskap, som den, hvarmed ert goda hjer-
ta helsade oss. Stockholm den 26 october 1811. (Borg 1809, Ny-
ström 1900−1908:255–60, hf IV, Prawitz 1913:78). 

Borg betonade att han ville ge eleverna kunskaper om naturen och olika 
arbeten, det vill säga näringarna i landet. Det mesta utrymmet får dock det 
underdåniga tacket till drottningen och bidragsgivarna.

Ger berättelsen från resan svar på frågorna om hur folk i allmänhet såg 
på döva? Nej, några sådana svar får vi inte. Nästan undantagsvis var det 
ståndspersoner och personer med betydelsefulla poster i samhället som tog 
hand om gruppen. De var välutbildade och kände redan till Borgs verk-
samhet i Stockholm. Ett stöd till Borg och hans institut, som hade drott-
ningen som beskyddarinna, var indirekt ett stöd också för kungahuset och 
landets nya regim. En annan förklaring till det goda mottagandet var att 
de döva eleverna genom tillhörigheten till Borgs institut hade fått en hö-
gre status och respekt, om än tillfällig, som var få andra förunnade, oavsett 
om de var döva eller hörande. 

Hade Borg kunnat lägga upp resan på ett annat sätt, till exempel så att 
eleverna fått träffa flera arbetare, hantverkare och bönder? Sannolikt hade 
detta gått att genomföra men till betydligt högre kostnader. Endast de övre 
samhällsskikten hade ekonomiska resurser och utrymmen i hemmen för 
att ta emot en så stor grupp som fjorton personer. Gruppen mötte även 
enskilda individer, arbetare, hantverkare, bönder samt deras kvinnor och 
barn. I beskrivningen utgör dessa snarast en samling statister som följer ef-
ter gruppen, inte ovänligt utan lite påträngande och nyfiket. På några stäl-
len som vid Skultuna mässingsbruk tycks en viss kontakt ha ägt rum med 
personer som eleverna borde ha lättare att identifiera sig med än de stånds-
personer man träffade. Borg kommenterar detta med att arbetsbröder här 
mötte varandra. De tillhörde socialt och kulturellt samma sociala klass. 

Enligt Borg uppfattades de döva ungdomarna som underhållande och 
lite lustiga med sitt orädda och annorlunda beteende. De sociala skillna-
derna i normer och beteende saknade möjligen djupare innebörd eller var 
oreflekterade för eleverna även när de gästade materiellt rika miljöer som 
herrgårdar. Till detta torde deras lärare och ledare ha bidragit genom att 
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minska elevernas osäkerhet inför överheten och de främmande miljöerna. 
Borg representerade själv en överhet samtidigt som han stod eleverna nära 
i egenskap av lärare och ”fader”. Eleverna hade också en viss vana från in-
stitutet att möta framstående personer och kungligheter. 

Fick resan någon opinionsbildande betydelse? I en mening fick den det. 
Borg hade visat att han var en upplyst person, en god pedagog, orädd för 
praktiska besvär och strapatser. Han visade även att han hade full kontroll 
över sina elever, att de kunde uppföra sig väl och var nyfikna och vetgiri-
ga. Att döva var bildbara torde tydligt ha framgått. Trots allt var det en be-
gränsad grupp i befolkningen Borg nådde med sitt budskap, men en vik-
tig sådan, villig att ge honom fortsatt stöd.

Borgs förhållande till sina elever
Förhållandet mellan eleverna och ledaren Borg framstår i hans egen be-
rättelse som mycket gott, han är den gode herden. Han var dock inte en-
sam ledare för gruppen. Både läraren Modéer och hustrun var behjälplig a. 
Om detta nämner Borg ingenting. Deras uppgifter på resan var troligen 
av praktisk natur.

Undervisningen var redan från början ett uppfostringprojekt, inte enbart 
en praktisk utbildning och yrkesträning även om detta markerades genom 
besöken vid industrier och fabriker. Borgs förebild var de borgerliga idealen 
och det var dessa ideal han ville förmedla till sina elever (Frykman & Löfgren 
1979, 1990). De diskursiva element som är mest framträdande i dagboken 
är vikten av ordning och disciplin samt lojalitet mot läraren och hans upp-
drag. Ytterligare ett centralt begrepp är omsorg. Borg var mycket mån om 
sina elevers välbefinnande under resan. Han iakttog och övervakade ständigt 
sina elever och säger sig ha drabbats av en förfärlig ångest då en av eleverna 
i början av resan höll på att drunkna. Synliggörandet av de döva eleverna är 
något av resans viktigaste vinster. Att bli sedd och tagen på allvar är grund-
läggande för den personliga utvecklingen. Ett av flera tecken på att varje en-
skild elev blev uppmärksammade var de gåvor som gavs till dem när de be-
sökte Eskilstuna, där fick knivar och floretter med mera. För de fattiga elev-
erna torde detta ha varit en välkommen gåva och en uppmuntran.

Borgs pedagogik inför resan var genomtänkt, det var en bildningsresa. 
Han hade till exempel givit varje elev en ”minnesbok” där de kunde göra 
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anteckningar om sina intryck av resan. Hur mycket de verkligen förmåd-
de skriva ned efter den korta tiden av undervisning utgör ett frågetecken. 
Svenska är ett annat språk än teckenspråket. Mycket talar för att de främst 
ritade av sina iakttagelser. 

Att eleverna blev sedda framgår också av att de ständigt fick möjlighet 
att ställa frågor, inte enbart till Borg, utan också till andra personer som 
tog sig tid att visa och förklara allt man såg för de nyfikna eleverna. Tåla-
modet, som redan Argillander uttryckte det, är pedagogens viktigaste red-
skap. Bemötandet Borgs elever fick kan inte tas till intäkt för att det var så 
här döva i allmänhet blev behandlade. Snarare handlar det om en mycket 
ovanlig situation arrangerad av Borg själv. 

Det skulle kunna vara möjligt att se resan som en ”freakshow”, ett otill-
börligt utnyttjande av en grupp oförstående döva, en uppvisning av det av-
vikande och annorlunda. Inget talar för detta. Tvärtom stod Borg som ga-
rant för att det var ett seriöst arrangemang. De döva eleverna bör snarare 
ses som ambassadörer för institutet stående under drottningens beskydd. 

Vilka kunskaper och erfarenheter fick eleverna av resan? Med känne-
dom om den fortsatta utvecklingen inom specialskolorna i minnet måste 
man konstatera att Borg gav eleverna en överkurs som inte på länge skul-
le komma att ha någon motsvarighet inom specialpedagogiken. Inte heller 
upplysningprojektet fick något direkt genomslag i tillströmningen av elev-
er till institutet. Fram till och med 1820-talet var antalet cirka tjugo elev-
er årligen, först från 1830 ökade det till mellan trettio och fyrtio elever årli-
gen (Nyström 1900−1908, ht 6:345). Detta förminskar inte resans betydelse 
för det fortsatta stödet till institutet. För eleverna som deltog och de män-
niskor de mötte torde resan ha varit kunskapsberikande och minnesvärd. 

Elevernas sociala och kulturella bakgrund
Några av elevernas bakgrund har redan antytts. De som deltog i resan var 
alla döva/hörselskadade från födelsen eller tidiga barnaår. Claes Ekmansson, 
den första döva eleven, var också blind på ett öga på grund av kopporna. I 
många fall rådde osäkerhet om orsaken till dövheten och när den inträffat.53 

53 Följande uppgifter om eleverna är hämtade från första elevmatrikeln Institu-
tet för Blinda och Döfstumma. Stockholms stadsarkiv.
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Flertalet av eleverna som var med på resan var enligt reglementet gra-
tister, utvalda av Consistoriet vars skolgång betalades av staten. Det som 
förenade dem var fattigdomen, ibland orsakad av att familjeförsörjaren av-
lidit och i ett fall rymt från familjen. Bland fädernas yrken finns torpare, 
bonde, styrman, bergsgevaldiker (tjänsteman vid bergsbruk nu avliden), 
fjärdingsman (avliden), boktryckeriombudsman (rymt), militär, skomaka-
re och hattmakare. Några elever var uppvuxna i familjer med flera döva 
syskon, det gäller Pär Hansson, Nils Witver, Anders Lagerqvist och Erik 
Hansson (Elevmatrikeln). 

Enligt första elevmatrikeln från institutet har föräldrarna haft varieran-
de förmåga att uppfostra och undervisa sina barn. Ändå hade flera av de 
äldre eleverna redan fått en viss yrkesutbildning. Dit hörde Carl Fredric 
Kysell och Anders Lagerqvist. Den första som skräddare och Lagerqvist 
som skomakare, hans faders yrke, vilket visar att det var fullt möjligt att 
få ett yrke före institutets etablerande. Båda eleverna övergick snart till att 
bli hantverkare/lärare vid institutet. Sannolikt hade de inte mycket nytt att 
lära sig yrkesmässigt. Kysell dog 1817 vid institutet av okänd anledning och 
Lagerqvist drunknade den i februari 1816 då han gick över isen till Manilla.

Carl Fredrik Gellin hade trots sin låga ålder, tretton år vid ankomsten, 
redan provat på att arbeta. En tid hade han följt en sockenskräddare för att 
hjälpa honom att sy. Han fick också lära sig skrädderiyrket vid institutet 
och blev en tid kvar som ”Mästare för skräddareverkstaden”. Han återvän-
de till sin hemort i Fernbo socken 1822 ”…att derstädes sitt yrke utöva och 
sin lycka vidare söka” (Elevmatrikeln). 

Flera av eleverna var i trettonårsåldern då de kom till institutet (Hans-
son, Ericsson, Witver), om dessa finns anteckningar i matrikeln om att de 
inget eller lite lärt sig innan de skrevs in. Uppgifterna är dock motstridi-
ga. Borg hade all anledning att tona ned deras tidigare kunskaper. Enligt 
prästbetyget hade Pehr Olof Ericsson ”ingenting lärt förut - hade likväl vi-
sat någon fallenhet för mindre handaslöjder...”. Detsamma sägs om Nils 
Witver och ändå visade han ”synnerlig fallenhet för Snickarehantverket...”. 
Om en annan elev sägs det enbart att ”Föräldrarna hafva icke försökt at 
lära honom något...” (Elevmatrikeln). 
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Flera av eleverna blev hantverkare/lärare vid institutet och stannade i 
några fall kvar hos Borg i många år. Johan Christian Faxén är ett sådant 
exempel. Redan från början visade han sig vara en begåvad elev och blev, 
som tidigare framgått, skicklig i teckning, vilket han också fick pris för 
av Kongl. Målare- och Bildh-Academien (Nyström 1900−1908:179, hf III). 
Fram till 1817 då han utskrevs hade han lärt sig ett flertal ”yrken”, snickeri, 
måleri och glasmästeri. Efter att ha arbetat utanför institutet några år åter-
kom Faxén 1829 som gårdssnickare, ett arbete han hade till 1840. Med någ-
ra andra elever fick han motta nattvarden i Skeppsholmens kyrka 1828 och 
i juni året därpå gifte han sig. 

Pär Jönsson från Skepparlöfs församling som inte höll på att få komma 
till institutet utskrevs 1821, varefter han en kort tid undervisade yngre kam-
rater i bleckslageri. Samma år på hösten flyttade han till hemförsamling-
en. Efter en tid gick han till sjöss och kom till Visby där han fortsatte med 
bleckslagaryrket och fick gesällbrev. På grund av en skuld tvingades han 
lämna Visby och resa till Stockholm där han fick arbete som bleckslagare. 

Den första döva eleven Clas Ekmansson anmäldes till institutet som 
fattig. Familjens förhållanden hade försvårats av att fadern rymt från hus-
trun och de fyra barnen. Endast med ett ord i matrikeln, ”Skomakare”, 
får vi en antydan om vilket yrke han lärt. Han utskrevs från utbildningen 
1817 men var kvar hos Borg till 1820 då han tog hyra som ”Cajutvakt med 
lön...” och följde en kapten bland annat till Amerika.

Per Olof Ericsson och Nils Wittver kom att bli anställda av Borg som 
hantverkare och lärare. Ericsson hade blivit ”döfstum” på grund av slag när 
han var lite över ett år gammal. Han skrevs ut från institutet 1821 men blev 
anställd av Borg som skomakare. 1826 begick han för första gången ”Her-
rens Nattvard” i Skeppsholms kyrka och arbetade sedan från 1827 hos en 
överkommisarie Åman till sin död i kolera 1834. Även Wittver skrevs ut 
1821 men ”emottogs i Stiftarens egen wård att såsom Skräddare begagnas”. 
1822 flyttade han till Rosenbergs kungsgård där han blev gipsmarmorerare. 
1829 återvände han till Skara där han var född för att arbeta som skräddare. 
Han återvände dock till Stockholm för att några år arbeta hos klädesfabri-
kören Öberg. Detta arbete lämnade Wittver 1839. Han dog i Dalarna 1843.
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Eric Hansson som på resan runt Mälaren hade blivit så skrämd av att 
vid spinnhuset se de intagna pojkarna blev inte kvar på institutet mer än 
ett år. Hans ”fallenhet” för snatteri, som redan då hade uppmärksammats, 
gick enligt Borg inte över trots den obehagliga upplevelsen. Detta tillsam-
mans med något man betecknade som en ”obotlig sjukdom...” blev anled-
ningen till att pojken fick lämna institutet (Elevmatrikeln). Eric Hansson 
föll utanför ramen för hur en disciplinerad döv elev borde uppträda. Att 
ha honom kvar skulle kunna visa på en misslyckad utbildning och vara ett 
dåligt exempel för andra elever. 

Elevmatriklarna ger en hygglig bild av elevernas sociala bakgrund, vad 
de kunde innan de kom till institutet och vad de lärt sig av undervisningen. 
Ibland kan man som framgått också följa dem från den ena anställningen 
till den andra. För att ytterligare beskriva elevernas bakgrund har jag tagit 
hjälp av Åsa Hammar (1990) som i en uppsats gjort en sammanställning av 
uppgifter om de första eleverna, åren 1808−1820, varifrån i landet de kom, 
deras sociala bakgrund, kön, ålder vid antagningen, hörselskadans orsak 
och tidigare kunskaper. Flertalet elever kom från städer och mindre orter i 
södra och mellersta Sverige. Endast en person kom från Norrland. Det var 
Michael Pärsson född 1801 i Överkalix, son till en frälsebonde. Han hade 
valts ut av Härnösands stift som frielev och kom till institutet i juni 1811. 
Han återvände till hemorten 1822 efter att ha ”inöfvats i synnerhet i Skoma-
kare hantverket äfvensom något i Snickeri” (Elevmatrikeln).

Den sociala bakgrunden visar en övervikt för personer med begränsa-
de ekonomiska resurser. Borg antecknar ofta: ”Anmäld som fattig”. Och 
även när förhållandena kan ha varit hyggliga kunde detta snabbt föränd-
ras genom en försörjares död. När Johan Christian Faxén vars fader dog av 
olyckshändelse blev sju barn oförsörjda och hamnade i fattigdom. 

Att man i första hand valde manliga elever före kvinnliga framgår tydligt 
vid en genomgång av elevmatriklarna under de första åren, fram till 1820. 
Av fyrtionio elever är tretton kvinnor. Att man överhuvud taget valde kvin-
nor är ändå värt att uppmärksamma med tanke på de få yrken som ansågs 
tänkbara. Arbetsträningen vid denna tid innefattade så gott som uteslutan-
de kvinnligt hushållsarbete, vilket de lika gärna kunde lära i sina hemmiljöer. 
Åsa Hammar noterar i sin uppsats att flera kvinnliga elevers utbildning be-
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kostades av föräldrarna och i några fall av kungliga personer. Det tycks som 
om det enskilda initiativet var avgörande för deras undervisning medan kon-
sistorierna var mindre benägna skicka döva flickor till institutet. 

Flera av de tidigt antagna eleverna hade som framgått relativt hög ålder 
när de påbörjade utbildningen, tjugotvå var mellan elva och femton år, nio 
mellan sexton och tjugo och sju var över tjuguett år gammal. De vistades 
vid institutet i cirka sex år, vilket var en lång utbildning i jämförelse med 
vad andra barn och ungdomar fick vid denna tid (Hammar 1990:10ff). 
Det var inte alltid utbildningen lyckades. För Gustaf Adolf Forsman, född 
”dövstum” kunde Borg inget göra utan gav upp efter några månaders un-
dervisning. Borg menade att detta främst berodde på hans moder, då ”hans 
anlag (var) så illa böjda och hans Moders tillsyn så wanartig at han icke 
längre fick wara vid Inrättningen - kom dock i Skomakarlära -” (Elevma-
trikeln). Förklaringen känns igen från Acharius tankar om Mathias och 
dennes brist på uppfostran.

Borg hade en bestämd uppfattning om hur hans institut skulle kunna 
utvecklas. Stor betydelse lades vid den rumsliga fördelningen av verksam-
heterna och den fysiska omgivningen. Platsen var en viktig förutsättning 
för att kunna skapa en kontinuerlig gemenskap under en ledare. Borg ville 
ha en lantlig omgivning där stadens störningar kunde utestängas. Denna 
tanke och plats kallade Borg för koloni. Förutom platsen innefattade be-
greppet framför allt de döva eleverna, lärarna, ledaren Borg själv och den-
nes familj samt den på ett eget språk grundade kulturella gemenskapen. 
Hur denna plats tillkom och dess betydelse skall behandlas i nästa avsnitt 

Manilla − skapandet av en plats

Vi befinner oss alltid på någon plats vilket har betydelse både för den egna 
identiteten och andras föreställningar. Platser och rum är diskursiva och 
verkar till exempel som klassmarkörer, sociala och kulturella markeringar, 
vilka exkluderar eller inkluderar människor. Med etableringen av institutet 
för döva på Manilla konstruerades en ny plats som kan tillskrivas ett flertal 
betydelsefulla innebörder. Olika rum skapar skilda föreställningar om pri-
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vat/offentligt, normalt/onormalt, friskt/sjukt. Också kön och genus är re-
laterade till olika platser och den verksamhet som där förekommer (Lund-
gren 2006:8, Jacobsson 2009:21). På Manilla befästes skillnaderna mellan 
könen i olika arbetsuppgifter, samtidigt som eleverna knöts samman med 
ett gemensamt språk, teckenspråket. 

Manilla blev en speciell plats där döva undervisades och levde tillsam-
mans under många år, där det ”talades” ett språk med händerna andra inte 
förstod, vilket torde ha väckt förundran och nyfikenhet. En plats som är 
sluten och otillgänglig för människor kan leda till mystifiering och miss-
uppfattningar. De slutna institutionerna för personer med funktionshin-
der tillhörde denna kategori platser och rum (se Goffman 1961, 1973). 

 Under de första åren fram till 1812 hade Institutet för blinda och döfstum-
ma sin fysiska vistelseort i centrala Stockholm, först på Regeringsgatan och 
därefter på Drottninggatan i Rosenadlerska egendomen, dit man flyttade i 
oktober 1809. Den ordning som fanns där kom att följa med till Manilla. 
Borg hyrde flera våningar i huset på Drottninggatan och fick disponera träd-
gården. I huset fanns rum för föreståndaren Borg, de inackorderade elever-
na, den teoretiska undervisningen samt för verkstäderna, de rum som an-
vändes för den praktiska yrkesträningen. I kontrast till flertalet elevers hem-
förhållanden var rummen ”rymliga och glada samt försedda med en inred-
ning, som utmärker smak, ordning och beqvämlighet” skriver revisorerna 
(Nyström 1900-08:229, hf IV. I verkstäderna där de olika hantverken övades, 
tillverkades även en del av vad som behövdes för eget bruk samt till försälj-
ning. Institutet hade även ett litet bibliotek, en gåva från Uppfostringssäll-
skapet som ägnade sig åt att förbättra skolböckerna. Sällskapet hade grun-
dats av den tidigare nämnda Carl Cristoffer Gjörwell (Svensk uppslagsbok).

För eleverna som var inackorderade var det väl sörjt. De hade egen 
säng, lakan och sängkläder av tagel, ett stickat täcke samt vid sängen en 
byrå där personliga föremål kunde förvaras (Prawitz 1913:70ff). Förhållan-
dena var betydligt bättre än vad flertalet elever var vana vid från sina hem. 
På institutet rådde en genomtänkt ordning där var sak hade sin bestämda 
plats. Även de olika verksamheterna skildes åt rumsligt, teoretisk under-
visning från praktiskt arbete, sovsalar från dagliga vistelseutrymmen. Den 
rumsliga ordning som skapades var en del i själva uppfostringsarbetet, i 
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formandet av elevernas tankar och självuppfattning. Denna ordning präg-
lade alla institutioner för funktionshindrade och sjuka (jfr Jönsson 1998, 
Goffman 1961, 1973). Platser och rum utgör grundläggande förutsättning-
ar för kontroll, disciplinering och övervakning (Foucault 1974, Beronius 
1986:106, Jönsson 1998:175ff). För döva innebar det samtidigt nya möjlig-
heter till personlig utveckling i en teckenspråkig kultur. 

Borg var ändå inte nöjd eftersom utrymmena på kort tid började bli 
otillräckliga och han dessutom ville han komma bort från staden ut på lan-
det. Staden såg han som en osund miljö, men i naturens sköte kunde elev-
erna finna ”...helsa och munterhet...” och få undervisning om ”...naturens 
alster och jordbrukarens yrken...” menade Borg (Prawitz 1913:79). Möjli-
gen hade vandringen runt Mälaren stärkt honom i denna föresats. 

Blinda blir utan undervisning
I januari 1812 meddelade Borg drottningen att han för egna medel köpt 
egendomen Övre Manilla på Djurgården. Detta tycks han ha gjort täm-
ligen självsvåldigt utan styrelsens hörande. Alla lösa inventarier, under-
visningsmaterial för den teoretiska och praktiska undervisningen, elever, 
personal och familjen Borg flyttade under våren till Djurgården. I sam-
band med flyttningen upphörde undervisningen av de blinda eleverna. Sju 
blinda och fyra döva elever slutade enligt elevmatriklarna. Orsakerna tor-
de vara flera. Blinda externelever som vandrat till och från institutet kun-
de inte längre vara kvar, då det blev för långt att gå till Manilla. I den blin-
da Albertina Sundbergs journal skriver Borg att hon inte hade några eko-
nomiska tillgångar och därför måste sluta utbildningen. Samma anledning 
uppges i de övriga blindas matriklar samt för två elever som betecknades 
som döfstumma och svagsinta. Långt senare förklarade sonen Ossian Ed-
mund Borg att undervisningen av blinda upphörde av tre orsaker:

• Det varma deltagandet för dövas belägenhet.
• Dålig kännedom om antalet blinda vilka ansågs färre än döva.
• Missuppfattningen att blinda inte var i behov av speciell intellektuell 

undervisning och att de beträffande praktiska yrken inte skulle kun-
na försörja sig själva (Kerfstedt 1889:11)
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Enligt O. E. Borg var det en påtaglig skillnad vid denna tid i föreställningar 
och synsätt på döva och blinda. Man trodde inte på att blinda skulle kunna 
klara av att försörja sig själva. Därmed upphörde den första ansats som gjorts 
för att undervisa blinda i landet. Troligen hade Ossian Edmund Borg rätt i 
att synen på döva och blinda skilde sig åt och att man misstrodde de sena-
re som praktiska yrkesutövare. Undervisningen av blinda återupptogs först 
1846 då en blindavdelning tillkom vid Manilla. Under alla dessa år fanns det 
endast en blind elev inackorderad vid Manilla, den tidigare nämnda Char-
lotta Granholm, vars vistelse bekostades av kronprinsen. När en blindavdel-
ningen tillkom blev hon biträdande lärarinna (Prawitz 1913:93).

Att blinda inte följde med till Manilla kan även förklaras av att huset 
till en början knappast var beboeligt, utan var en byggarbetsplats som illa 
passade blinda.

Eleverna byggde sitt eget institut
Det första lärare och elever fick göra var att påbörja ombyggnads- och reno-
veringsarbetet. I detta arbetet deltog eleverna aktivt, under ledning av den 
tekniskt kunnige läraren Modéer. Att Borg valde att använda elever för bygg-
nadsarbetet kan uppfattas som ett otillbörligt utnyttjande av arbetskraft och 
elever som var i beroendeställning till honom. Drottningen uppmärksam-
made förhållandena och skall ha sagt ”att Institutets barn icke skola arbeta på 
hans husbygge” (Prawitz 1913:92). Uttalandet kan ha varit en sur kommen-
tar riktad till Borg som gått sin egen väg i inköpet av Manilla även om drott-
ningen i efterhand tycks ha accepterat faktum. Det blev ändå början på en 
konflikt som några år senare skulle komma att bli betydligt värre. 

Genom elevernas arbete minskade möjligen kostnaderna för renove-
ringen. Ser man det utifrån elevernas synpunkt var det ett förtroende Borg 
gav dem som arbetare och hantverkare. De var i hans ögon redan ”arbets-
människor” och inga tärande fattighjon. Förtroendet de gavs måste ha på-
verkat deras uppfattning om sig själva som dugliga arbetare. Med sina hän-
der och kunskaper byggde de sitt eget institut. Samtidigt gav detta synsätt 
de kritiker rätt som menade att hantverksyrken kunde döva likaväl lära sig 
på sina hemorter. Om någon specialskola alls behövdes var det för deras 
teoretiska utbildning. 
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Den byggnad och tomt som Borg köpte hade tillhört en spansk en-
voyé (diplomatiskt sändebud) och det var han som döpt platsen till Ma-
nilla. Huset, som låg vackert uppe på en höjd och såg tämligen pampigt ut 
på avstånd, hade från början varit stall och bostad för tjänare. Men det var 
mycket dåligt byggt av bräder och söndersågat timmer (Prawitz 1913:85). 
Innan huset kunde användas fordrades därför omfattande om- och till-
byggnader, ett arbete som pågick under ett par års tid då huset först lyf-
tes upp på en ny stengrund, golven lades om, nya dörrar och fönster sat-
tes in och två flyglar byggdes till. För byggnadsarbetets behov uppfördes 
en smedja. En ladugård byggdes med plats för sex kor och tre hästar samt 
redskapslider med mera.

Under uppbyggnadsarbetet då både manliga och kvinnliga elever del-
tog kan det inte ha funnits mycket tid för teoretisk undervisning. Pojkarna 
eller snarare männen, med tanke på deras ålder, arbetade som murare, tim-
mermän, snickare, målare, smeder, trädgårdsarbetare, glasmästare med mera. 
De unga kvinnorna bidrog med att spinna lingarn och väva tyg som syddes 
upp till elevernas underkläder (Nyström 1900-08:255, hf IV). Borg tycks inte 
ha haft någon tanke på att utbilda döva kvinnor i manliga yrken. Arbetsför-
delningen mellan könen var den traditionella. När byggnationen var klar 
fanns ljusa och bekväma rum som var tapetserade och målade. Det var ”läro-
rum, sofrum, matrum, boställsrum för föreståndaren, köksafdelning, slöjd-
salar och verkstäder...” Även för värmen var det väl ordnat genom kakelugnar 
i åtskilliga rum (Nyström 1900−1908:238, hf IV. Prawitz 1913:ff).

Kolonitanken
Med färdigställandet av Manilla hade Borg nått ett av sina mål, att skapa 
en koloni på landet för dövas teoretiska och praktiska utbildning. Samti-
digt lade han grunden till en ”dövkultur” med ett gemensamt språk. I ko-
lonitanken såg några en isolationistisk idé och en misstro mot dövas för-
måga att klara sig i samhället på egen hand (Johansson 1974:29f ). Frå-
gan är om Borg medvetet försökte att isolera döva från det övriga samhäl-
let. Dövläraren A. F. Nyström menade att ordet koloni snarare skall tolkas 
så att Borg ville vara ensam ledare och patriark för sina elever, vilket över-
rensstämmer väl med hans människosyn och självuppfattning. Samtidigt 
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innebar, det som i fallet Manilla, en avgränsad plats, ett litet samhälle för 
sig, vilket var sekundärt enligt Nyström (1901−1908, hf VII). För Borg var 
det viktigt att ha full kontroll över eleverna, vilket torde vara lättare en bit 
utanför staden. Därmed undveks frestelser och miljöer som kunde anses 
olämpliga för eleverna, en diskussion som fortsatte långt in på 1900-talet 
och som jag återkommer till. Under 1900-talet kom begreppet koloni, i en 
annan mening, att även omfatta blinda. 

Borg betonade också vikten av att skilja institutets elever från fatti-
ga och tiggare, därmed ville han ge dem en högre status och respekt. Med 
tanke på möjligheten till utveckling av teckenspråket och därmed också av 
dövas identitet och självförståelse är det svårt att se kolonitanken i denna 
mening som isolationistisk. I efterhand framstår det snarare som ett klokt 
beslut grundat i en förståelse för dövas speciella behov av kulturell gemen-
skap i ett gemensamt språk.54 Genom tillkomsten av denna plats möjlig-
gjordes utvecklingen av pedagogiken, arbetsmetoderna och därmed vetan-
det om döva. Platsen utgjorde en strategisk position, där makt och vetan-
de verkade (Foucault 1974:36ff).

Varför Borg behöll så många elever under lång tid väcker dock frågor. 
Också efter utbildningens slut stannade flera kvar som hantverkare, lärare 
eller tjänstefolk i hans egen familj. Detta kan tolkas som att han ville hjäl-
pa de forna eleverna till ett arbete och en försörjning som annars var svår att 
få. En mindre angenäm förklaring är att han utnyttjade de forna eleverna i 
eget syfte. Från de dövas synpunkt måste miljön på institutet eller i Borgs fa-
milj ha uppfattats som en trygg plats, en teckenspråkig miljö, med en accep-
terande hållning från Borg, hans familj, övriga lärare och elever. För en elev 
som måste lämna institutet kan man mycket väl tänka sig ett omvänt trau-
ma jämförbart med att lämna den egna familjen. Vad hade de att återvända 
till? Inte sällan handlade det om en isolering hos fattiga och åldrande föräld-
rar vilka inte kunde kommunicera med sina nu utbildade och vuxna barn.

54 Döva och hörselskadade undervisas vid flera specialskolor, t.ex. vid Manilla, i 
Härnösand Örebro och Lund med flera platser. Detta till skillnad från blinda/
synskadade som numera är iintegrerade i ordinarie skolor.
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Borgs undervisningsmetoder
Den vetenskapliga diskursen vid slutet av 1700-talet lyfter fram två sam-
hällsnyttiga aspekter i synen på vissa personer med funktionshinder: beho-
vet av en moraliskt/kristen uppfostran samt frågan om arbets- och försörj-
ningsmöjligheterna. Båda kraven kan betraktas som ett civilisatoriskt mål 
alla medborgare var skyldiga att underordna sig. Under 1810-talet blev frå-
gan om vad man skulle prioritera i undervisningen av döva ett återkom-
mande diskussionsämne och en stridsfråga, vilket jag återkommer till. En 
förändring skedde också genom växlingen av ledare när Pär Aron Borgs son 
Ossian Edmund Borg tog över efter faderns död 1839. Nyström såg fadern 
som utilitaristen, den nyttoinriktade, och sonen som teoretikern (Nyström 
1900−1908:376,hf VII). För fadern var den direkta nyttan av undervisningen 
det väsentliga varför han prioriterade den praktiska undervisningen, vilket 
också motiverades av politiska och filantropiska krav på resultat.

När Borg inte hade någon praktisk erfarenhet av dövas undervisning 
fick han prova sig fram tillsammans med övriga lärare och elever. Även om 
han själv tonade ned detta kom han efterhand att läsa en hel del litteratur 
i ämnet. När Charlotta Seuerling och de blinda eleverna var borta mins-
kade den teoretiska undervisningen ytterligare till förmån för den praktis-
ka yrkesträningen. Undantaget är möjligen religionsundervisningen. Prak-
tiken, villkoren för undervisningen och kraven från bidragsgivarnas gjorde 
det sannolikt nödvändigt att undervisa både manliga och kvinnliga döva 
främst i praktiska arbeten, männen som hantverkare, kvinnorna i handar-
bete och hushållsarbete. Bland döva hade han inte funnit samma teoretiska 
begåvningar som bland blinda, vilket också kan ha berott på de outveckla-
de undervisningsmetoderna. 

Undervisningen under Borgs första år befann sig enligt A. F. Nyström 
på ett ”primitivt och sökande stadium”, framför allt beträffande språkin-
lärningen (Nyström 1900−1908:264 hf 4). Även om Borg var en självstän-
dig herre var han beroende av och med i att återskapa de dominerande fö-
reställningarna, där kraven på synliga resultat var det viktigaste inte minst 
för politikerna. Därför fanns det till en början inte något starkare tryck på 
Borg att utveckla den teoretiska undervisningen. Uppgiften var också svår 
och tidskrävande, medan den praktiska nyttan av utbildningen i hant-
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verksyrken var omedelbart synlig och begriplig. Borgs inriktning på den 
praktiska yrkesträningen är också en förklaring till att antagningsålder från 
början var tämligen hög, tretton år eller högre. Han menade att elever som 
var yngre var andligt och kroppsligt outvecklade och skulle komma ut i ar-
betslivet alldeles för tidigt (Nyström 1900−1908:382, hf VII). 

Vilket arbets- och yrkesliv tänkte sig Borg för sina elever efter utbild-
ningen? Som framgått fick de manliga eleverna prova på flera yrken re-
dan från starten vilket utökades ytterligare under ombyggnaden av Ma-
nilla. Och när Borg i konflikt med styrelsen byggde ett nytt institut kall-
lat Manhem intill Manilla, betonade han ytterligare yrkesutbildningen. I 
ett tillkännagivande i Inrikes Tidningar i mars 1818 skriver Borg att han nu 
inrättat ”16 särskilda fullständiga verkstäder”, det vill säga yrkesområden.55

De kvinnliga eleverna fick lära sig handarbete, husliga arbeten som spå-
nad, stickning, sömnad, vävning, tvätt, bryggeri, bakning och matlagning 
(Nyström 1900−1908:388, hf VII). Sådant som ansågs höra till en kvinnas 
arbetsuppgifter. Man måste fråga hur de få lärarna hann med att undervisa 
i alla dessa praktiska ämnen? Lärarstaben var liten men utökades med någ-
ra av de duktigaste eleverna vilka fick bli ”monitörer”, hjälplärare i prak-
tiska ämnen. Man kan på goda grunder jämföra utbildningen med ett lär-
lingssystem där eleverna efterhand till stor del själva lär sig allt flera arbets-
moment genom att iaktta de mera utbildades arbete. I några fall anställdes 
monitörerna även som ordinarie lärare. Två av dessa var de tidigare nämn-
da eleverna Kysell och Lagerqvist. Även eleven Faxén blev gårdssnickare 
och lärare vid institutet. 

Kommunikationen med döva
Av största betydelse för undervisningen och elevernas personliga utveck-
ling var de kommunikationsmetoder som tillämpades. För undervisning-
en och samtalet inom institutet användes åtbördsspråket (teckenspråket). 
Även skrift och handalfabetet användes i den intellektuella undervisning-

55 Borg kallade de olika yrkesområden eleverna undervisades i för verkstäder. 
Dessa yrkesområden var: Snickare, Schatullmakare, Grofsvarvare, Konstsvar-
vare, Hofslagare, Klensmed, Metallgjutare, Bleckslagare, Målare, Glasmästare, 
Skomakare, Pappförgyllare, Fyrverkeriarbeten, en läder-lakering- och kortfa-
brik (Inrikes Tidningar 4 mars 1818, Nyström 1900–1908:293 hf V.)
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en. Det finns uppgifter om att Borg själv konstruerade ett Svenskt hand-
alfabet. Sådana handalfabet hade länge funnits och Borg torde ha modifie-
rat redan befintligt handalfabete. Jag går inte närmare in på undervisning-
en och kommunikationen med teckenspråk när det kräver en annan kun-
skapsbas, utan nöjer mig med att peka på dess centrala betydelse. Något 
måste dock nämnas om undervisningsmetoderna i övrigt. 

Ett viktigt inslag i undervisningen var åskådningsmaterialet. Ingen döv 
har kunnat undervisas utan åskådningsexempel då döva från början saknar 
alla språkliga begrepp, skriver dövläraren Nyström. För detta ändamål använ-
des bilder och modeller. Borg och läraren Modéer tillverkade själva allt man 
behövde för undervisningen, till exempel ”Femtjo ritade Tableauer i stor Re-
gal foljo infattade i Mahognie ramar, copalfernissade till första under visning 
åt de döfstumma” (Nyström 1900−1908:386, 396, hf VII). Borg påbörjade 
även ett ”teckenlexica”, en lärobok för döva med ord, förklaringa r och illus-
trerande bilder som han sannolikt själv tecknat och färglagt vilket aldrig fär-
digställdes (Stockholms stadsarkiv, Nyström 1900−1908:389f, hf VII).

Som framgått var det stora skillnader mellan ”paradeleverna” och de 
mindre framgångsrika eleverna. Till de få paradeleverna hörde onekligen 
den blinda Charlotta Seuerling och den döva eleven Claes Ekmansson 
samt ytterligare några döva elever vilka var kvar hos Borg i många år och 
utgjorde goda exempel för andra elever. Framför allt i uppbyggnadsskedet 
hade dessa personer en betydelsefull uppgift.

Ordningen är alltings grund
Ordning och disciplin var en kontrollprincip i diskursproduktionen med-
an scheman, regler och dagordningar utgjorde de makttekniker som sat-
te gränserna (Foucault 1993:24). Det viktigaste i all uppfostran var en-
ligt Borg. ”…Ordning, som i allt skapadt, i hela naturen, äfvensom i alla 
menskliga inrättningar utgör det enda vilkoret för bestånd och framgång” 
(Borg 1840:107f ).56 Ordningen var av Gud införd i naturen och skulle så 
vara i alla mänskliga inrättningar. 

Den världsliga och vetenskapliga ordningen representerades och per-
sonifierades av Carl von Linné, hans lärljungar och andra välutbildade vi 
tidigare mött, till exempel på resan runt mälaren. Det var en klassbun-

56 Borg P. A. 1840, första delen De döfstumma i templet, postumt utgiven.
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den ordning vilken under 1800-talets slut och i takt med borgerlighetens 
expansion blev ett allt tydligare inslag i samhället (Frykman & Löfgren 
1979). Samtidigt går det att ifrågasätta hur effektiv ordningen var som dis-
ciplineringsmetod vid institutet med tanke på de få lärare som fanns under 
den första tiden. Eleverna torde ha haft tämligen stor individuell frihet att 
agera tillsammans med sina kamrater utan tillsyn. Att flera elever var vux-
na hade också betydelse varför man kan tala om elevernas självdiscipline-
ring och internalisering (Foucault 1973) utifrån den givna miljön och den 
gemensamma kultur som skapats vid Manilla.

Ordning var en nödvändig struktur som genomströmmade hela den 
sociala och kulturella värld Borg skapat vid Manilla. Ordningen fanns in-
planterad i platsen, i rummen och den fysiska miljön. Den fanns i sche-
maläggningen av undervisningen, vid måltiderna, i träningen av kroppen 
och i själens utveckling. Ordningen var avsedd att skapa respekt utåt för 
institutet och ledaren, samt respekt för eleverna när de lämnade institutet, 
allt syftande till en anpassning till ett borgerligt ordningsideal. Elever som 
inte uppfyllde kraven fick lämna institutet innan de avslutat utbildningen. 

Vad såg Borg som oordning? Flera exempel på elever som inte passade in 
eller ville anpassa sig har redan berörts. Ett exempel av mera spektakulär art 
var den så kallade ”Vilden”. Han motsvarade på intet sätt den ordning Borg 
krävde samtidigt som han var en metafor för det okända och skrämmande. 
Namnet man gav honom var ett tecken på eller utsaga om hur hans bete-
ende och oförmåga att anpassa sig till den kulturella och sociala ordningen 
uppfattades. Vilden, var en döv pojke (möjligen även stum eller utvecklings-
störd) som själv sökt sig till institutet. Han ”kom såsom tiggare 1820 […] och 
ville ej gå” skrev Borg i matrikeln. Pojken fick stanna men ”yppade efter nå-
gon tid en sådan benägenhet at snatta och tigga så at man var nödsakad att 
föra honom på Södra Corectionshuset” (Elevmatrikeln). Då man inte kän-
de till hans identitet eller namn fick han heta Vilden i matrikeln och det tor-
de vara det namn han hade vid institutet. Om han överhuvud taget fick nå-
gon undervisning är tveksamt då inget är antecknat om detta trots att han 
var vid institutet i cirka två år. Metaforen korresponderar väl med synen på 
de outbildade döva och jämförelsen var inte långt borta från berättelser om 
de så kallade vilda barnen (vargbarnen) som ansågs ha vuxit upp bland vilda 
djur eller helt isolerade från människor. Sådana berättelser hade förekommit 
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i flera hundra år och återgavs bland annat av Linné.57 Borg torde ha känt till 
dessa berättelser, därav namnet på pojken. 

Religionen ett medel för ordning
Religionen var ett av de maktmedel Borg använde i sin uppfostran och i 
kontrollen av eleverna. Mats Beronius menar att religionen på samma sätt 
som medicinen var och är en ”vakthållare av moralen” (Beronius 1994:7). 
Religionen och moralen som makttekniker innehåller belöning och straff 
både i konkret och i mera abstrakt mening.

Borg och lärarna granskade varje lördag eftermiddag kl 15.00−17.00 
inventarierna, elevernas arbeten och kläder, och avgjorde vilka som skul-
le belönas ”för flit, ordning och skicklighet” (Prawitz 1913:161). Belöning-
en bestod av böcker, tavlor eller något som hörde till elevernas hantverks-
utbildning. Den högsta belöningen var att vid det obligatoriska kyrkobe-
söket på söndagen få sitta bredvid föreståndaren eller någon annan lärare. 
Det var en mycket stark markering från Borgs sida. Största bestraffningen 
innebar att man en hel dag fick gå sysslolös och den mindre bestraffningen 
i att inte få delta i kamraternas övningar. Någon fysisk bestraffning verkar 
inte ha förekommit under Borgs ledning (Nyström 1900−1908:330, hf VI). 

Genom praktiken i helg och vardag internaliserades moraliska och etis-
ka värden (Ariés 1980, Foucault 1974, 1993). Religionsundervisningen blev 
ett medel i formandet av den goda medborgaren och utvecklingen av mo-
ralen. Borg utarbetade själv elevernas undervisningsmaterial även på detta 
område, bland annat boken Försök till en Cours i den uppenbara Religionen 
för Döfstumma”. Innehållet bestod av frågor och svar: 

Fråga: Vhad är du?
Svar: En människa
Fråga: Vhad är skapare?
Svar: Den som kan börja och fullkomna allt
Fråga: Var Adam länge ensam i paradiset?

57 Ett av de mest kända av dessa barn var en pojke i elvaårsåldern som hittades i 
Frankrike kring år 1800. Han fick namnet Victor och uppfostrades och levde 
i många år på dövinstitutet i Paris. Se Gaspard (1952).
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Svar. Nej! - När han sof en dag, tog Gud ut ur hans vänstra sida 
et Refben och gjorde en Qvinna däraf, och när Adam vaknade 
blef han glad och kallade henne Eva. - Och Gud giftade dem 
med vharandra.
(Nyström 1900−1908:394, hf VII, P. A. Borg. Handskriftssam-
lingen KB). 

De religiösa riterna innebar en synlig struktur som Borg förstärkte ytterli-
gare med egna inslag och ett lättbegripligt språk för döva. Kroppens rörel-
se förstärkte inlärningen och tydliggjorde den abstrakta religionens inne-
börd. Vid morgonandakten stod eleverna: ”...uppställda i ett led vända 
mot solens uppgång, med händerna sammanknäppta ‘på hjärtat’ varvid en 
bön lästes.” Vid aftonbönen var eleverna vända mot solnedgången (Ny-
ström 1900−1908:394, hf VII), därmed förkroppsligades religionen hos den 
döve. Målet för religionsundervisningen var också av speciell kulturell och 
social betydelse då det gav döva tillträden till nattvard och konfirmation. 
Först då upptogs en döv person, som andra, formellt i samhällsgemenska-
pen och möjligheterna öppnades för äktenskap och legitimt föräldraskap. 

Vikten av den religiösa uppfostran poängterades genom att de elever 
som inte ansågs behöva eller kunde ta till sig så mycket av undervisning-
en i övrigt förberedes i första hand för nattvarden. Det gällde till exempel 
Anna Catharina Ericsdotter som kom till institutet 1809 och som 1811 ”fått 
så rediga begrep om nattvarden at hon till dess åtnjutande blef admitte-
rad” (Elevmatrikel). Hon fick därefter arbete som piga, den huvudsakliga 
arbetsuppgiften för fattiga döva kvinnor vid denna tid.

Från 1831 införde Borg söndagsgudstjänster vid institutet dit även per-
soner utanför anstalten var välkomna. Dessa gudstjänster leddes av Borg 
själv och framställdes både i tal och på teckenspråk. Dagens evangelium 
blandades med moraliska betraktelser, böner och andliga sånger vilka Borg 
ackompanjerade på sin cittra (Nyström 1900-08:395f, hf VII). Till sin hjälp 
hade han sin egen predikosamling med titeln, Den döfstumme i templet: 
Förklaring öfver söndagarna och deras evangelier för unga sinnen egnade de 
döfstumme eleverne af deras första lärare Pär Aron Borg. Borgs predikning-
ar trycktes och utgavs först 1840-1841, efter hans död. Innehållet i predik-
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ningarna följde kyrkoåret och börjar den första advent. Någon anpassning 
till elevernas språkliga nivå gjordes inte. Däremot finns en del exemplifie-
ringar och kommentarer som direkt berör elevernas situation som döva 
och Borgs roll som lärare, vilket torde gälla även för den övriga lärarsta-
ben. Under rubriken ”Hvad en lärljunge har att iakttaga emot sin lärare 
och uppfostrare” beskriver han sig själv som en ”ansvarig och öm fosterfa-
der (för) dessa värnlösa och åt mörkret hemfödda barn”, en kristen meta-
for som återkommer under 1900-talet. Till en lärares förtjänster räknar han 
rättvisa, sinneslugn, ömhet och tålighet. Av eleverna fordrar läraren ”oin-
skränkt förtroende” och ”en fri och tillgifven lydnad” (Borg 1840:347f, för-
sta delen). Läraren och fadern är god så länge han åtlyds.

I en annan predikan tar Borg upp uppfostrarens roll och målet med 
uppfostran. Här ställer han åter frågan i vilken grad föräldrarna har till-
räckliga förutsättningar och kunskaper för att fostra sina barn. Idealen är 
högt ställda. När man rättar barnens felsteg skall detta göras rättvist och 
äga rum i ensamhet för att inte kränka elevernas självkänsla. Om fysisk när-
het och beröm skriver Borg; ”öfverhopen dem icke med oförtjenta smek-
ningar, beröm eller belöningar; det bereder högmod…” och samtidigt tar 
han avstånd från ett som han menar förekommande ”kallt afstånd mellan 
föräldrar och barn” vilket är tänkt att väcka lydnad (Borg 1840:104, första 
delen). Borg är sannolikt den förste som predikade både på svenska och 
med teckenspråk, något som senare kom att praktiseras av Svenska kyrkan. 

Schemat som ordningsskapare
En viktig teknik för maktordning är fastställda regler och scheman som alla 
känner till och kan följa och tydliggör när någon bryter mot den fastställda 
ordningen. Från 1810 då blinda och döva undervisades tillsammans, finns ett 
schema bevarat ”Ordning för lärostunderna” som delade in dagar och veckor 
och skapade en återkommande rytm. All verksamhet hade sin tid och plats. 
Teoretisk och praktisk undervisning skiljdes åt och avbryts av måltider och 
vila. Den teoretiska undervisningen pågick enligt detta schema 24 timmar 
i veckan, varje förmiddag 09.00−13.00, från måndag till och med lördag. 
Klockan 13.00 var det middag och en stunds vila varefter det praktiska arbe-
tet i de olika verkstäderna började Nyström 1900−1908:406 ht VII).
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De blinda elevernas teoretiska undervisning bestod av övningar i svens-
ka språket och i räkning. Skrivträningen innebar som i exemplet med 
Charlotta Seuerling att de blinda eleverna lärde sig skriva planskrift. Så 
mycket som fem timmar i veckan ägnades enligt schemat åt att lära blin-
da mått och vikter samt att räkna. Under sex timmar gavs muntliga före-
läsningar i ämnen som naturkunskap, geografi och historia samt oriente-
ring i samhällsfrågor. 

Inget nämns om att blinda övades i att klara sig själva genom förflytt-
ning och andra praktiska kunskaper men torde ha förekommit fortlöpande 
i samband med dagens rutiner och i interaktion med lärarna. (Någon ut-
vecklad förflyttningsteknik eller undervisning i orientering för blinda var 
knappast känd vid denna tid i Sverige.) Hygienen var sannolikt betydligt 
bättre vid institutet än i elevernas hem. Vid uppstigning skulle döva elev-
er bädda sina sängar, tvätta händer och ansikte samt vårda kläder och skor 
(Prawitz 1913:162).

När inga blinda elever längre undervisas koncentreras språkinlärningen 
på döva elever. Enligt schemat övades i ”Handstil med de döfstumma i skrif-
bok […]. Döfstumma afskrifva tryckta böcker med latinsk och svensk stil”, 
vilket tyder på ett mekaniskt avskrivande av böcker utan att läraren nödvän-
digtvis alltid var närvarande. Eleverna behöver inte heller ha förstått myck-
et av innehållet. Under rubriken ”Döfstumma läras betydelsen af skrifna 
ord...” (Nyström 1900−1908:390, hf VII) krävdes däremot en aktiv förklaring 
från lärarens sida. Enligt schemat var fyra timmar avsatta för elevernas tal-
träning, som bör ha ägt rum individuellt. Resultaten av dessa ansträngning-
ar var dock mycket begränsade. Inget tyder på att någon av de döva eleverna 
gjorde några större framsteg i tal. Nyström bedömde att denna undervisning 
var sekundär i förhållande till den praktiska yrkesträningen och att endast ett 
fåtal elever tillgodogjorde sig någon självständig språkförmåga. 

Fasta tider är en strukturerande ordning och torde ha upplevts som nå-
got nytt och främmande för eleverna. I en dagordning från 1816 för döva 
elever fastslogs att de skulle börja dagen mellan 06.00−07.00 på morgonen. 
Klockan 7.00 skulle rummen vara städade och eleverna klädda och snygga. 
Klockan 07.30−08.00 var det först morgonbön därefter frukost. Middag åts 
vid 12.30 eller 13.00. Eftermiddagen bestod av praktiskt arbete inkluderande 
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en stunds vila och avslutades kl 19.00. 19.30−20.00 serverades aftonmat. Se-
nast kl 22.00 bör eleverna ha gått till sängs (Nyström 1900−1908:329f, ht VI). 

Av schemat framgår att eleverna delades in i två klasser beroende på 
kunskaper och förmåga att lära men också efter vem som stod för kost-
naden för undervisningen. Den första klassen bestod av dem som enbart 
skulle lära sig kristendomskunskap, läsa, skriva, räkna och något hantverk 
eller slöjd och hushållarbete, som att sy, väva, spinna med mera. Den an-
dra klassen bestod av dem som redan kunde vad de första skulle lära sig 
och som visat speciell begåvning. Dessa elever skulle undervisas också i 
teoretiska ämnen. De tretton elever som var uttagna av konsistoriet skul-
le höra till första klassen och endast i undantagsfall få en mera omfattande 
teoretisk undervisning. Statens elever särbehandlades i förhållande till pri-
vat betalande och fick oavsett begåvning en mindre omfattande undervis-
ning enligt reglementet. Här är det ekonomin som får avgöra inte elevens 
förmåga att tillägna sig kunskaper. 

Borgs idéer om den blinda Charlottas undervisning och framtid åter-
kommer inte när det gäller döva kvinnliga elever. Hon var ett undantag, 
”en lysande stjärna i natten” (det uttryck Blindutredningen 1881 använder 
om de få välutbildade blinda). Kraven från direktionen och ekonomiska 
realiteter tycks ha tonat ned Borgs till en början vidlyftiga ambitioner. I 
vilken grad ordningen i schemat verkligen följdes är svårt att bedöma. Med 
tanke på de få lärarna och att tyngdpunkten under de första åren låg på 
praktiskt arbete finns det anledning betvivla att så var fallet. 

Måltiderna som ordningsskapare
Till ordningen och en viktig del av elevernas uppfostran hörde måltiderna. 
Även här markerades skillnaderna mellan eleverna beroende av vem som 
betalade avgiften. Elever betalade av stiftet kallades första klassen och övri-
ga andra klassen. Varje elev hade:

Couvert med Thenn Tallrik och fat. Dukas bör på Vaxduk, som 
alltid hålles snygg och ren. Barnen af 2:dra Classen, hvarest fö-
reståndarinnan och den, som förer Hushållet äta, hafva Duktyg 
med Servietter på bordet. Ordningsmannen äter alltid med 1:sta 
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Classens barn.58 Uppassningen förrättas af någon af de döfstum-
ma Flickor eller Pigorna, som höra till Institutet, hvilka äfven 
besörja diskning, dukning och matsalens städning (Nyström 
1900−1908:330, hf VI). 

Första klassen innefattade alltså de fattigaste barnen. Maträtterna redovisas 
både för frukost, middag och kvällsmål avseende veckodagarna och speci-
ella helgdagar som jul, påsk och midsommar. Frukosten bestod av en halv 
kaka bröd med smör. Middagen innehöll i regel någon soppa, till exempel 
vitkål, surkål, köttsoppa eller ”öhlsupa”, samt någon kött- eller fiskrätt. På 
torsdagarna serverades ärtsoppa och salt kött till middag. Till aftonmål ser-
verades de flesta dagar gröt eller välling och ett par dagar sill och palt. Till 
större helgdagar serverades sötgröt av risgryn och lutfisk med smör och till 
fettisdagen semla med mjölk och varmt salt kött eller grytstek. Varje elev 
fick en fjärdedels kanna dricka (Prawitz 1913;375−381). 

Fysisk aktivitet – ”för att gifva barnen ett friskt och raskt utseende”
Borg var mån om elevernas fysiska hälsa. Även kroppen skulle kontrolle-
ras och utvecklas. Det var som han sa, viktigt ”att gifva barnen ett friskt 
och raskt utseende” (Nyström 1900−1908:330, hf VI). Borg kände säkert till 
Per Henrik Lings (1776−1839) gymnastikprogram. Ling hade också påverkat 
den militära gymnastiken och var fäktmästare vid Krigsakademien (Holme 
1986:27f). Det var också en före detta officer som ledde gymnastikövningar-
na vid Manilla, läraren Modér. Bland de övningar som förekom nämns ex-
ercering, fäktning, brottning, hopp, kast, kapplöpning och dans. Vid de ryt-
miska övningarna kommenderade Modér med tecken och markerade takten 
med en trumma (Nyström 1900−1908:53, hf IV), vilket var både synligt och 
möjligt att känna med kroppen. Till de nyttiga kroppsövningarna räknades 
även trädgårdsarbete. Också simning infördes på programmet. Från 1840-ta-
let när sonen O. E. Borg övertagit ledningen antecknades i matriklarna vil-
ket betyg eleverna fått vid simproven. Många elever promoverades till ”Sim 
Magistrar vid de Döfstummas Simskola” som det står i elevmatriklarna.

58 Borden kallades också ”första och andra bordet” eller ”allmänna och bättre 
bordet” (Nyström 1900−1908:330, hf VI).
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Konflikt om uppfostran  
och pedagogiska metoder

Borgs uppfattning om den lämpligaste utbildningen av döva delades inte 
av alla. Som tidigare framgått fanns det redan från starten olika uppfatt-
ningar. Kritiken kom från fler politiker vilka motsatte sig Borgs organise-
ring av undervisning, en kritik som aktualiserades ytterligare vid en kon-
flikt mellan Borg och direktionen för institutet efter flytten till Manilla. 
Konflikten handlade om Borgs skötsel av ekonomi, ledning, hans pedago-
gik och relationerna till eleverna. I bråket agerade förutom Borg själv, sty-
relsen för institutet samt några av de tillkallade dövlärarna.

Enligt min mening kan bakgrunden till konflikten sökas i Borgs per-
sonlighet, han var ingen helt lätt person att ha att göra med för direktio-
nen då han var självständig, ovillig att följa andras direktiv och såg sig själv 
som obestridlig ledare för institutet. Ekonomiska realiteter och maktför-
hållanden försvårade samarbetet mellan Borg och direktionen till den grad 
att det så småningom blev en total brytning och Borg lämnade sin före-
ståndarbefattning under en tid. Denna schism kommer här att användas 
för att belysa skilda föreställningar om döva som människor och i synen på 
deras uppfostran och undervisning. 

Genom att själv köpa Manilla hade Borg skuldsatt sig och fått ekono-
miska problem. För honom var det dock viktigt att ha så stor kontroll som 
möjligt över verksamheten. Samma tankar hade man även i direktionen 
och där låg också mera makt än vad Borg torde ha uppskattat. För att åter-
ta kontrollen började Direktionen förhandla med Borg om att köpa Ma-
nilla av honom. Detta skedde också 1815 (Nyström 1900−1908:241, hf IV).

Borgs inflytande minskade därmed allt mera och i det tidigare redan 
nämnda reglementet från 1816 kringskars hans självständighet och han 
fråntogs rätten att sköta institutets ekonomi. Man ogillade även att Borg 
behöll eleverna under så många år. I första paragrafen framgår tydligt att 
syftet inte var att ”skaffa lifsuppehälle åt blinda och döfstumma” utan de 
skall så fort de nått tillräckliga kunskaper för att försörja sig lämna institu-
tet och ge plats åt andra elever (Prawitz 1913:104ff). Nyttotanken präglade 
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styrelsen som ville se institutet som en skola med effektiv utbildning, snab-
bare resultat och omsättning av elever, inte en förvaringsplats. 

Borg hade kvar sin ursprungliga tanke att skapa en miljö där elever-
na inte enbart fick sin utbildning utan där de kunde växa och mogna som 
människor under hans ”faderliga” omsorger. Han såg institutet som en 
bättre och tryggare miljö än de fattiga förhållanden många elever tvingades 
återvända till. I den meningen förespråkade han en form av positiv segre-
gering, vilket skapade nödvändiga förutsättningar för utveckling i gemen-
skap med andra döva. Risken för språklig och social och kulturell isolering 
var också betydligt större utanför institutet.

Försök till ny ordning 
I juni 1816 begärde Borg entledigande (avsked) från tjänsten som institu-
tets ledare. Borg verkar ha varit passiv vid direktionens sammanträden sam-
tidigt som han i hemlighet förberedde en alternativ lösning. På en tomt 
han tagit undan vid Manillas försäljning byggde han nu ett större hus med 
tanke på att inrätta ett nytt privat institut. Borgs begäran om entledigan-
de blev ett bekymmer för direktionen. Hur skulle styrelsen kunna få en er-
sättare med Borgs kompetens, respekt och breda kontaktnät? Flera direk-
tionsmedlemmar menade att Borgs avgång kunde få negativa konsekven-
ser för den allmänna opinionens syn på undervisningen av döva (Nyström 
1900−1908:268f, 273, hf V). Det fanns enligt styrelsen redan en negativ eller 
åtminstone tveksam inställning till nyttan av att staten bekostade dövas un-
dervisning. Borg var personligen så förknippad med verksamheten att den 
med honom riskerade att förlora sitt stöd om han lämnade befattningen. 

Nu återkommer en person vi tidigare hört talas om som dövlärare, Jo-
han af Bierkén, som ännu inte släppt tanke på att bli dövlärare. Han hade 
fått vetskap om konflikten och Borgs avgång och sökte nu tjänsten som 
föreståndare. Läraren Modéer ville inte acceptera Bierkén eller någon an-
nan som föreståndare, utan hotade också han att sluta sin tjänst. Även de 
döva eleverna och hjälplärarna Råfelt, Uggla och Faxén sade sig vilja läm-
na institutet om Borg inte kvarstod som föreståndare. I och med deras lo-
jalitet till Borg trappades konflikten upp ytterligare. Direktionen fortsat-
te att förhandla med Borg som gick med på att stanna kvar som förestån-
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dare om han fick ett års tjänstledighet. Han föreslog att Modéer och Råfelt 
skulle uppehålla de ledande tjänsterna och att ingen speciell föreståndare 
anställdes. Detta blev även direktionens beslut. 

Under Borgs frånvaro uppdagades att han tagit emot ekonomiska gå-
vor utan att redovisa dem till direktionen. Resultatet blev att den tidiga-
re inlämnade avskedsansökan nu aktualiserades igen och Borg fick avsked 
från den 15 januari 1817 (Nyström 1900−08:272ff, hf V). Under det föregå-
ende året hade förutom Johan af Bierkén även föreståndaren vid dövinsti-
tutet i Köpenhamn, Peter Atke Castberg (1779−1823), anmält sitt intres-
se för tjänsten och förhandlingar inleddes. Castberg meddelade att han på 
grund av att han fått en tjänst som läkare inte kunde åta sig att bli före-
ståndare men däremot hjälpa till att ordna upp den tilltrasslade situatio-
nen och i tillsättandet av ny föreståndare (Nyström 1900−1908:277ff, hf V). 

Castberg anlände till Sverige under våren 1817 och skall enligt reviso-
rerna även ha undervisat eleverna. Han deltog tillsammans med Modéer i 
den examination som hölls vid institutet i april samma år. Kort tid däref-
ter lämnade Modéer samt de döva lärarna Råfelt och Faxén institutet. I ett 
brev till direktionen uttrycker Råfelt sitt missnöje med lönen men också 
med den nya ledningen som förutom Castberg sedan april 1817 också be-
stod av förste läraren fil mag. Gabriel Guldbrand (1788−1859) och andre lä-
raren kandidat Beken som under femton månader undervisats av Castberg 
vid institutet i Köpenhamn. Råfelt meddelade styrelsen att han blev illa-
mående av maten vid institutet och skriver att det: 

…är ej blott den nuvarande knappa lönen, som gör mitt nu-
varande missnöje vid Institutet, - under Borgs tid var allt så 
enhälligt vid hans allmänna befattning men nu är den delad 
af mindre för inrättningen intresserade personer (Nyström 
1900−1908:279f, hf V. Prawitz 1913:117).

Genom Castbergs ankomst och anställningen av nya lärare skärptes konflik-
ten i stället för att lösas. Mycket beroende på att Castberg ansåg utbildning-
en vid det svenska institutet undermålig, vilket det troligen låg en del i vid 
en jämförelse med institutet i Köpenhamn (Gudman, Holm m.fl. 1983). De 
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nya lärarnas syn på elevernas uppfostran skiljde sig också från Borgs. Vem 
var då denne Castberg och vilken syn hade han på döva och deras undervis-
ning? En jämförelse mellan Castberg och Borg kan ge ytterligare kunskaper 
om hur olika man kunde bedöma dövas behov och bildbarhet vid denna tid. 

Castberg hade utbildat sig till läkare och ägnade sig åt att med galva-
nism försöka återställa dövas hörsel. När detta misslyckades och enbart or-
sakade stora plågor hos patienterna, började han intressera sig för dövas 
undervisning. För att få kunskaper om de vid tiden tillämpade metoder-
na gjorde han åren 1803−1805 en resa till skolor i Europa för att bilda sig en 
uppfattning om ”döfstumundervisningen samt sundhets- och karaktärs-
väsendet”, något Borg haft möjlighet till men inte utnyttjade. I en jämfö-
relse mellan talundervisningen i Tyskland och teckenspråkets användning 
i Frankrike valde Castberg den senare metoden (Gudman, Holm m.fl. 
1983:8ff), vilket även Borg gjorde utan närmare kännedom om metoderna. 

Vid hemkomsten från resan började Castberg undervisa åtta döva elev-
er, fem pojkar och tre flickor, barn till fattiga föräldrar. Efter sju månader 
anordnade han en examen för att visa resultatet. När det kungliga döfstu-
minstitutet i Köpenhamn upprättades 1807 blev Castberg dess förestån-
dare. På samma sätt som Borg och andra dövlärare var Castberg beroende 
av sina elevers kunskaper i teckenspråket. Det var eleverna som lärde ho-
nom teckna och de hjälpte själva till att skapa tecken för de begrepp Cast-
berg lärde ut. Under det första året hade han god hjälp i undervisningen av 
en döv porträttmålare (Gudman, Holm m.fl. 1983:8ff). När han kom till 
Stockholm var han redan en erkänd dövlärare, professor och ledamot av 
flera internationella vetenskapliga sällskap. Castberg hade mera omfattan-
de erfarenheter av dövas undervisning än Borg och även mera systematiskt 
vunna kunskaper, genom studieresor i andra länder. 

Skillnaderna i synsätt mellan Borg och Castberg handlade främst om 
vad som borde vara undervisningens huvuduppgift, språkträningen i ”mo-
dersmålet” eller den praktiska undervisningen i olika hantverk. Yrkesträ-
ning förekom också vid institutet i Köpenhamn men inte i samma omfatt-
ning som på Manilla. Under Castbergs ledning och i samband med att in-
stitutet en tid flyttade från Manilla in till Stockholm 1817, avvecklades den 
praktiska yrkesträningen helt. Beslutet skulle man snart ångra då detta bi-
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drog till den oro, för att inte säga anarki och motstånd, som utbröt vid in-
stitutet. Det praktiska arbetet hade varit en viktig del i den sammanhållan-
de ordning Borg hade skapat. 

Castbergs syn på dövas undervisning framgår av en liten skrift med ti-
teln ”Om nödvän-digheten af Undervisnings-Anstalter för Döfstumma” som 
samtidigt var en inbjudan till examination av eleverna den 19 april 1818, i 
Stockholm. Motivet för att inrätta särskilda av staten eller välgörenheten 
finansierade anstalter för döva var det obildade tillstånd dessa befann sig i 
på grund av dövheten. Bristen på hörsel hindrade en naturlig språkutveck-
ling, vilket är en förutsättning för den intellektuella och den moraliska ut-
vecklingen, menade Castberg. Han tog dock avstånd från de mest extrema 
åsikterna om döva som placerade dem under djurens nivå (Castberg 1818).

Flertalet döva befann sig enligt Castberg över djurens nivå men under 
den hörande människans. Utan undervisning lär de sig endast den lägsta gra-
den av moral, de blir därför lätt missmodiga och misstänksamma mot andra 
och har svårt att tåla motgångar något han ser ”…hos de flesta döfstumma 
i den sämre klassen af menniskor och i mindre väl inrättade offentliga Insti-
tut” (Castberg 1818:8) och riktar sin kritik mot Borg. Castberg ger uttryck 
för ett närmast klassmässigt förakt mot människor och kritiserar samtidigt 
Borgs undervisningsmetoder. Även om döva inte skall jämföras med djur har 
Castberg ändå ett nedsättande synsätt vilket framkommer i att han ser

…den döfstumme i hans råa tillstånd. Han känner ingen an-
nan rätt fullkomligt än den starkares, han mäter sina krafter en-
dast med det som motsätter sig hans begär; rätt och pligt äro be-
grepp, som aldrig kunna uppstå hos honom (Castberg 1818:8).

Castberg menade att den döve måste tyglas och uppfostras med bestämd-
het. Endast detta motiverade statens ekonomiska bidrag till dövas under-
visning, ja även till övriga barns undervisning. I en jämförelse framstår 
Borg som mera prövande och betydligt humanare i synen på och behand-
ling av eleverna. Enligt Castberg har den döve, trots att han föddes med 
samma själsförmögenheter som andra, knappast något rättsmedvetande, 
vilket ytterligare motiverade en speciell och sträng uppfostran. Därigenom 
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kunde den döve göras oskadlig för samhället och till och med nyttig. Den 
högsta kunskapen var den om moral och religion, vilket han ansåg vara 
den viktigaste uppgiften för dövläraren. 

Den praktiska yrkesträningen var behövlig mera som omväxling, för att 
träna kroppskrafterna och förbereda eleverna för yrkeslivet. En skola inrik-
tad på hantverksutbildning var helt onödig då en sådan utbildning kun-
de fås hos vilken hantverkskunnig yrkesman som helst. Argumentet känns 
igen från debatten i den svenska riksdagen. Och någon konstnär, kun-
de enligt Castberg en döv inte bli på grund av dennes bristande språkför-
ståelse, fantasi och avsaknad av kunskap om mytologin. Utan språk hade 
den döve ingen förmåga att föreställa sig tingens väsen eller att fantisera. 
Det är en märklig uppfattning om döva av en språkkunnig dövlärare som 
haft hjälp av en porträttmålare i undervisningen (Gudman, Holm m.fl. 
1983:8ff ). Möjligen var denne målare en person som inte var döv från barn-8ff). Möjligen var denne målare en person som inte var döv från barn-). Möjligen var denne målare en person som inte var döv från barn-
domen. Castberg borde ha känt till förekomsten både av döva skulptörer 
och målare inom konsthistorien.

Samtidigt hävdade han vikten av dövas ”själsutveckling” och att språk-
träningen borde stå i centrum för undervisningen. Denna motsägelse kan 
möjligen förklaras med hans underskattning av barndomsdövas utveck-
lingsmöjligheter. Han var mera positiv till talundervisning än Borg trots 
att erfarenheten visat att endast ett fåtal blivit riktigt duktiga genom att de 
kunde förstå hur ljud uppstod och tolka läpprörelser. Vissa döva kunde en-
ligt Castberg lära sig flera hundra ord. Ingen skall dock ha lärt sig ett uttal 
till den tydlighet att de kunde föra ett allmänt samtal. Trots sitt bemödan-
de hade Castberg inte nått mycket längre än vad Samuel Ödmann gjor-
de med undervisningen av sin dotter. Han avslutar sin redogörelse med att 
peka på att endast tretton av Borgs elever fått statens stöd och att ytterli-
gare sju hade kunnat undervisas med frivilliga bidrag vid denna tid. Be-
hovet var betydligt större och han räknar med att det i landet fanns 50−60 
döva i skolåldern som var mottagliga för undervisning (Castberg 1818:12ff). 
Castberg menade att Borgs organisering av undervisningen hade uppen-
bara problem, bland annat i bristen på utbildningsplatser och ekonomiskt 
resurser för en utvidgning av undervisningen.
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Käppens pedagogik och elevernas motstånd
Förhållandet mellan lärare och elev förändrades påtagligt i och med den 
nya ledningen för institutet. Borgs milda och patriarkaliska relation ersat-
tes av en auktoritärare inställning till eleverna med ökade krav på disciplin 
och lydnad, något även Borgs eftersträvade men under en ”god faders led-
ning” där hans ville förena elev och lärare. Nu markerades i stället den hie-
rarkiska skillnaden i över- och underordning, ett mera professionellt och 
samtidigt okänsligare förhållningssätt. Förste läraren Guldbrand fick snart 
problem med de äldre elever som länge varit vid institutet och därför hade 
svårt att acceptera nyordningen.

I juni 1817 anmälde Guldbrand, som ansvarade för undervisningen, vid 
direktionsmötet att flera elever visat ”sturskhet och olydnad” mot lärar-
na och att eleven Carlsson (25 år vid denna tid) flera gånger varit ute om 
nätterna trots att detta förbjudits. Drottningen lade skulden för detta på 
Guldbrand, som hon menade haft för lite tillsyn över eleverna. Hon skick-
ade därför några av direktionens ledamöter till institutet för att förklara för 
eleverna ”at de skola vara lydige och hörsamma och aldrig gå från Institu-
tet utan lärarens tillåtelse.”59 De som inte lydde skulle efter varning skiljas 
från institutet. Den överåriga eleven Carlsson ville drottningen ha utskri-
ven. Han var redan en skicklig skomakare och borde anställas hos en sko-
makarmästare och om detta skulle hans anhöriga underrättas. 

Guldbrand försökte få ordning på eleverna med fysisk bestraffning, vil-
ket skulle visa sig vara oklokt. Problemen med att få eleverna att lyda fort-
satte och under sommaren och hösten 1818 kulminerade konflikten och 
Guldbrand får en tillrättavisning av direktionen och förbjuds att aga elev-
erna. Han tycks inte ha tagit fasta på denna tillsägelse utan vid ytterligare 
något tillfälle hade den fysiska bestraffningen fortsatt. 

En söndagsmorgon i september hade eleverna Wittver, Olofsson, 
Wångblad och Bojert lämnat institutet utan tillstånd. Guldbrand straf-
fade de olydiga genom att dra in deras middagsmål. Eleverna hotade då 
att bruka våld mot hushållerskan om de inte fick sin middagsmat. Witt-

59 Där inte annat anges är citat och källor angående konflikten från direktionens 
protokoll 1817−1818 Institutet för Blinda och Döfstumma. Stockholms stads-
arkiv.
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ver och Olofsson lämnade institutet och återkom först på kvällen. Dagen 
därpå tog Guldbrand upp deras olydnad och när Wittver hotade Guld-
brand hade denne känt sig tvingad att tillgripa kroppsstraff. Båda elever-
na hade då hoppat ut genom fönstret för att komma undan (jfr Nyström 
1900−1908:308, hf V). Onekligen ett konkret exempel på att dessa elever 
inte uppskattade eller accepterade Guldbrands och Castbergs från Borg av-
vikande förhållningssätt eller de okänsliga metoder som tillämpades.

När undervisningen fortsatte vägrade Wångblad att samarbeta med 
Guldbrand vilket också påverkade de övriga eleverna. För att få stopp på 
oron tog Guldbrand åter till fysisk aga med resultatet att även Wångblad 
lämnade institutet och gick till Borg på Djurgården där han i tysthet hade 
byggt det nya institutet Manhem. Detta var ett av få exemplen där elever-
na själva använde möjligheten till motmakt vid denna tid, kanske också ett 
undantag (se Jönsson 1998). Eleverna visade att möjligheten till motstånd 
alltid fanns och kunde komma till användning. Tillsammans blev eleverna 
starka och kunde ”collectively empowering themselves” (Oliver 1999:191) 
och använda sin möjlighet till motmakt.

Den danska diskursen i synen på dövas uppfostran och undervisning 
betonade starkare disciplineringen, vid behov även fysisk sådan. Borg tycks 
inte ha tillämpat kroppsstraff, däremot var inte styrelsen emot fysiskt be-
straffning men menade att den borde tillämpas med urskiljning.

På Manhem hade man ett hem
Det nya institutet kallat Manhem hade Borg själv finansierat och byggt 
under våren och sommaren 1816 medan han fortfarande var föreståndare 
för det statliga institutet. Till hjälp hade han som tidigare haft Modéer och 
några av eleverna. I samband med den upptrappade konflikten hade Borg 
helt enkelt garderat sig och förberett inrättande av ett nytt institut i kon-
kurrens med statens, vilket skulle visa sig vara ett förutseende drag av Borg. 
På Manhem bodde Borg med sin tredje hustru Maria Dufva och barnen 
från det nya och föregående äktenskapet. Dessutom hade fyra av eleverna 
på hösten 1816 följt med till det nya institutet. Läraren Modéer hade till 
en början sannolikt delat sin tid mellan de båda instituten för att på våren 
1817 flytta till Borg. Under samma tid flyttade ytterligare några av de äldsta 
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eleverna till Manhem, tillsammans ett tiotal elever. Under ett par år fanns 
det alltså två institut för dövas uppfostran och undervisning, Allmänna in-
stitutet och Borgs privata specialskola kallad ”Staminstitutet” eller ”Stiftel-
seinstitutet” (Nyström 1900−1908:289f, hf V).

Konflikten mellan Castberg och Borgs olika synsätt blev också offent-
lig genom examinationer och via media. Castberg arrangerade en offentlig 
examen i Stora börssalen i januari 1818 och Borg håller en examen i april 
samma år. Ett par månader innan hade Borg genom Inrikes Tidningarna 
meddelat att hans nya institut var i full verksamhet, att Modéer var lära-
re och att Faxén och Råfelt undervisade i hantverk vilket Borg fortfarande 
prioriterade. På papperet fanns det nu åtminstone femton olika hantverks-
utbildningar vid Borgs institutet medan det vid statens institut inte fanns 
några. (Nyström 1900−1908:293ff, hf V). 

Borg fick återigen stöd för sitt arbete av några riksdagsmän som besök-
te institutet sommaren 1818. Också deras berättelse blev införd i tidning-
en och de skriver att erfarenheten visat att undervisningen förfelas om den 
inte inriktas på att ”...utbilda Lärlingarna till fullkomliga arbetsmenniskor 
och låter själsodlingen, moralitetsbegreppen och Religions-upplysningen 
gå bredvid som en belöning” (ibid).

Rymlingarna hämtas tillbaka
De förrymda eleverna Wittver och Olofsson hade samlats hos Borg vid hans 
nya institut. Och dit gick även Wångblad lite senare. Enligt ett brev från 
läraren Modéer till direktionsledamoten hovpredikanten Wijkander hade 
både Wittver och Wångblad synliga märken på kroppen efter Guldbrands 
hårdhänta behandling. På institutet i Stockholm sammankallades direktio-
nen av ordförande Wijkander och samtidigt anlitades polis för att hämta till-
baka eleverna. Dessa hade nu begivit sig vidare till Borgs broder varifrån de 
hämtades av polis efter att man först hade försökt övertala dem att frivilligt 
återvända. Direktionens ledamöter inspekterade elevernas eventuella skador 
och konstaterade några mindre rispor eller rodnader och ett blåmärke på 
Wångblad orsakad av den käpp Guldbrand använt. Guldbrand tog myck-
et illa vid sig av händelsen och menade till sitt försvar att han försökt vinna 
elevernas kärlek, men förgäves. Han begärde att omedelbart få lämna sin be-
fattning som lärare, vilket direktionen inte kunde acceptera.
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Direktionen tillrättavisade både de olydiga eleverna och Guldbrand, som 
brutit mot förbudet att aga eleverna utan att först anmäla detta till direktio-
nen. Man var inte helt emot användandet av aga, men det skulle ske under 
kontrollerade former och inte med för hårda metoder. Innan fysisk kropps-
bestraffning i fortsättningen utmättes skulle detta anmälas till ordföranden 
och hovpredikanten Wijkander (jfr Nyström 1900−1908:308ff, hf V). Lite 
ordning och reda skulle det vara på bestraffningen och vem var mera lämp-
lig kontrollant än kyrkans företrädare. Elevernas olydnad och de utdelade 
kroppsstraffen, var ändå uppseendeväckande och engagerade direktionens 
medlemmar, vilket visar att det inte var en normal situation eller en självklar 
metod. Läraren Guldbrand befann sig onekligen i en svårt läge då elevernas 
lojalitet var starkast gentemot Borg och denne knappast gjorde något för att 
stödja en konkurrerande lärare utan snarare motarbetade honom.

Återgång till det gamla
Förhållandena vid det statliga institutet under Guldbrands ledning hade i 
och med den upptrappade konflikten med några av de äldre eleverna bli-
vit ohållbar. Förutom att Guldbrand ville sluta hade Beken redan tidiga-
re sagt upp sig från sin tjänst. Den senare verkar ha varit tämligen passiv i 
samband med konflikten. Institutet befann sig i akut kris och direktionen 
tvingades inse att den enda lösningen, åtminstone på kort sikt, var att åter 
anställa Borg som föreståndare.

I november 1818 lämnade Borg in en formell ansökan till direktionen 
om att de båda instituten skulle förenas under hans ledning. Guldbrand 
lämnade samtidigt in ett förslag till förändring vid institutet samt att de 
elever som protesterat och varit olydiga skulle skiljas från institutet. Han 
passade även på att kritisera Borgs undervisning och pekade på att under 
de elva år Borg varit föreståndare hade ingen elev fått tillräcklig intellektu-
ell bildning, eller ens blivit utskriven. 

Trots att flera ledamöter i direktionen var mycket tveksamma till att 
återta Borg som föreståndare såg de inte heller Guldbrand som ett alterna-
tiv. Han hade enligt direktionen inte de rätta förutsättningarna för att leda 
verksamheten då han saknade den ”...eftergivenhet, den foglighet, detta 
outtröttliga tålamod, hvarförutan en Lärare för Döfstumme helt och hållet 
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förfelar sitt ändamål” (Nyström 1900−1908:318, hf V). Tankarna går onek-
ligen till Argillanders pedagogiska och inlevelsefulla förhållningssätt till sin 
döva elev Henrich.

I detta uttalande valde man det synsätt Borg alltid intagit till elevern a. 
Guldbrand ägde inte elevernas förtroende utan väckte i stället deras mot-
stånd. En bidragande orsak till detta kan ha varit hans bristande kommuni-
kationsförmåga med eleverna. Hade direktionen funnit ett annat alternati v 
hade de troligen sagt nej till Borgs ansökan. Flera ledamöter uttryckte sitt 
tvivel om att läget skulle förbättras om den förre ledaren återtogs. Ändå 
blev detta deras beslut. Villkoren som ställdes visar att man ändå gick på 
Borgs linje beträffande vad man ville betona i undervisningen. De tre hörn-
pelarna skulle vara yrkesträning, språklig kommunikation och religion. 

Hantverksutbildningen skulle fortsätta att utgöra grunden samtidigt 
som man fastställde en miniminivå av teoretisk kunskap som borde upp-
nås. För de manliga eleverna blev ett av fyra hantverk obligatoriskt: skoma-
keri, skrädderi, snickeri eller smedsyrket. (De förstnämnda yrkena fortsat-
te att vara aktuella under första halvan av 1900-talet.) Det praktiska yrkes-
kunnandet skulle vara av sådan omfattning att eleven kunde utföra arbetet 
på egen hand efter avslutat utbildning. Borg tilläts inte heller utnyttja elev-
ernas arbete i verkstäderna för eget bruk. Därutöver skulle de innan skol-
gången avslutades examineras i kunskaperna om Gud och livet efter detta. 
Av teoretiska kunskaper krävdes dessutom att eleverna kunde förstå skrift 
och skriftligen göra sig förstådda av andra. När inte tal eller teckenspråk 
kunde bli ett allmänt kommunikationsmedel fick skriftspråket bli länken 
mellan den döve och omvärlden. Som redan tidigare beslutats fick eleverna 
nu inte stanna mer än fem år vid institutet (Nyström 1900−1908:318f, hf V). 

I mars 1819 fastställdes kontraktet mellan direktionen och Borg, sta-
tens institut flyttade från centrala Stockholm till Manhem på Djurgården. 
Återigen hade Borg fått kontrollen över institutet. Han var nu enbart fö-
reståndare och lärare. För en fast summa var han ansvarig för ett tjugotal 
elevers undervisning, kost och vård samt för anställning av lärare och öv-
rig personal. Makten låg dock hos direktionen som fastställde reglemen-
tet, beslutade om elevers antagande och frånskiljande samt behöll full kon-
troll över frivilliga bidrag och donationer. I kontraktet poängterades spe-
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ciellt att Borg inte hade något privat institut så länge han var förestånda-
re för det kungliga eller Allmänna institutet (Prawitz 1913:137ff). Den nya 
ordningen blev bättre än direktionen förväntat och någon liknande kon-
flikt som de föregående två årens tycks inte vidare ha förekommit. Efter-
verkningarna av den pedagogiska striden och metoderna för uppfostran 
fortsatte dock en tid, bland annat genom tidningsskriverier.

I tidskriften Anmärkaren från 1820 gick dövläraren Guldbrand till an-
grepp på Borg och beskriver samtidigt sin egen eller snarare Castbergs syn 
på dövas undervisning. För Guldbrand var teckenspråket inget fullvärdigt 
språk då det inte kunde användas för att förstå eller förklara abstrakta be-
grepp. Som exempel tog han Borgs elev Clas Ekmansson. När denne fick 
motta nattvarden ifrågasatte Guldbrand om Ekmansson överhuvud taget 
förstod något av vad religonen innebar då han inte behärskade skriftsprå-
ket. Det var en hård kritik på grund av att kristendomsundervisningen var 
ett krav från filantropin och staten.

Guldbrand anklagade Borg för att i sin tolkning ha fuskat och helt en-
kelt förbättrat Ekmanssons svar. Som rena bluffen betraktade han även den 
examination Borg höll 1818 för att återfå det gamla stödet. Guldbrand avfär-
dar den känslosamma atmosfären ”…den granna musik, de präktiga tal, de 
hjertnypande och rörande deklamationer, hvarmed åhörarna trakterades...” 
(Anmärkaren citerad i Prawitz 1913:538). Allt känns igen från Borgs tredje ex-
amination i börssalen år 1809 och avfärdades av Guldbrand. Den hårdaste 
kritiken mot Borg var dock brister i undervisningen i läsning och skrivning. 
I en artikel i Anmärkaren 1820, efter att Borg återfått ledningen skrev Guld-
brand att det inte fanns någon känd ”döfstumme-lärare” som ansåg att döva 
kunde lära sig religionens abstrakta begrepp enbart genom teckenspråket. 

Det fanns goda skäl för denna kritik. Den mest förödande kritiken rik-
tades mot elevernas bristande kunskaper. Guldbrand menade att Borg var 
en bluffmakare. När eleven Råfelt förhördes fick han frågan vad döden be-
tydde. Han skrev då på tavlan ”slut på lifvet”, ett acceptabelt svar, men 
hur hade detta uppnåtts. Genom att Borg med handalfabetet tecknat varje 
bokstav i meningen. Och när den döve eleven Gottskalk läste en dikt möj-
liggjordes detta, enligt Guldbrand, på grund av att han egentligen inte var 
döv, utan hade hyggliga hörselrester, en slutsats som mycket väl kan vara 
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riktig. Liknande förhållanden sägs ha rått tidigare då dövlärare visade upp 
sina elever. Dövläraren Pereiras mest framstående elev Saboureaux var inte 
helt döv (Andersson 1995:45), något som inte behöver förminska den peda-
gogiska och sociala betydelsen av undervisningen. Däremot visade det att 
framgångar i undervisningen kunde vara svåra att uppnå.

I bedömningen av dövas språkliga kommunikation utgick Guldbrand 
från normaliteten. Det som fattades en ”dövstum” var de hörandes språk 
och tal. Teckenspråket sågs som en ofullständig ersättning och det var få 
som behärskade språket. Guldbrand menade att den mest framkomliga 
vägen för kommunikation mellan döva och hörande skedde genom skrift-
språket. Han angriper även Borgs tanke att kolonisera dövstumma, att 
sammanföra dem på ett ställe där de inte enbart fick utbildning utan även 
sin försörjning. Med tanke på den mängd dövstumma som beräknades fin-
nas i landet var Borgs idé felaktig och ogenomförbar då det skulle inne-
bära att hundratals döva måste underhållas av staten. Även i denna kritik 
måste man ge Guldbrand rätt förutsatt att detta var vad Borg ville göra, 
vilket knappast är en riktig tolkning. Borg kritiseras även för att han inte 
lärt upp någon efterträdare. Institutet riskerade därmed att vid Borgs bort-
gång stå utan kunnig ledning (Prawitz 1913:526−541) en slutsats som ock-
så den visade sig vara förhastad, då både sonen O. E. Borg och en broder 
till P. A. Borg var väl insatta i undervisningen. Senare kom ytterligare en 
son Pär Aron Borg d. y. att ägna sig åt dövundervisning. Guldbrand hade 
onekligen anledning att vara negativ till Borg personligen eftersom en stor 
del av skulden till bråket kunde läggas på Borgs agerande. Han hade lock-
at till sig flera elever och på intet sätt försökt underlätta verksamheten vid 
det statliga institutet. Guldbrand hade till slut tvingats lämna sitt uppdrag. 

Att Castberg och Guldbrand hade ett högre ambitionsmål beträffande 
den teoretiska undervisningen än Borg torde stå klart. De var också mera ra-
tionella än den känslosamme Borg. Utifrån elevernas synpunkt skall dock 
skillnaderna inte överdrivas. Borgs förståelse för teckenspråkets betydelse för 
dövas utveckling och den mycket goda kontakten med eleverna kompense-
rade för andra brister. Samtidigt hade han goda möjligheter att manipule-
ra omgivningen. Elevernas språkutveckling var om man ser det från ett hö-
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rande och talande samhälles sida eftersatt. Den jämförelsen har dock delvis 
fel utgångspunkter. Borg prioriterade helt enkelt dövas språkutveckling uti-
från elevernas egna möjligheter och behov, inte efter hörandes behov. Språk 
torde efterhand ha blivit allt rikare i den teckentalande miljön på Manilla. 

Den viktigaste skillnaden i synsätten mellan de båda lärarna Guldbrand 
och Borg handlar om den roll man tänkte sig för döva. Guldbrand ville se 
en snabbare integrering och spridning av döva i samhället. Borg prioriterade 
dövas gemenskap inom deras egen språkliga och kulturella värld. För döva 
som levde utspridda över landet isolerade från andra i samma situation blev 
vistelsen i den sociala och kulturella gemenskapen vid institutet efterhand 
av allt större betydelse. Inte minst beträffande identitetsarbetet och självför-
ståelsen var det nödvändigt att träffa andra döva. Borg var åtminstone delvis 
klar över detta medan andra menade att eleverna lika gärna kunde bo kvar 
och lära sig ett yrke på hemorten (Jfr Andersson 1995:72ff).

I efterhand kan man säga att dövas gemenskap vid institutet var en för-
utsättning för att de längre fram skulle kunna hävda sina egna intressen. 
Den process som ägde rum och blev allt tydligare mot slutet av 1800-talet 
kan jämföras med ”att komma ut”, att bli något mera synliga, individuella 
problem blev till kollektiva möjligheter (jfr Swain & Cameron 1999:73f ). 

Pär Aron Borgs period − Sammanfattning
 
Diskussionen om etableringen av den första specialskolan för blinda och 
dövas undervisning innehåller flera motstridiga diskurser. Det rådde inte 
någon enighet om ifall det över huvud taget fanns något behov av under-
visning av blinda och döva eller vilken form den skulle ha, med praktisk 
eller teoretisk inriktning. Det förekom också en avgörande skillnad i synen 
mellan blinda och döva och i undervisningsmetoderna. Trots att Pär Aron 
Borg ansåg att det var helt olika fält, trodde han sig kunna klara uppgiften. 
Det var en missbedömning och undervisningen av blinda lades ned efter 
tre – fyra års undervisning och det kom att dröja till mitten av 1840-talet 
innan den återupptogs. Bland annat skylldes detta på en bristande tro på 
att blinda kunde klara av praktiska arbeten. 
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Redan vid sekelskiftet 1800 hade ett par försök gjorts att organisera un-
dervisningen för mindre grupper av fattiga döva barn. Både Bierkén och 
Borg fick ekonomiskt och politiskt stöd från staten. Den senare vann drag-
kampen mellan de två och Bierkén använde aldrig pengarna. Mycket talar 
för att det var Borgs personliga engagemang, hans kontaktnät och förståel-
se för dövas behov som ledde till framgången. Detta karaktärsdrag passade 
väl ihop med hans förmåga att ta tillvara tillfälliga händelser. 

Speciellt beträffande perioden kring etableringen av Institutet för blinda 
och dövstumma har jag givit tillfälliga händelser ett förklaringsvärde utan att 
uppfatta dessa i motsättning till de långa tidsperiodernas betydelse (Foucault 
1993:40). Jag menar att det är alltid är serier av händelser som samverkar.

Trots att det var dövas undervisning Borg i första hand skulle komma 
att ägna sig åt, var det speciellt en tillfällig händelse, mötet med en blind 
kvinna som inspirerade honom och satte processen i rörelse. Charlotta 
Seuerling kom att bli den pådrivande kraften. Eleven var som jag tolkat 
det också ”lärare” (jfr Drakos 1997). Hennes begåvning och lätthet att lära 
dolde de verkliga problem som undervisningen av blinda innebar vid den-
na tid. Ytterligare en inspirationskälla och utmaning fick Borg av teaterfö-
reställningen ”Abbé de l´Epée eller den Döfve och dumbe”.60 Genom den 
fick han sina första insikter om vad som genomförts främst i Frankrike på 
dövundervisningens område och inte minst vilken berömmelse som kun-
de komma en framgångsrik dövlärare till del. 

Redan från början hade Borg klart för sig vad politiker och ledande ak-
törer förväntade sig. Tankarna hade formulerats av den vetenskapliga dis-
kursen under 1700-talet och riktade sig mot funktionshindrades kroppar 
och sinnen vilka genom god uppfostran och undervisning kunde bli nyt-
tiga för samhället.

Genom den konflikt som uppstod mellan styrelsen för institutet och 
Borg och senare den danske dövläraren Castberg ställdes frågan om vad 

60 Mycket talar för att också Borgs båda konkurrenter, Silfverstolpe och Bierkén, 
såg skådespelet som gick på teatrarna i Stockholm åren 1801−1822 (Nyström 
1900−1908 hf II:126f ). Skådespelet finns utgivet på svenska 1993 med ett till-
lägg av Åsa Hammar.
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som borde prioriteras i undervisningen på sin spets, teoretisk undervisning, 
främst språkträning, eller praktisk utbildning. Också synen på hur eleverna 
skulle uppfostras och behandlas skiljde sig nu åt. I mycket var de dock lika 
varandra till exempel beträffande vikten av ordning. Den kollektiva samva-
ron mellan människor förutsatte ordningsregler för uppförande och under-
visningen krävde scheman och indelning av dagen i olika verksamheter. Som 
jag visat använde Borg religionen för att inpränta ett gott uppförande hos 
eleverna vilket var vad samhället krävde. Också de fysiska övningarna och 
måltiderna ingick i disciplineringen av elevernas tankar och kroppar. 

Borg hade efter försöken med att undervisa blinda prioriterat den yr-
kesinriktade utbildningen av döva och därmed själv accepterat den do-
minerande föreställningen bland bidragsgivarna och staten. Borg var en 
god marknadsförare och lyckades få en filantropisk intresserad överklass 
att stödja honom. Också politiskt fick han stöd genom att institutet blev 
en symbol för den nya regimens etablering efter statkuppen och det förlo-
rade kriget 1809. 

Med flytten av verksamheten från centrala Stockholm till Manilla på 
Djurgården år 1812 ville Borg skapa en avskild koloni där han kunde ha bätt-
re uppsikt över eleverna. Och viktigast av allt, det var en plats där de kun-
de utvecklas i en teckentalande kultur. För detta fick han kritik. För elever-
na och den fortsatta språkliga utvecklingen var det sannolikt av godo. Borgs 
förmåga måste nog sägas ligga mera på hans personliga deltagande och enga-
gemang för sina elevers utveckling och trygghet än i hans praktiska skicklig-
het som pedagog. Hans tendens att kvarhålla eleverna under många år fick 
kritik men kan också tolkas som en misstro mot dövas möjligheter att klara 
sig helt på egen hand i samhället och i sina fattiga hemmiljöer. 

Till skillnad från Castberg hade Borg aldrig gjort någon studieresa till 
de specialskolor som kommit betydligt längre, till exempel i Frankrike och 
Tyskland. Därför blev det nödvändigt för honom att själv tänka ut de 
lämpligaste undervisningsmetoderna. Att han själv skulle ha uppfunnit ett 
handalfabete är dock inte riktigt, vilket ibland framförts, snarare ändrade 
han redan befintliga.
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Omsorg och kontroll  
genom utbildning och inspektion

Den tredje historiska brytpunkten som jag tar upp inleds med infö-
randet av hantverksutbildning för vuxna synskadade på 1880-ta-
let och begränsas till blindsaken, diskursen om synskadade/blin-

da fram till och med 1930-talet. Blindsaken kan också förstås med Fou-
caults begrepp ”diskurssamfund”, vilket innebär en acceptans av vad som 
upplevs som sanning (Foucault 1993:28). Ett liknande begrepp är ”tanke-
kollektiv” som innebär att några har en gemensam ”tankestil”, det vill säga 
anser sig ha kunskaper om en specifik företeelse och tänker lika om denna 
företeelse (Fleck 1997:48).61

Vetenskapens och professionernas intervention, omsorg och kontroll 
av personer med funktionsnedsättning och sociala avvikelser blir allt mera 
påtagliga under denna tid och kulminerade i 1930-talets tvångssterilisering 
av främst kvinnor (se t.ex. Runcis 1998), vilket måste ses som den mest ex-
trema kontrollen och disciplineringsåtgärden mot så kallad degenerering, 
bristande moral och sexuella utlevelser. I denna delundersökning intensi-
fieras diskussionen om omsorg, kontroll och den maktordning som inne-
slöt synskadade/blinda i sitt nätverk, i blindsaken. 

Syftet med detta kapitel är att undersöka blindsakens föreställningar 
om blinda som de uttalades i några reseinspektörers berättelser och rap-
porter Men främst handlar kapitlet, så som inspektörerna beskriver det, 
om synskadade och blindas konkreta levnadsförhållanden med fokus på 

61 Ludwig Fleck definierar ”tankekollektiv” som en gemenskap av människor, 
som utbyter idéer och tankar och står i tankemässig växelverkan med varan-
dra”. Dessa personer innehar ett vetande och en gemensam kultur, en ”tanke-
stil” (Fleck 1997:48).

5
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arbets- och försörjningsförmåga. Enskilda aktörer framträder nu mera or-
ganiserat i filantropiska föreningar vilka skapar nya handlingsutrymmen. 

Varken föreställningar eller handlingar är självklara utan bör ses som nå-
got begränsat, tillfälligt, instabilt och beroende av den kontext de verkar 
inom (se Grape 2001:30f). Inspektörernas rapporter och berättelser som lig-
ger till grund för analysen innehåller diskursens och blindsakens huvud-
tankar samt detaljerade beskrivningar av och tankar om synskadades/blin-
das dagliga levnadsvillkor. I berättelserna framkommer även hur synskadade 
själva upplevde sin situation och omgivningens förhållningssätt. Det fanns 
en strävan hos inspektörerna att lyfta fram det ideala och förhoppningarna 
om hur blinda borde leva. Detta kontrasteras dramatiskt med alla problem 
blinda mötte. Interaktionen mellan inspektörerna och synskadade uppfattar 
jag som ett dialektiskt förhållande (jfr Bengtsson 2005), en möjlighet också 
för blinda att klargöra problemen och framföra sina önskningar. Jag ställer 
även frågan om detta fick någon påverkan på diskurskonstruktionen.

För att konstruera ett tal om ett fenomen som blindheten och före-
komsten av blinda måste vi göra oss en föreställning om detta och bearbe-
ta upplevelser och berättelser eller andra fenomen. Få hade, som i dag, när-
mare kännedom om någon blind, döv eller annan person med omfattande 
funktionsnedsättning. Händelser har en plats som begränsar dess framträ-
dande menar Foucault (1993:40). Åtminstone tillfälligt var inspektörerna 
delaktiga i skeendet genom besöken och mötet med blinda och deras an-
höriga i landet. De hade också lång erfarenhet av blindas möjligheter och 
begränsningar, vilket allmänheten saknade.

I föreställningarna om blinda finns tankarna om människors skyldig-
heter och rättigheter som medborgare. Mats Börjesson menar att vi (både 
befolkningen och de politiska partierna) i dag är överens om funktionshin-
drades rätt till speciella åtgärder och resurser. Jag håller med om det, men 
om och hur förändringarna skall genomföras råder det för det mesta oenig-
het. Överenskommelser är diskursiva konstruktioner som vid varje tid kan 
ha tänkts annorlunda. Börjesson betonar att det är först när synskadade/
blinda uppfattas som ett problem och samtidigt anses ha speciella rättighe-
ter och en funktion i samhället de definieras som en särskild kategori (Bör-
jesson 2003:20). Detta är något jag menar ägde rum vid slutet av 1700-ta-
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let genom vetenskapens intresse för funktionshindrade och blev allt tydli-
gare under 1800-talet. Genom kategoriseringar dras individer in i ett dis-
kursivt fält av föreställningar, utsagor och praktiker.

Denna del av avhandlingen är fokuserad på inspektörernas utsagor då 
dessa personer intar en särställning i skeendet (undersökningen) och inte 
minst viktigt, de utgör den förmedlande länken mellan uppdragsgivarna, 
direktionen för förskolan och institutet på Tomteboda och synskadade i 
landet. Huvudkällorna utgörs främst av inspektörernas berättelser och ut-
sagor där också synskadade upplevelser och tankar förmedlades indirekt 
genom inspektörernas rapporter och berättelser. Av central betydelse för 
min analys är således interaktionen mellan inspektörerna och synskadade 
runt om i landet. Även anhörigas och andra utomståendes betydelse trä-
der fram i rapporterna och kan bidra till en vidare kontextuell förståelse. 

Diskursen utgör ramen för vad som kan sägas och göras vilket inte 
innebär att de alltid har en begränsande struktur. Den verkar som ord-
ningsskapande och producerar i praktiken ”förståelse och meningssam-
manhang” (Börjesson 2003:23). Foucaults diskurs och maktbegrepp är ab-
strakta och undflyende och innebär att man inte kan säga att makten till-
hör några speciella agenter, individer eller grupper utan finns i de socia-
la praktikerna (Winther Jörgensen & Philips 2000:20). Hur skall man då 
kunna upptäcka förtryckande maktordningar? Ett svar kan vara: genom att 
se hur makten är spridd och ständigt verkar på samhällets alla nivåer och i 
alla mänskliga relationer. 

Med Foucaults synsätt finns det alltid utrymme för andra diskurser och 
för motstånd. Människor är i grunden fria att protestera och ändra på rådan-
de maktförhållanden. Likafullt kan man se hur människor snärjs in i egna 
och andras föreställningar och i begränsande materiella förhållanden som är 
svåra att komma ur, oavsett om man har full funktionsförmåga eller inte. 
Detta får inte dölja de ojämlika tillgångarna till ekonomiska och sociala re-
surser samt vilka olika handlingsmöjligheter individerna har. Enskilda per-
soner och familjer har tillgång till mer eller mindre av samverkande resurser i 
form av det Bourdieu kallar kapital (se Broady 1991:160ff, Skeggs 2000:20ff)

I detta kapitel binder jag historiskt först samman 1800- och 1900-talen 
med betoning på blindas yrkesutbildning och införandet av hantverksskolor 
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för vuxna blinda. Vidare diskuteras bakgrunden och motiven för inspektio-
nerna, de instruktioner som avgränsade uppdraget samt vilka aktörerna var 
som engagerade sig i den så kallade blindsaken, den speciella diskursen om 
blinda. Jag har valt att introducera två inspektörsrapporter som sammanfat-
tar förhållanden åren 1903 och 1923. De båda rapporterna är skrivna av en 
kvinnlig och en manlig inspektör vilka såg något olika på problemen och 
möjligheterna för synskadade/blinda till förbättrade levnadsvillkor. Avslut-
ningsvis diskuteras de samverkande faktorerna och blindsakens stödformer. 

Blindyrken och försörjning 

Den dominerande frågan under hela den undersökta perioden handlade 
om arbete och självförsörjning. Arbetsförmågan var som framgått något 
som 1700-talets lärda intresserade sig för och beskrev. För Pär Aron Borg 
aktualiserades frågan vid undervisningen av Charlotta Seuerling. Ett vä-
sentligt inslag i denna diskussion berör könsmaktsordningen, arbetsdel-
ningen mellan kvinnor och män och föreställningarna om vad som var 
lämpliga yrken för kvinnor. 

När undervisningen av blinda återupptogs år 1846 vid institutet på Ma-
nilla var det efter en framställan från revisorerna vid institutet samt en 
diskussion i riksdagen 1943–1944 (Prawitz 1913:185ff, Ek 1938, Förhammar 
1991:136). Återigen var blinda och döva förenade under samma ledning nu 
med Ossian Edmund Borg som efterträtt fadern Pär Aron Borg 1839. 

För att få kunskaper om undervisning av blinda gjorde O. E. Borg vå-
ren 1846 en studieresa till blindanstalter i Danmark, Tyskland, Frankrike 
och Belgien, där utvecklingen kommit längre än i Sverige (Prawitz 1913). 
Samma år upprättades ett nytt reglemente för det gemensamma institutet 
med målbeskrivningen att man inte vill ge de unga eleverna en fristad utan 
en plats där de kunde utvecklas till arbetare och kristliga människor (Pra-
witz 1913:191). Synen på eleverna var nu mindre emotionell, samtidigt med 
som förhoppningarna om full självförsörjning tonades ned något. 

År 1876 bad styrelsen för institutet regeringen om att ett särskilt insti-
tut för blindas undervisning och yrkesträning skulle inrättas efter att man 
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insett det olämpliga i att blanda döva och blinda barn då de påverkade var-
andra på ett negativt sätt. Döva drev gäck med blinda som även stördes av 
deras gälla läten (Ek 1938:19). Man anar en oförståelse mellan blinda och 
döva, där döva hade ett övertag. Att den enes funktionsnedsättning skul-
le kunna bidra till ökad förståelse för den andres framgår inte och är kan-
ske inte heller att förvänta. Ledarna uppfattade nu föreningen av skolor för 
blinda och döva som en ”abnormitet” i sig. År 1879 flyttades blindavdel-
ningen från Manillaskolan på Djurgården till tillfälliga lokaler på Nybro-
gatan 1 i Stockholm, med en egen ledning (Ek 1938:32ff). År 1885 beslutade 
riksdagen att ett särskilt institut för blinda skulle skapas på kronolägenhe-
ten Tomteboda. Byggnaden stod färdig 1888.

Svårigheter att få arbete
Möjligheterna att med en utbildning från blindskolan få arbete eller ensam 
starta någon verksamhet för att försörja sig var inte stora. Som ett resultat 
av dessa svårigheter kan man se bildandet av ett arbetskollektiv med ge-
mensam verkstad som några hantverksutbildade män från Manillaskolan 
tog initiativet till 1869. Året därpå bildades Föreningen Arbetshemmet för 
blinda. Ordförande blev den alltid närvarande O. E. Borg. Det var också 
han som skaffade fram pengar till verkstaden genom att låta blindskolans 
sångkör och stråkkvartett göra en turné. Förhållandena vid verkstaden, en 
liten stuga till fastigheten Nybrogatan 36 i Stockholm, var mycket enkla. 
Verkstaden bestod från början av endast ett rum där fem korgmakare ock-
så hade sin bostad (Ek 1938, Olsson 1988). 

Här skall också tanken på att bilda en förening för blinda hantverkare 
ha uppstått. Bland korgmakarna fanns Petter Erland Svensson (1855−1921) 
en ivrig förespråkare för tanken på föreningsbildning. När De blindas För-
ening bildades i april 1889 kom han under flera år att leda föreningen till-
sammans med Gustav Johansson.62

62 Värt att notera är att det var blinda själva som bildade föreningen i april 1889 
och att flera kvinnor deltog varav två, Beda Engelke och Anna Engelke (seen-
de) invaldes i styrelse bestående av fem ledamöter. De övriga var män som ar-
betade som korgmakare (Ek 1938, Olsson 1988).
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Organiseringen av blindundervisningen utformades av 1880 års blind-
utredning, Underdånigt betänkande och förslag till blindundervisningens 
ordnande (1881). De föreslog att utbildningen delades upp i tre delar:

• Förskola för minderåriga barn. 
• Institut för barn i skolåldern.
• Hantverksskola för vuxna blinda. 

Den tredje formen för utbildning avsåg vuxna som förlorat synen vid 
olyckor eller på annat sätt och var i behov av omskolning till lämpligt yrke 
för att kunna försörja sig. Det var i första hand elever från dessa utbild-
ningar inspektörerna besökte på sina resor. Någon gång träffade de även 
synskadade de inte kände till från skolorna.

Hantverksskolor för vuxna män och kvinnor
För vuxna synskadade blev yrkesutbildningen som utredningen föreslog den 
viktigaste förändringen. Nedan redogör jag kort för yrkesutbildning för att 
sedan inrikta mig på inspektörernas berättelser om synskadade/blindas yr-
kesutbildning och försörjningsmöjligheter. För dem som redan haft ett ar-
bete blev det övergripande målet omskolning till ett hantverksyrke. En stor 
del av de blinda inspektörerna besökte hade fått sin utbildning som vuxna 
vid hantverksskolorna. Orsak till att många blev blinda som vuxna var alla 
arbetsolyckor inom industri och bergsbruk. Av den anledningen föreslog ut-
redningen att den första hantverksskolan förlades till Kristinehamn. 

När skolan öppnade för sina första elever hösten 1884 mottogs femton 
män och tre kvinnor. Eleverna skulle vara friska och över 18 år. Längden på 
utbildningen borde vara två år men kom i praktiken att variera från kor-
tare kurser till tre år. Utbildningen var gratis medan kost och logi betalades 
av eleven eller dennes hemkommun (Styrelseprotokoll 1983 AII). Flertalet 
elever kom att bo inackorderade i familjer i Kristinehamn vilket normali-
serade deras tillvaro och integrerade dem i samhället. Detta var något rek-
torn vid Tomteboda Gustaf Ek menade var betydelsefullt och skriver att: 
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…umgänget utanför skolan var av största betydelse för de blin-
das utveckling och därav beroende arbetsmöjligheter […] Sam-
varon med andra ger de blinda rika tillfällen att motverka en 
tyngande och förlamande isolering (Ek 1938:51). 

De dominerande yrkena som lärdes ut vid hantverksskolan var borstbin-
deri och korgmakeri, de klassiska blindyrkena i Sverige och andra länder. 
Även tillverkning av mattor med mera förekom. Några timmar i veckan 
ägnades åt läsning och skrivning av punktskrift samt sång (Ek 1938:49ff). 
Både män och kvinnor lärde sig ett eller ibland båda yrkena vid hantverks-
skolan och provade även på andra arbeten. Konkurrensen om platserna var 
tidvis stor. Ansökan om inträde gjordes på speciella formulär med bifogan-
de av ekonomisk ansvarsförbindelse. En vanlig garant var fattigvårdsstyrel-
sen vilket visar de sökandes brist på egna ekonomiska tillgångar. Andra ga-
ranter var företag som betalade för sina skadade arbetares omskolning. Ett 
exempel är Aktiebolaget Gellivare Malmfält som ansökte om inträde för 
Karl som blivit blind vid bergssprängning i Malmberget, vilket beviljades 
(Styrelseprotokoll 1899 A II).

Fram till 1905 hade åttioåtta kvinnor utbildats vid skolan i Kristine-
hamn därefter mottogs enbart män (Ek 1938:55). Till hantverksskolan i 
Kristinehamn kom i stället blinda manliga elever som gått färdigt utbild-
ningen vid institutet på Tomteboda för att få fördjupade yrkeskunskaper. 
Kvinnorna hänvisades till Hantverksskolan för blinda kvinnor i Uppsala. 
Den hade startat samma höst som hantverksskolan i Kristinehamn. Ini-
tiativtagare var fröken Anna Wikström (1854−1919) som med egna medel 
grundade skolan. Den förlades till Uppsala som hon ansåg vara en lämpli-
gare plats för kvinnor än storstaden Stockholm, där hon själv bodde. An-
talet elever varierade från de första årens fem till som mest tjugotre elever. 
Tillsammans hade sjuhundraåttionio kvinnor fått någon utbildning och 
skydd vid hantverksskolan innan den lades ned 1935 och verksamheten 
flyttades till Växjö (Ek 1938:69). 

Hantverksskolan i Uppsala fick en annan karaktär än i Kristinehamn 
och hade även som syfte att vara ett skyddshem för kvinnor, eftersom de 
ansågs vara mera utsatta än män. Även om Anna Wikström inte själv sköt-
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te den dagliga verksamheten ser jag henne som en beskyddande moder, 
som tog aktiv omsorg om varje elevs bästa och höll kvar kontakten ge-
nom brevväxling sedan de flyttat från skolan. Blinda kvinnors yrkesutbild-
ning var inte lika självklar som männens som ansågs vara familjeförsörjare. 
Den religiöst och humanitärt intresserade fröken Wikström ansåg dock att 
blinda kvinnor behövde andlig och intellektuell stimulans. Undervisningen 
blev efterhand ändå allt mera praktiskt inriktad och kvinnorna fick förutom 
handarbeten även lära sig borstbinderi, rotting- och korgarbeten. Likt män-
nen kunde de på så sätt förtjäna sitt uppehälle eller i alla fall bidra till sin 
egen försörjning (Ek 1938:62ff). Att synen på arbete skilde sig mellan kvinn-
liga och manliga arbeten var inget specifikt för utbildningen av blinda men 
kom att bli föremål för livliga diskussioner inom blindsaken. Rektorn vid 
Tomteboda, Gustav Ek, beskriver då han på 1930-talet blickar tillbaka, skill-
naderna i synen på vuxna män och kvinnors arbete och utbildning:

 
Vid inträdande (i vuxen ålder) blindhet kommer männen del-
vis i en annan belägenhet än kvinnorna. De förra kunna ej fort-
sätta med några av sina vanliga arbeten, under det att kvinnorna 
vore i tillfälle att arbeta med en del husliga sysslor ävensom utfö-
ra enklare förut inlärda handarbeten. Männen, vilka många vore 
familjeförsörjare, måste genast försöka erhålla arbetsmöjligheter 
och fördenskull lämplig utbildning (Ek 1938:68). 

Kvinnor ansågs ha en fördel av att redan vara inövade i arbeten som kun-
de utföras även när de blev blinda. Också detta säger en del om synen på 
kvinnors arbete i hemmen. Samtidigt komplicerades den traditionella sy-
nen på arbetsfördelningen efter kön av blindheten. Mannen ansågs vara fa-
miljeförsörjare och måste vid blindhet snarast möjligt omskolas. Samtidigt 
medförde blindheten en förändrad syn också på kvinnans roll i samhället. 
Var hon gift var hon vanligen försörjd och kunde fortsätta att sköta hem-
met. För unga och ogifta blinda kvinnor var situationen annorlunda, de 
ansågs själva böra bidra till sin försörjning genom arbete. Samtidigt inne-
bar samhällets syn på kvinnorna att de hade svårare komma in på arbets-
marknaden än männen, speciellt om de hade någon funktionsnedsättning. 
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Föreställningar om blindhet
En av de samverkande intersektionella faktorerna som inte går att bortse 
från och som jag vill diskutera och tydliggöra innan vi fördjupar oss i in-
spektörernas rapporter, är funktionsnedsättningen i sig, den totala frånva-
ron av visuell förmåga eller olika grader av nedsatt syn. Skillnaderna mel-
lan dessa förhållanden kan vara av stor betydelse för levnadsförhållandena. 

Ett flertal beteckningar förekommer i inspektörernas rapporter vilka 
också påverkade föreställningarna om synskadade/blinda och därmed även 
förhållningssättet och handlingsberedskapen. I likhet med flera andra han-
dikappforskare ser jag kategoriseringar av funktionsnedsättning som en in-
tersektionell dimension (se Grönvik & Söder 2008:17ff).

Forskning och åtgärder inriktade på individuella funktionsnedsätt-
ningar har betecknats som den individuella modellen eller den medicin-
ska modellen och kritiserats för avsaknaden av social och kulturell förstå-
else vilket ökat stigmatiseringen. Kritiken har varit motiverad men jag ser 
ingen anledning att förstärka motsättningen. Rehabilitering och habilite-
ring är nödvändiga. Flera perspektiv tillsammans skapar förhoppningsvis 
ökade kunskaper och förståelse. Att konstatera att någon är synskadad be-
höver inte innebära att problemen förläggs till den synskadade individen. 
Och för den seende räcker det inte med att blunda för att förstå vad det 
innebär att inte se. Det krävs en anpassning av samhället och ett förändrat 
bemötande genom ökade kunskaper.

Beteckningen blind som det används i källmaterialet skall uppfattas 
som ett samlande begrepp och kategorisering. Den innefattar allt från to-
tal blindhet från födelsen till olika grader av synnedsättning som påtag-
ligt inverkar på synskadades livsvärld och levnadsförhållanden och på om-
världens uppfattning. Vi rör oss över vida variationer av nedsatt synförmå-
ga och olika konsekvenser för det dagliga livet, vilket jag vill betona. Blind 
blir därmed en problematisk kategorisering då den främst förknippats med 
fullständigt frånvaro och bortfall av visuell förmåga och ofta även ”andligt 
mörker” (se t.ex. Anna Didoff rapport 1923). Det leder till en jämförelse 
mellan seende och blindhet vilket för tankarna till normaliteten, det som 
är vanligt förekommande och därmed också till en felaktig tolkning och 
till missförstånd. Den som aldrig har sett kan varseblivningsmässigt inte 
uppleva att hon lever i mörker (Karlsson 1999:123).
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Definitionen av nedsatt synförmåga och blindhet som man såg det un-
der 1900-talets första årtionden kan klargöras med Ernst Forsmarks, läka-
re vid Tomteboda, beskrivning. Han menade att det vid blindskolan fanns: 

…fullständigt blinda och sådana, som sakna ledsyn och sålunda 
äro praktiskt taget blinda […] (samt många som) se att röra sig 
obehindrat, och till och med ett litet fåtal, som kunna hjälpligt 
läsa vanlig skrift tätt framför ögat (Forsmark 1938:158). 

Blindskolan var till för alla dessa, vilket även utredningen 1881 ansåg. Där-
med blev också elever med ledsyn och relativt god synförmåga kategorise-
rade som blinda. Man hade en pragmatisk inställning till definitioner som 
utgick från att elever som inte kunde se att läsa eller med största möda kla-
rar detta var i behov av specialundervisning. Ämnesläraren vid Tomteboda 
O. J. Nygren skriver i en artikel i Tidskriften Snöfrid att:

Vanligen menas med blindhet en sådan människa, som inte ser 
något alls, således en, som är stenblind. Ur undervisningssyn-
punkt är den blind, som låt oss säga inte kan läsa, vad som skri-
ves på svarta tavlan, om han sitter på främsta bänken i skolan... 
(Nygren 1934).

Vid blindskolorna tillämpades inte alltid en exakt definition utan man ut-
gick från praktiken och elevernas behov av stöd. Kunde eleven inte räkna 
en hands fingrar på fem, sex meters avstånd ansågs hon som blind och hade 
rätt till speciell undervisning. Nygren var också en av dem som kommente-
rade arvsfrågan. Han ansåg att begåvningen var mycket ojämn bland elever-
na delvid beroende på arvsorsaker, ”en allmän degeneration” (Nygren 1934). 

När inspektörerna skriver att någon är helt ”blind från barndomen” el-
ler ”fullständigt blind från fem års ålder” tolkar jag det som att personen 
inte har några synrester eller har haft några synupplevelser som de minns 
något av och är därmed utan visuell förmåga eller visuella minnen. Dessa 
som från födelsen eller första barnaåren är blinda utgör en mindre del av 
alla synskadade.
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För många inträffade blindheten som en gradvis försämring av synen. 
Detta utgjorde ytterligare ett tolkningsproblem för omgivningen.63 Axel 
(född 1875) miste synen på ena ögat av en olyckshändelse i tidiga år. Han 
hade kunnat försörja sig som jordbruksarbetare tills han fick en näthin-
neavlossning på andra ögat och blev helt blind (Thurén, berättelse 1904). 
Ett annat exempel var Maria (född 1875) som miste synförmågan på höger 
öga vid tretton års ålder efter slutad skolgång. Hon läkarbehandlades för 
en ”tårfistel” varefter hon fick ”ansiktsros”,64 vilket ledde till ”fullständig 
blindhet” på båda ögonen (Thurén, berättelse 1904).

Hur skulle individen betraktas, som blind, synsvag eller seende? Sara 
(född 1873) började bli blind vid sexton års ålder, då synen långsamt avtog. 
Vid tjugosex års ålder var hon helt blind. Hon hade inte för avsikt att gå i 
någon blindskola och hennes föräldrar tyckte det var ”alldeles överflödigt”. 
En brevväxling med arbetsläraren Nils Nihlén i Kristinehamn fick dock fa-
miljen att ändra sig och Sara gick en kurs vid hantverksskolan i Uppsala, 
vilket hon i säger sig ha uppskattat. Inspektören skriver att Sara bodde hos 
sina åldriga föräldrar som var ”burget folk” och hade undantag (Höglund, 
berättelse 1915). Hon behövde knappast arbeta för sin försörjning så länge 
föräldrarna levde.

Det inträffade även att synen kunde vara dålig under vissa förhållan-
den. Hit hör till exempel nattblindhet. Elin (född 1886) var både ”svagsynt 
och hönsblind”, det ord för nattblindhet inspektören använder. Hon hade 
haft scharlakansfeber vid fem års ålder vilket också gjort henne lomhörd 
(svag hörsel). Trots sin synnedsättning kunde hon i fullt dagsljus läsa van-
lig skrift (Thurén, rapport 1927−1928). När synnedsättningen sker gradvis 
och vid vuxen ålder uppstår frågan när man själv identifierar sig med an-
dra blinda och därmed har behov av utbildning och stöd från samhället. 

Det kan verka som att inspektörerna var ospecifika i sina definitioner. 
Vad innebär det att vara ”halvblind från födseln” eller att ha från ”födseln 

63 Om denna erfarenhet har till exempel litteraturvetaren Tore Wretö (1996) be-
rättat i boken En annorlunda värld. Han drabbades under några år i början av 
1990-talet av ett flertal näthinneavlossningar med allt mer försämrad synför-
måga och slutligen total blindhet. 

64 Tårfistel innebar infektion av bakterier i tårkanalen (Nordisk familjebok 1800-
tals upplagan, sid 613-614).
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svaga ögon”? Trots dessa varierande beskrivningar är det sannolikt att de 
själva hade en god uppfattning av elevernas visuella förmåga genom den 
långvariga och direkta kontakten vid undervisningen. Svårare var det för 
en okunnig allmänhet. 

Rapporternas beteckningar kan jämföras med de anteckningar präster-
na gjorde i husförhörslängderna vilka utgjorde underlaget för Tabellverket/
Statistiska Centralbyråns statistik över blinda. Prästernas beteckningar var 
i huvudsak de bland befolkningen mest förekommande. Dessa återfinns 
också hos inspektörerna,65 med den skillnaden att dessa mycket väl kände 
till de svårigheter olika grader av nedsatt synförmåga innebar.

Misstro mot vuxna blinda
Inspektörerna ger ett flertal olika definitioner på nedsatt synförmåga vilket 
gör det svårt att avgöra problemens omfattning. En välutbildad person som 
blev blind vid sekelskiftet 1900 var Karl. Han studerade till ingenjör när han 
blev blind och fick då avbryta studierna. Också för honom erbjöds den tradi-
tionella hantverksutbildningen och han lärde sig korgmakeri och senare att 
binda borstar. Han bodde hos sin åldriga moder i ett hus med två rum och 
kök plus en verkstad. ”De hafva det mycket trevligt och synes reda sig bra” 
skriver Ernst Westbom, den förste inspektören, i sin berättelse (1903). 

Vad det innebar att tvingas ge upp sina framtidsplaner och bo kvar hos 
föräldrarna får vi inte veta. Det viktiga för inspektören och blindsaken var 
att Karl hade det hyggligt och kunde försörja sig själv efter omskolningen. 
Karl tycks också ha anpassat sig och identifierade sig med andra blinda och 
var mycket intresserad av blindas förhållanden, inte enbart sin egen situa-
tion. I detta förhållningssätt finner vi grunden till de gemensamma stävan-
dena bland blinda och andra funktionshindrade att bilda egna organisatio-
ner och bedriva politik för bättre levnadsvillkor.

Olika grader och former av synnedsättning var svåra att förstå och rätt 
tolka för omgivningen. Karl Gustav (född 1878) var industriarbetare när 
hans syn försvagades och han sökte in på hantverksskolan i Kristinehamn 
där han lärde sig borstbinderi. Ett problem för honom var att synen ”fort-
farande är avsevärd, och vanskligheten för andra att avgöra hur mycket han 

65 Dessa uppgifter återfinns i husförhörslängderna och i Tabellverket/Statistiska 
Centralbyrån återkommande redovisningar av befolkningen.
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ser har för honom blivit det obehagligaste momentet” (Höglund, berättel-
se 1915). Omgivningen trodde enligt inspektörerna att han simulerade för 
att få fattigvårdsunderstöd. 

Det inträffade även att elever blev utskrivna från blindskolan på grund 
av god syn. Frida (född 1895) hade varit elev vid blindinstitutet mellan 
1908−1912 men blev sedan utskriven då hon såg bra. Tidvis arbetade hon 
som tjänarinna. Inspektören Hjalmar Höglund hade henne ändå med på 
sin lista och gjorde ett besök 1915, okunnig om hennes synförmåga. Han 
fick använda en hel dag för att besöka hennes avsides belägna hem, vilket 
han ångrar. Hon såg för bra för att få ett besök.

Höglund var själv synskadad och förstod den speciella problematiken. 
Han skriver att Frida intar ett ”mellanläge mellan blind och seende, och 
det läget har sina särskilda avigsidor” (Höglund, rapport 1915). Inspektören 
uppfattade att hon själv ansåg sig tillhöra de blinda. Även hennes omgiv-
ning uppfattade Frida som blind och hon kallades för ”Blinda Frida. Hen-
nes synnedsättning betraktades dock av andra främst som nedsatt arbets-
förmåga och grannarna menade att hon bara kunde få ”sekunda tjänster” 
enligt vad inspektören hörde berättas (Höglund, berättelse 1915). Sådana 
arbeten avsåg mindre lönande tjänster. 

Begreppet ledsyn är betydelsefullt och väcker liknande frågor som ovan. 
Det innebär att en person kan ”vägleda sig” hyggligt, vilket betyder att hon 
kunde förflytta sig själv mer eller mindre utan hjälp av andra. Också ledsy-
nen varierar och blir föremål för gradering. Anna (född 1865) föddes med 
svaga ögon på grund av inflammation. Hon hade dock ”god ledsyn” en-
ligt inspektören. Att betecknas som ”halfblind” torde betyda att ledsynen 
är tämligen god. Ivar född 1879 blev halvblind vid sex månaders ålder och 
kunde 1903 ”vägleda sig”. Albert (född 1899) hade fått utbildning till borst-
bindare. Han hade alltid haft ”svaga ögon men har mycket god ledsyn och 
står på gränsen till de seende” skriver inspektören Oscar Thurén (berättel-
se 1927−1928). 

Blindsakens aktörer och inspektörernas uppdrag
Efter att ha klargjort något av komplexiteten i hur man definierade och be-
tecknade personer med nedsatt synförmåga och blindhet tar jag i detta av-
snitt upp själva uppdraget och aktörerna bakom detta. Tanken på att under-
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söka (inspektera) hur före detta elever från blindskolorna klarade sin försörj-
ning fanns redan i Betänkande om blindundervisningen 1881. Där uppmärk-
sammades att besök hade företagits hos före detta elever vid blindanstalten 
i Sachsen, för att utröna ”deras ställning och behof” (Betänkande 1881:10). 
En av de pådrivande i Sverige för denna tanke var O. E. Borg. I samband 
med firandet av blindundervisningens sjuttiofemårsjubileum 1883 föreslog 
Borg att en förening för blindas väl bildades i landet. Uppgiften skulle vara 
att ”… söka skaffa noggranna uppgifter” (Westbom, rapport 1908−1909) 
om blinda, något som kan tolkas som ett första förslag till inspektörsverk-
samhet. Borg föreslog att föreningen skulle uppmuntra blinda till skolgång 
och stödja äldre i deras självverksamhet genom att bidra med verktyg, ar-
betsmaterial och försäljning av tillverkade produkter med mera. Förslaget 
kan ses som en tidig programförklaring där Borg ringade in några centra-
la problem som skulle komma att bli bestående. Frågan hade även kommit 
upp vid Fjärde Nordiska Abnormskolemötet i Köpenhamn år 1898. 

Direktionen för förskolan och blindinstitutet på Tomteboda administre-
rade inspektionerna med rektor Gustav Åstrand som handläggare. Hur in-
spektörernas uppdrag skulle genomföras hade formulerats i det förordnande 
de första inspektörerna fick av direktionen inför sina resor. Det övergripan-
det målet var att undersöka blindas ”… ställning samt bistå dem med råd i 
deras strävanden för självförsörjning” (Instruktion till Westbom 1903). Upp-
giften var tydlig, att ta reda på hur blinda klarade av att försörja sig och un-
dersöka vilka behov av råd och stöd de hade. Diskursens centrala och åter-
kommande tema (knutpunkt) var främst frågan om självförsörjning, något 
som var alla arbetsdugliga medborgares plikt. Att ställa samma moraliska 
krav på blinda som på andra kan betraktas som försök till normalisering.

Den detaljerade skriftliga instruktionen visar att uppdraget var mycket 
omfattande och innebar att inspektören trängde djupt in i människors en-
skilda liv och integritet. Man ville veta allt om den blindes ekonomi samt 
dennes sociala, kulturella och moraliska uppförande i samhället. Vad man 
förväntade sig av inspektörerna sammanfattas enligt följande. Inspektören 
skulle på sin resa besöka:
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…f.d. elever vid blindskolorna samt sådana som af direktionen 
eller någon af blindföreningarna erhållit understöd. […] Vid 
dessa besök bör han sorgfälligt undersöka de blindas behof och 
ställning, hurudana deras bostäder och verkstäder äro, huruda-
na möjligheterna äro för dem att i parti eller minut afsätta sina 
arbetsprodukter och om de kunna helt och hållet eller delvis för-
sörja sig med sitt arbete. […] meddela de blinda råd såväl beträf-
fande verktyg och arbetsmetoder som rörande försäljningen af 
deras arbete (Instruktion till Thurén 1904). 

De skulle när så ansågs lämpligt se till att den blinde kunde flytta till plat-
ser som lämpade sig bättre för försörjningen. Åtskilliga kvinnor ansågs be-
höva komma tillsammans i kolonier, hem för ett mindre antal blinda. En 
viktig del av arbetet var att ordna stöd genom kontakter med ledande per-
soner i socknen som kunde ”…ha intresse för blinda och blifva dem till 
gagn vid deras arbete att försörja sig ”(Instruktion till Thurén 1904). In-
spektörerna bör försöka träffa avtal med affärsmän och affärer som kan ta 
emot produkter för försäljning. 

Efter inspektionens genomförande skulle inspektören rapportera till 
direktionen vilka blinda som besökts. De skulle göra en förteckning med 
uppgifter om ålder, hemort, utbildning, yrke, ekonomisk ställning, ärvd 
förmögenhet, bidrag från kommun och enskilda, ungefärliga levnadskost-
nader för år och årsinkomst, eventuella lyten utom blindhet med mera. 
Dessutom borde de meddela direktionen sina allmänna iakttagelser som 
kunde vara till hjälp i blindas själverksamhet. Resplanen bestämde in-
spektören själv utifrån direktionens angivna gränser. Uppdragsgivaren vil-
le dock ha hög kvalitet före kvantitet och skriver att det är viktigare att 
göra en ”noggrann undersökning och resultatbringande verksamhet” än 
att många blinda besöktes (Instruktion till Thuréns 1904). Inspektörerna 
fick noggranna anvisningar och samtidigt frihet att själva utforma resorna 
och avgöra vad som behövdes i form av stöd till synskadade.

Sammanhanget inspektörerna verkade inom var abnormsaken och speci-
fikt blindsaken. Med ett begrepp från Foucault skulle blindsaken även kun-
na betecknas som ett ”diskurssamfund” vilket innebär att människor an-
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passar sig mer eller mindre till förekommande diskurser (Foucault 1993:28). 
Uppdraget och instruktionen att besöka synskadade i landet hade inte kom-
mit till av en slump utan var resultatet av en historisk erfarenhet och ett be-
stämt sätt att tänka om synskadade inom en växande profession av aktö-
rer. Blindsaken innefattade; entreprenörer, lärare, rektorer, styrelseledamöter, 
politiker, filantroper och filantropiska organisationer, staten och inte minst 
blindas egna organisationer. En högstämd bild av ett möte i De blindas för-
ening i Stockholm i början av 1900-talet ger den synskadade författaren och 
inspektören Hjalmar Höglund i sin bok Lytets börda. Han skriver:

Så knackar ordförandens klubba uppe i katedern, och det blir tyst 
i salen. Han på katedern är också en af dem. På hans bröst glitt-
rar en orden, det vet de alla […]. Han är det, som tagit ledning-
en bland dem och fört dem framåt, och gifvet deras ord ett gehör, 
som de förr aldrig ägt. Han börjar tala; Så har vi åter samlats till 
ett gemensamt möte […] för att rådslå och besluta om för oss vik-
tiga ärenden och framför allt för att utbyta tankar och intryck så 
som vi endast kunna det oss emellan (Höglund 1910:87).

Hjalmar Höglund gav i idealiserad och litterär form uttryck för den star-
ka gemenskapen och stoltheten den egna föreningen skapat med en res-
pekterad ordförande. 

 Till entreprenörerna räknar jag de personer som tog initiativet till och 
drev olika institutioner. Här återfinns Pär Aron Borg och fröken Anna 
Wikström som startade Hantverksskolan för blinda kvinnor i Uppsala med 
flera. Ledarna inom blindskoleområdet, styrelseledamöter och professio-
nella, rektorer och lärare, spelade en betydande roll i det dagliga arbetet. 
En annan grupp med ideologiskt och ekonomiskt inflytande var politiker-
na, vilka i riksdagen diskuterade och möjliggjorde finansiering av större 
insatser inom undervisningsområdet samt godkänna lagar. Med Foucaults 
syn på makt som strukturell kan man betrakta de agerande personerna 
och organisationerna som ett gemensamt ”produktivt nätverk” (Foucault 
1980:119). Genom blinddiskursen kontrollerades blinda och samtidigt pro-
ducerades nya kunskaper. Makten är en diskurs som inte har förtryck som 
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intention men där åtgärder ändå kan tolkas och upplevas som underord-
nande och förtryckande (Winther Jörgensen & Philips 2000:20). 

En central roll i processen hade ledamöterna i direktionen på Tomtebo-
da. Varje deltagare i styrelsen hade möjlighet att utöva viss makt som en-
skilda individer samtidigt som beslut och det instrumentella maktutövan-
det bör uppfattas som något kollektivt, skapat i en kommunikativ inter-
aktion (Lukes 2005) inom blindsakens kontext. Under den undersökta pe-
rioden var det en person som innehade en strategisk och dominerade roll 
som högsta ansvariga tjänsteman. Det var Gustav Åstrand rektor vid Tom-
teboda från 1903−1923 och det var främst honom inspektörerna hade kon-
takt med. Åstrand tog också själv på sig uppdraget som inspektör år 1908, 
han reste då i Bohuslän och Göteborg. Åstrand efterträddes som rektor av 
Gustaf Ek som också han vid fyra tillfällen (1919, 1920, 1921, 1922) inne-
hade inspektörsuppdraget som därigenom blev en integrerad del av verk-
samheten vid blindskolorna. 

De blindas förening (DBF) representerades av dess ordförande direktör 
Alrik Lundberg, vilken deltog i direktionens möten åren 1902−1936. Under 
samma period var han ordförande i DBF. Han efterträddes på båda poster-
na av jur. kand. Ernst Retsler som innehade uppgifterna fram till sin död 
1956. Båda ordförandena var blinda företrädare för blindsaken och tillhör-
de de välutbildade och bättre ställda i samhället (Ek 1938, Georgi 2007). I 
direktionen fanns under åren flera kvinnor bland annat Julia af Burén och 
fröken Gertrud af Klintberg. En betydande roll både ekonomiskt och för 
diskursen om blinda hade de filantropiska föreningarna med sina ledamö-
ter verksamma centralt och lokalt runt om i landet. Verksamheten ökade i 
slutet av 1800-talet och allt flera föreningar bildades med syftet att förbätt-
ra villkoren för funktionshindrade. 

Fröken Anna Wikström var förutom entreprenör även en betydelsefull 
filantrop inom blindsaken. Hon var med om att bilda landets första fören-
ing för stöd till blinda, Föreningen för blindas väl, som tidigare nämnts.66 

66 Föreningen bildades vid ett möte i Lilla Börssalen den 23 februari 1885. O. E. 
Borg höll en föreläsning om blindundervisningens historia. Bland föreläsarna 
fanns även doktor William Moon från England som talade om sin missionsverk-
samhet (Ek 1938:106ff). Moon hade 1839 uppfunnit en blindskrift byggd på sex 
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Bland undertecknarna till det upprop som infördes i tidningarna inför bil-
dandet fanns prinsessan Eugenie och grevinnan Caroline von Rosen, själv 
blind (Ek 1938:106). Initiativtagarna återfinns i huvudsak bland de mest 
välbeställda kvinnorna i landet vilka med forskaren Pieter Vestraetes be-
grepp kan betecknas som ”Dames de Patronesse” (Vestraete 2008:102), det 
vill säga kvinnor i ledande och beslutande ställning inom filantropin.

Prinsessan Eugenie medverkade även i bildandet av stiftelsen Fören-
ingen De Blindas Vänner i Stockholm. Föreningen startade sin verksamhet 
1888 med syfte att skapa ett ålderdomshem för blinda kvinnor. Det pla-
cerades intill Eugeniahemmet i Stockholm. Vid sekelskiftet vistades cirka 
femton personer vid det som döptes till Prinsessan Eugenias Blindhem. Ef-
terhand utökades verksamheten och man stödde blinda ekonomiskt ock-
så på andra platser i landet.

Ytterligare en organisation, Kronprinsessan Margarethas arbetsnämnd för 
de blinda, konstituerades på slottet den tjugoåttonde september 1917. In-
itiativtagaren var denna gång De blindas förenings ordförande direktör Al-
rik Lundberg som i ett brev uppmanade kronprinsessan att ta ledningen 
för en organisation till hjälp för blinda. Lundberg var väl medveten om 
de svåra förhållandena många fattiga blinda levde under vid krigstiden. 
Till styrelseledamöter valdes flera personer redan verksamma inom blind-
saken, till exempel fru Julia af Burén som suttit i styrelsen för direktionen 
på Tomteboda. Flertalet kvinnor titulerades fröknar som Sigrid Barnekow 
och Elin Hök. Bland de få männen i styrelsen återfanns Alrik Lundberg 
och landshövding Mauritz Sahlin, vid denna tid även ordförande i direk-
tionen på Tomteboda. Organisationens stadgar anger dess syften:

Arbetsnämnden har till ändamål att främja de blindas självverk-
samhet, vidga området för densamma och underlätta deras strä-
van efter andlig och materiell förkovran (Ek 1938:124). 

Man ansåg något motsägelsefullt att det förekom ett stort engagemang 
för blindas förhållanden och en viss beundran för deras vilja att arbeta 
(Ek 1938:125). Underskattning och heroisering av funktionshindrade tycks 

upphöjda streck påminnande om det latinska alfabetet (Ljunggren, Verner, ”Vä-
gen till en skrift för blinda” i Brailles Punktskrift 150 år. De blindas tidskrift 3/75). 
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vara beroende av varandra och följas åt. För att sprida verksamheten i lan-
det vände man sig till landshövdingefruarna. Blindarbetet blev en av de-
ras viktigaste uppgifter. Till hjälp i arbetet utsågs så kallade skyddsvänner 
på olika orter som skulle lära känna blinda och vara en länk till organisa-
tionen (Ek 1938:122ff). 

I landshövdingefruarnas engagemang tydliggjordes filantropins klass-
mässiga position ytterligare. I Jämtland bildades en lokal förening 1925. 
Den hade ett trettiotal skyddsvänner spridda i länet. Det var betrodda per-
soner som ”kyrkoherdar, provinsialläkare, jurister, rektorer och folkskollära-
re samt fruar till sådana” (Lundström 2005:70). Beteckningen arbetsnämnd 
skulle kunna peka på att syftet var att hjälpa synskadade till arbete på den 
öppna arbetsmarknaden. Men så långt hade man ännu inte kommit. Tvärt-
om omfattade man en individuell beroendemodell i hur stödet skulle utfor-
mas, byggd på blindas självverksamhet, vilket innebar ensamarbete och hög 
grad av isolering. Det var en form av egenföretagande och entreprenörskap 
utan dagens glans och betydelse. På gott och ont blev många synskadade in-
snärjda i och beroende av den filantropiska välgörenhetens nät. 

Många aktörer återfinns som framgått i flera roller. Till dessa hörde Al-
rik Lundberg vilken som blind företrädare för andra blinda i landet också 
var en verksam filantrop och energisk insamlare av pengar (Ek 1938:120). Lo-
kalt aktiva blinda kunde som ordförande i de lokala blindföreningarna utö-
va inflytande och driva gemensamma frågor. Ett exempel var Hjalmar Wide 
(född 1874), ordförande i Medelpads blindförening (vilken jag återkommer 
till längre fram). Han var en bland inspektörerna omstridd person och tidvis 
även i konflikt med den lokala filantropiska föreningen. Wide tvekade aldrig 
att ge uttryck för sina åsikter i blindsaken. När tidskriften Phosphoros: Tid-
ning för Sveriges blinda år 1928 ställde några frågor till aktiva blinda om vad 
de önskade sig, svarade Wide med att kritisera de organisatoriska bristerna 
och odemokratiska formerna inom blindsakens föreningar.

Inspektörernas bakgrund
De viktigaste aktörerna i detta kapitel är inspektörerna. De som blev utsed-
da till uppdraget av direktionen på Tomteboda var alla utom en verksam-
ma som lärare och rektorer vid blindskolorna, flera i den praktiska utbild-
ningen. Totalt reste tolv inspektörer runt i landet under åren 1903−1923, 
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några län i taget, och besökte blinda. Första året för inspektionsresorna 
1903 var Fredrik Westbom, arbetslärare vid hantverksskolan i Kristine-
hamn åren 1889−1922, ensam inspektör men redan året därpå var två in-
spektörer ute på resor i olika regioner i landet. Förutom Westbom, den fli-
tigaste resenären med elva resor, var även rektor vid samma skola, Oskar 
Thurén inspektör vid två tillfällen, åren 1904 och 1905. 

Bland inspektörerna fanns en synskadad, författaren Hjalmar Höglund 
(1865−1919). Han hade själv som synskadad fått besök av inspektören Fred-
rik Westbom år 1905. Denne fick ett mycket gott intryck av Höglund och 
skrev ett speciellt tillägg om honom i sin rapport. Tre av de tolv inspektö-
rerna var kvinnor. Det var arbetslärarna Hedvig Stenhammar och Ellen Jo-
hansson från Tomteboda och Anna Didoff, lärare i Växjö. Övriga var: Gus-
taf Ek (rektor Tomteboda), O. H. Herman (arbetslärare Tomteboda), Nils 
Nihlén (arbetslärare i Kristinehamn åren 1902−1931), Axel Upmann (ar-
betslärare) och Gustaf Åstrand (rektor Tomteboda.)

Uppdraget att besöka blinda i landet ändrade efterhand beteckning. Be-
greppet reseinspektör användes 1903−1923 då det byttes mot det moderna-
re blindvårdskonsulent och senare till reselärare. Året därpå, 1924, utsågs De 
blindas förenings ordförande och ledamoten i direktionen för skolan på Tom-
teboda jur. kand Ernst Retsler till blindvårdskonsulent, en tjänst han inne-
hade mellan åren 1924−1935. En fast tjänst var något den förste inspektören 
Fredrik Westbom föreslog redan i sin första rapport 1904. År 1934−1935 till-
sattes en speciell konsulent för stöd till blinda kvinnliga hantverkare, Alfhild 
Erlandsson, med uppgift att arbeta speciellt för kvinnornas arbetsmöjlighe-
ter. Därmed gjordes ett medvetet försök att stärka kvinnors arbetsförhållan-
den. Det blev dock en särlösning som gick ut på att förbättra avsättningen 
av traditionella kvinnliga handarbeten. I början av 1940-talet fick Karl Mon-
tan en konsulenttjänst inriktad på att få in blinda arbetare inom industrin. 
Bådas arbete ligger utanför den undersökta tidsperioden som sträcker sig till 
1930 och pekar på en kommande ökad satsning på nya modernare yrken. 

Jag har tidigare ställt frågan om föreställningarna och diskursen kom 
att ändras på grund av inspektörernas möte med landets synskadade/blin-
da och deras konkreta levnadsförhållanden. Hur påverkades inspektörer-
nas uppfattningar om behovet av stöd och åtgärder? Genom resorna fick 
inspektörerna och blindsaken direkt kontakt med före detta elever i deras 
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hem i den materiella och sociala miljö där de levde. De observerade och 
såg med egna ögon hur förhållandena var och lyssnade på blinda, anhöri-
ga och andra personers berättelser. Inspektörerna hade den motsägelseful-
la och dubbla rollen av att vara både kontrollanter och stödjande välgöra-
re. Med det dialektiska synsätt som undersökningen innefattar betraktar 
jag synskadade/blinda som viktiga aktörer med möjlighet att påverka sina 
egna liv och utvecklingen inom blindsaken. De var inte enbart objekt för 
andras föreställningar och åtgärder. 

Inspektörernas resor i landet
Att resa i Sverige var inte alldeles enkelt i början av 1900-talet, det krävde 
både tid och ork av den resande. Med kunskaper och en viss inlevelse kan 
vi föreställa oss hur det kunde vara för synskadade och rörelsehindrade att 
och förflytta sig vid denna tid. I de sammanfattande rapporterna gavs täm-
ligen stort utrymme åt beskrivningarna av vädret, färdsätten, väglaget och 
diverse strapatser, vilket också detta ger kunskaper om förhållandena. Väd-
ret hade stor betydelse för resandet och inspektörerna kommenterar gär-
na detta. O. H. Herman (inspektör år 1909) skriver att han valt att göra en 
kort redo görelse och att undvika ”biomständigheter”, men kan ändå inte 
låta bli att tala om vädret som ”varit exempellöst dåligt […] med mycket 
regn särskilt i Bergslagen…” vilket inverkade på resan (Herman, rapport 
1909). Bättre tur hade Thurén vid resan sommaren 1904 då han hade ”… 
det härligaste väder, en omständighet, hvilken jag måste värdera högt, då 
en stor del af vägen – 971 km. – tillryggalades per velociped” (Thurén, rap-
port 1904). När det blev alltför besvärligt avstod inspektörerna ibland från 
att besöka de mest avlägset boende. 

Viktoria bodde hos sina föräldrar långt inne i skogen, och då 
min skjutskarl ej ville skjutsa i dessa, snart sagdt, obanade vägar 
och jag därtill måste ro öfver en sjö, afstod jag för denna gång 
från besöket… (Westbom, berättelse 1905). 

Alla former av färdsätt fick utnyttjas. När Westbom på sin Norrlandsre-
sa lämnade Sollefteå den 26 juni 1905 åkte han ”bantåg”, ångbåt och häst-
skjuts till Krokfors och tog där in på Gästgiveriet. Följande dag fortsatte 
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han med hästskjuts till Strömsund. Där skaffade han en medhjälpare och 
rodde i ”glödande sol” till Klövern cirka en mil, där han träffade en blind 
kvinna (Westbom, berättelse 1905).

Inspektörerna vandrade till fots, några få som Thurén cyklade långa 
sträckor, de använde skjutssystemet vid gästgiverierna, som var i bruk i 
början av perioden, eller lejde en enskild bonde att köra med häst och vagn 
till de enskilda gårdarna. Westbom skriver om sin resa i Norrland 1905 att 
”det hände att jag fick sitta i skjutskärran nästan hela natten”. Några gång-
er vägrade en bonde att köra med häst och vagn på grund av de dåliga vä-
garna. (Westbom, rapport 1903). Över sjöar och vattendrag kunde de bli 
rodda och längre sträckor över vatten åka reguljära turer med passagerar-
båtar. Det utbyggda järnvägsnätet kom väl till pass till exempel i Skåne el-
ler på Gotland. När bilarna blev vanligare kom även dessa att användas. 
År 1903 kunde Westbom vid den första inspektörsresan åka tåg och ser det 
som så viktigt att han föreslår att direktionen skall ansöka om fribiljetter 
för inspektören hos de stora tågbolagen. Även Thurén utnyttjade olika tåg-
bolag då han reste i Skåne 1905. Han uttrycker dock sin irritation på de 
höga avgifterna han får betala för att få med sin cykel. De ”…betraktade 
velocipeden med oblida ögon…” (Thurén, rapport 1905).

Resornas längd var omfattande och tog flera veckor i anspråk. Genom 
inspektörernas beskrivningar av resorna och heroisering av utstådda stra-
patser tydliggjordes infrastrukturen i landet, vilket kan ses som en del av 
blinddiskursen. Inspektören Oskar Thurén var sommaren 1904 ute i fyrti-
osju dagar och reste nittionio mil. Han besökte eller fick upplysningar om 
sjuttioåtta blinda. Följande sommar var han på resande fot i fyrtiofyra da-
gar och besökte sextiofem blinda i Bohuslän, Halland och Skåne (Thurén, 
rapport 1904, 1905). 

Den första kvinnliga inspektören Hedvig Stenhammar, arbetslärare 
Tomteboda 1904−1929, gjorde en kortare resa och var ute mellan den tolfte 
och trettionde juli 1909. Hon besöker då Jönköping och Kronobergs län. 
Under resan besökte hon trettiotre blinda (Stenhammar, rapport 1909). 
Lärarinnan vid Förskolan för blinda barn i Växjö, Anna Didoff gjorde en 
betydligt mera omfattande resa år 1923 inom Kronobergs län, där hon be-
sökte eller fick upplysningar om cirka etthundra blinda (Didoff, rapport 
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1923). 1911 bröts mönstret med enbart sommarresor och inspektören Nils 
Nihlén startar sin resa i januari. Den kom att omfatta etthundrasextioen 
dagar. Tillsammans tillryggalägger han 10 295 km på järnväg med båt och 
hästskjuts (Nihlén, rapport 1911). Detta år besöktes blinda i Skåne, Hal-
land Södermanland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. 

Innan resorna påbörjades fick inspektörerna adresser från Institutet som 
hade en förteckning över tidigare elever. För att kontrollera så att personer-
na ännu levde och bodde kvar skrev inspektörerna till pastorsexpeditionerna 
med förfrågan om de kände till några blinda i församlingen. Trots dessa för-
beredelser fick inspektören ändå fråga sig fram hos kommunalordföranden, 
klockare, äldre församlingsbor och prästerna innan de kunde finna fram till 
dem de sökte. Osäkerheten om var folk bodde var stor (Stenhammar, rap-
port 1909). Man kan tycka att en person med en påtaglig funktionsnedsätt-
ning som blindhet borde var känd på lokalorten, så var det inte alltid. Fle-
ra tolkningar är möjliga. Antingen var några verkligen okända på grund går-
darnas isolerade läge eller så väl integrerade att de inte direkt identifierades 
som blinda. Det senare påminner om förhållandena beträffande döva på ön 
Martha´s Vineyard (Groce 1985) där kategoriseringen döv inte var det cen-
trala i en persons identitet och hur hon uppfattas av andra.

I det följande avsnittet gör jag en sammanställning av och diskuterar 
två av inspektörernas sammanfattande rapporter, den första från 1903 av 
Fredrik Westbom och den andra från 1923 av Anna Didoff. Jag har valt att 
återge dessa rapporter för att visa hur inspektörerna uppfattade blindas lev-
nadsförhållanden med tjugo års mellanrum. Genom rapporternas innehåll 
och teman kommer vi i direkt kontakt med det som uppfattades som de 
viktigaste aspekterna bland inspektörerna och i blindsaken. Anna Didoff 
rapport återges i något kortare då hon fortfarande 1923 gav uttryck för lik-
nande tankar som Fredrik Westbom med den skillnaden att hon intresse-
rade sig mera för religionen och kvinnornas förhållanden.
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”Huru blinda hafva det i sina hem”  
– Fredrik Westboms inspektionsresa 1923

Sommaren 1903 reste arbetsläraren (yrkesläraren) vid Hantverksskolan för 
Blinda i Kristinehamn, Fredrik Westbom ut på den första inspektionsresan 
för att besöka tidigare elever vid blindskolorna. Resan omfattade Värm-
land, Närke och Västergötland. Westbom kom att bli den flitigast anlitade 
inspektören av alla och besökte blinda under elva år mellan 1903 och 1923. 
Men nu var det 1903 och Westbom startar sin resa från Kristinehamn den 
22 juli. Han reser först genom: 

Värmland öfver Karlstad – Kil –Arvika – samt med båt till Seff-
le; vidare öfver Kil – Daglösen – Filipstad – Nyhyttan – Herr-
hult – Grythyttehed – Kortfors – Karlskoga och Strömstorp.
 Resan fortsatte därefter genom Närke öfver Svartlå till Öre-
bro, därifrån flera utfärder företogos både på järnväg och efter 
häst. Efter att ha kommit till Laxå reser Westbom genom Wäs-
tergötland öfver Finnerödja – Elgarås – Töreboda, därifrån gan-
ska långa åkturer måste företagas till Holma och Undnäs m. 
fl. platser. Färden fortsattes från Töreboda öfver Sköfde – Fal-
köping – Rauten – Särby – Fåglavik och Herrljunga till Bor-
ås; från Borås till Göteborg; från Göteborg öfver Norresund – 
Lagmansholm – Herrljunga – Wara – Sollebrunn – Håkantorp 
– Trollhättan – Wänersborg – Håkanstorp – Lofvene – Lidkö-
ping – Skara – Forshem – öfver Mariestad – Moholm – Laxå 
och Kristinehamn (Westbom, berättelse 1904).

Vilka reaktioner möttes Westbom av bland de besökta? I berättelserna skri-
ver han att han mottogs med ”utrop af glädje, öfverraskning och förvå-
ning”. Något liknande hade inte heller tidigare hänt, att en ”offentlig” per-
son, som en lärare var, i sin uppgift som inspektör, sökte upp blinda för att 
höra hur de hade det och vilka behov av stöd som kunde finnas. Det var en 
ovanlig omsorg som nu visades. Westbom återgav reaktionerna med orden 
”O! är det möjligt att någon bryr sig om oss numera. […] Så roligt att nå-
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gon tänker på oss” (Westbom 1904). Dessa reaktioner återkommer enligt 
andra inspektörer även i fortsättningen. Endast någon sällsynt gång kun-
de någon blind eller anhörig reagera avvisande. Undantaget var Stockholm 
där Westbom åren 1908−1909 möttes av en påtagligt negativ inställning till 
inspektörsrollen av synskadade själva.

Förutom att efter hemkomsten från resan skriva en sammanfattande 
rapport skrev inspektörerna en mer eller mindre utförlig individuell be-
rättelse (småberättelser) med faktauppgifter: namn, födelseår och bostads-
ort för varje person som besöktes. Uppgifter om utbildning vid blindskola 
och hantverksskola anges samt vilket yrke man lärt. Även betyg från blind-
skolorna togs med. 

Beskrivningen av familjeförhållandena, den blindes och familjemed-
lemmarnas moral och skötsamhet uppfattar jag som det mest integritets-
kränkande i kontrollen som utfördes av inspektörerna. Andra uppgifter 
återfinns också i dagens statistik över boendet, om man bodde hos föräld-
rar, eller andra anhöriga inklusive deras yrke. Innehav av egen bostad och 
bostadens standard samt tillgång till egen verkstad eller arbetsutrymme var 
viktiga uppgifter. Civilstånd och egna barn var andra återkommande upp-
gifter. Orsaken till synskadan, när i livet den uppstod och eventuell be-
handling av läkare samt resultat finns ofta med i berättelserna. I en del fall, 
när synskadan inträffat senare i livet, tecknades en utförlig bakgrund med 
uppgifter om förhållandena från tiden före synskadan. Inkomster av arbete 
och ekonomiskt stöd från kommun eller andra bidragsgivare, i första hand 
stödorganisationerna, redovisades så gott det gick, då det var svårbekräfta-
de uppgifter vilka inte alltid kunde kontrolleras. 

Synen på män och kvinnor
Westbom vill naturligtvis ha svar på vad yrkesutbildningen hade fått för 
betydelse för försörjningen. Det han genast noterade var de stora skillna-
derna i försörjningsgrad mellan olika blinda hantverkare, framför allt mel-
lan kvinnor och män. Kvinnorna hade stora svårigheter att försörja sig på 
inlärda handarbeten och hantverk som borstbinderi och korgmakeri, även 
om de senare yrkena gav något mera inkomster. Flera faktorer medverkade 
till detta enligt inspektören:
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De som lärt ett yrke och hafva någon energi, samt någon hjälp 
i hemmet, d. v. s. någon, som hjälpt dem att upprätta och ord-
na för arbetet eller hjälpt dem med försäljningen af deras arbets-
produkter o. d. i allmänhet reda sig någorlunda bra, då däremot 
andra mindre tilltagsna eller utan sådan hjälp, hafva det betyd-
ligt sämre (Westbom, rapport 1904)

Egen förmåga och anhörigas stöd är ett återkommande tema i rapporterna. 
Livsvillkoren präglades i berättelserna av stora skillnader under hela den stu-
derade perioden beroende på samverkande faktorer, vilka påverkade försörj-
ningsmöjligheterna och levnadsstandarden. Att yrkesläraren Westbom be-
tonar vikten av yrkesutbildning är inte förvånande. Det räcker dock inte 
med enbart yrkesutbildning enligt inspektören, individens egen förmåga, 
här innefattad i begreppet energi, och stödet från anhöriga sågs som avgö-
rande faktorer för hur man lyckades med försörjningen. En blandning av re-
surser som tillgången till kapital i form av ekonomiska, sociala och kulturel-
la resurser var avgörande faktorer för levnadsförhållandena och den respekt 
man möttes av i samhället (Bourdieu 1987, Skeggs 2000:20ff) 

Skillnaderna i underordningen mellan män och kvinnor på grund av 
kön framkommer tydligt främst beträffande försörjningsförmågan. Det 
funktionella i den traditionella arbetsdelningen i manliga och kvinnliga 
arbeten ifrågasätts dock av Westbom och andra inspektörer. Svårigheterna 
för kvinnor att försörja sig på kvinnliga arbetsuppgifter talade emot en tra-
ditionell uppdelning mellan könen och påverkade synen på lämplig yrkes-
utbildningen och yrken för kvinnorna. De ogifta blinda kvinnorna hade 
som mannen skyldighet att försörja sig själv om de inte var ekonomiskt 
oberoende. Frågan var hur detta skulle gå till.

För att underlätta försörjningsförmågan måste gränsen mellan manlig a 
och kvinnliga arbeten överskridas. Westbom menar därför att de i huvud-
sak manliga yrkena korgmakeri och borstbinderi var lämpliga även för 
blinda kvinnor. De handarbeten, till exempel virkning eller stickning, som 
kvinnorna vanligtvis fick lära sig under utbildningen var inget man kun-
de leva på hur mycket man än arbetade. Han ser det därför som ett fel-
aktigt val av arbete, mera till för sysselsättning än arbetsinkomst. Hans 
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bedömning grundas även på de faror som kunde drabba kvinnorna eller 
”flickorna” vilka lätt ”…dukade under och blef nervös genom detta ständi-
g a tänkande på arbetet, hvilket den seende slipper ifrån” (Westbom, rap-
port 1904). Att blinda, både kvinnor och män lättare än seende hamnade i 
grubblerier verkar ha varit en realitet men också en återkommande tanke-
figur bland inspektörerna och i blinddiskursen. 

Behov av skydd för blinda kvinnor
Blinda kvinnor sågs som ett speciellt problem på grund av att de ansågs 
vara mera utsatta i ett samhälle dominerat av männen. De mest skyddslö-
sa var kvinnor som levde under fattiga förhållanden utan ordentliga hem. 
Westbom skriver att:

Mitt hjärta röres till innerligt medlidande och deltagande för 
de flickor, som sakna hem eller halva dåliga sådana. Präktiga 
och dugliga flickor skola långsamt täras bort i brist på vård eller 
hjälp (Westbom, rapport 1904). 

Inspektören ger här uttryck för sitt medlidande men nöjer sig inte med 
detta. Han föreslår i sin rapport till direktionen att speciella hem inrättas 
för blinda flickor. Detta var något åtskilliga kvinnor själva kunde tänka sig 
enligt Westbom, vilket kom till uttryck genom ord som ”O, hvilken lycka 
för oss, om något sådant kunde hända” (Westbom, rapport 1904). Skydds-
tanken framträder ibland starkare än önskan om att kvinnorna skall kunna 
leva på sina arbetsinkomster. I rapporten beskrev Westbom några enskilda 
exempel på behovet av alternativa hem i form av arbetshem och kolonier 
bestående av ett mindre antal kvinnor. Signe som bodde hos sina föräld-
rar var i behov av ett bättre hem. Hennes situation beskrevs av en handla-
re som kände till hennes förhållanden. Signe bodde: 

… långt inne i en skog, och då min skjutskarl ej ville skjutsa i 
dessa snart sagt, obanade vägar och jag därtill måste ro över en sjö, 
anstod jag för denna gång från besöket och fick istället en redo-
görelse af en handlare i närheten, huvars blinda dotter varit skol-
kamrat med ovannämnda Signe (Westbom, berättelse 1904).
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Handlaren berättade för Westbom att Signe bodde hos sina fattiga föräld-
rar som var torpare. De hade många barn och ett ”eländigt hem.” De klä-
der Signe fått på skolan användes av syskonen. Det isolerade torpet gjorde 
att flickan inte träffade andra människor utan levde isolerad. Där förekom 
både smuts och ohyra som gjorde hennes ”lif odrägligt” (Westbom, berät-
telse 1904). Sådana förhållanden inom familjen väckte inspektörernas med-
lidande men var svåra att göra något åt. Att inspektören inte alltid träffade 
den synskadade var inte helt ovanligt, orsakerna var flera. I exemplet ovan är 
det avståndet och det dåliga väglaget som utgör hindret. I andra exempel är 
den synskadade av någon anledning inte hemma. Detta hindrade dock inte 
inspektören från att skaffa sig så noggranna uppgifter som möjligt genom att 
fråga andra personer med någon kännedom om förhållandena. På dessa an-
drahandsuppgifter sammanställdes åtskilliga beskrivningar av förhållandena. 

Ytterligare ett exempel på behovet av speciella hem handlar om Ma-
ria, som efter hemkomsten från blindskolan 1890, tycks ha haft det hygg-
ligt i sin familj. Så inträffade något som ändrade allt. Först dog modern 
och efter en tid gifte fadern om sig. Den nya hustrun accepterade inte Ma-
ria utan körde ”ögonblickligen den arma flickan på dörren utan mat eller 
något annat, med utropet. Jag tål inte att se blinda i huset” (Westbom be-
rättelse 1904). Uttalandet är minst sagt dramatiskt. Hur mycket inspektö-
ren överdriver sin beskrivning är svårt att veta. I berättelsen nämndes inget 
om hur fadern reagerade. Fortsättningen på berättelsen är dock mera klar-
görande. Situationen räddades av en inspektor på platsen vilken tog hand 
om Maria, ordnade ett rum samt lånade henne tjugofem kronor. Vid tiden 
då inspektören hälsade på henne var hon ”ganska klen”. Hon måste ändå 
själv sköta eldning, städning, laga mat och försörja sig själv. Rummet fick 
hon hyresfritt samt tre liter mjölk i veckan. 

Inspektören träffade även, kvinnor som klarade sig riktigt bra, vilket 
jag betraktat som goda exempel. Utanför Seffle träffade han en kvinna som 
försörjde sig på att göra korgar och borstar. Hon fick lite hjälp med för-
säljningen och tjänade så pass bra att hon kunde lägga undan lite pengar. 
Härmed bekräftades inspektörens uppfattning att kvinnorna måste få sam-
ma yrkesutbildning som männen (Westbom, berättelse 1904). Traditionel-
la kvinnliga handarbeten kunde de inte leva av.
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Män kan röra sig friare
De könsmässiga skillnaderna mellan kvinnor och män är ett ständigt åter-
kommande tema i inspektörernas utsagor. Varken kvinnor eller män utbil-
dades för en öppen arbetsmarknad där de själva kunde söka arbete. Flerta-
let flickor och kvinnor vid blindskolorna fick en utbildning som var omöj-
lig att försörja sig på. Praktiken talade dock, som Westbom skriver, för 
nödvändigheten att utbilda även kvinnor i manliga yrken, borstbinderi 
och korgmakeri. 

En skillnad i synen på könen handlade om rörligheten i samhället. 
Framför allt kunde männen, som Westbom skriver, ”röra sig mera fritt 
och ogeneradt och därigenom lättare försälja sina arbeten” (Westbom, rap-
port 1904). Kvinnorna ansågs mera utsatta för faror och hot än männen. 
Den största faran ansågs vara risken för att bli sexuellt utnyttjade av män-
nen. Av betydelse var också att flera blinda män gifte sig med seende kvin-
nor ”…och är denna en förståndig och präktig sådan hafva de en god hjälp 
och mycket är vunnet” enligt Westbom (rapport 1904). Flertalet inspek-
törer såg vissa fördelar med giftermål mellan en blind man och en seende 
kvinna. Främst nämner man det stöd den seende kvinnan kunde innebära 
för en blind man, sällan talas om det omvända.

Förflyttning av synskadade
Redan i instruktionen framförde man från direktionen tanken att blinda 
som bodde isolerade och därför inte kunde försörja sig borde kunna flyttas 
till lämpligare orter med större möjlighet till avsättning för sina tillverkade 
produkter. Att sådana åtgärder skulle kunna uppfattas som ett integritets-
intrång i enskilda människors liv nämns inte. Däremot kunde det motive-
ras till exempel av bostadens isolerade läge, ökade kostnader för transpor-
ter av råmaterial och färdiga produkter samt avsättningsproblem. Lämpli-
ga platser ansågs vara bruksorter och orter med industrier eller regemen-
ten, där det fanns stora behov av produkter blinda tillverkade och därmed 
bättre försäljningsmöjligheter. Westbom tycker sig se att de som bodde på 
landet generellt hade sämre inkomstmöjlighet (Westbom, rapport 1904). 
Nu var knappast förflyttning av fattiga något ovanligt. Utackorderingssys-
temet var fortfarande vanligt och förflyttning till fattiggårdar och ålder-
domshem förekom även bland yngre som inte kunde försörja sig. 
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Ett annat problem var att även seende tillverkade liknande produkter, 
bland annat skedde sådan produktion vid fängelserna. Westbom såg det 
som ”en skamlig konkurrens” som håller ned priset och detta vill han sna-
rast se en ändring på och föreslår att man motionerar för ett förbud i riks-
dagen. Tillverkningen vid fängelserna stoppades också några år senare. 

Förhållandena i staden
I den första resplanen ingick även att besöka Göteborg. Inspektören ägna-
de endast ett par dagar till att bekanta sig med förhållandena i staden. Trots 
sin uppfattning om fördelarna med större platser ur försäljningssynpunkt 
blev inspektören nedslagen av vad han upplevde. Blinda i Göteborg hade 
mycket svårt att försörja sig och sälja sina produkter, bostäder och verkstä-
der var i dåligt skick. På platsen fanns vid denna tid den filantropiska orga-
nisationen, De blindas vänner, vilken hade en egen skola med verkstad där 
några blinda män kunde sitta och arbeta tillsammans. Westbom konstate-
rar att det var en svag förening. Han hade förväntat sig mera stöd: 

Den ringa vård, hjälp och uppmuntran den blinde åtnjuta i Gö-
teborg, bidrager ofantligt att nedsätta modet på där bosatta och 
göra dem slappa i deras strävanden (Westbom, rapport 1904). 

Det filantropiska stödet till synskadade framstår i rapporten som en grund-
förutsättning för hyggliga förhållanden. Hans bedömning var att några 
ändå ”såg ut att reda sig någorlunda godt” medan andra hade det mycket 
besvärligt. En del av problemen lade inspektören på blinda själva som han 
ansåg vara ”slappa” och inte tillräckligt motiverade för arbetet. Samtidigt 
tyckte Westbom ”Det var ledsamt se, huru svårt det var för de flesta att nå-
gorlunda reda sig, kan hända delvis beroende på dem själfva” (ibid). I Gö-
teborg verkade hela blindsaken och de blinda själva vara inne i en nega-
tiv spiral. Trots att det var en stor stad var det svårt att avyttra produkter-
na. Bostäder och verkstäder var undermåliga och stämningen bland blin-
da var dyster enligt Westbom. De dåliga förhållandena kom att bli bestå-
ende även de följande årtiondena, med en liten förbättring på 1920-talet. 

På föreningen De blindas väls verkstad i Göteborg kunde tio till tolv per-
soner sitta och arbete cirka fem timmar om dagen, vilket var alldeles för lite 
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enligt Westbom. Och när skolan var stängd under ferierna hade de ingen-
stans att vara. Resultatet av detta blev att flera blinda slagit sig på ”…positiv-
halarens yrke eller med annat instrument ströfva omkring och spela för att få 
in några slantar” (Westbom, rapport 1904). I inspektörens ögon innebar det-
ta försörjningssätt en demoralisering och en säker väg ned i fördärvet. Peng-
ar som förtjänades på detta sätt var enligt Westbom inte som andra pengar 
utan rann ur fickorna lika snabbt som de kom in. Detta var ett försörjnings-
sätt man inte kunde acceptera inom blindsaken och det utgjorde ett åter-
kommande irritationsmoment och ett hot mot ordningen under hela den 
undersökta perioden. Alla inspektörer, ja hela blindsaken, var överens om 
att de som gick omkring med positiv eller instrument och spelade eller sål-
de visor, förr eller senare blev ”förfallna stackare” som Westbom skriver i sin 
rapport 1904. Jag återkommer till detta centrala problem inom blindsaken.

En upplysningsuppgift 
Av betydelse för att förbättra kunskaperna om blindas levnadsförhållanden 
och möjligheter till skolgång och yrkesutbildning var de samtal inspektö-
rerna hade med olika nyckelpersoner i lokalsamhället som kunde vara till 
stöd i arbetet för blinda. Inspektörens kontakter med ansvariga personer 
på lokalorten hade tre huvudsyften; att ge yrkesmässiga råd, motivera an-
höriga och andra att ge stöd till enskilda blinda och deras familjer samt att 
ge allmän upplysning om blindsakens arbete. Ledamöter i fattigvårdssty-
relsen, skollärare, länsmän, handlare och stationsinspektörer med flera fick 
härigenom kunskaper om hur långt man kommit i omhändertagandet, 
uppfostran och utbildning i landet. 

För synskadade/blinda som levde i goda hem eller hade egna ekono-
miska resurser blev inspektörens arbete lätt, medan stor fattigdom, dåliga 
eller olämpliga familjeförhållanden till följd av fattigdom och social mis-
är ställde inspektören inför svårlösta frågor. Den allmänt rådande fattig-
domen var inget inspektörerna kunde göra något åt inom ramen för upp-
gidften. En del problem försökte inspektören ändå lösa direkt på platsen. 
Det kunde gälla en ny bostad när dessa var alltför dåliga eller att uppma-
na kommunen till ett ekonomiskt bidrag. Inspektören hade en viss pon-
dus, vilket delvis kan ligga i själva beteckningen inspektör. Han uppfatta-
des sannolikt som en representant för staten och därför åtminstone jäm-
bördig med lokala makthavare.
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Den första resan visade att inspektörsuppgiften var genomförbar och 
gav en god uppfattning av hur blinda levde i sina hem och vilka indivi-
duella stöd flertalet var i behov av. Av betydelse var också att blinda blev 
uppmärksammade av representanter för de organisationer som hade eko-
nomiska och humanitära resurser för att förbättra enskildas förhållanden. 
Westbom var själv inte riktigt nöjd med resultatet av den första resan utan 
tyckte att han kunde ha gjort mera. Han följde dock upp sina åtgärder ge-
nom att hålla brevkontakt med både blinda och ansvariga på lokalorten. 
Speciellt förtjust blev han i själva uppgiften som inspektör, vilket han gär-
na vill fortsätta med. 

Första inspektionsresans resultat
Efter den första resan sammanfattade inspektören Westbom sina förslag 
till åtgärder i följande punkter: 

• Att ett hem skapas för 25−30 blinda flickor förlagd till Kristinehamn. 
Motivet för val av plats var närheten till hantverksskolan med dess re-
surser och att stadens invånare var vänligt inställda till blinda.

• Att en motion lämnas till riksdagen om att konkurrensen från fäng-
elserna upphörde.

• Att i samarbete med De blindas väl i Göteborg starta en försäljningsbod 
och ett verkstadsrum för blinda samt en depå för materialförsäljning.

• Att en reseinspektör tillsätts på heltid.

Den första punkten blev aldrig förverkligad i Kristinehamn men flera mindre 
hem etablerades efterhand för kvinnor. Ett arbetshem etablerades i Nynäs-
hamn 1906, på initiativ av direktionen på Tomteboda. Medel togs från de-
ras fonder (Ek 1938:73). Konkurrensen från fängelserna upphörde efterhand 
och en försäljningsbod upprättades i Göteborg. Westboms avslutande öns-
kan om en fast anställd reseinspektör förverkligades i mitten på 1920-talet. 

Vid den första inspektionsresan framkommer inte överraskande att lev-
nadsvillkoren, de materiella och ekonomiska förhållandena för flertalet syn-
skadade/blinda var mycket besvärliga, något som också gällde stora delar av 
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befolkningen i övrigt. Flertalet problem som Westbom noterade 1903 åter-
kommer år efter år och förblir svårlösta med de metoder och resurser som 
stod till förfogande i beroendet av frivilliga bidrag och filantropi. Till dessa 
övergripande problem hörde fattigdomen och kvinnornas utsatta situation, 
olämpliga hemförhållanden och dåliga bostäder. Till det senare hörde bris-
ten på verkstadsutrymmen, svårigheter med att avyttra produkterna, vaga-
bonderandet samt bristande förståelse och stöd från anhöriga och samhället. 
Bilden var dock inte ensidig, det fanns också bättre ställda familjer, så kalla-
de goda familjer, där förhållandena upplevdes som mycket positiva. 

Problemen förstår Westbom, åtminstone till en del, som en samhälls-
fråga, till exempel behovet av utbildning eller repetitionskurser. Individuel-
la behov kunde bäst lösas genom filantropi och frivilliga insatser, inte minst 
från föräldrar och anhöriga. Sett i en samhällskontext utgjorde blindas lev-
nadsförhållanden knappast något undantag från förhållandena i allmänhet. 
Fattigdomen var utbredd i landet och bostäderna ofta undermåliga för en 
stor del av befolkningen. Vad som motiverade de riktade insatserna och skil-
de blinda från andra var synnedsättningen. Ett viktigt motiv för speciellt 
stöd var som Westbom menade, att möjligheten till full försörjning på arbe-
te var begränsad för blinda, speciellt beträffande kvinnorna. Jämsides med 
arbete för försörjning betonades nödvändigheten av att blinda var sysselsatta 
och stationära, två återkommande element i diskursens utsagor. 

Westboms första rapport och hans individuella berättelser från besö-
ken (småberättelserna) kom också att sätta normerna för de följande in-
spektörerna även om det går att peka på vissa skillnader i uppfattningarna 
i synen på blinda. Inspektörens tillvägagångssätt och redovisningsmetoder 
följde i stort den detaljerade instruktionen från direktionen. Anteckning-
arna som gjordes under resan renskrevs och skickades därefter till direktio-
nen. Även de blindfilantropiska föreningarna och De blindas förening fick 
ta del av rapporterna, vilket ytterligare torde ha bidragit till vad man kan 
kalla blindsakens tankekollektiv (Fleck 1977), ett gemensamt sätt att upp-
fatta problemen och lösningarna.
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Religionens betydelse för blinda  
− Anna Didoffs inspektionsresa 1923

Inspektören Fredrik Westboms kom att sätta ramarna för hur inspektörer-
na under de följande åren kom att arbeta och utforma sina rapporter och 
individuella berättelser. Vissa skillnader framträder dock i förhållandet till 
synskadade och i sättet att beskriva dem. Ytterligare en rapport får där-
för illustrera inspektörernas olika synsätt och tankar om möjligheterna till 
självförsörjning och ett hyggligt liv. Den rapport jag valt är skriven av en av 
tre kvinnor vilket jag vill lyfta fram, även om dessa var få. Anna Didoff var 
lärarinna vid blindskolan i Växjö åren 1903−1933 och reste 1923 runt i det 
närliggande Kronobergs län. Det andra motivet var hennes starka religiö-
sa intresse, vilket präglade hennes rapport och skilde den från flertalet an-
dra inspektörers även när de religiösa influenserna återfinns mellan rader-
na. Hon inledde sin berättelse med ett citat från bibeln: 

Det berättas i evangelierna, att den i fängelse inspärrade Johan-
nes döpare sände bud till Jesus för att fråga, om denne var den 
av folket efterlängtade Messias. Då Jesus svarade: ”Gån tillbaka 
och omtalen för Johannes, vad I hören och sen: blinda få sin syn, 
halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå och för fatti-
ga förkunnas glädjens budskap” Matt. 11:4.
(Didoff, rapport 1923. Min kursivering) 

Anna Didoff representerade en kristen människosyn och världsbild. Hon 
förenade religionen med humanismen ”som skulle bliva kristendomens 
vackraste kännemärke”. Hon fortsätter med att hänvisa till sin egen över-
tygelse att trots avkristningen i samhället ”…så torde sann humanitet och 
verksam social medkänsla dock alltjämt finna sin bästa näring i kristen tro 
och livsåskådning”. Hon insåg dock att även när den kristna motiveringen 
inte längre var så stark kunde ändå budskapet ligga till grund för ett huma-
nitärt handlande och hon hävdade som andra troende att funktionshindrade 
hade ett speciellt behov av religionen som var en nödvändig del av deras liv. 
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Hon menade som jag tolkar det att blinda levde i en begränsad och ”mörk 
värld” både bokstavligt och bildligt talat. Genom kristen humanitet har det:

...strömmat in icke så litet av ljus i den (blindes liv). Och förvis-
so är det så, att ljuset har lyst som klarast och värmt som mest 
i samma mån som det låtit den blinde se vägen icke blott till 
dräglig utkomst och trevnad i det timliga, utan också till andlig 
lyftning och rikedom” (Didoff, rapport 1923).

För inspektören Anna Didoff var förutsättningarna för inspektionsresan 
givna. Religion och humanitet hörde intimt samman. Blinda klarar sig 
inte enbart genom yrkesutbildning och stöd till sin försörjning, vilket hon 
menade var nödvändigt, de måste också lyftas andligen. Bland inspektörer-
na var hon den som tydligast gav uttryck för en kristen grundsyn i sin rap-
port. Hon ansåg att den blinde utan ledning av kristna personer ” …som 
med välvilja och förståelse styr och ställer för den blinde, så blir hans lott i 
sanning beklaglig” (Didoff, rapport 1923).

Anna Didoff gav uttryck för en vanlig, för att inte säga domineran-
de föreställning bland filantroper och ledare inom hela abnormsaken, att 
funktionshindrade var beroende av ett goda hjälpsamma människor. Själv 
såg hon sig som den goda modern för blinda. Utifrån denna samhälls-
syn företog hon sin resa genom Kronoberg län. Hon tyckte sig ha fått ”ett 
starkt intryck av den isolerade ställning, som ute på landsbygden i allmän-
het var de blindas lott”. Hon uppfattar isoleringen både som ett andligt 
och fysiskt avstånd till andra människor och poängterade hur den blinde 
levde som fånge i sin blindhet, i sin kropp och i det fysiska rummet. En-
samheten såg hon som en andlig isolering i frånvaron av religionen, bristen 
på uppbygglig litteratur och ett stort avstånd till andra människor, både se-
ende och blinda kamrater (Didoff, rapport 1923).

Synskadades/blindas glädjeämnen
Anna Didoff jämförde, likt flera inspektörer, den stora förändring som in-
träffade efter åren vid blindskolan där eleverna hade ständig tillsyn och kam-
rater att umgås med. När de återvände hem blev levnadsförhållandena inte 
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sällan betydligt sämre och åtskilliga riskerade att resignera i fattigdom och 
understimulering. Den glädje man kan ha känt tillsammans med kamrater-
na var borta menade hon. Vad hon såg som positivt vid denna tid var ett ökat 
intresse för blinda i samhället både bland enskilda och från staten. Hon pe-
kade speciellt på den betydelse de filantropiska stödorganisationerna hade. 

Hon noterade också att yrkesskickligheten inte alltid var tillräcklig för 
att göra ett gott arbete, en del av produkterna var omoderna och svårsål-
da. Det fattades ofta pengar till inköp av arbetsmaterial och svårigheterna 
att få de tillverkade produkterna sålda kvarstod fortfarande tjugo år efter 
första inspektionsresan. Konkurrensen från fabriker och seende hantver-
kare var fortfarande ett problem trots att fängelsetillverkningen upphört. 

Anna Didoff såg också glädjeämnena. Hit hörde tidningar och böck-
er i punkttidskrift som blivit allt mera spridda, De Blindas veckoblad och 
De blindas förenings lånebibliotek med böcker i punktskrift, vilka utlånades 
kostnadsfritt och ledde till en något minskad isolering. Böckerna betrak-
tar hon som förmedlare av ett saknat andligt behov och den intellektuel-
la stimulans hon efterlyst. En del av det tryckta materialet hade en religiös 
prägel men dessa böcker tillhörde inte de mest utlånade (Jonsson 1992:29), 
vilket kan tala för att religionen var av större betydelse för de ledande per-
sonerna än för synskadade/blinda. 

Den verksamhet stödföreningarna bedrev uppskattades av Anna Didoff 
och andra inspektörer. De blindas väl och Kronprinsessan Margarethas arbets-
nämnds arbete såg hon som ett väsentligt stöd för synskadade. Stor uppskatt-
ning gav hon även den av synskadade nybildade föreningen, Kronobergs läns 
blindförening. I en lång redogörelse beskriver hon hur föreningen vill arbe-
ta och återger deras stadgar i sin rapport vilket visade hur blinda själva vil-
le arbeta för att förbättra sina egna villkor. Anna Didoff avslutade sin sam-
manfattande rapport och skrev, att hon försökt intressera dem hon besökt 
för blindföreningens verksamhet. Även om hon inte gav uttryck för samma 
entusiasm över uppdraget som andra inspektörer menade hon att besöken 
”otvivelaktigt” fyllde en uppgift då de kunde betyda ”ett tillskott i livsmod 
och självtillit” (Didoff, rapport 1923). Hennes betoning låg mera på det per-
sonliga mötet än de praktiska frågorna kring yrken och försörjning. 

På samma sätt som Westbom 1903 tyckte Anna Didoff att hon 1923 blev 
mottagen med ”glädje och tacksamhet”. Trots att hon var mycket positiv 
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till blindas egna föreningar betonade hon också vikten av att någon förde 
deras talan hos dem som hade inflytande på orten. Denna underskattning 
av blinda var tidigt en källa till diskussion och konflikter inom funktions-
hindrades egna organisationer. Att motverka eller kapa av den hand som 
hjälper var dock inget självklart vare sig vid denna tid eller senare då det 
är en maktrelation som skapar beroende av stöd och förmåner. Att protes-
tera och kräva inflytande och makt kan visa sig kostbart (Lukes 2005:10).

 Anna Didoff betoning av de andliga behoven hos synskadade/blinda 
och speciellt religionens betydelse skiljde henne från övriga inspektörer. 
Till en del kan det förklaras av att männen var mer tekniskt kunniga, flera 
var yrkeslärare. Religionen fanns dock alltid med som en del av innehållet 
i blindsakens syn på hur blinda borde leva. 

Yrken och försörjningsförmåga

Inspektörernas rapporter tar upp ett helt spektra av frågor. De allra vikti-
gaste var yrkesutbildning, arbete och självförsörjning, som jag ser som cen-
trala frågor och teman i diskursen kring vilka andra betydelsefulla ord och 
föreställningar samlades. Det diskursanalytikerna ser som nodalpunkter el-
ler knutpunkter (Winther Jörgensen & Philips 2000:57, Laclau & Mouf-
fe 1985). Framför allt handlade dessa tankar och utsagor om arbetsförmå-
ga och ”energi”, skötsamhet, renlighet och ordning. Denna diskurs gällde 
inte enbart funktionshindrade utan genomsyrade hela samhällets borger-
liga skikt. Det fanns en strävan att förborgerliga arbetarklassen vid denna 
tid (se Frykman & Löfgren 1979). 

Flertalet blinda tillhörde inte de ekonomiskt oberoende. Några få ex-
empel på välbeställda blinda har jag tidigare givit. Till dessa hörde fröken 
Anna Wikström med flera vilka. De fick också omgivningens respekt, inte 
för att de var blinda utan på grund av deras klassmässiga tillhörighet som 
gav dem möjlighet agera som stöd till andra blinda. 

När hantverksutbildningen i Kristinehamn etablerades var det två yr-
ken som helt kom att dominera, nämligen borstbinderi och korgmakeri, 
de traditionella blindyrkena i första hand för männen. Under skolans för-
sta år mottogs och utbildades som nämnts även kvinnor i dessa yrken, för 
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att efter några år bli helt hänvisade till Hantverksskolan för blinda kvin-
nor i Uppsala där utbildningen i borstbinderi och korgmakeriarbeten tycks 
ha haft en mindre omfattning, dock betydelsefull för de utvalda eleverna. 

I historiens ljus är det lätt att betrakta koncentrationen på de tradi-
tionella yrkena som en inlåsning i en redan föråldrad produktionsord-
ning med en rad inbyggda problem. Genom valen av hantverksyrken för 
männen och främst handarbeten och hushållsuppgifter för kvinnorna blev 
blinda hänvisade till sina bostäder som också blev deras arbetsplats. Detta 
förhållande problematiseras inte i inspektörernas rapporter annat än som 
en fråga om lämpliga utrymmen. Troligen såg man det som en praktisk 
och fungerande lösning, samtidigt som det utestängde synskadade/blinda 
från andra valmöjligheter på en större tänkbar arbetsmarknad som möjli-
gen var ovillig att ta emot funktionshindrade i fabriksarbete och inom in-
dustrin (jfr Oliver 1990). Troligen ansågs även förflyttningen mellan bosta-
den och ett arbete på annan plats som ett närmast oöverstigligt problem 
varför inga lösningar söktes. 

Blinddiskursen var inte i fas med samhällets infrastruktur och rådande 
produktionsförhållanden vilket påverkade blindsakens val av några få huvud-
yrken? Traditionen, historiens upprepning verkade här som en bromsande 
faktor för utvecklingen trots att nya produktionsformer ökade vid denna tid. 

Vilka yrken och sysselsättningar hade synskadade/blinda under 1900-talets 
tre första årtionden? För att undersöka detta har jag valt att redovisa inspek-
törsrapporterna från 1904, 1911, 1919 och 1923. De yrkesuppgifter som redovi-
sas i mitt material är enbart hämtade från inspektörernas egna rapporter under 
perioden 1903 till slutet av 1930-talet. Samtidigt som några lärt sig sina yrken 
långt före denna period innebär det att det förekommer en viss eftersläpning 
i förhållande till utbildningen vid blindskolorna under senare delen av perio-
den då man diskuterade och provade nya yrken och några synskadade började 
arbete med fabrikstillverkning. Som exempel på nya yrken kan nämnas att De 
Blindas förening 1915 anordnade en kurs i maskinskrivning och samma år star-
tades en skrivbyrå där några blinda kvinnor fick arbete. Detta krävde dock att 
en seende läste upp den text som skulle skrivas ned.67

67 ”Synskadades museum 1900-talet-ur synskadeperspektiv”. Synskadades riksför-
bund www.srfriks.org, 2009−04−22. 
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Yrken − arbeten – inkomster 1904−1923

Den absolut viktigaste frågan inom blindsaken var blindas arbete och för-
måga att bidra till sin egen försörjning. I följande två avsnitt diskuterar jag 
de vanligast förekommande yrkena och försörjningsmöjligheterna dessa 
gav såsom inspektörerna uppfattade dem, indirekt även hur synskadade/
blinda beskrev dem. Den första redovisningen av yrken i reserapporter-
na har jag hämtat från Oscar Thuréns resa 1904 då han besökte synskada-
de i Östergötland, Småland och Blekinge där han träffade/eller fick upp-
lysningar om totalt sjuttioåtta personer. För män var nu borstbinderi och 
korgmakeri de dominerande yrkena. Dock hade korgmakeriet gått tillbaka 
något vid denna tid enligt Thurén. Anledningen var att båda yrkena varit 
utsatta för hård konkurrens från liknande verksamhet vid fängelserna, vil-
ket även Westbom påpekade året innan, kanske mest korgmakeriet. Thu-
rén menade att korgmakeri var mera ansträngande än borstbinderi och 
krävde större yrkesskicklighet. Dessutom fordrades mera utrymme för till-
verkning och förvaring av korgarbeten, vilket få blinda hade tillgång till. 

Fördelningen på yrken redovisades av inspektörerna genom tabeller. 
Dessa skiljde inte alltid på män och kvinnor och var inte konsekventa i sin 
uppställning. Något kan dock utläsas av rapporterna och de enskilda berät-
telserna. Flertalet kvinnor arbetade med handarbeten vilket här skall för-
stås som stickning, virkning, vävning med mera. Tre personer ägnade sig åt 
musik som huvudnäring och tre i kombination med andra yrken. Tre kvin-
nor delade sin tid mellan kvinnliga arbeten och borstbinderi eller korgma-
keri. För flertalet kvinnor som utbildats vid blindskolorna gällde dock tra-
ditionella kvinnliga hantverk. Endast en kvinna ägnade sig uteslutande åt 
hushållsarbete, möjligen som anställd, vilket kan tolkas som att inte heller 
denna traditionella könsroll var tänkt för blinda kvinnor. Repslageri, lant-
bruk och handel sysselsatte två personer vardera. Som framgår av tabellen 
var ett fåtal sysselsatta med andra verksamheter än de traditionella blind-
yrkena. Westbom och Thurén menade, med tanke på försörjningsmöjlig-
heterna, att korgmakeri och borstbinderi bäst passade för både män och 
kvinnor. Fördelningen av män och kvinnor framgår av tabellen.
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20 borstbinderi
5 korgmakeri

10 borstbinderi och korgmakeri
18 kvinnliga hantverk 
1 kv. handarbeten och korgmakeri
2 kv. handarbeten och borstbinderi
2 repslageri
2 lantbruk
2 handel
3 musik (som huvudnäring)
1 musik och snickeri
2 musik och korgmakeri
1 tryckning av blindskrift
1 hushåll
1 kv. handarbeten och hushåll
2 är i tjänst
5 oförmögna till arbete av sjukdom, svag begåvning, oförmögna till 

ordnat arbete

Tabell: Yrken − män och kvinnor 1904
Thuréns resa i Östergötland, Småland (Öland) och Blekinge (rapport 1904)

År 1911 fick arbetsläraren vid Hantverksskolan i Kristinehamn, Nils Nihlé n, 
tjänstledigt för att göra en omfattande resa i Skåne, Halland, Söderman-
land, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Han rapporterade to-
talt tvåhundrasjuttiosex blinda varav etthundratjugo i Skåne. Nihléns sta-
tistiska uppgifter var inte heller konsekventa men ger vissa kunskaper. De 
vanligaste yrkena, redovisade för etthundrasjuttiotvå av dem med blindun-
dervisning, fördelade sig på borstbindare femtiosex personer och korgma-
keri tjugo personer. Båda yrkena gemensamt bedrevs av ytterligare tjugo-
tre personer, tillsammantaget var nittionio personer borstbindare och/eller 
korgmakare, vilket var mer än hälften av de synskadade/blinda arbetarna 
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i området. Detta var ett tydligt utslag av blindundervisningens begränsa-
de valmöjligheter. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga yrken fram-
går inte tydligt. Tjugosex ägnade sig åt kvinnliga handarbeten och tjugotre 
åt en blandad sysselsättning med tillverkning av borstar, blomställ, mattor 
och kvinnliga handarbeten. 

Ett nytt yrke börjar ge avtryck. Det är ”skötande av telefon”, som två 
personer ägnade sig åt. I regel handlade det om en mindre växel på lands-
bygden. Tanken att ett större antal blinda kvinnor skulle kunna bli tele-
fonister tycks inte ha aktualiserats inom blindsaken, vilket sannolikt för-
klaras av traditionens tröghet och osäkerheten inför en ny teknik. Det var 
dock ett yrke som vid sekelskiftet 1900 gav många kvinnor, framför allt i 
städerna ett yrke och egen inkomst (Garnert 2005:95ff). 

Ett annat yrke som diskuterades vid denna tid var massageyrket. Ut-
bildningen ansågs dock för dyr att lära ut vid blindskolan. Tre av de be-
sökta 1911 arbetade ändå med massage. En blind hade eget åkeri. Bland de 
kvinnor som fick lära sig borstbinderi vid blindinstitutet var Hulda. Av 
en olyckshändelse blev hon blind vid sex års ålder och gick på Tomteboda 
åren 1899−1908. Hon tycktes dock vara obenägen att arbeta med detta yrke 
och ville bli massör i stället vilket inspektören av någon anledning betrak-
tade som oförstånd. Möjligen fann han henne olämplig i något avseende. 
Upptagen som massör i Nihléns statistik var däremot Olga (blind av var-
bildning efter födseln) som gått på Tomteboda åren 1899−1907. Där hade 
hon lärt sig kvinnliga handarbeten och pianostämning. 1910−1911 utbilda-
de hon sig till massör på Kjellbergska massörinstitutet i Stockholm. Stör-
re delen av kostnaderna för detta, elvahundra kronor, hade täckts av ett bi-
drag på sjuhundra kronor som direktionen och De blindas förening betala-
de hälften vilket visade att det ändå fanns ett intresse för yrket inom blind-
saken och en viss vilja att bidra ekonomiskt till utbildningen. 

En av de unga manliga borstbindarna Nihlén besökte var Karl som bli-
vit blind genom skrofler.68 Han hade fått sin yrkesutbildning i Kristinehamn 

68 Skrofler var tidigare en tämligen vanlig sjukdom bland barn och yngre perso-
ner. Det var en kronisk infektionssjukdom som bl. a. angrep lymfkörtlarna på 
halsen men också slemhinnor, ögon och öron och ledgångar. Skrofler har ett 
samband med tuberkulos (Nordisk familjebok. Uggleupplagan 1917:1213). 
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1906−1909. Ännu hade han inte fått upp någon större hastighet på arbetet. 
Den unge mannen var ”…ovanligt stilla och skötsam…” vilket uppskatta-
des av inspektören. Han bodde hos sin mor och en syster i en lägenhet på ett 
rum och kök. I ett av hörnen hade han sin borstbinderibänk. Trots detta var 
hemmet rent och snyggt. Systern hjälpte honom med försäljningen. Hans 
arbeten var välgjorda och försäljningen gick bra. Han tycks ha bemötts väl av 
andra bland annat av fru Kempe som tillhörde en känd släkt i trakten. Hon 
hade givit honom god betalning och även andra gåvor (ibid). 

Till dem som inte kunde försörja sig själv hörde Lars, född 1860. Han 
blev blind vid 24 års ålder på grund av tandvärk och huvudvärk. Läkarna 
sa att synnerven förstörts av den svåra huvudvärken. Ingen hade hjälpt ho-
nom att få någon utbildning. I stället hade socknen låtit utackordera ho-
nom. Inspektören ”…fann i honom en stillsam och förnöjd man…” som 
fått bo på samma ställe de senaste arton åren mot en kostnad av femtio öre 
dagen för kommunen (Nihlén berättelse 1911). 

År 1919 gjorde Gustav Ek (ämneslärare på Tomteboda och från 1923 rek-
tor) en inspektionsresa i Västernorrland och Jämtlands län. Första världs-
kriget var slut med dess brist på råvaror. Flertalet blinda hade vid denna tid 
fått både uppfostran och utbildning som ”uppväger lytets börda” till skill-
nad från tvåhundra år tidigare då ”Den blinde satt vid vägen och tiggde” 
skrev Ek i en intertextuell historisk upprepning och förenkling. Han åter-
kom till detta senare i sin bok Den svenska blindvårdens uppkomst då han 
menar att blind och tiggare förr var närmast synonyma begrepp (Ek 1938). 
Allmänheten behövde fortfarande lära sig mera om blindas skyldighet att 
arbete men också om deras rättigheter till speciellt stöd. Blinda skall arbe-
ta ”med största flit men (ha) rättighet att få lite lättnad i arbetet och slippa 
lida nöd” menade Ek (rapport 1919) som senare blev rektor på Tomteboda. 
Genomgående förekommer då och då bland inspektörerna begreppet rät-
tighet men knappast som ett politiskt begrepp. Snarare handlade det om 
en form av kompensationstänkande.

Borstbinderi och korgmakeri var fortfarande de viktigaste yrkena för 
blinda enligt Ek. I hans tabell är det dock enbart två av femtiofem arbets-
föra blinda som arbetar något med korgmakeri, däribland en kvinna, med-
an tretton män och två kvinnor ägnade sig helt åt borstbinderi, fem män 
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var sysselsatta i jordbruksarbete. För kvinnorna dominerade fortfarande 
traditionella sysselsättningar som handarbeten och husliga sysslor, vilket 
gällde för fjorton kvinnor av tjugotvå. Under rubriken diverse yrken, elva 
personer, dolde sig mera udda arbeten.

Ingen uppges syssla med musik och/eller visförsäljning. I småberättel-
serna framträder ändå även dessa av blindsaken fördömda sysselsättning-
ar. Totalt bedömde Ek att det av femtiofem arbetsföra var trettien som var 
helt självförsörjande, varav nio var oberoende av arbetsinkomst. Till den-
na senare kategori hörde Sara (född 1873) som för yrke har anteckning-
en ”Kvinnliga handarbeten och husliga sysslor” (Ek, berättelse 1919). Hon 
behövde inte arbeta för sin överlevnad då hon levde hos burgna föräldrar. 
Sara ”är pigg, glad och belåten”. Ett besök kunde i alla fall motiveras med 
att även om de ekonomiska förhållandena var goda kunde en blind ”kän-
na sig tämligen ensam” och därför uppskatta ett besök. ”Alltid är det några 
upplysningar, de kunna erhålla…” (Ek, berättelse 1919) från inspektören. 

Till några av dem som inte redovisades under rubriken yrken men 
nämndes i rapporterna hörde personer som vistades på institutioner; 
blindskolor, fattiggårdar och ålderdomshem. På Sköns fattiggård fanns 
fyra blinda och sinnesslöa varav tre från samma släkt. Förhållandena be-
dömdes av inspektören som otillfredsställande då där bodde etthundraåt-
tio personer däribland en hel del barn. För några blinda sinnesslöa fanns 
plats på Drottning Sofias Stiftelse i Vänersborg (se Liljedahl 1993). Där be-
fann sig Karl från Västernorrland efter att ha gått en tid på institutets för-
skola men blivit utskriven som obildbar (Ek, berättelse 1919).

Yrken och arbeten 1923
På sin resa i Kronobergs län som tidigare beskrivits rapporterade Anna 
Didoff etthundra personer: sextiotre män och trettiosju kvinnor. Bland 
dessa förekommer följande arbeten enligt hennes tabell. 
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Män Kvinnor Summa
Borstbinderi 14 2 16 
Korgmakeri 2 − 2
Borstbinderi, Korgmakeri 7 1 8
Jordbruksarbete 7 − 7
Kvinnliga handarbeten − 4 4
Kvinnliga handarbeten, Borstbinderi − 2 2
Kvinnliga handarb o husliga sysslor − 8 8
Husliga sysslor − 7 7
Diverse yrken 8 − 8
Inget yrken 23 15 38
Summa 61 39 100 

 
Tabell: Yrken - män och kvinnor 1923
Anna Didoff resa i Kronobergs län (Didoff 1923:13)

Av sextiotvå personer med uppgifter om yrken arbetar endast åtta med 
icke traditionella ”blindarbeten”, vilka framgår inte av tabellen. Bland de 
trettioåtta som inte har uppgift om arbete finns i huvudsak äldre personer 
och de som blivit blinda sent i livet eller ännu var barn. Tabellens uppgif-
ter visar på vilka yrken och arbetsuppgifter som dominerade bland blinda. 
För att få veta mera måste man gå till de individuella berättelserna. Anna 
Didoff skrev ofta långa redogörelser om dem hon besökte. Och här får vi 
till exempel svar på vilka det var som i tabellen placerats bland dem utan 
yrkesangivelse. En av dessa var den förre stenarbetaren Otto som skadades 
i en sprängolycka 1915. Han förlorade även vänstra handen samt en stor del 
av hörseln. Han hade vid mötet med Didoff lite ledsyn. Mannen var gift 
och hade fem barn men kunde inte göra mycket. Hans hustru var till stor 
hjälp för familjens överlevnad. Själv kände han sig ”bara till tynga”. Som 
läsaren säkert minns var Anna Didoff en starkt religiös kvinna. Hon tyck-
te att mannen behövde både lekamlig och andlig hjälp och avslutar berät-
telsen med orden ”vad Gud inte hjälper ifrån, det hjälper Han igenom” 
(Didoff, berättelse 1923)
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En annan person som blivit blind på äldre dagar och inte längre var yr-
kesverksam men kom med i tabellen under ”inget yrke”, var förra barn-
morskan Inga. Hon bodde nu hos en dotter och hade det gott. Didoff som 
var speciellt intresserad av kvinnornas förhållanden benämner henne ”den 
värdefulla gamla kvinnan”. 

Hon beklagade sig inte heller ”ty en varm kristen som hon är, bär hon 
sitt kors undergivet och har sin starka förtröstan till Gud” (Didoff, berät-
telse 1923). 

Ibland är Didoff osäker på vad den blinde arbetar med och skriver då 
till exempel bettlare med frågetecken efter. Det rör sig då om någon som 
har avvikit från de blindas rätta väg och börjat missköta sig genom ett dolt 
tiggeri. Frida (född 1897) kom från ett gott och välbärgat hem, inte desto 
mindre gick det fel enligt inspektören. Tillsammans med en seende syster 
”flackade” hon runt i landet. Efter utbildning i Uppsala hade hon en tid 
arbetat med borstar, bast-toflor och blomställ. Nu ägnade hon sig år att 
sälja ”s.k. sång”, en dikt om sig själv för tjugofem öre styck (Didoff, berät-
telse 1923). Det var en för blindsaken oacceptabel inkomstkälla nästan jäm-
förbar med att prostituera sig, när man var kvinna.

Intellektuella yrken
Också bland barndomsblinda fanns det personer som önskade något annat 
än att binda borstar eller arbeta med kvinnligt handarbete. Ett sådant yrke 
var lärare. Till dessa hörde Lovisa Strandman född 1877 i en lantbrukar-
familj i Umeåtrakten. Om henne har Beatrice Christensen Sköld skrivit 
en kort artikel i tidskriften Vi punktskriftsläsare (Nr 1/2007). Lovisa hade 
som barn varit seende och gått i vanlig skola till tolvårsåldern då hon fick 
scharlakansfeber och blev helt blind. Hon hade turen att få fortsätta stu-
dierna i skolan även efter att hon blivit blind. Lovisa hade även två äld-
re syskon med svag syn. Genom prästen i församlingen fick de komma till 
Hantverksskolan i Uppsala 1894 och året efter då hon var arton år fick ock-
så Lovisa en plats. En av lärarna vid skolan menade att Lovisa var så duktig 
att hon borde gå på småskoleseminariet i Uppsala, där hon också började 
studera. Som examinerad småskolärarinna 1901 undervisade hon vid hant-
verksskolan i Uppsala (Christensen Sköld 2007).
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Ett annat exempel på en blind som önskade studera vidare för att bli lä-
rare var Knut Oskar Lindkvist (född 1885) i Kosta. Åren 1906 till 1910 gick 
han på blindinstitutet. Vid inspektören Anna Didoff besök hos honom 1923 
antecknade hon som yrke i berättelsen, ”Folkskollärare” och skriver samti-
digt att Lindkvist för närvarande inte hade anställning vid någon folksko-
la. Han hade med början 1906 och därefter upprepade gånger gjort ansök-
ningar till regeringen och fick tillåtelse att gå tre år vid lärarseminariet. Om 
han verkligen fick någon lärartjänst är oklart. Han ägnade sig vid denna tid 
åt privatundervisning och var ordförande i Kronobergs läns blindförening. 
Han gifte sig 1920 med en lärarinna. De bodde vid inspektörens besök i ett 
eget hus och hade en seende pojke (Didoff, berättelse 1923).

Olämpliga yrken och felaktiga inkomstkällor
Blindsaken innebar både en möjlighet och en begränsning på grund av en 
dominerande diskurs om blindas yrkesutbildning. Det fanns en tvekan 
inom blindsaken att konkretisera nya yrkesområden. Alla yrken eller sys-
selsättningar var inte heller acceptabla för blindsaken. Det var sådana yr-
ken som skapade osäkerhet och uppfattades ligga på gränsen mellan arbe-
te och tiggeri. Denna gräns sågs som en viktig skiljelinje mellan skötsam-
ma arbetande blinda och de vagabonderande, mindre skötsamma blinda. 
Skötsamhetsdiskursen hade stor betydelse för folkrörelserna, inte minst 
inom fackföreningarna där man förväntade sig ett skötsamt och nyktert 
uppträdande (se Ambjörnsson 1988:97). Redan Pär Aron Borg hade mar-
kerat en skiljelinje genom att ge sina elever uniformer för att undvika att 
de togs för kringvandrande tiggare. 

Arbete och självförsörjning var betydelsefulla sociala markörer i synen 
på blinda och den kollektiva respektabiliteten. De yrken eller sysselsätt-
ningar som inte accepterades var gatumusiker, positivhalare, gatusångare 
och visförsäljare. Denna verksamhet sågs som förtäckt tiggeri och det ret-
samma var att dessa verksamheter inte sällan gav bättre inkomster än blin-
dyrkena. Redan vid Westboms första resa fann han flera exempel på felak-
tiga sätt att försörja sig på. I Göteborg träffade han Ivan (född 1879), halv-
blind vid ett halvt års ålder, hade nu ledsyn. Han arbetade vanligen på 
blindskolans verkstad i Göteborg. Under ferietiden ägnade han sig åt att 
spela fiol ”på kaféer o.d. hvilket ingalunda är ägnat utbilda hans karaktär 
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till det bättre” (Westbom, berättelse 1904). Här var det även platsen, kafé-
et som utgjorde en olämplig miljö. De för blindsaken oacceptabla arbete-
na förknippades med omoral, dålig karaktär och att befinna sig på fel plats. 

Vad som komplicerar bilden var att allt musicerande inte uppfattades 
som negativt, tvärtom. Tillhörde man en sånggrupp av blinda eller spelade 
i kyrkorna, accepterades verksamheten. Det var gatumusicerandet, försälj-
ningen av visor, positivspelande och kringströvandet, då blinda befann sig 
på offentliga platser, som väckte den största moraliska indignationen och 
farhågorna. Ett ytterligare dilemma var att musikutbildning ingick som 
en inte oväsentlig del av utbildningen vid institutet på Tomteboda, vilket 
gjorde inställningen till musikutövningen motsägelsefull. Flera blinda blev 
pianostämmare, ett yrke som respekterades. 

Rebellerna
I källorna framträder några personer som inte går blindsakens väg utan väl-
jer sin egen. Dessa personer betraktar jag med ett begrepp från Mårten Sö-
der (1990) som rebeller som gjorde motstånd mot blinddiskursen. De sökte 
egna lösningar för att överleva, främst av ekonomiskt tvång men även för 
att man inte delade blindsakens uppfattning om lämpliga yrken. En av de, 
enligt flera inspektörer, mera avskräckande exemplen var den man Gustaf 
Ek och andra inspektörer träffade vid sina inspektionsresor. Jag har redan 
nämnt hans namn, Anton Hjalmar Wide (född 1874),69 boende i Sunds-
vall. Wide blev blind vid sex års ålder då han stack en passare i ena ögat 
med påföljande inflammation. Inspektören Ek inleder sin berättelse med 
orden ”Egendomligt nog fann jag Wide hemma”, vilket visar att Ek kän-
de väl till honom. Wide reste en stor del av året runt med sin gamle far 
som ledsagare. Han spelade positiv, sjunger och ”säljer sina tarvliga visor 
om dagshändelserna” skriver Ek. Denna kraftfulla markering ställde han i 
kontrast till sin uppfattning att ”Wide är en mycket begåvad person men 
tyvärr en riktig bohemnatur” (Ek, berättelse 1919).

I stället för att arbeta med det hederliga yrke han lärt sig vid blindskolan 
ägnade sig Wide i stället åt den lättare affärsverksamheten för att slippa un-

69 Hjalmar Wide var vida känd och aktiv inom blindområdet varför det här inte 
finns anledning till anonymisering, tvärtom.
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dan kroppsarbetet enligt Ek. Den arbetande och produktiva kroppen är ide-
alet. Det ”förstuckna bettleriet” var en alltför lätt och omoralisk väg till in-
komst. Wide hade valt positivspelandet, ett val som inte hade varit lätt enligt 
den berättelse han lämnat vid ett tidigare besök av inspektören Westbom re-
dan 1905. Även denna gång var Wide hemma och kunde själv berätta. Efter 
att ha gått ut blindskolan vid sjutton års ålder återvände Wide hem för att 
försörja sig på korgarbeten. Vid skolan hade han fått ett av de högsta bety-
gen för sin yrkesskicklighet. Väl hemma insåg han omöjligheten att försörja 
sig på korgmakeriarbetet. I stället hyrde han ett positiv och gav sig ut. ”Men 
o, vad jag skämdes första gången! Och jag var ute ett litet tag” berättade han 
för Westbom (berättelse 1905). Efterhand vande sig Wide vid sitt arbete då 
det gav goda inkomster, vilket ytterligare retade inspektörerna. 

På detta inte godkända arbete gjorde sig Wide en inkomst betydligt 
större än en hantverkare. Åren kring 1919 kunde han på en dag tjäna trettio 
kronor och vid en marknadsdag två- till trehundra kronor. Tre till fyra må-
nader kunde han vara hemma och leva med familjen på de intjänade peng-
arna. Att det inte gick någon nöd på Wide och hans familj framgick en-
ligt Ek av att han hade en bra bostad och rikstelefon (Ek, berättelse 1919). 
Det största problemet enligt inspektörerna var att Wide uppmuntrade an-
dra blinda att tjäna pengar på samma sätt.

De lätt förtjänta pengarna i förening med hans hänsynslösa 
prat, att gårdsmusikeryrket är både hederligt och berättigat har 
rubbat mer än en hederlig blind i hans moraliska grundsatser 
(Ek, berättelse 1919). 

Med Michel Foucault kan man fråga varför det var så oacceptabelt för 
blindsaken att vissa personer talade för och förde sina egna erfarenheter vi-
dare (Foucault 1993:7). Min tolkning är att det fanns en rädsla för att de 
”dåliga” exemplen skulle smitta av sig. All skuld lades inte på blinda utan 
också på den ”obetänksamma välgörenheten”, det vill säga enskilda gå-
vor till kringvandrande blinda. Tillfälliga bidrag till kringvandrade blinda 
skall inte blandas samman med filantropins organiserade gåvor. Ek mena-
de att det förekom en brist på upplysning om blinda i samhället. Flertalet 
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var inte tiggare utan hårt arbetande och det var den bilden man ville lyfta 
fram för att motivera ett seriöst filantropiskt och statligt stöd. Några ensta-
ka blinda tiggare och vandrande musiker ansågs kunna förstöra hela blind-
saken och blindfilantropins rykte. 

Blindas visdiktning
Till det som förknippades med kringvandrande blinda hörde visdiktning, 
en genre som är väl värd att lyftas fram men här bara kort skall beröras ef-
tersom det ändå handlade om ett sätt att försörja sig. Dessa visor är ock-
så exempel på hur blinda framställde sig själva. Jag vill här bara antyda det 
värdefulla källmaterialet som kräver en egen seriös fördjupning. Åtskilliga 
synskadade/blinda skrev visor som de sjöng och sålde vid sina vandringar 
runt om i landet, på samma sätt som Wide. En av hans vissamlingar heter 
Fem nya visor, och består av ett litet häfte som han lät trycka för försäljning 
1919. Visornas innehåll är varierande och handlar till exempel om blindhe-
ten, lokala företeelser som marknader eller större politiska händelser. Inte 
sällan var det populära och muntra visor. Mera eftertänksamma vädjande 
till andras givmildhet var visorna om blindheten. Om sin egen upplevel-
se skriver Wide i sången ”Blinde gårdsmusikanten Wides sång”. Två av de 
fem verserna lyder:
 

Som musikant jag nu kring världen drager,
Från gård till gård, jag vandrar dagen lång,
På gård och torg, min existens jag tager,
Ett exemplar nu köp utav min sång.

Jag tackar dig som även ger en gåva,
Jag tackar Gud som även gav mig sångens skatt,
:: Hans helga namn i sången jag vill lova; 
ty i hans hus finnes icke natt.::

Sången sjöng Wide till melodin ”Mitt barndomshem” av Johan Alfred 
Hultman. Visorna var främst en inkomstkälla men kan också ses som ett 
uttryck för synskadade/blindas motstånd mot blindsakens kontrolldiskurs. 
Texterna tog oblygt upp konkreta förhållanden och erfarenheter och väd-
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jade om ekonomiskt stöd. Det var detta blindsaken kallade ett dolt tigge-
ri. Texten ovan handlar om en konflikt som pågått i flera hundra år mellan 
accepterade och inte accepterade inkomstkällor. Problemet var att Wide, 
med flera vagabonderande blinda inte underordnade sig diskursen. Flera 
visor i Wides häfte var dock av mera roande art och i stället för beklagan-
de över blindheten fick sångaren en underhållande roll som till exempel 
i Östersunds-Marknadsvisan (melodi Fagerövalsen) där refrängen börjar: 

Nu är marknad tjo!
Man är glad må tro!
Kom, lilla vännen…

”Blindlagen”
En inspektör som reagerade starkt på tiggeriet var Anna Didoff. Hon ansåg 
att ”blindlagen”, det begrepp hon själv använder förbjöd lösdriveriet och 
det dolda tiggeriet. Också ”smittorisken”, spridningen av denna verksam-
het bland blinda sågs som en av de största farorna. Hon skriver vidare att 
de som går omkring borde: 

…i lagens, eller, rättare sagt, i blindlagens namn förbjudas att 
längre fortsätta med sitt säkerligen i högsta måtto vinstgivan-
de men dock smittosamma och moraliskt nedsättande lösdrive-
ri (Didoff, rapport 1923).

Den moraliska aspekten i diskursen mot kringvandrande blinda är ett cen-
tralt inslag i argumentationen mot företeelsen och har historiska rötter. 
Musikforskaren Gunnar Ternhag (1992) diskuterar i boken om spelman-
nen Hjort Anders Olsson den låga status spelmän hade i samhället. I upp-
teckningar finner han uttalanden som:

Spelmannen var en fattig fjant som ej stod vidare högt i anseen-
de. För det mesta var han glad åt brännvin. Så hade han oron 
i blodet och ville hellre spela än arbeta (Ternhag 1992:35. NM 
EU 30109). 
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Ternhag skriver att samhället hade stora krav på pliktuppfyllelse och ar-
betsförmåga. Spelmännen uppfattades som arbetsskygga, de var lata och 
begivna på brännvin. Detta synsätt var närmast en schablon menar Tern-
hag, vilket talar för att uppfattningen var allmänt spridd och inte speci-
ellt förknippad med blinda utan något som tillskrivits dem som musicera-
de och vandrade omkring. Än värre uppfattade inspektörerna det vara när 
kvinnor vagabonderade. Det gjorde Sofia född 1869. Hon hade fått en bra 
utbildning, gått en kurs i Kristinehamn och lärt sig både borstbinderi och 
korgmakeri och därmed fått de bästa förutsättningarna. Hon hade också 
arbetat en tid med dessa yrken när:

…en annan flicka kom till henne, som drog henne, från det 
ordnade arbetet ut, att ströfva omkring på marknader, för att 
spela och sjunga. Detta lätta amoraliska lif föres fortfarande, och 
vid mitt besök var hon ej hemma” (Westbom, berrättelse 1904).

Skillnaderna mellan kringvandrande män och kvinnor understryks i rap-
porterna. Den moraliserande blicken var ännu strängare mot kvinnorna 
och riktas främst mot deras sexualitet, vilken var svårare att kontrollera när 
de vandrade omkring. Den sexuella frestelsen ansågs också vara större ut-
anför hemmets kontroll.

Den accepterade sång och musikutövningen
Vilka faktorer avgjorde om ett beteende var rätt eller fel enligt blindsakens 
diskurs? Kulturella faktorer, värderingar och normer, väl etablerade inom 
borgerligheten, utgör den kulturella förebilden för blindas uppträdande. 
De ”rätta” eller ”felaktiga” beteendena framstod tydligast i kulturell kon-
trast mellan sociala klasser. Gatumusicerande och försäljning av populä-
ra visor betraktades inte som kultur av blindsakens ledare. Däremot upp-
skattades ”seriös” musik, konstmusik, framförd på platser avsedda för detta 
ändamål, till exempel i kyrkorna eller inom föreningslivet. Enskilda kring-
vandrande personer var omöjliga att kontrollera och slank lätt ur inspektö-
rernas garn och diskursens omsorg och kontroll.

Att så många före detta elever vid blindskolorna intresserade sig för sång 
och musik var sannolikt ett resultat av undervisningen. Vid Allmänna insti-
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tutet för dövstumma och blinda på Manilla fanns på 1870-talet en sångkör 
som uppträdde vid examensfesterna. En av eleverna som var med i kören var 
Emmy Stenqvist (född 1860), känd kvinnlig aktivist inom blindrörelsen, vil-
ken Beatrice Christensen Sköld lyft fram i en artikel (2006). Emmy hade bli-
vit blind av hjärnhinneinflammation vid två års ålder. 1871 började hon en 
fyraårig utbildning vid Manilla där hon också medverkade i skolans sångkör. 
Hon hade redan i hemmet fått musikundervisning. Under några år var hon 
medlem i Anderssonska och Lagergrenska kvartetten samt fler andra körer.

Flera av dem Westbom besökte på första resan var medlemmar i An-
derssonska kvartetten vilken turnerade sju till åtta månader per år. Flera 
deltagare verkar kunna försörja sig eller bidra till sin försörjning på detta 
sätt. Hilma född 1882, Karl född 1857 och Ingeborg född 1878 hade alla gått 
på någon blindskola. Hilma bodde hos sina föräldrar när hon inte turnera-
de. ”Hon har ett präktigt hem, och såväl föräldrarna som syskonen omhul-
da henne på bästa sätt” (Westbom, berättelse 1904). Även Ingeborg bodde 
med sina föräldrar och hade ett trevligt hem enligt inspektören. 

Karl var korgmakare när han inte sjöng med kvartetten. Han hade ett 
eget hem med hushållerska och ”…var vid mitt besök i Loka och badade” 
skriver Westbom. Nu gick det inte lika bra för alla medlemmar i Andersson-
ska kvartetten. Inspektören träffade också Alma född 1882. Efter att ha syssel-
satt sig med handarbeten några år blev hon engagerad i sångkvartetten. Ef-
ter ett par år tvingades hon sluta på grund av reumatism i händer och fötter. 
”Det gjorde mig ont att se den arma flickan sitta så i sitt fattiga hem långt 
borta i skogen ” med flera blinda syskon, varav två också var ”idioter” (West-
bom, berättelse 1904). Gränsen mellan ett hyggligt liv i gemenskap med an-
dra eller isolering i fattigdom framstår som tunn och glidande. 

Vad som avgjorde om sång- och musikutövandet kunde accepteras var 
kontexten, den fysiska platsen och de sociala sammanhangen som inord-
nade verksamheten i den borgerliga kulturen. Westbom träffar även leda-
ren för kvartetten Hjalmar, Viktor Andersson i Falla, Skyllbergs Bruk i 
Närke. Även han hade som de andra fått sin utbildning på Manilla. Mu-
sikalisk som han var hade han skrivit trettiofem sånger vilka han tonsatt. 
Andersson var gift och hade fyra barn. Hans seende hustru deltog på resor-
na och skötte ekonomin. De bodde i ett hus tillsammans med hans moder 
och tre syskon (Westbom, berättelse 1904). 
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Ytterligare ett exempel på en körmedlem som också var inspektör åren 
1915 och 1916, var Hjalmar Höglund (född 1865). Också han var gift med 
en seende kvinna. Han deltog en tid i den Lagergrenska sångkören som 
sjöng i kyrkor på 1890 talet. Höglund hade blivit blind av olyckhändelse 
då en kamrat kastade en glasbit som träffade ett öga varefter han fick in-
flammation och blev nästan blind. Efter flera operationer kunde han läsa 
och skriva, vilket förklarar att han kunde resa runt i landet som inspektör. 
På blindskolan hade han utbildat sig till korgmakare men ägnade sig åt för-
fattarskap. Höglund skrev ett tiotal skönlitterära böcker bland annat den 
självbiografiska boken Lytets börda (1910).

Sammanfattning blindyrken
För eleverna som kom till blindskolorna var valet av yrken mycket begrän-
sat. Att skolorna valde att utbilda främst i borstbinderi och korgmakeri 
innebar att det kom att tillföras ett stort antal nya producenter vilka skulle 
konkurrera inte enbart med seende utan även med fabrikstillverkningen. 
Konkurrensen från fängelserna lyckades man få bort men underläget som 
blinda befann sig i bestod, inte minst för dem som bodde på landet långt 
från större samhällen. 

Valet av yrken kan ha framstått som rationellt med hänsyn tagit till alla 
aspekter medräknat samhällets produktionsförhållanden och infrastruktur 
i början av 1800-talet. Vid sekelskiftet var det en redan föråldrad produk-
tionsform. Därmed var problemen inbyggda i valet av blindyrken. 

Inspektörernas berättelser visade att bland de utbildade vid blindsko-
lorna var det få som ägnade sig åt annan verksamhet än den de utbildats 
för. För övriga varierade yrken och sysselsättningen betydligt. Trots att in-
spektörernas tabeller inte är konsekvent uppställda eller jämförbara visar 
de att traditionella ”blindyrken” som borstbinderi och korgmakeri var de 
vanligaste bland blindskoleutbildade män. Männen dominerar helt dessa 
yrken även om en del kvinnor fick samma utbildning. Flera orsaker nämns 
i rapporterna som motiv till att kvinnorna i mindre grad ägnade sig åt 
dessa yrken som ändå möjliggjorde högre inkomster. Främsta skälet var 
att arbetet ansågs för tungt för kvinnorna och att de därför inte kom upp i 
samma förtjänst som männen. Kvinnorna ansågs även ha sämre möjlighe-
ter att sälja sina produkter än männen. 
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Trots problemen fortsatte de traditionella yrken som lärdes ut vid 
blindskolorna att dominera ännu på 1920-talet och en tid framåt. Även 
om man räknar in den eftersläpning som skedde genom att flertalet fick 
sin utbildning redan vid slutet av 1800-talet eller de första åren av 1900-ta-
let ger uppgifterna en tämligen hygglig bild av förhållandena. Få nya yrken 
hade ännu provats och utbildningen vid blindskolorna snävade in yrkesva-
let och begränsade andra möjligheter.

Flertalet blinda kvinnor var trots möjligheten till utbildning i ”manli-
ga” yrken kvar i den traditionella rollen, hushållsuppgifter och handarbe-
ten i föräldrahemmet eller i eget hem, samt för några även vård av egna 
barn. Inspektörerna såg inte kvinnliga handarbeten och hushållsgöromål 
som riktiga yrken. Dessa arbeten betraktades som sysselsättningar, något 
som ansågs ha ett gott inflytande på kvinnornas psykiska tillstånd (Retsler, 
rapport 1927−1928. En liknande diskussion fördes också om männen vil-
ka hellre än att gå sysslolösa ansågs ha behov av sysselsättning som en ”te-
rapeutisk” verksamhet. 

Åtskilliga arbeten bland blinda betraktades inte som speciella ”blindyr-
ken” då de inte lärdes ut vid blindskolorna. Hit hörde till exempel olika for-
mer av affärsverksamhet och försäljning, till exempel från kiosk (Retsler, rap-
port 1925−1926). Dessa arbeten tycks dock sällan ha väckt några produkti-
va tankar hos inspektörerna. I rapporterna sammanfattades de utan kom-
mentarer i rubriker som ”Diverse yrken” eller räknades upp utan kommen-
tarer. Inspektörernas fokus låg på blindyrkena, vilket även var deras upp-
drag. Begränsningarna i yrkesvalen var påtagliga under hela den undersökta 
perioden, trots att nya yrken uppstod i samhället, vilka kunde lämpa sig för 
både män och kvinnor med nedsatt synförmåga. Åtskilliga arbeten inom till-
verkningsindustri och inom fabrikstillverkningen hade passat. En antydan 
till förändring började när fem synskadade kvinnor 1919 fick arbete på To-
baksmonopolet med att rulla cigaretter. Teletekniken och telefonernas sprid-
ning gav ytterligare några få kvinnor arbete med att sköta mindre telefonväx-
lar. Varför detta arbete inte blev vanligt bland blinda kvinnor, eller för den 
delen även bland blinda män, är i efterhand svårt att förstå annat än som en 
kulturell tröghet i tänkandet, oförstående och underskattning av synskada-
des arbetsförmåga. Först på 1940-talet då en speciell konsulent, Karl Mon-
tan, anställdes för att få ut blinda på arbetsmarknaden och speciellt i indu-
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strin började en förändring i synsättet och flera blinda fick anställningar till 
exempel på Optimus och Elektro Helios. Denna tidsperiod ligger dock ut-
anför undersökningen och kräver en egen studie. 

 Diskussionen om och exemplen på olämpliga arbeten och yrken fick 
stor plats i inspektörernas rapporter. I denna fråga var blindsaken stark 
i sitt avståndstagande. Största avståndstagandet gällde kringgåendet som 
musiker, positivhalare och visförsäljare, det ansågs ge en felaktig föreställ-
ning om blinda och stämpla dem som socialt misslyckade och tiggare. Or-
ganiserad musikutövning och körer som uppträdde i offentliga lokaler 
väckte däremot inga protester utan accepterades som en kulturell norma-
litet och förebild. 

Tanken är inte långt borta att blindsaken inte ville se blinda förflytta sig 
i samhället ens mellan bostad och arbetsplats.

Försörjningsförmåga enligt  
inspektörernas rapporter 1905−1923

Enligt inspektörernas erfarenheter, rapporter och berättelser var det få som 
kunde försörja sig helt på sina blindyrken och därmed bli oberoende av an-
nat ekonomiskt stöd. Yrket och försörjningsmöjligheterna hade ett starkt 
samband, samtidigt som det kunde skilja åtskilligt i inkomster inom sam-
ma yrke beroende på en rad samverkande orsaker.

I de sammanfattande rapporterna förekommer ibland en tabell över 
försörjningsgraden vilket i grova drag ger en uppfattning om förhållan-
dena. Här redovisas uppgifter för åren 1905, 1919 och 1923. Svårigheterna 
att skilja blindas inkomster från övriga familjemedlemmars var betydan-
de och inspektörerna fick lita på de uppgifter som lämnades, varför de bör 
tas med reservation.

Avgörande för hur man lyckades i sitt arbete, var enligt inspektörerna, 
främst stödet från anhöriga, oavsett alla andra faktorer. När detta inte räck-
te blev synskadade beroende av kommunens fattigvårdsbidrag, de blindas 
egna organisationer och filantropin tillfälliga och nyckfulla stöd. Skillna-
derna i det ekonomiska utfallet mellan samma blindyrken förklarades av 
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både, personliga egenskaper, karaktären och arbetsviljan samt skillnaderna 
i sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar och resurser. Åtskilligt 
verkade dock emot en god försörjningsnivå. Största hindret för självför-
sörjning var fattigdomen och den fattigdomsspiral som drabbade många 
blinda, inte minst de som tidigare hade haft ett yrke som seende. Samman-
hörande med fattigdom var dålig hälsa och sjukdomar och därmed nedsatt 
arbetsförmåga. Inspektören Nihlén skriver att:

Blindheten är ju en tung börda att bära, ensam den, därtill stö-
ter i flesta fall fattigdomen till, ej underligt då, att missmod upp-
står hos många […] som deras omgivning ej alltid är dem så 
hängiven som önskligt vore (Nihlén, rapport 1916). 

Blindsakens krav på anhöriga var höga medan fattigdomen många gånger 
var ett hinder för deras förmåga att stödja. Beroendet av andras goda vil-
ja är ett återkommande tema i rapporterna. Och trots inspektörernas kla-
gomål finns också exempel på omsorg om blinda även från personer utan 
släktskap och direkt ansvar. 

Försörjningsförmågan 1905
När Westbom reste i Norrland 1905 gjorde han anteckningar om försörj-
ningsgraden hos femtiotre personer. Bland dessa bedömde han att tretti-
otre hade full försörjning. Av dessa försörjde sig endast tjugotvå på sitt eget 
arbete, medan andra försörjdes av föräldrar, syskon eller kommunen. Yt-
terligare femton personer arbetade men kunde enbart delvis försörja sig 
varför de var beroende av föräldrar, syskon, kommunen eller annat stöd. 
Bland de senare fanns en person som utökade inkomsten från kommunen 
med bettleri (Westbom, rapport 1905).

Om vi ser till de enskilda berättelserna framstår försörjningsmöjlighe-
terna som mycket varierande mellan blinda. Hilda (född 1867) blev blind 
på grund av kopporna vid tre års ålder. Hon hade lärt sig borstbinderi 
på hantverksskolan i Uppsala 1884−1886, vilket var skolans första år. När 
Westbom besökte henne bodde hon hos sina gamla föräldrar som hade 
ett eget hus, byggt av fadern som varit snickare. Hilda skötte sina föräld-
rar och hushållet tillsammans med en fostersyster. En ko mjölkades av en 
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grannkvinna. Inspektören träffade en kvinna som genom hårt arbete såg 
”…mycket trött och sliten ut. Men nog försörjer hon sig, det är säkert” 
skrev Westbom (berättelse 1905)

I Västerbotten träffade Westbom en person som klarade sig mycket bra, 
Nils Alexander Lagergren född 1868 i Skåne. Han hade gått på blindinsti-
tutet 1880−1886 och därefter varit på De blindas förenings arbetshem i Stock-
holm där han arbetat med traditionella blindhantverk. Under 1890-talet var 
han på somrarna ledare för en blandad kör (Lagergrenska kören) som gav 
konserter i kyrkorna. Som förkläde, ”skydd för de blinda flickorna”, med-
följde en seende kvinna som Lagergren gifte sig med 1893. Han flyttade sena-
re med sin hustru som var fotograf till Jörn i Västerbotten. När inspektören 
kom till Jörn lade han märke till ett litet hus med blomsterrabatter, omgär-
dat av ett spjälstaket. Både huset och staketet var målat i ljusgrön färg. Huset 
var Lagergrens och Westbom knackade på och fann det lika fint inomhus. 
Huset hade två rum och kök plus en fotoatelje för hustrun. Lagergren själv 
arbetade på vintrarna med borstar. Här fanns även byns telefonväxel som de 
hade hand om. Då frun ”…såg något förnärmad ut…” (Westbom, berättel-
se 1905) över besöket varför inspektören stannade bara en kort stund utan att 
ta reda på något mera, han torde ändå ha varit nöjd. Detta var ett av få exem-
pel på en viss motvilja mot inspektörerna, troligen för att det störde den dag-
liga normaliteten i hemmet där mannens blindhet var sekundär. 

Försörjningsförmågan 1919
Efter inspektör Gustaf Eks besök i Jämtland och Västernorrland år 1919, re-
dovisade han en tabell över ”Ekonomiska förhållanden”. Av femtiofem per-
soner var tjugo helt försörjda genom sitt arbete och nio klarar sig oberoen-
de av arbeten, tjugoen klarar sig på arbete i kombination med stöd av an-
höriga och kommunen. Indelningen av yrken/arbeten visar vilken stor bety-
delse lade på alla former av arbetsinsatser från synskadade även om dessa var 
mycket begränsade. Flera var mer eller mindre beroende av kommunen för 
sin försörjning. Orsakerna till detta varierar men grundade sig i fattigdomen 
och brist på eller svagt socialt stöd från anhöriga enligt inspektören. En av 
dem Ek berättade om var Kristina (född 1866). Hon var utbildad på blindin-
stitutet på 1880-talet. Största delen av sitt liv hade hon varit försörjd av sock-
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nen genom inackorderingssystemet. Inspektören träffade henne inte person-
ligen men värdfolket gav henne vid denna tid goda vitsord trots hennes ti-
digare leverne och ”sexuelle lidelse”. Hon hade fött fyra ”oäkta” barn, vilka 
enligt inspektören som vuxna övergivit henne. Kvinnan var därför helt be-
roende av andra människors stöd där hon hade sin bostad. Hennes situation 
var enligt inspektören självförvållad. Ek gav i en tabell en sammanfattning 
av hur han uppfattade försörjningsförmågan bland dem han träffade 1919. 

Män Kvinnor Summa
Helt försörjda oberoende av sitt arbete 5 4 9
Försörja sig helt genom eget arbete 19 2 20
Försörja sig delvis genom eget arbete 
och med hjälp av anhöriga

5 11 16 

Försörja sig delvis genom arbete och 
hjälp av kommunen

3 2 5

Helt försörjda av kommunen 1 3 4
Summa 33 22 55

Tabell: Försörjningsförmåga 1919
(Ek, rapport 1919)

Försörjningsförmågan 1923
Vid en jämförelse med föregående inspektörers resor till blinda i Krono-
bergs län finner Anna Didoff 1923 fortfarande liknande svårigheter med 
försörjningen. Av hundra redovisade försörjde sig tjugotre män och fyra 
kvinnor helt på sitt arbete. Ytterligare tjugosex personer, sexton män och 
tio kvinnor försörjde sig på arbeten med stöd av anhöriga. Tjugofem var 
försörjda av kommunen (se tabellen). Didoffs ansåg ändå att förhållande-
na hade förbättrats något tack vare allmänhetens ökade intresse och ”väl-
vilja” exemplifierad av alla de insatser som gjorts de senaste årtiondena av 
frivilligorganisationerna. Hon framhöll också vikten av det arbete blindas 
egna organisationer utförde, vilket hon stöttade eftersom det enligt hen-
ne innebar en minskad andlig isolering. Även om detta inte avspeglades i 
tabellen över försörjningsgrad torde det ligga något i hennes bedömning. 
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Enskilda personer kunde förbättra sina förhållanden med stödet från filan-
tropins organisationer och DBF. 

Män Kvinnor Summa 
Helt försörjda oberoende av sitt arbete 14 8 22 
Försörja sig helt genom arbete 23 4 27
Försörja sig delvis genom eget arbete 
med hjälp av anhöriga

16 10 26 

Försörja sig delvis genom eget arbete 
och med hjälp av kommunen

2 10 12 

Helt försörjda av kommunen 8 5 13 
Summa 63 37 100 

Tabell: Försörjningsförmåga 1923
(Anna Didoff resa i Kronobergs län)

Få blinda var självförsörjande
Hur stor del av de blinda som kunde försörja sig själva på sitt arbete kan 
inte besvaras tillfredsställande utifrån materialet. Till detta bidrar också 
svårigheterna att tolka vad som menas med begreppen självförsörjning och 
försörjningsgrad. Redovisningen ger dock en inblick i förhållandena som 
de uppfattades av några inspektörer. Till dessa hörde Ellen Johansson vil-
ken besökte Blekinge och Gotland 1910. Hon skriver i sin rapport att: 

Jag tror knappast jag kan säga att någon av de blinda, jag besök-
te, var självförsörjande […] Om de blinda arbeta från tidigt på 
morgonen till sena kvällen, och få alla sina arbeten sålda, kunna 
de dock ej förtjäna så mycket, att de helt försörja sig själva” (Jo-
hansson rapport 1910). 

Som övriga inspektörer uppfattade hon situationen för blinda kvinnor som 
svårare än för männen, vilka hon såg som mera orädda och framgångsrika. 
Hon stödde tanken på flera skyddande hem för arbetsdugliga kvinnor där 
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de i någon mån kunde bidra till sin försörjning och i övrigt själv styra över 
sina liv (Johansson, rapport 1910). Inspektören Herman ansåg att inte fler 
än tio procent av de blinda/synskadade kunde försörja sig helt på eget arbe-
te (Herman, rapport 1909). Om detta skulle vara en riktig bedömning över-
driver de andra inspektörerna försörjningsgraden. Man kan inte heller bort-
se från att inspektörerna som också var lärare vid blindskolorna, kunde ha 
svårt att acceptera det dåliga resultatet av yrkesutbildningen som de själva 
var en viktig del av. De ville förmodligen se det positiva med utbildningen. 

En del inspektörer tycker sig även se geografiska skillnader i försörj-
ningsgrad. Nihlén menade att det åtminstone för männen var bättre i Skå-
ne där efterfrågan på korgarbeten var högre än på andra håll. Stora skillna-
der rådde dock mellan enskilda blinda där de mera väletablerade klarade 
sig hyggligt medan andra lidit stor brist på material, vilket sänkt inkomst-
möjligheterna under 1910-talet enligt Nihléns bedömning. För kvinnorna 
var det under alla förhållanden närmast omöjligt att försörja sig på blindar-
beten. Vid Nihléns resa 1920 var materialtillgången bättre än under krigs-
åren, däremot hade konkurrensen ökat genom import av tillverkade varor 
från Tyskland (Nihlén, rapport 1920).

Blindyrkenas svaga länkar
För att de dominerande blindyrkena, borstbinderi och korgmakeri, skulle 
kunna ge någon förtjänst krävdes att alla länkar i en kedja av faktorer sam-
verkade, vilket de inte gjorde enligt inspektörerna, tvärtom uppstod pro-
blem i varje led. De viktigaste länkarna var utbildning, tillgång till verktyg 
och råmaterial, anhörigas stöd, hyggliga bostäder och verkstadsutrymme n, 
hjälp med försäljningen och stödet från blindorganisationerna. Flertale t 
blinda var underställda denna maktordning, där det egna initiativet inte all-
tid räckte till för att kompensera bristerna i produktionskedjan. En stor del 
av kontrollen låg utanför den enskildes makt. Problemen ansågs ha uppstått 
redan vid utbildningen varför eleverna enligt flera inspektörer kom oförbe-
redda från blindskolan direkt ut i arbetslivet. Westbom menade att blind-
skolan ”uraktlåtit” att utbilda eleverna för det praktiska livet. Den teoretiska 
utbildningen tyckte han var jämförbar med folkskolan och även hantverks-
utbildningen var god. Vad som saknades var kunskaper om hur man klara-
de av det dagliga arbetet. Eleverna fick inte lära sig något om konkurrensen, 
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om priset på arbetsmaterial och färdiga produkter. Inte helle r viste de något 
om de frestelser som väntade dem ute i samhället. Eleverna behövde under-
visas om att ”arbetet måste gå före nöjet” (Westbom, rapport 1905). Inspek-
tören menade att tidsandan i detta avseende gick åt motsatt håll. 

Enligt inspektören blev konstrasten allt för stor för eleverna när de läm-
nade den välkända och trygga miljön vid institutet, där de fått allt de be-
hövde: kläder, mat och husrum. De var glada att få sluta skolan, vara fri 
från lärarna och börja tjäna pengar. Under skolåren hade de glömt fattig-
domen i hemmet och de dåliga bostäderna. Också kontakten med kam-
raterna gick förlorad menade Westbom (rapport 1905). Det var ett mörkt 
scenario inspektören målade upp och samtidigt en trovärdig bild av för-
hållandena för många unga synskadade under 1900-talets första årtion-
den. Samtidigt såg Westbom även möjligheterna till förändringar. Ett så-
dant var beslutet att skicka de manliga eleverna till hantverksskolan i Kris-
tinehamn för fortsatt yrkesutbildning tillsammans med vuxna blinda (vil-
ket skedde kring 1905). Här fick de möjlighet att umgås med äldre män 
med erfarenheter från arbetslivet vilket bidrog till de unga elevernas mog-
nad, enligt inspektör Westbom (rapport 1905). 

Inom blindsaken verkar det inte ha funnits någon genomtänkt plan för 
att lösa alla problem som hörde ihop med tillverkningen av borstar och 
korgar. När eleverna lämnade skolan fick de i regel med sig de viktigaste 
verktygen och lite råmaterial att börja arbeta med vid hemkomsten, men 
var i övrigt utlämnade till sig själva och sina anhöriga. För dem med dåliga 
hemförhållanden, små och bristfälliga bostäder, uppstod genast problem 
med arbets- och verkstadsutrymmen. De som kom från hem med bättre 
ekonomi kunde ordna separata verkstadsutrymmen, medan fattiga förhål-
landen inte erbjöd några speciella utrymmen, utan man fick trängas med 
övriga hushållsmedlemmar i en del av köket. 

Inte sällan saknades pengar för inköp av arbetsmaterial och när borstar 
och korgar var färdiga, återstod den svåraste uppgiften, att sälja produkter-
na. Den blinda hantverkaren måste själv också vara försäljare, en förmå-
ga som inte alla hade. Råmaterialet för borst- och korgtillverkning kunde 
köpas från Hantverksskolan i Kristinehamn och De blindas förenings depå i 
Stockholm som inrättades 1903 i samband med att föreningen startade en 
borstbinderiverkstad (De blindas förening 75 år 1964). 
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För att underlätta avsättningen startades efter hand på flera orter försälj-
ningsställen som sålde blindarbeten. En stor del, försåldes av blinda själv a 
vid marknader, till detaljhandeln och i bästa fall i större partier till indu strier, 
fabriker och regementen. Även slöjdföreningens affärer tog emot blindar-
beten. Utan blindsakens stödorganisationer hade för flertalet hela produk-
tionskedjan fallit samman och antalet självförsörjande hade blivit ännu läg-
re. Blindorganisationerna subventionerade och stöttade hantverkarna med 
material, verktyg, försäljning och kontanta medel. Det grundläggande stö-
det direkt efter utbildningen verkar ha varit tämligen jämnt fördelat med-
an det fortsatta stödet var påtagligt godtyckligt och tillfälligt, en blandning 
av substantiellt stöd vid behov och efter begäran och välgören hetsbidrag i 
form av julgåvor till enskilda. Problemen var inbyggda i yrkesutbildningen 
och i ensamarbetet som hantverkare och i beroendet av andras stöd. Tan-
ken med utbildningen var i första hand att blinda skulle bli egna företagare 
och arbeta i sina hem. Underförstått var ingen villig att anställa en blind ar-
betare. Däremot slöt sig blinda själva samman för att arbeta i gemensamma 
lokaler. Några få anställde kamrater i sina verkstäder. Flest antal arbetande 
blinda hade De blindas förening i sin verkstad i Stockholm. 

Inspektörerna var eniga om att den viktigaste enskilda faktorn när det 
gällde försörjningen var anhörigas stöd. Den ”goda” familjen med ett hygg-
ligt ekonomiskt och socialt kapital, som tog väl hand om en blind medlem 
innebar den största tryggheten. Den ”olämpliga” familjen som levde i eko-
nomisk och social misär utgjorde samtidigt den största faran för en blind. 
I sådana situationer försökte inspektörerna göra vad de kunde, speciellt för 
kvinnorna, för att ordna ett alternativt boende och en försörjning i min-
dre ”kolonier” eller arbetshem. Begreppet koloni finns kvar sedan Pär Aron 
Borgs första tid som dövlärare.

Vid sidan av det viktiga stödet från anhöriga framhävde inspektörer-
na blindas egen förmåga att själva finna en lösning på sin försörjning. De 
som lyckats lyftes fram som goda föredömen sågs som ”stjärnor i natten” 
som blindutredningen hade uttryckt sig 1881. Främst var det individens ar-
betsförmåga och karaktärsegenskaper som bedömdes med uttryck som ”I 
handarbete synnerligen kunnig flicka…”, ”Flitig, skicklig och karaktärs-
fast man”, eller ”oföretagsamhet och lättja”, ”motgångar hade gjort hans 
sinne tungt”. Liknande karaktäriseringar av synskadade förekommer i alla 
inspektörsrapportern a.
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Blindsakens stödformer

Få synskadade/blinda med yrkesutbildning vid blindskolorna kunde helt 
försörja sig på sina inlärda yrken, hindren för detta var många. Inspektö-
rernas bedömningar varierade mellan tio och femtio procent helt självför-
sörjande vilket visar på bedömningarnas osäkerhet. Oavsett detta var alla 
former av stöd av betydelse. Blindsakens mest omfattande insats förutom 
den organiserade grund- och yrkesutbildningen, vilken var både statlig och 
filantropisk, var det ekonomiska och intellektuella (andliga) stödet. Det se-
nare bestod främst av tidskrifter och böcker på punktskrift och när radion 
kom på 1920 talet blev den mycket uppskattad av synskadade. Kronprinses-
sans Margaretas arbetsnämnd delade ut radioapparater som lån till blinda.

När eleverna lämnade utbildningen fick de med sig ett startpaket be-
stående av lite råvaror och några verktyg så att arbetet omedelbart kunde 
komma igång. Med detta bagage återvände eleverna med en lyckönskan 
till sina hemorter och därmed började svårigheterna för flertalet. 

Den stödverksamhet som byggdes upp med frivilliga bidrag inom blind-
saken underkände därmed hela tanken om synskadade/blindas självförsörj-
ningsförmåga. De uppfattades fortfarande efter utbildningen som hjälplösa 
och beroende av andra. För filantropin innebar det ett starkt motiv för hu-
manitärt engagemang till oförskyllt drabbade. I detta arbete fick bland an-
nat landshövdingefruarna en ledande roll som ordförande inom de länsorga-
nisationer som bildades inom Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd. När 
lokala föreningar bildades kom dessa att heta De blindas vänner, även kall-
lade ”skyddsvänsdistrikt”. På 1920-talet började landstingen ge ekonomiska 
bidrag till verksamheten och blindvårdsnämder inrättades för att stödja en-
skilda synskadade. Inspektören Ernst Retsler var imponerad av hur energiskt 
och framgångsrikt arbetet för landets blinda utfördes av blindvännerna i 
Ångermanland och Medelpad och berömde landshövdingskan. Bland annat 
hade föreningen upprättat en depå för inköp av färdiga blindarbeten (Rets-
ler rapport 1925−1926). Även i Göteborg hade De blindas vänner vid denna 
tid ett försäljningsställe vilket inspektören Ek dock betraktade som en miss-
lyckad verksamhet, dåligt skött och med låg omsättning (Ek, rapport 1922). 
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Hur hade man tänkt vid blindskolorna och inom blindsaken när man 
valde blindyrken? Var sysselsättning redan från början viktigare än full för-
sörjning? Mycket talar för det, inte minst beträffande kvinnorna. Hur kun-
de man tro att synskadade som egna företagare skulle klara hela produk-
tionskedjan, från anskaffning av råmaterial, verktyg för tillverkningen, 
verkstadsutrymmen och en hygglig bostad, transporter av råvaror till för-
säljningen av de tillverkade produkterna. I varje länk i kedjan uppstod pro-
blem beroende av olika samverkande faktorer och brist på ekonomiska re-
surser. Ingen hade ett övergripande ansvar utan synskadade fick själva or-
ganisera sitt arbete efter bästa förmåga. Till detta kom fattigdomen, det 
största hindret och grunden till flertalet övriga problem som kunde uppst å.

Ett svar på frågan finns i föreställningen att blindsaken aldrig riktigt 
trodde på att synskadade/blinda skulle kunna bli helt självförsörjande utan 
allmänhetens och den riktade filantropins stöd. Att de filantropiska orga-
nisationerna behövdes kan tolkas som ett misslyckande, ett resultat av den 
ogenomtänkta planen där problemen att försörja sig på blindyrkena var in-
byggda i strukturen. 

Det skapade beroendet av enskilda filantropers och organisationers 
stöd kan ha fördröjt att mera genomgripande samhällsåtgärder vidtogs. 
Ett argument som framförs även i dag. Filantropiska organisationer som 
De blindas väl och enskildas initiativ, till exempel fröken Anna Wikströms 
hantverksskola i Uppsala fick trots allt betydelse för enskilda synskadade, 
likaså hennes generositet med att dela ut enskilda bidrag. Det var ett täm-
ligen nyckfullt system som inte ifrågasatte klassmässiga förhållanden och 
sociala klyftor i samhället. 

De Blindas Förening, bildad och ledd av blinda, hade en liknande agen-
da som de filantropiska organisationerna men utifrån ett annat viktigt per-
spektiv, den egna erfarenheten av hur svårt det var att försörja sig på blind-
yrkena. Och här var det blinda som själva styrde. Redan från starten hade 
föreningen en sjukkassa för sina arbetande medlemmar. Föreningen gick 
i sitt agerande försiktigt fram i sina krav på förbättringar, man ville inte 
framstå som revolutionära. Någon enstaka gång uttalade sig en inspek-
tör om att blindas föreningar ställde allt för höga krav och använde sig av 
brösttoner, men överlag var inspektörerna positiva till verksamheten. En 
central roll i stödet till före detta elever hade direktionen för blindskolan 
på Tomteboda tack vara sina fonder. 
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Inspektörerna bedömde behoven av stöd
En av inspektörernas viktigaste uppgifter var att undersöka vilka ekono-
miska och materiella behov synskadade hade. Genom inspektörerna kun-
de också en del av stödverksamheten samordnas mellan bidragsgivarna.70 
Frågan om vilka som ansågs värda stöd och vilka som hade största behoven 
hörde till inspektörernas uppgift att avgöra. Samtidigt var det upp till var-
je synskadad individ att ta initiativet att ansöka om bidrag från de olika or-
ganisationerna. Medan några var tämligen energiska i sökandet av bidrag 
gjorde andra inga försök trots skriande behov, något som inspektörerna ib-
land tolkade som stolthet och en viss myndighetsrädsla. Ödmjukhet under 
svåra förhållanden var något inspektörerna beundrade.

Utifrån inspektörernas rapporter kan hela blindsaken uppfattas som en 
missionsverksamhet med mer eller mindre uttalade humanistiska, kristna 
och sociala motiv. Inspektören Thurén (berättelse 1905) använder begrep-
pet ”blindmissionen”. Den kristna/humanistiska synen på människan var 
en drivkraft inte minst bland enskilda aktörer som benämndes varmhjärta-
de människovänner av inspektörerna. Även bidrag från enskilda personer, 
utanför organisationerna, var ett gott stöd och gjorde det möjligt för fle-
ra vuxna synskadade att få yrkesutbildning. Grosshandlaren W. bekostade 
till exempel en tvåårig kurs för Albert (född 1870 och blind av olyckshän-
delse 1907) vid hantverksskolan i Kristinehamn (Thurén, berättelse 1905).

Bedömningen av behoven gjordes på olika grunder och framstår i ef-
terhand som tämligen godtyckliga. Några ansågs vara värda stöd därför att 
de var skötsamma, andra på grund av ren nöd. På Johan och hans familj, 
fru och fyra barn, varav två arbetade och betalade för att bo hemma, gick 
det ingen nöd enligt inspektören, men ”Af alla tecken att döma är han en 
man, som på grund af flit, duglighet och sparsamhet förtjänar att hågkom-
mas” (Thurén, berättelse 1904). Här är det snarast frågan om en uppmunt-
ran än ett livsuppehållande stöd som i andra exempel.

Thurén träffade även Valfrid (född 1862 och blind vid 12 års ålder) som 
bodde hos sin åldrige fader, modern var död. Där disponerade han ett rum 
som användes till både vardagsrum, sovrum och verkstad. Han fick stöd 
från flera organisationer och från kommunen, fyrtiotvå kronor året från 

70 Jag har inte undersökt enskilda filantropiska organisationers bidragsverksam-
het (se Förhammar 2000).
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den senare. Året innan fick han ett engångsbelopp på tvåhundra kronor 
av De blindas förening och från De blindas väl material motsvarande cirka 
sextio kronor. Dessa bidrag skall jämföras med Valfrids uppgivna dagsför-
tjänst som var femtio öre dagen. Enligt inspektören var dock levnadskost-
naderna något högre (Thurén, berättelse 1904). 

En kvinna som Thurén besökte samma år, Anna (född 1871 och blind 
från födelsen) bodde hos sina föräldrar i en fallfärdig liten stuga och hade 
efter utbildningen sysslat med handarbeten ”som lämnat ringa utbyte” 
Hon led även av magproblem och saknade medel för läkarbesök. Från 
kommunen fick hon tjugofem kronor om året. Dessutom fick föräldrar-
na sextio liter råg plus sex kronor varje kvartal. Från De blindas förening 
hade hon fått etthundratrettio kronor 1903, fyrtio kronor 1904 och sam-
ma år etthundra kronor av direktionen (Thurén, berättelse 1904). De bi-
drag Anna fick var i förhållande till hennes oförmåga att bidra till sin för-
sörjning en betydande summa. Om man jämför med att Valfrid med tve-
kan kunde leva på femtio öre per dag innebär det omräknat till vad Anna 
fått i bidrag under två år att summan skulle räcka till hennes försörjning 
under cirka ett och ett halvt år. Även med detta ekonomiska stöd levde 
Anna i stor fattigdom. Bidragen drunknar inte sällan ”…i denna botten-
lösa fattigdom” som många blinda lever under skriver Thurén i en berät-
telse från 1905. 

Svårigheterna att jämföra inkomster och synen på vad som var fattig-
dom gjorde inspektörernas kommentarer något glidande. En del uttalan-
den är tämligen allmänna och ibland motsägelsefulla. Hedvig Stenhammar 
skriver 1909 från sin resa i Jönköpings- och Kronobergs län; ”Dessbättre 
har jag ej funnit någon, som egentligen kunnat sägas lida nöd”, vilket hon 
förklarar med det samverkande stöd som givits från De blindas förening, De 
blindas väl och från anhöriga (Stenhammar, rapport 1909). 

Kombination av egna inkomster av arbete och stöd från anhöriga, bi-
drag från De blindas förening och de filantropiska organisationerna, en-
skilda givare, kommunens fattigvård, pensionsstyrelsen och senare invalid-
pension utgjorde det samlade ekonomiska stödet till synskadade. Ett över-
gripande intryck inspektörernas berättelser ger är att de filantropiska orga-
nisationerna ägnade sig åt ett tillfälligt och slumpmässigt ekonomiskt stöd. 
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Detta skedde först efter synskadades egen begäran eller inspektörernas för-
slag. En del av stödet gavs i mindre summor vilket inte påtagligt föränd-
rade förhållandena. Samtidigt förekommer även mera substantiellt stöd 
av relativt stora summor pengar främst för bostadsförbättringar, inköp av 
tomtmark och nybyggnationer där de olika organisationerna tillsammans 
bidrog med ekonomiska bidrag. 

Bostäder och verkstadsutrymmen
Synskadade önskade som andra ett eget hem. Sigfrid (född 1889) var korg-
makare och arbetade till en början på De blindas förenings korgmakeriverk-
stad i Stockholm men ville bli sin egen varför han återflyttade till hemor-
ten, en ö i Stockholms närhet, där han även gifte sig och fick barn. Han vil-
le nu ha en egen bostad och verkstad och ansökte 1916 om bidrag från flera 
organisationer. Bidrag beviljades med trehundrafemtio kronor från Direk-
tionen, från De blindas förening trehundra kronor, plus hundrafemtio kro-
nor påföljande år från vardera organisationen. Från Hushållningssällskapet 
fick han ett egnahemslån på tvåtusentrehundra kronor.71 För pengarna, to-
talt tretusentvåhundrafemtio kronor, kunde Sigfrid köpa tomt och börja 
bygga. Huset var ännu inte klart vid inspektörens besök 1917. Byggnaden 
skulle inrymma ett rum och kök plus verkstad på bottenvåningen och tre 
rum på den övre. Kostnaden för allt beräknades till tretusensexhundra kro-
nor. I Sigfrid såg inspektören en som var värd att stödja ekonomiskt. Han:

…kan utan tvivel räknas till våra dugligaste blinda, skötsam, ar-
betsam och rådig som han är och med en viss frimodig hurtig-
het i sitt uppträdande… (Höglund, berättelse 1917). 

Till de personer som hade god bostad hörde den tidigare nämnda Hjal-
mar Wide som tjänat pengar på musicerande och visförsäljning. Även när 

71 Bidrag till egna hem kunde från 1904 sökas hos Hushållningssällskapen eller 
de speciella bolag som bildades för ändamålet. De pengar som ställdes till för-
fogande avsåg att förbättra arbetarnas villkor på landet så att de blev bofasta, 
förhindra emigration och skapa lugn. (Nordisk familjebok/Uggleupplagan 35, 
spalt 461−462, Björn Olsson 1994:56ff)
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blinda levde med sina föräldrar eller anhöriga kunde bostadsförhållandena 
vara goda. Uttryck som ”burget bondfolk” kan innebära bra boende, ib-
land dock på undantag. Det gällde Samuel (född 1893) vars föräldrar hade 
ett större hemman som efter moderns död lämnades till den seende sonen 
mot undantag för fadern och den blinde Samuel, vilka nu bodde tillsam-
mans på husets övre våning. Brodern löste ut Samuel för sextusen kronor. 
Något ekonomiskt stöd var de inte i behov av. Samuel arbetade med borst-
binderi och hade lätt att sälja enligt inspektören Höglund (berättelse 1917). 

Bostädernas dåliga skick fick flera negativa konsekvenser varför den-
na bidragsform var väl motiverad. Främst påverkades arbetsförhållandena 
då familjemedlemmarna konkurrerade om ett begränsat utrymme, där det 
inte alltid fanns plats för material och arbetsredskap. Åtskilliga fick arbeta 
i dragiga uthus vilket kunde påverka hälsan. Josefina (född 1879), blind av 
difteri vid ett halvt år, bodde hos familjen efter en tid vid hantverksskolan 
i Uppsala under värsta tänkbara förhållanden: 

I detta hem mötte mig en bild af den största fattigdom och elän-
de. Bostaden, som låg i utkanten af Oskarshamn, var en kombi-
nation af brädskjul och jordkula, uppförd vid en bergvägg, hvil-
ken tjänade som stöd och skydd (Thurén berättelse 1904).

Fadern var före detta orgeltrampare och smed. Han hade drabbats av slag-
anfall. Familjen hade ytterligare tre döttrar varav en fått två ”oäkta barn”. 
Endast modern kunde arbeta och förtjäna något till familjen. Josefina hop-
pades kunna arbeta med borstar men saknade material och utrymme för 
arbetet och enligt inspektörer ”kanske ej minst företagsamhet, som ofta är 
fallet, när nöden är stor” (Thurén, berättelse 1904). 

Boendeformen kunde också leda till moraliskt förfall och dessutom fö-
relåg en risk för fysiska och sexuella övergrepp inom familjen, något in-
spektörerna antyder (se Malmberg & Färm 2007). En annan boendeform 
som ansågs kunna leda till moraliskt förfall var systemet med inneboen-
de, speciellt i storstäderna. Denna boendeform ansågs som mindre lämp-
liga miljöer där blinda kunde hamna i dåligt sällskap och bli utnyttjade, 
enligt inspektören Westbom (rapport 1908−1909) vilken i Stockholm mött 
den största motviljan att berätta något för inspektören. Det uppfattades av 
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en del som ”spioneri”, en inblandning i privatlivet. Westbom skriver ”Det 
synes därför som om många skulle tänka, låt mig vara ifred, detta är mina 
egna angelägenheter som du ej behöver lägga dig i…” (Westbom, rapport 
1908−1909). Blinda i Stockholm menade att de kunde få den hjälp de be-
hövde direkt från De blindas förening och uppfattade inspektören som ut-
anförstående. Westbom tolkade det som ”en duktig portion stolthet”, en 
ovilja att verkligen tala om hur det var, för så bra var det inte. Bland annat 
menade han att seende drog med sig blinda ”många av dem präktiga poj-
kar”, i supandet. Över huvud taget hävdade han att den stora staden var en 
fara för människorna, där de levde som ”sländorna för stunden”. Uttryck-
et ”supa som en borstbindare” menade Westbom kom från seende och för-
supna borstbindare i Stockholm (Westbom, rapport 1908−1909).

Boende i fattighus och ålderdomshem
Inte alltid ville en hyresvärd ha en blind som hyresgäst. Karl (född 1870), 
blind av mjölkstarr vid fyra år, hade opererats utan resultat. Han lärde sig 
borstbinderi i Kristinehamn 1889−1902. Karl kämpade för att få en bättre 
bostad inför kommande vinter, men säger att ”en blind, som tillika har fa-
milj, tar en hyresvärd ej gärna emot”. Inspektören förordar hyreshjälp från 
någon förening innan han tappar all arbetslust. Vintern 1903 saknade han 
bostad varför kommunen inackorderade honom och medan den övriga fa-
miljen fick bo på fattighuset. Vid inspektörens besök hade han ”fått hyra 
ett kyffe, så uselt, att det trotsar all beskrivning. Möbleringen utgjordes af 
en gammal säng och en byrå; hustru och barn vore inhysta i en skrubb vid 
sidan av verkstaden”. (Thurén, berättelse 1904). Här betydde troligen fa-
miljens gemenskap, friheten och respektabiliteten, även i denna förned-
rande situation, mera än instängdheten och beroendet på fattighuset. 

Även för den synskadade Signe, vilken såg något, blev boendet en till-
varo på ålderdomshem trots hennes låga ålder, trettio år vid denna tid. 
Hon saknade anhöriga och hade vistats sedan 1909 på ett ålderdomshem. 
Där hjälpte hon till med att skura och tvätta. Hon trivdes inte bland gam-
lingarna och ville som flera andra kvinnor komma till blindhemmet i Ny-
näshamn. Höglund skriver att han tyckte synd om henne utan att föreslå 
någon åtgärd (Höglund, berättelse 1917). Hon blev därför som i flera andra 
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exempel förvandlad till en tragisk person, vilket är ett återkommande ele-
ment inom filantropin, men mindre vanligt hos de instrumentellt inrikta-
de inspektörerna. Ibland ger de dock upp för denna tankefigur. 

För kommunerna var det oftast billigast och enklast att låta blinda som 
saknade bostad eller hade dålig sådan bo på fattighus eller ålderdomshem, 
det behövde dock inte alltid bli en ”slutstation”. Åtskilliga blinda tillbringade 
kortare eller längre tid i denna boendeform. Flera såg det som en skam och 
försökte i det längsta undvika ålderdomshemmet hur fattigt och eländigt de 
än bodde. Man avstod även från att begära hjälp från kommunen i fruktan 
för fattighuset (Thurén, berättelse 1904). Blinda och andra fattiga hade inte 
alltid något val utan tvingades underordna sig kommunen. Uppfattningen 
om detta boende var olika hos inspektörerna. Höglund såg det som en ac-
ceptabel lösning medan Herman (berättelse 1909) tyckte att ålderdomshem-
men var ett oacceptabelt boende för blinda som inte var gamla och utlevade. 
Herman kritiserade föreståndarna för deras brist på insikter och empati för 
blinda, vilket försvårare deras tillvaro (Herman, berättelse 1909). 

För yngre blinda som kom till fattighuset fanns en uppenbar risk för 
passivisering. Det hände Anders (född 1890). Han kom direkt från blind-
skolan till fattiggården där han som flera andra blev ”slö och likgiltig för 
allting” enligt inspektören Gustav Ek (berättelse 1922). Ansvaret för det-
ta lade han på fattighusens ledning där det saknades förståelse för blindas 
behov av sysselsättning och arbete. ”De tror dem vara oförmögna till allt 
[…] och lämnar dem åt sitt öde” (Ek, berättelse 1922). Då Anders var mu-
sikalisk och det fanns en nyinköpt orgel lovade inspektören ordna noter på 
blindskrift och en prenumeration på De blindas veckoblad, en vänlig åtgärd 
men knappast ett adekvat stöd.

Hem − familj och anhöriga
Till de mest betydelsefulla stöden hörde, som framgått det föräldrar, sys-
konen och andra anhöriga gav i form av omhändertagande, social gemen-
skap, uppmuntran och praktiskt stöd. För synskadade med turen att kom-
ma från välbeställda hem underlättades livet avsevärt. Anna tillhörde dem 
med goda yttre villkor. Inspektören omtalar henne som mycket duglig i 
konstvävnad och handarbeten och finner en:
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…intelligent, hurtig och arbetsam och trots sin totala blindhet 
huslig flicka som vunnit sin utveckling mestadels genom självstu-
dier. Med viss berättigad stolthet och glädje visade modern mig 
flera vackra arbeten af hennes hand (Thurén, berättelse 1905).

Föräldrarna ägde en stor gård och hade god ekonomi. Bostaden var be-
kväm och rummen snyggt möblerade. Anna var accepterad och uppskat-
tad av familjen och till stor hjälp i hemmet då hon deltog i det mesta arbe-
tet. I vilken grad hon kände sig ofri och hade tankar om något annan till-
varo är något som inte framgår av inspektörens berättelse. 

Inspektörernas och blindsakens ideal var den borgerliga livsstilen, vilket 
påverkade deras bedömning av förhållandena och deras strävan till förbätt-
ringar. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talen blev det borgerli-
ga familjemönstret och bostadens utformning, hemmet med mamma, pap-
pa barn, eftersträvansvärt (Frykman & Löfgren 1979) inom arbetarklassen 
Begreppet hem skall här förstås i första hand som den plats man bebor med 
sina föräldrar, anhöriga eller den egna familjen. Det är en social gemenskap 
till skillnad från själva bostaden eller huset, den fysiska platsen. Ett gott hem 
var det samma som ordning och renlighet och skapades av dess innevånare. 

Blindsaken passade in i det större borgerliga projektet som handlade 
om moralisk upprustning och disciplinering av arbetarklassen (Frykman 
& Löfgren 1979:118). I kontrast till dessa värden kan man ställa vagabonde-
rande synskadade som var ute på vägarna för sitt uppehälle. Enligt blind-
diskursen och inspektörernas uppfattning var många synskadade/blinda 
mera knutna till och beroende av sina bostäder än personer som var seen-
de och kunde röra sig friare. Bostaden fick speciellt stor betydelse när det 
även var en arbetsplats. Strävandet efter att minska kringvandring kan ha 
varit ett annat motiv för stödet till förbättringar och nybyggnationer. 

Den seendes ögon kan knappast förstå den barndomsblindes uppfatt-
ning av omvärlden, varken i stort eller smått. Det föreligger därför enligt 
min mening uppenbara risker för fel- och övertolkningar även om inspek-
törerna hade mycket god kännedom och lång erfarenhet från umgänget 
med blinda. Den blindes uppförande och förväntningar på livet var, som 
för alla andra, påverkad av den sociala och kulturella miljön där de vuxit 
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upp, de ekonomiska villkoren, möjligheterna till utbildning och deltagan-
de i samhällslivet och av könsmaktsordningen med mera. 

Behovet av anhörigas hjälp lyfts ständigt fram i berättelserna som något 
av det mest centrala för synskadades livssituation, oavsett alla andra fakto-
rer. När stödet var tillfredställande var också hemmet gott. Samtidigt påpe-
kades de faror den olämpliga familjen utgjorde för blinda.

Hilma (född 1888), var elev vid blindskolan 1901−1907 där hon lärt sig 
kvinnliga handarbeten. Hennes förhållanden var goda trots att föräldrar-
na var döda. Hon bodde sedan 1910 hos sina syskon, varav en bror var an-
ställd vid järnvägen. Inspektören beskriver henne som en sympatisk kvin-
na, glad och tillfreds med sina förhållanden. Hon kan inte försörja sig på 
sitt arbete men har genom syskonen ”ett gott och angenämt hem” (Hög-
lund, berättelse 1905). 

Pension och blindhetsersättning
Det tillfälliga och ojämnt fördelade stödet var en kortvarig hjälp för en-
skilda medan det för andra blev ett mera substantiellt bidrag till exempel 
till en bättre bostad. Vad som fattades var ett regelbundet ekonomiskt stöd 
motiverat av den nedsatta funktionsförmågan, inte enbart av fattigdom. 
Flera inspektörer var inne på tanken om invaliditetsersättning eller blin-
dersättning då de menade att blinda befann sig i ett sådant underläge be-
träffande försörjningen, i jämförelse med seende, att det behövdes ett ge-
nerellt ekonomiskt stöd som kompensation, en årlig pension. Inspektören 
Herman ville att direktionen skulle lämna förslag till regering och riksdag 
om ett årligt bidrag till blinda, förslagsvis tvåhundra kronor. Det var ock-
så Herman som ansåg att endast tio procent av synskadade kunde försörja 
sig själva (Herman, rapport 1909).

Någon liten förbättring skedde när lagen om pensionsförsäkring träd-
de i kraft från 1914 och alla socknar, städer och köpingar inrättade en pen-
sionsnämnd. Ordföranden utsågs av länsstyrelsen och övriga av kommu-
nalstämman. Nämndens uppgift var att övervaka lagen och pröva ansök-
ningar.72 Möjligheterna att få pension tycks ha varit tämligen godtyckli-
ga och beroende av de lokala pensionsnämndernas bedömningar. Åtskilli-

72 eskilstuna.se/templagePage21141.aspx 
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ga drogs sig av olika orsaker för att ansöka, ibland enbart för att det var be-
svärligt. När så var fallet kunde inspektörerna hjälpa till och påskynda en 
ansökan. Syskonen Anna (född 1880) och Per (född 1883) hade både pensi-
on, Anna hade femtioåtta kronor året och brodern femtio kronor året. De-
ras far var död men modern ägde ett torp där de nu bodde och hjälpte till. 
Hemmet var ”…icke alls utblottat. Är därjämte ett gott hem även ur den 
synpunkten, att det är besjälat av en god anda” skriver Höglund i sin berät-
telse (1915). Inspektören noterade även att brodern hade politisk rösträtt.

De som fick pension kunde samtidigt vara beroende av kommunens fat-
tigvårdsstöd. Erik (född 1871) blind som vuxen bodde hos sina bröder och 
arbetade med borstbinderi men kunde inte försörja sig helt på detta. Han 
hade en årlig pension på sjuttio kronor året och sextio kronor från kommu-
nen samt stöd speciellt av den ena brodern (Höglund, berättelse 1917). För 
dem som blivit blinda efter att ha innehaft en fast tjänst kunde pension från 
arbetsgivaren utgöra en god grund att leva av. Jonas (född 1870) var gift och 
hade fyra barn. Han var vid Höglunds besök på väg att bli helt blind. Han 
tyckte det var för tidigt att gå hantverksutbildning och bedrev agenturverk-
samhet i linnevaror. Från sin tidigare arbetsgivare hade han trehundra kro-
nor årligen (Höglund, berättelse 1915). Om man råkat ut för arbetsolycka 
kunde en olycksfallsersättning utgå. Johannes (född 1880) fick sextio kronor 
månaden efter att ha blivit blind vid en sprängning i Norge. För att få ut sin 
ersättning krävde norska staten att han bosatte sig i Norge, vilket han tänkte 
göra vid tidpunktren för besöket (Höglund, berättelse 1915).

Några mindre förbättringar kan anas under den tid jag följt berättelser-
na. Dock är de för begränsade för att kunna dra några djupgående slutsat-
ser. Snarare var problemen med försörjningen desamma. Inspektören Ek 
skriver i ett tillägg till sin rapport 1922:

…att de blinda på grund av sitt lyte och därmed starkt begrän-
sade arbetsmöjligheter befinner sig i svåra ekonomiska förhål-
landen. Såvida ej den blinde genom välsituerade anhöriga erhål-
lit tryggad existens – och dylika blinda äro ytterst få – får han 
föra en hård kamp för att tillfredsställa de mest anspråkslösa 
fordringar på livet (Ek 1922, separat blad i rapporten).
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Det var lytet inte svårheterna att försörja sig på blindyrkena Ek tog fasta 
på. Varken filantropin eller pensionen var tillräcklig, utan täckte enbart de 
mest trängande behoven. Ek menade att en del inspektörer överdrev när 
de i sina rapporter hävdade att ”den blinde har det rätt bra” (Ek, rapport 
1922). Den efterfrågade blindhetsersättningen kom äntligen 1934. De två-
tusen kronor Herman tidigare hade önskat blev femhundra kronor per år. 

Samverkande faktorer inom blindsaken

Ingen ensam faktor har varit avgörande för i vilken grad synskadade/blin-
da kunde försörja sig själva och leva ett hyggligt liv som andra medborga-
re. Genom att uppmärksamma hur kön, klass, sexualitet och ålder i sam-
verkan med funktionsnedsättning och andra faktorer kan vi få en bättre 
förståelse för hur maktordningar bidrar till över- och underordning. Andra 
faktorer än funktionsnedsättningen visar sig inte oväntat ha större betydel-
se för levnadsförhållandena än synskadan. Här diskuterar jag några av de 
samverkande faktorerna som framkommit i reseinspektörernas rapporter.

Paulina de los Reyes skriver i en undersökning om etnisk diskrimine-
ring, att intersektionen fokuserar på komplexa samband och på hur diskri-
minering legitimerar underordning. Hon menar vidare att sociala hierarki er 
”opererar” diskursivt, materiellt och symboliskt och synliggör strukturell a 
förhållanden, ”institutionella praktiker och individers agerande” (de los 
Reyes 2005:234f ). Utan att göra någon fördjupad intersektionell analys vill 
jag tydliggöra de samverkande faktorerna som jag tolkat dem ur inspektö-
rernas berättelser och utsagor. Ett grundläggande tema i inspektörernas be-
rättelser var tanken på goda och mindre goda eller olämpliga hem. I denna 
diskursiva knutpunkt innefattas i stort sett alla tänkbara faktorer i synen på 
människan. De av inspektörerna bedömda goda hemmen med stödjande 
anhöriga hade i regel också tillgång till ett flertal andra resurser medan de 
mindre goda och dåliga hemmen hade låg stödjande förmåga. 

Synskadade/blinda var och är en heterogen kategori som levde sina liv 
utifrån skilda klassmässiga och materiella förutsättningar, vilka inte behöv-
de höra samman med den visuella funktionsnedsättningen. Av inspektö-
rernas berättelser framgår att både de själva och omgivningen såg med oli-
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ka grader av respektabilitet på synskadade beroende på hur de levde. Även 
om inspektörerna alltid beskriver graden av synnedsättning var det andra 
samverkande faktorer som framhävdes som avgörande för levnadsförhål-
landena. Antingen samverkade dessa kluster av faktorer till den synskada-
des bästa eller så bidrog de till att försvåra livet och hålla kvar dem i fattig-
dom och social underordning. 

Respektabilitet är ett centralt begrepp för att förstå olika sociala och 
kulturella sammanhang. Beverly Skeggs menar att den som inte uppfat-
tas som respektabel har ett ”lågt socialt värde och svag legitimitet” (Skeggs 
2000:12). Respektabilitet skiljer inte enbart mellan klasser utan verkar även 
inom liknande sociala skikt samt hör samman med den position man till-
delats inom en grupp. 

Respektabilitet ligger nära Bourdieus begrepp kapital och habitus. Till-
sammans kan begreppen bidra till förståelse även av små skillnader inom 
de samverkande faktorerna; fattig kan jämföras med andra fattiga, kvin-
nor med andra kvinnor, män med män etcetera. Flertalet blinda befann sig 
onekligen bland de reellt fattiga i samhället men också här finns påtagliga 
skillnader som framkommer i inspektörernas rapporter. 

Med uppfostran (socialiseringen) formas vi av föräldrarnas klasserfa-
renheter (Liliequist 1993:11ff). Våra vanor och inlärda uppfattningar om oss 
själva och världen blir till vårt ”habitus”, vår disposition att handla (Bour-
dieu 1987:291ff). Även om klass i dag fått en mera komplex innebörd och 
bredare tolkning än tidigare menar jag att det är ett användbart begrepp 
för att förstå samhällsprocesser. Andra anser att det förlorat sitt förklarings-
värde (se Ahrne 1995, Skeggs 2000).

Blindsaken hade en ideologisk förankring i övre samhällsskikts män-
niskosyn, medan enskilda personer med funktionsnedsättningar levde och 
formade sina liv utifrån de förutsättningar som givits, hur knappa resur-
serna än var. I det dagliga livet strävade blinda som andra efter självförsörj-
ning, integrering och respektabilitet.

Inte minst genom bildandet av egna organisationer kunde självkänslan 
och respektabiliteten förstärkas. För några fick det också motsatt effekt, 
när blinda efter en god utbildning insåg att de utbildats i ett arbete omöj-
ligt att försörja sig på. Förhållandena kunde bli så betryckande att de ham-
nade i ett tillstånd av apati och orkeslöshet efter utbildningen eller efter att 
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som vuxen ha blivit synskadade. I sådana fall försökte inspektörerna upp-
muntra till ett mera aktivt deltagande genom medlemskap i De blindas för-
ening, läsning av böcker och tidskrifter (De blindas Veckoblad) på punkt-
skrift, ekonomiskt och materiellt stöd. 

Arbetsförmåga och sjuklighet
Sjukdomar, okunnighet och brist på läkarvård ledde till att många barn 
tidigt blev blinda genom infektioner. Också senare i livet orsakade nä-
ringsbrist och sjukdomar att arbetsförmågan minskade och därmed ock-
så inkomsterna. Inspektörerna såg hur det hårda arbetet bröt ned åtskilli-
ga bland de fattiga, något välbeställda inte på samma sätt behövde utsättas 
för. Arbetsdagarna blev långa och bristen på näringsrik föda, sol och mo-
tion satte spår i hälsan, något synskadan i samverkan med andra faktorer, 
som till exempel kön, kunde försvårade. Thurén fann, som tidigare berörts 
åtskilliga som såg tärda och sjukliga ut på grund av näringsbrist och för lite 
utomhusvistelser. Någon enkel lösning såg han inte då det knappast var 
goda råd som saknades utan ekonomiska resurser. Delvis menade han att 
förhållandena var självförvållade på grund av passivitet. Ansvaret för detta 
lades dock i första hand på anhörigas bristande stöd, till exempel vid ute-
vistelser och promenader (Thurén, rapport 1905). 

Några påtagliga skillnader i sjuklighet mellan kvinnor och män framgår 
inte av källmaterialet. Mest är det frågan om antydningar. Vid en genom-
gång av några berättelser fann jag att av tillsammans cirka femtio besök-
ta 1904, rapporterade Thurén ett tiotal personer med sjukdomar som gjor-
de dem mer eller mindre oförmögna att arbeta. 1917 fann Höglund tio sju-
ka blinda av närmare hundra besökta. 1923 antecknade inspektören Anna 
Didoff sex sjuka av de cirka femtio jag kontrollerat. 

Både män och kvinnor drabbades av mag- och nervproblem. Josefin 
(född 1871 led av ”subkronisk magkatarr” på grund av dålig och närings-
fattig mat enligt inspektörens tolkning. De blindas förening hade vid flera 
tillfällen stöttat Josefin ekonomiskt (Thurén, berättelse 1904). Elin (född 
1888) var sjuklig och led av ”svårartad magkatarr”. Hon bodde hos föräld-
rarna och hade tidigare arbetat med handarbeten men orkade inte längre 
med detta. Även i detta fall hade De blindas förening utgjort ett stöd för att 
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hon skulle vårda sin hälsa. Förhållandena förbättrades då hon 1917 fick an-
ställning som kopist på De blindas förenings bibliotek i Stockholm (Hög-
lund, berättelse 1917). Tryggheten i arbetet gjorde henne tydligen gott.

Det är inte alltid sjukdomar framkommer tydligt av källorna, ibland 
formuleras problemen i generella ord som ”svårmod och bitterhet” (Thu-
rén, rapport 1904), något som inte minst tycks drabba män som varit seen-
de och förlorat sin tidigare roll och inkomstkälla. I sådana situationer tycks 
inspektörernas uppmuntran, praktiska eller ekonomiska stöd vara till viss 
lindring för både män och kvinnor. 

Könsidentitet − äktenskap – sexualitet − familj – barn
Något som kunde förändra förhållanden till det bättre var giftermål. In-
spektörernas uppfattning om äktenskap mellan blinda och seende och 
blinda emellan var ambivalent. De såg både för och nackdelar. En sådan 
fördel var att äktenskapet legitimerade sexualiteten och kunde minska fö-
rekomsten av utomäktenskapliga barn. Det kan också betraktas som att 
könsidentiteten tydliggjordes och normaliserades.

Inspektörerna noterade vilka problem det innebar för fattiga blinda 
kvinnor att föda ett utomäktenskapligt barn, något som lättare kunde döl-
jas i mera välbeställda sociala miljöer. I dessa var troligen också den socia-
la kontrollen starkare. Det skulle också kunna tolkas som att kvinnor från 
fattigare miljöer i högre grad själva valde att ge uttryck för sin sexualitet. 
Blinda kvinnor gifte sig i mindre grad än blinda män varför deras sexuali-
tet enligt normen inte blev legitim. 

En av de få kvinnor som gifte sig med en seende man var Emma vil-
ken Thurén träffade 1904. Hon blev blind vid tolv års ålder av hjärnfeber. 
Vid blindskolan lärde hon sig både hushållsarbete, borstbinderi och korg-
makeri. När detta lönade sig dåligt startade hon en liten diverseaffär. Efter 
giftermål med en seende man 1903 hjälptes de åt med affären. Trots detta 
gick affären i konkurs och inspektören skyllde överraskande en del av pro-
blemen på att hon var blind. 

Hennes giftermål hade ifrågasatts redan av både prästen och hennes 
egna anhöriga. För Thurén berättade hon att inga hinder kunde stoppa 
henne i föresatsen att gifta sig. ”Det satte jag mig i sinnet, att jag ej skul-
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le gå ensam genom lifvet” berättade Emma. Som andra inspektörer kom-
menterade Thurén också giftermålspartnerns egenskaper och beskrev ho-
nom som arbetsam men ”moraliskt mindre nogräknad” och tillade att 
Emma ändå verkade trivas med honom (Thurén, berättelse 1904). Exem-
plet visade att åtminstone några kvinnor inte accepterade den tilldelade 
rollen som passiva och avkönade/sexualiserade. 

För flertalet kvinor som födde barn utom äktenskapet kunde det inne-
bära total underordning, förlust av personlig frihet, omyndigförklarande 
och beroende av fattigvården. För Kristina (född 1865) kom livet att bli på 
detta sätt då ”hennes starka sexuella lidelse fört henne på avvägar” skriver 
den synskadade inspektören Hjalmar Höglund som själv var gift (berät-
telse 1915). Kristina hade fött fyra utomäktenskapliga barn, det yngsta var 
född 1903, Nu var hon inackorderad av kommunen i en liten torparstuga. 
Inspektören bedömde att hon hade både gott förstånd och arbetsförmå-
ga samt var ”…snäll och renlig […] Hennes enda ödesdigra fel var hennes 
oförmåga att motstå sexuella frestelser” (Höglund, berättelse 1915). 

Kristina tillhörde inte de kvinnor som följde blindsakens utstakade väg. 
Inspektören hade ändå förmågan att lyfta fram hennes ”goda” sidor och såg 
sexualiteten som en naturkraft, en kraft som borde hållas inom de sociala 
och kulturella normernas tyglar. Sexualiteten ansågs inte tillhöra en ogift 
kvinna och speciellt inte en ogift blind kvinna. Kristina önskade komma 
till arbetshemmet i Nynäshamn, vilket inspektören också förordade. 

Ett exempel på en blind kvinna från en bättre ställd familj som fått 
barn utom äktenskapet var Stina (född 1822 och vid denna tid avliden). 
Hon kom från en aktad släkt och blev förälskad i en kringvandrande sota-
re vilken hon fick åtta barn med och ibland följde med på hans resor. Hon 
levde sina sista år på fattiggården, en gudfruktig och skötsam kvinna en-
ligt anteckningarna som inspektören tagit del av efter hennes död (Hög-
lund, berättelse 1915). 

När blinda män var gifta påpekade flertalet inspektörer vilken hjälp och 
stöd en seende kvinna innebar för mannen. Framför allt bidrog kvinnorna 
till att skapa ett ”riktigt” hem och en god ordning och normalitet, särskilt 
om hon också födde barn. 
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Bland de gifta männen var Gustaf (född 1850), blind sedan sitt första 
levnadsår. Han gifte sig vid 25 års ålder med en 45 årig änka och levde i ett 
som inspektören skriver 27 årigt äktenskap med henne. 1903 gifte han om 
sig med en ”snäll och präktig kvinna” som hade god ordning i hemmet. 
Gustaf ägnade sig både åt borstbinderi och åt korgmakeri men även åt att 
musicera i kyrkor (Höglund, berättelse 1915).

Olämpliga giftermål
Det fanns också ett visst motstånd mot giftermål bland inspektörerna. Man 
anar någon gång en oro för att ärftliga synskador skulle föras vidare till bar-
nen. När blinda har barn nöjer sig inspektörerna med konstaterandet att 
barnen är seende och friska, på samma sätt som de refererande läkarna gjor-
de på 1700-talet. Samtidigt antecknades alltid om det förekom flera blinda 
syskon eller släktingar i samma familj, dock utan att detta problematiseras. 
Jag anar här en medveten strategi då majoriteten av inspektörerna uppfatta-
de äktenskap mellan blinda män och seende kvinnor som en fördel, åtmins-
tone för mannen. Endast en inspektör uttalar sig specifikt i arvsfrågan. In-
spektören Herman hade noterat att en hel del blinda ingått äktenskap och 
han oroades över risken att detta skulle bidra till att blindheten gick i arv, vil-
ket även gällde ”lösa förbindelser då blindheten är ärftlig” (Herman, rapport 
1909). Det finns fall av blinda förbindelser som lett till att blinda barn fötts 
skriver Herman. Han hade talat med flera personer som:
 

…haft skarpa ord om sådana förhållanden och yrkat på att en 
lag kom till stånd […], de finnes som anse att under inga om-
ständigheter någon som helst förbindelse med blind kvinna 
finge ske, utan det skulle anses som brott och straffas… (Her-
man, rapport 1909).

Detta var ett ovanligt uttalande från en inspektör. Herman poängterade 
att han velat underrätta ledningen för blindskolan på Tomteboda, där-
med indirekt hela blindsakans ledning ”…om de svårigheter som göra sig 
hörda och alla anse att något måste göras” (Herman, rapport 1909). Här 
tycks Herman vara ute i grumliga ärenden och det synes som han inte rik-
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tigt själv vill stå för uttalandena eller gömmer sig bakom dessa och tillskri-
ver andra personer han träffat åsikterna. Poängteras bör att detta är ett av 
få exempel jag funnit i mitt material på att de arvshygieniska frågorna varit 
aktuella inom blindsaken vid den undersökta tiden (se Runcis 1998). När 
den synskadade inspektören Höglund träffade på en hel släkt blinda och 
utvecklingsstörda på ett fattighus använder han begreppet ”degeneration” 
i sin text (Höglund, berättelse 1915).

Blindsakens kontrollerande uppgift blir tydligt i inspektörernas berät-
telser om kvinnorna och sexualiteten. Männen uppmärksammades inte 
alls på samma sätt. Inspektörernas syn på sexualiteten var att det utanför 
äktenskapet, i varje fall för kvinnorna, ledde till social misär. 

 Sexualiteten uppfattades i första hand som ett kvinnoproblem även 
om inspektörerna påpekar det hot som männen kunde utgöra. Ett skydds-
medel bättre än andra var därför arbetshemmen med sin enkönade kultur. 
Vid arbetshemmen var kvinnorna skyddade från männens begär och alle-
handa faror. Om kvinnornas sexuella behov och möjliga begär till varan-
dra talades inte alls. Genom arbete och andlig förkovran skulle tankarna 
på sexualiteten hållas under kontroll och sublimeras, riktas in på handar-
betet och andlig förkovran. Förhållandena kan jämföras med klostertillva-
ron, även om det i många fall rörde sig om en begränsad tids vistelse vid 
dessa speciella hem. Lars Grönvik menar att om personer med funktions-
nedsättning inte uppfattas som könade blir det svårare att tänka på deras 
sexualitet (Grönvik 2008:47) speciellt i positiv mening.

Samtidigt med att funktionshindrade betraktades som okönade, före-
kom könssegregering vid institutionerna, vilket kan ses som en maktprak-
tik för att kontrollera det som paradoxalt ändå uppfattades som ett hot 
mot hela verksamheten. Vid institutet på Tomteboda var pojkar och flick-
or åtskilda i olika sovsalar, vid måltider och även på rasterna, skriver Göte 
Linghede (1916) i en uppsats om sin uppväxt och tiden vid blindskolan. 

Att förneka sexualiteten blev den maktteknik som tillämpades. Ett för-
klarande förhållningssätt kan finnas i det faktum att många ledande kvin-
nor, vilka arbetade vid institutionerna och inom abnormsaken var ogifta 
och mer eller mindre påverkade av den pryda och religiösa diskursen om 
avhållsamhet. Om dessa kunde undertrycka sin egen sexualitet är det inte 
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överraskande att de krävde detsamma av funktionshindrade kvinnor de var 
satta att övervaka och leda. Jag ansluter mig till dem som ser kön och funk-
tionsnedsättning som något man snarare blir än något man är (se t ex Ba-
ron 2008:32). Det innebär att makt och maktordningar blir centrala frågor. 
Simon de Beauvoir såg kroppen som en situation beroende av omkringlig-
gande faktorer, sociala och kulturella förhållanden. Hennes välkända utta-
lande, att man inte föds till kvinna man blir det (Beauvoir 1949, 2004), kan 
också sägas om funktionsnedsättning (jfr Hansson 2007:110). 

De allmänna förhållanden människor levde i, själva samhällsstrukturen 
bidrog till att skapa hinder och försvåra livet för personer med en funk-
tionsnedsättning. Bristen på resurser, låg inkomst, osäkra sociala förhållan-
den och oförståelse från omgivningen gjorde det svårt att förändra de egna 
villkoren. De begränsande och tillslutande yrkesvalen innebar en under-
ordning under blindsakens diskurs som blev svår att bryta sig ur. Tidigare 
exempel visade ändå hur några synskadade lyckades förbättra sina levnads-
villkor genom egen energi som inspektörerna säger och ett betydande stöd 
från blindsakens aktörer, organisationer och anhöriga.

Ålder som faktor
Ålder och när i livet synskadan inträffar är viktiga samverkande faktor som 
lätt tas för givet och tenderar att försvinna i forskningen menar Johans 
Tveit Sandvin (2008:64ff). Ålder uppfattas som en normalitet i utveckling-
en varför den inte problematiserats på samma sätt som nedsatt funktions-
förmåga. Både vår ålder och funktionsförmåga förändras över tid. Vi är alla 
barn, blir vuxna och så småningom äldre och normaliteten säger att man i 
unga år bör vara frisk, stark och arbetsför. 

Relationen mellan ålder och funktionsförmåga har ett påtagligt samband 
och jag har tidigare diskuterat betydelsen av när i livet funktionsnedsättninge n 
inträffade och vad det kunde ha för konsekvenser. Sambandet ålder och 
funktionsförmåga ställde olika krav på vad som förväntas från omgivningen. 

Medan nedsatt funktionsförmåga på ett mera naturligt sätt hör ihop 
med åldrandet hör det inte till ungdomen menar Sandvin (2008:77). Barn 
och ungdomar skall per definition vara friska och starka. Detta innebär 
inte att vuxna synskadade skulle ha det lättare. Att bli synskadad som vux-



Omsorg och kontroll

266

en familjeförsörjare innebar andra problem än för barn och ungdomar. 
När synskadan eller den totala blindheten kom plötsligt innebar det att 
man fick lämna sitt arbete, en snabbt försämrad ekonomi med fattigdom 
och ökat beroende av andra. Det tog tid att anpassa sig till nya levnadsvill-
kor, lära sig leva med nedsatt synförmåga, eventuell omskolning i ett nytt 
yrke och att försöka lära sig punktskrift för att kunna läsa och komma med 
i ”blindvärldens” gemenskap. 

Även bland bättre ställda blinda var högre utbildning ingen självklarhet 
då ingen samhällelig beredskap fanns för denna undervisning. Under den 
aktuella undersökningsperioden var det endast en handfull blinda män 
som fick tillgång till högre utbildning, ingen kvinna. Pär Aron Borgs tan-
kar från början av 1800-talet om utbildningen av hans första blinda elev, 
Charlotta Seuerling. till läkare har sannolikt aldrig återkommit. 

Den goda familjen och bättre ställda synskadade
Medan flertalet synskadade levde under fattiga förhållanden, och det är 
främst detta som framkommer i inspektörernas rapporter och berättelser, 
fanns det också exempel på motsatsen och då handlade det som jag visat 
om personer från tämligen välbärgade miljöer och trygga ekonomiska och 
sociala förhållanden. Några av de mera välbeställda blinda kom att spela en 
betydande roll inom blindsaken som ledare, entreprenörer och filantroper. 
En av de mera kända var fröken Anna Wikström, vilken tidigare nämnts, 
som startade Hantverksskolan för blinda kvinnor i Uppsala (Ek 1938. Hen-
nes klassmässiga bakgrund och förhållanden var väsensskilda från flertalet 
blinda kvinnors. Genom sina ekonomiska resurser kunde hon engagera sig 
och hjälpa andra kvinnor och därigenom finna en livsmening som passade 
en ogift kvinna från hennes egen klass). 

Andra personer som inspektörerna inte behövde besöka var Amy Seger-
stedt och Beda Engelke. Den förstnämnda tog initiativet till Föreningen för 
blindskrift och den senare blev arbetade oavlönad i tjugo år på De blindas 
förenings punktskriftsbibliotek. Hon tillhörde också de så kallade pionjärer-
na som var med och bildade De blindas förening (Jonsson 1992, Christen-
sen Sköld 2006, Olsson 1988). 

Klassaspektens mest påtagliga konsekvenser verkar i praxis och i män-
niskors kroppar. Bättre ställda blinda kunde undvika både de materiella 
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och intellektuella tillkortakommandena; näringsbrist, en del sjukdomar, 
trångboddhet, dåliga och hälsovådliga bostäder, bristfälliga arbetsutrym-
men, bristande empati och stöd från andra. Exemplen är dock få på välbe-
ställda i källmaterialet. Jag kan inte tänka mig att Anna Wikström någon-
sin fick ett besök av en inspektör. 

Det är inte överraskande att bland de välbeställda också finna pionjä-
rerna bland dem som fått tillgång till högre utbildning. Ernst Retsler var 
den första blinda i Sverige som avlade akademisk examen (juridik), 1924. 
Betydligt senare, 1946 tog den första blinda kvinnan Vera Linghede stu-
denten73. Retsler känner vi igen som en betydande ledare inom blindsa-
ken. Hans föregångare på posten som ordförande Alrik Lundberg tillhörde 
även han en förmögen familj och kom själv att bli en betydande filantrop 
och insamlare av medel till blindsaken. Dessa privilegierade blinda tog på 
sig uppgiften att försöka förbättra blindas förhållanden i landet och ägna-
de sina liv år detta arbete (De blindas förening 75 år 1964:5ff, Ek 1938). Alla 
kom de från ”resursstarka” familjer med en accepterande hållning, där till-
gången till viktiga kapitalformer samverkade och gav dem makt och infly-
tande inom blindsaken och även i samhället i övrigt. De innehade ett sym-
boliskt kapital som också innebar respektabilitet (Bourdieu 1986, Skegg s 
1997). Ingen risk fanns för att dessa välbeställda och utbildade personer 
skulle förväxlas med blinda vagabonder. De uppträdde enligt de sociala 
och kulturella normer som var verksamma i deras klass.

Inspektörerna fann även några få med enbart utbildning vid de blin-
das hantverksskola som blev framgångsrika företagare av mer eller min-
dre egen kraft och kunde anställa arbetare. Till dessa hörde Gustav Tune-
lius (född 1878), blind efter skolåren. Han utbildade sig till borstbindare 
vid hanverksskolan i Kristinehamn och började sedan dra borstar i föräld-
rahemmet, ett jordbrukarhem. Efter hand anställde han flera borstbinda-
re och startade senare en fabrik för borstbinderi- och sadelmakeri i Tierp 
med ett fyrtiotal anställda, mest seende kvinnor och unga flickor. När in-
spektören Höglund mötte honom 1917 blev han mycket imponerad av vad 

73 Vera Linghede gifte sig senare med den blinde borstbindaren Göte Linghede 
som skrivit en uppsats om sin uppväxt i Tornedalen och sitt arbete med yrkes-
utbildningen inom De blindas förening, senare Synskadades förening.
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han fick se i den stora och moderna fabriken. Höglund betonade att den-
na framgång för en blind var ovanlig och att den vunnits med energi och 
klokskap om än inte med helt tomma händer efter ett arv från föräldrarna. 
Något stöd från blindsakens organisationer behövdes inte i detta exempel. 
Att Tunelius var accepterad och respekterad framgår även av att han varit 
kyrko- och skolrådsledamot (Höglund, berättelse 1917).

I vilken utsträckning synen på välbeställda blinda överfördes på hela kol-
lektivet är svårbedömt. Synsättet kan ha varit så dominerat av klassperspek-
tivet att en form av klassmässig kompartementalisering (en tankemässig åt-
skillnad) uppstod, varför dessa personer uppfattades enbart som undantag, 
vilket inte fick någon betydelse för diskursen. Enskilda blinda visade inte säl-
lan större kreativitet än blindsaken, där trögheten var inbyggd i strukturen. 
Vi har sett hur musicerande och visförsäljning på gator och torg var beroen-
de av egna initiativ, inget man fick stöd till. I praktiken kunde det ändå inne-
bära respekt, som i exemplet med Hjalmar Wide. Inte minst genom att den 
icke godkända verksamheten kunde ge betydande inkomster och därmed en 
högre levnadsstandard. Han var på intet sätt stigmatiserad av sin inkomst-
verksamhet, även om han i början sade sig skämmas. Det fanns även de som 
uttryckte meningen att blinda borde ha monopol på visförsäljning och gatu-
musicerande (Thurén, berättelse 1905). Bland de välbeställda blinda ledarna 
för filantropin och hela blindsaken var det en oacceptabel inställning. 

Trots det begränsade jämförelsematerialet framgår tydligt hur arbets-
förhållandena skiljde sig mellan synskade från fattiga hem och goda hem. 
Inspektörernas rapporter och berättelser om enskilda personer visar ock-
så att skillnaderna mellan män och kvinnor var påfallande, även då fattig-
domen var en gemensam faktor. Utbildningen och yrkesvalet styrdes i hög 
grad av könsmaktsordningen samtidigt som det fanns en ambivalens i dis-
kursen om lämp liga yrken där en grundläggande fråga var om blinda kvin-
nor borde ha en tradi tionell roll som hustru och mor eller inte. Vid blind-
skolorna där det rådde en underordnande praktik var utbildningen inrik-
tad på ”kvinnliga” upp gifter som handarbeten men också hantverk med 
tanke på avsalu. Någo n förberedelse därutöver för äktenskap verkar inte ha 
vidtagits. Jag har inte funnit att någon utbildning gavs till exempel i barna-
vård vid blindskolorna, som förberedelse för att bli mor. Tanken var tydli-
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gen främmande. Där emot kunde man tänka sig kvinnor i ”manliga” yrken 
som borstbindare och korgmakare. Bakom synsättet låg den outtalade tan-
ken att flertalet blinda kvinnor skulle förbli ogifta, varför de som männen 
måste bidra till sin försörjning.

Funktionsförmåga – funktionsnedsättning
Funktionsnedsättningens betydelse för synskadade/blinda och för allmän-
hetens föreställningar och förhållningssätt till synskadade/blinda finns 
ständigt med som en underliggande samverkande faktor .

De moraliska värdeomdömen som inspektörerna gjorde torde ha en va-
rit tämligen allmängiltiga för deras syn på människor. Däremot var upp-
dragets utgångspunkt fokuserad kring den nedsatta synförmågan och hur 
denna skulle kunna kompenseras för att integrera synskadade/blinda i 
samhället. Utan nedsatt funktionsförmåga ingen abnormsak och utan syn-
nedsättningar ingen blindsak eller diskurs om denna. Enligt de los Reyes 
är förutsättningen för integrering eller diskriminering föreställningen om 
olikhet (de los Reyes 2005:236). Först när människor uppfattades som oli-
ka trädde maktteknikerna in med målet att normalisera och integrera ge-
nom särbehandling, tilldelade specifika roller, yrken och platser i samhäl-
let. Integreringen var villkorad och det är i detta sammanhang funktions-
nedsättingen får sin betydelse. 

 I inspektörernas berättelser finner vi hela skalan av väl integrerade el-
ler socialt underordnade och stigmatiserade. Ett exempel är arbetshem-
men för kvinnor som bildades för att vara ett skydd när hemförhållande-
na ansågs olämpliga. Villkoret för boende vid dessa hem var nedsatt visuell 
funktionsförmåga. Detta var dock aldrig det enda villkoret. Fattigdomen, 
avsaknaden av anhöriga, socialt destruktiva miljöer, svårigheterna att klara 
av att försörja sig genom arbete eller genom giftermål var andra betydelse-
fulla faktorer som avgjorde möjligheterna till stöd (Ek 1938).

Den nedsatta funktionsförmågan hade mindre betydelse än de sociala 
villkoren för levnadsvillkoren. Grundförutsättningen för blindsakens en-
gagemang var dock alltid synskadan. Även de mest framgångsrika synska-
dade förblir också synskadade även då de levde goda och väl integrerade 
liv. Däremot var de oberoende av stöd från blindsaken, kommunen och fi-
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lantropin och de bemöttes med den respekt som förknippades med deras 
sociala och kulturella tillhörighet. Några av dessa blinda innehade främst 
rollen som givare och inte mottagare av stöd. 

Sammanfattning av kapitel fem

Den speciella yrkesutbildning som inleddes med inrättandet av Institutet 
för blinda och dövstumma 1809 fortsatte under 1800-talet och kom att om-
fatta även så kallade vanföra (rörelsehindrade). För blinda utökades verk-
samheten till att också omfatta vuxna, vilka blivit blinda senare i livet och 
fått yrkesutbildning vid speciella hantverksskolor. 

Efter att Hantverksskolan i Kristinehamn verkat några år ville ansvari-
ga för utbildningen göra en undersökning av hur de före detta eleverna 
kunde försörja sig på de yrken de utbildats för. Man ville även få kunska-
per om de allmänna levnadsförhållandena. Kort sagt, ”hur blinda hade det 
i sina hem”. Av denna anledning inleddes 1903 en inspektörsverksamhet 
med syfte att besöka blinda i landet och fastställa vilka behov av ytterligare 
stöd de hade, till exempel av råmaterial, verktyg och stöd med försäljning-
en med mera. Under perioden 1903−1930 reste tolv inspektörer runt i lan-
det och besökte blinda, tre av dessa inspektörer var kvinnor. Ett eller två 
län besöktes vid varje tillfälle. För varje resa, som kunde omfatta mellan tre 
till fem veckor, skrev inspektörerna en sammanfattande rapport samt en 
berättelse för varje individ de träffade. 

De yrken som ansågs lämplig för blinda och som lärdes ut vid hant-
verksskolorna var främst borstsbinderi och korgmakeri, i huvudsak tänkta 
för männen och handarbeten och hushållsuppgifter för kvinnorna. Förut-
om dessa domineranade yrken var synskadade/blinda verksamma inom en 
rad yrken, till exempel inom jordbruket, åkerier, med försäljning av visor 
och musicerande med mera. 

Resultaten inspektörerna redovisade var tämligen nedslående. Få kun-
de försörja sig helt på de yrken de utbildats för. Svårast var det för ogifta 
kvinnor, av vilka ett fåtal kunde försörja sig helt på sitt arbete. Några av in-
spektörerna menade att endast cirka tio procent av synskadade/blinda som 
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fått yrkesutbildning kunde försörja sig helt på dessa yrken. Den generö-
saste bedömningen kom fram till cirka femtio procent, Flertalet synskada-
de/blinda var därför var beroende av andras ekonomiska stöd. I sina sam-
manfattande rapporter redovisade inspektörerna yrken och graden av själv-
försörjning samt stöd från anhöriga, de filantropiska organisationerna, De 
blindas förening och fattigvården, med flera. Uppgifterna är inte särskilt 
tillförlitliga men ger en uppfattningen om svårigheterna. 

Tämligen omfattande belopp delades ut av blindsakens organisationer 
till förbättringar av bostäder och verksadsutrymmen för arbetet. Stöd gavs 
även till fortbildning, till råvaror och försäljning av produkter. Av största 
vikt, enligt inspektörerna, var ett gott stöd från anhöriga. Utan detta stöd 
vara blinda utlämnade åt andras godtycke, fattigvården och filantropins 
nyckfulla stöd. 

Inspektörernas uppgifter var dubbel, att både stödja och att kontroller a. 
En stor del av deras berättelser handlade om enskilda blinda, om hur de 
själva och deras anhöriga levde. Det förekommer en starkt moraliserande 
ton i texterna. Blindsaken hade en uttalad diskurs med intentionen att blin-
da skulle utgöra goda exempel, arbeta flitigt och uppträda anständigt och 
ansvarsfullt. De som avvek från detta fördömdes i hårda ordalag. Till dessa 
hörde de blinda som vagabonderade, gick runt och mussicerade, sålde visor 
och spelade positiv. Sådana liv och inkomster ansågs leda till moraliskt för-
fall och utgöra en lockelse för andra blinda. Det var olämpliga yrken som 
ansågs skada hela blindsakens idé och minska blindas respektabilitet.

Inspektörerna som väl kände till blindas möjligheter och tillkortakom-
manden genom sina arbeten gav överlag uttryck för stor empati och vilja 
att stödja, även de som inte skötte sig enligt deras önskemål. Deras upp-
fattningar var präglade av deras egen borgerliga bakgrund och blinddiskur-
sen som de själva var en väsentlig del av. Inspektörerna var angelägna om 
att sprida kunskaperna om blindas förhållanden till andra för att öka för-
ståelsen och stödet.

Av inspektörernas rapporter och berättelser framgår att synskadade och 
blinda i huvudsak levde som alla andra under olika ekonomiska och soci-
ala villkor. Flertalet tillhörde de fattiga i samhället. Om man skall ge nå-
gon enskild faktor en avgörande betydelse, något som samverkade med alla 
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andra faktorer i en uppåtgående eller nedåtgående spiral, är det de ekono-
miska villkoren. Dessa kan dock inte förklara allt. För den enskilde kunde 
könsmaktsförhållandena innebära ett hinder även under mycket goda eko-
nomiska förhållanden, till exempel beträffande självständighet, rörlighet i 
samhället, yrken, arbetsmöjligheter med mera.

De materiella villkoren påverkade också föreställningarna på flera sätt. 
Bland eliten i samhället och blindsakens aktörer fanns ideal som var svå-
ra att leva upp till vid materiell och social fattigdom. Fattigdomen drog till 
sig flera negativa och moraliserande uppfattningar vilka ytterligare under-
ordnade blinda. Inom blindsaken försökte man motverka detta genom att 
stötta blinda ekonomiskt och intellektuellt. En viktig uppgift för blindsa-
ken och inte minst för den egna organisationen, De blindas förening, var att 
öka respekten för blinda genom att visa på de gemensamma strävandena 
för att förbättra villkoren och därmed öka omgivningens förståelse och ac-
ceptans. Begreppet respekt i Beverley Skeggs (2000) mening verkar inom 
alla sociala grupper och kan ge människor andras aktning och beundran 
även utanför gängse klasshierarkier.

Ett sätt att få respekt från omgivningen var en högre utbildning. För 
dem med goda ekonomiska förutsättningar borde detta ha kunnat vara en 
möjlighet. Föreställningarna och samhällets hinder var dock så stora att få 
lyckades genomgå högre utbildning. Jag har visat att trots alla praktiska 
problem lyckades några ta en universitetsexamen eller gå på lärarsemina-
rium, även om det senare krävde dispens från regeringen. För flertalet för-
blev den vägen länge stängd.

Förutom klass eller social skiktning framträder könsaspekterna tydligast 
som en underordnande dimension i undersökningen, inte minst beträffande 
arbete och försörjningsmöjligheterna. Här hade föreställningarna om kvin-
nans traditionella arbetsuppgifter en bromsande effekt vilket försvårade möj-
ligheterna till inkomster. För några kvinnor kunde det också innebära en fri-
het, ett arbete och en egen inkomst oberoende av en man, vilket sällan var 
möjlig inom ett äktenskap. Denna aspekt skall dock inte överdrivas.

Också könsidentiteten kunde bli ifrågasatt vid en funktionsnedsätt-
ning, främst gällde detta kvinnorna. Få kvinnor som var blinda från barn-
domen gifte sig. Några av dem som inte bodde i sina föräldrahem lev-
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de långa perioder på de speciella arbetshemmen eller skyddshemmen för 
kvinnor isolerade från omvärlden, till exempel i Nynäshamn eller vid hant-
verksskolan för blinda kvinnor i Uppsala som förutom utbildning också 
innebar ett socialt skydd.

Könsaspekten drog också till sig tankar om arvshygien och det var 
kvinnorna som blev mest utsatta. Också deras reproduktion ville några be-
gränsa eller helt förbjuda. Betonas bör att frågan inte hade någon större 
aktualitet eller betydelse inom blindsaken utifrån inspektörernas material. 
Att en ogift kvinna inte skulle ha något sexuellt liv var underförstått un-
der denna tidsperiod.

Funktionsnedsättning och ålder har också de ett samband med före-
ställningarna och samhällets åtgärder. Först uppmärksammades barnens 
behov av uppfostran och utbildning, senare också vuxna som blivit blin-
da, vilka var i behov av omskolning. För de riktigt gamla utan egna resur-
ser handlade det främst om omsorg och behov av fattigvård. 

Svårigheterna att förstå en funktionsnedsättnings innebörd, skillnader-
na mellan olika grader av nedsatt synförmåga och total blindhet kunde 
som jag visat ge upphov till misstolkningar från omgivningen. Inte ens in-
spektörerna var alldeles entydiga i sina definitioner, för en allmänhet var 
det närmast omöjligt. Felaktiga uppfattningar och misstolkningar försvå-
rade en reell förståelse.
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Omsorg och kontroll  
– en slutdiskussion

Så här långt kommen är det hög tid för en slutlig sammanfattning av 
resultaten. Syftet som det formulerades i inledningen var att under-
söka dominerande föreställningar om personer med funktionshinder 

samt levnadsförhållandena under tre olika valda tidsperioder, vilka jag be-
traktat som historiska brytpunkter (slutet av 1700-talet, början av 1800-talet 
och början av 1900-talet). Undersökningen är i första hand en dokumenta-
tion där teoretiska aspekter och begrepp används för tolkningen av källma-
terialet. Detta består huvudsakligen av artiklar i vetenskapsakademins hand-
lingar, källmaterial och historiker om etableringen av institutet för blinda 
och döva samt inspektionsrapporter tillkomna mellan åren 1903−1930. 

Genom en växelverkan mellan valda begrepp och källmaterialets teman 
och element har jag undersökt texternas innehåll och vilka föreställningar 
som kommit till uttryck. Sådana föreställningar har bildats av erfarenhe-
ter och kunskaper men också av missförstånd och abstrakta företeelser och 
tankar om det människor inte närmare känner till. Näraliggande begrepp 
är synsätt eller förhållningssätt.

Aktörerna som jag har undersökt under dessa århundraden har jag de-
finierat som betydelsefulla röster (Öhlander 1996:17). I denna process har 
jag sett personer med funktionshinder som mer eller mindre aktiva aktörer 
med egna specifika erfarenheter och strävanden vilka inte alltid samman-
föll med filantropin och människors förståelse. 

6
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Historiska brytpunkter

De skillnader som framträder mellan de tre historiska brytpunkterna i fö-
reställningarna handlar främst om en process där 1700-talets tankar blir allt 
mera konkreta och omsätts i praktiker, den tydligaste konsekvensen var skil-
da former för institutionalisering. Påtagligare än skillnaderna framstår dock 
kontinuiteten i föreställningarna från 1700-talet till 1900-talet. Förenklat 
kan de historiska brytpunkterna i undersökningen sammanfattas så här:

• vetenskapens, de lärdas, ”upptäckt” av och intresse för några enskilda 
personers funktionsnedsättningar och levnadsförhållanden samt sy-
nen på uppfostran och utbildning under senare delen av 1700-talet, 

• 1800-talets konkretisering i etableringen av specialskolor för allt flera 
kategorier med funktionshinder och experternas övertagande av tolk-
ningsföreträdet från föräldrarna, 

• 1900-talets ökade intresse för speciell yrkesutbildning, omsorg och 
kontroll genom inspektioner där yrkes- och försörjningsfrågan samt 
blindas moraliska leverne stod i fokus. 

För att sociala kategorier skall framträda krävs en ”definitionsprocess” som 
samtidigt är en problemformulering (Börjesson 2003:55). Beträffande per-
soner med funktionshinder skedde en sådan process under senare delen av 
1700-talet och fortsätter under 1800-talet med allt flera tydliga kategori-
seringar av och åtskillnader mellan individer med olika funktionsnedsätt-
ningar. Detta ledde till att skilda problemområden skapades, så kallade sa-
ker (blindsaken, dövsaken etc.), vilket ledde till att flera experter och nya 
professioner intog arenan inom omsorg och utbildning och därmed ökade 
också kontrollen av enskilda.

1700-talet var en tid av intensiv vetenskaplig utveckling och upplysning 
vilket kom att få stor betydelse för föreställningarna om personer med funk-
tionshinder. Med ett mer rationellt och instrumentellt förhållningssätt för-
sökte samhällets lärda och vetenskapen medvetet motverka folktro och ma-
giskt tänkande. Vetenskapsakademin, dess ledamöter och andra lärda ansågs 
ha en skyldighet att delta i detta upplysningsarbete (Lindroth 1967).
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Vetenskapen ”upptäckte” och problematiserade vid denna tid förekom-
sten av specifika funktionsnedsättningar inom befolkningen. Både proble-
men och möjligheterna synliggjordes offentligt genom vetenskapliga artik-
lar och bilder. Läkaren Roland Martin fick efter publiceringen vetenskaps-
akademins pris för sin avhandling om sinnenas betydelse. De funktions-
nedsättningar som främst uppmärksammades av vetenskapens företrädare 
i deras artiklar var rörelsehinder, blindhet och dövhet. 

Medborgare som uppfattades ha begräsningar i funktionsförmågan be-
traktades som en outnyttjad arbetsresurs vilken borde tas tillvara och kom-
ma till nytta. Samtidigt bidrog vetenskapen och det rationella synsättet 
till att minska mystiken och framhäva den enskilda individens möjlighe-
ter snarare än svårigheter och tillkortakommanden. Folktron motarbeta-
des med upplysning för att få människor att tänka mera rationellt enligt 
vetenskapens och upplysningens tolkningar av verkligheten. I detta arbete 
verkade beskrivningarna av några enskilda personer med funktionshinder 
som ett upplysningsmedel. En ny människosyn började ta form som såg 
individen som påverkbar och föränderlig. Artikelförfattarna visade vilken 
arbetsförmåga även personer med omfattande funktionshinder kunde ha. 

Idén om specialundervisning

Trots att exemplen handlade om vuxna kom diskussionen främst att gäl-
la barn med funktionshinder, vilka ansågs mest mottagliga för kunskaper 
och i största behov av en bättre uppfostran och utbildning för att kunna 
bli självförsörjande arbetsmänniskor. I artiklarna visades sannolikt för för-
sta gången i Sverige exempel på bildbarheten och arbetsförmågan hos rö-
relsehindrade, blinda och döva. Syftet var inte att exploatera enskilda in-
divider eller att roa läsarna, även om det skulle kunnas tolkas på det sättet, 
utan att upplysa om en slumrande fråga och väcka opinion.

Ett genomgående tema i avhandlingen har varit spänningen mellan om-
sorg och kontroll. Dessa begrepp har jag betraktat som två sidor av samma 
mynt. Den ovillkorliga omsorgen var mest synlig i mödrarnas vård av späd-
barnen. Sägenmaterialet från tidigare århundraden visade vad som var ett 
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accep tabelt förhållningssätt till barn med mycket omfattande funktionshin-
der. Exemplet med pojken på Gotland som sattes ut enligt sägnernas anvis-
ningar bör betraktas som ett undantag som bekräftar att omvårdnaden av 
barnen var vad som kulturellt och socialt förväntades. Samhället reagerade 
också mot utsättandet av pojken. Händelsen klargjorde skillnaderna mellan 
vetenskapen och kyrkans uppfattning och den traditionella folktron.

Vetenskapens och de välsituerade samhällsklassernas (borgerlighetens) 
förtroende för fattiga föräldrars kunskaper och förmåga att uppfostra och 
utbilda sina barn till goda medborgare och undvika magiskt tänkande var 
mycket liten. En bättre uppfostran och utbildning var något alla barn till fat-
tiga föräldrar ansågs vara i behov av. Skillnaden var att det vid denna tid upp-
stod tankar om att barn med funktionshinder behövde specialskolor och spe-
cialundervisning. Förebilderna fanns redan vid slutet av 1700-talet, i Frankri-
ke och Tyskland där specialskolor för döva och blinda upprättats, vilket var 
känt bland en del välutbildade i Sverige genom reserapporter och böcker. 

Dessa tankar om specialundervisning inkluderade inte de välbeställdas 
barn vilka ansågs få en lämplig uppfostran och utbildning av sina föräld-
rar i den sociala miljö där de växte upp. Tillgången till ett gott socialt och 
ekonomiskt kapital (Bourdieu 1986) och andra resurser var av avgörande 
betydelse för föreställningarna, bemötandet och det materiella livet. Detta 
får dock inte dölja att påtagliga skillnader förekommer också mellan fatti-
ga beroende de anhörigas eller andra personers vilja att ge stöd. Inspektö-
rerna skillde på goda och olämpliga hem.

1700-talets artikelförfattare ansåg att problemens ursprung var den 
bristande omsorgen och resurserna hos fattiga föräldrar, inte funktions-
nedsättningen i sig. Dessa brister riskerade i sin tur att leda till ökade fat-
tigvårdskostnader för samhället vilket man ville förhindra. Samtidigt som 
artikelförfattarna hävdade föräldrarnas tillkortakommande visade de med 
sina exempel att framför allt de små barnen gavs ett omsorgsfullt omhän-
dertagande (jfr Liliequist 1991) som gjorde att de överlevde även med om-
fattande funktionshinder. 

1700-talets bidrag till 1800-talet var ”tankefiguren” att personer med 
funktionshinder var bildbara och hade större arbetskapacitet än vad som 
förväntades. Vetenskapens blick som det framgår av artiklarna riktades 
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mot kroppen och sinnena samtidigt som författarna gav de sociala för-
hållandena en avgörande betydelse. Kroppens och människans förmåga 
till utveckling förklarades med föreställningarna om naturens och männis-
kans egen förmåga till kompensation. Vad författarna var överens om var 
behovet av en noggrann uppfostran och utbildning av experter vid speci-
ella skolor (institutioner). 

Föreställningarna blir praktiker

Artiklarna i vetenskapsakademins handlingar innehöll början till ett polit-
iskt program för hur fattiga med funktionshinder kunde förvandlas till 
nytt iga, arbetsamma och självförsörjande medborgare. Det skulle dock 
dröj a innan flertalet fick tillgång till en adekvat utbildning speciellt anpas-
sad till specifika funktionsnedsättningar. Genom att beskriva etableringen 
av den första specialskolan för barn och ungdomar med funktionshinder, 
Institutet för blinda och döfstumma 1809, och förberedelsearbetet för det-
ta har jag belyst tidens föreställningar och övergången från enbart utsagor 
till praktiker, det jag kallat den andra historiska brytpunkten. Jag har dis-
kuterat vad det var som möjliggjorde tillkomsten av institutet och lyft fram 
en rad samverkande faktorers inverkan på utvecklingen. Dessa har handlat 
om diskurser och tidsmässigt bundna strukturella förhållanden i samhället 
där även krigsslutet 1809 och den nya regeringsbildningen hade betydelse 
(jfr Johansson 1974). Andra viktiga faktorer som samverkade till etablering-
en av institutet var enskilda personers nytänkande, initiativförmåga, tillfäl-
liga händelser och politiskt maktspel. Bakom detta fanns en tillräckligt stark 
diskurs som kommit till uttryck under 1700-talet och som möjliggjorde för 
Pär Aron Borg med flera att överhuvudtaget agera vid denna tid.

Samtidigt har jag speciellt eftersträvat att lyfta fram betydelsen av en-
skilda individers initiativ i den historiska utvecklingen. Pär Aron Borg var 
inte vem som helst utan en orädd drivande entreprenör som hade turen 
att möta en blind och begåvad kvinna, Charlotta Seuerling, vilken skulle 
komma att förändra hans livsbana. Hon ställde krav på sin lärare utifrån 
sina egna behov av utbildning, ett för honom tidigare okänt fält. Borg strä-
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vade också efter egen berömmelse och blev inspirerad av en teaterpjäs om 
den berömde dövläraren i Frankrike, Charles-Michel de l´Epée, som visa-
des på Stockholms teatrar.

Frågorna om undervisning av blinda och döva var ingen konfliktfri dis-
kussion utan innehöll starka meningsskiljaktigheter mellan dem som hävda-
de att personer med funktionshinder mycket väl som tidigare skett kunde 
uppfostras av sina föräldrar på de orter där de var boende och å andra sidan 
dem som förespråkade en specialskola utifrån utländska förebilder. De me-
nade att det krävdes en speciellt anpassad uppfostran och utbildning. I båda 
fallen var argumenten ekonomiska och pedagogiska. Flera politiker tyckte 
att etableringen av en specialskola var en helt onödig ekonomisk belastning 
för staten. Samtidigt uppstod en diskussion om vilken form av utbildning 
som var lämpligast, den teoretiska eller den praktiskt yrkesinriktade. 

Förutom frågan om ifall det alls fanns något behov av speciell undervis-
ning var finansieringen den mest prekära uppgiften. Borg hade social be-
gåvning och talang för att samla framstående och mäktiga personer om-
kring sig och därmed skapa stöd för sin sak, även om det också fanns mot-
ståndare och alternativa förslag från några politiker (se Förhammar 1991). 
Att staten ensam skulle ta på sig kostnaden var knappast att förvänta sig. 
Det krävdes frivilliga ekonomiska bidrag och ett engagemang från huma-
nistiskt och filantropiskt välvilliga människor. Denna utveckling kom att 
snärja in många fattiga i ett nät av omsorg och kontroll som skapade be-
roende och underordning − något vi återfinner också i dagens samhälle. 

En intensifierad kontroll

Med tiden ökade successivt kontrollen över personer som avvek från nor-
mativiteten och nådde sin största omfattning under 1900-talet första hälft. 
Under denna tid riktades blicken mot allt flera individer och grupper vilka 
uppfattades avvika från normen i samhället, vanartiga barn och ungdomar, 
arbetsovilliga, vagabonder och kvinnor som ansågs alltför sexuellt vidlyf-
tiga och andra kategorier. Särskiljandet blev ett centralt inslag i vetenska-
pen och samhällets och politikens makttekniker vilket ”reproducerade den 
normativa och dömande makten”, som Mats Beronius (1994:8) skriver. 
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I vissa avseenden kan särskiljandet också betraktas som ett steg mot an-
passning och integrering till exempel genom uppfostran, återuppfostran 
och utbildning av personer med funktionshinder, med målet att de skulle 
kunna försörja sig själva. Litet talar för att det handlade om någon medve-
ten eller omedveten negativ vilja att skada, trots att människor särbehand-
lades och diskriminerades. Detta strukturella förhållande av underordning 
råder även i dagens samhälle. Samtidigt förekom enskilda övergrepp, då-
lig behandling och en nedlåtande syn inom institutionerna och i samhäl-
let i stort. I Sverige kom införandet av steriliseringslagen att drabba många 
personer med funktionshinder, främst kvinnorna (Runcis 1998). Nazister-
nas ideologiska dödande av personer med funktionshinder skall inte jäm-
föras men inte heller glömmas. 

Blinddiskursens dubbla betoning av omsorg och kontroll släppte inte 
eleverna efter att de lämnat utbildningen. Kontrollen tog sig en ny form 
i inspektionen. Från 1903 besökte speciellt utsedda reseinspektörer synska-
dade/blinda i deras bostäder för att ”sorgfälligt undersöka de blindas behof 
och ställning” (instruktionen 1904). I undersökningen har jag följt några av 
de tolv inspektörerna under den studerade tiden. I deras texter (rapporter 
och berättelser) har jag sökt gemensamma och skiljaktiga teman som klar-
gjort inspektörernas föreställningar och människosyn. Skillnaderna mellan 
manliga och kvinnliga inspektörer har varit små. De verkade i en gemensam 
blinddiskurs och rapporterna är intertextuellt påverkade av varandra. En frå-
ga som var svår att bedöma för inspektörerna var hur fattiga de blinda var 
och hur de klarade av att försörja sig. Inspektörernas bedömningar av fattig-
domen varierade i hög grad. Samtidigt var fattigdomen något man tog för 
givet, den fanns överallt i samhället och var inget som enbart berörde syn-
skadade/blinda eller andra personer med funktionshinder. I detta avseende 
kunde stödet till blinda vara bättre än för många andra fattiga.

Inspektörerna ansåg att allmänhetens okunskaper och oförståelse för 
blindas förhållanden och även anhörigas ovilja att stödja avsevärt försvåra-
de deras tillvaro. Utan tvekan var kvinnorna de mest utsatta och man anar 
att inspektörerna dolde att blinda kvinnor kunde ha det mycket svårt och 
riskerade att utnyttjas sexuellt inom familjen eller av andra anhöriga. Där-
för strävade inspektörerna efter att ordna alternativa boenden för de mest 
utsatta kvinnorna. 
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Ärftlig blindhet var en realitet och förekom i åtskilliga familjer med fle-
ra blinda barn, vilket noggrant redovisades av inspektörerna. Som tidigare 
nämnts togs frågan om arvshygien upp av en av inspektörerna, Herman, i 
hans rapport 1909. Han hade träffat många som ansåg att blinda kvinnor 
överhuvudtaget inte borde föda barn och ”att under inga omständigheter 
någon som helst förbindelse med blind kvinna finge ske, utan det skul-
le anses som brott och straffas”. Om detta ville inspektören underrätta sin 
uppdragsgivare, direktionen, om. Han tycks själv ha accepterat detta syn-
sätt samtidigt som han var mycket välvilligt inställd till synskadade och be-
undrade deras strävanden. 

Inspektörernas sociala och kulturella förankring i en borgerlig tillhörig-
het präglade betraktelsesättet. Alla var de en del av borgerligheten. Endast 
inspektören Hjalmar Höglund skiljde sig något genom att vara den ende 
som själv var synskadad. I redogörelserna för enskilda blindas liv och lev-
nadsförhållanden tvekade de inte att ge detaljerade beskrivningar av den 
moraliska karaktären, både hos den blinde och dennes anhöriga. En hel del 
förnedrande uttryck användes men var inte avsedda för en allmänhet utan 
enbart för blindsakens egna organisationer, däribland De blindas förenings 
ledare. Få blinda hade läst rapporterna som för övrigt var handskrivna och 
maskinskrivna i svartskrift. Det borde ha varit möjligt att översätta rap-
porterna till punktskrift, vilket kan ha gjorts då blinda satt i styrelsen för 
direktionen på Tomteboda. Alternativt gjordes muntliga föredragningar.

Inget talar för att de föreställningar som kom till uttryck och de åtgär-
der som vidtogs hade något annat än goda avsikter. Klass- och könstän-
kandet innebar dock en moralisk förkastelse av det som uppfattades som 
felaktiga sätt att leva och försörja sig på, varför blindsakens fördömanden 
kunde vara hårda. Inte minst gällde detta sådant som bröt mot det norma-
tiva, till exempel blindas kringvandrande, försäljning av visor och musice-
rande på offentliga platser. Samtidigt fanns hela tiden uppdragets mål klart 
uttryckt bland inspektörerna, vilket var att förbättra synskadades/blindas 
möjligheter att försörja sig själva på sina arbeten. Inspektörernas rapporter 
visar att detta var närmast omöjligt, framför allt för blinda kvinnor. 

De generellt manliga arbetena borstbindning och korgmakare, som 
också en del kvinnor lärde sig, ansågs av inspektörerna vara för hårda för 
dessa. Kvinnor betraktades även som olämpliga försäljare, då man menade 
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att de inte borde vandra runt och sälja sina produkter. Främst såg inspektö-
rerna i detta en stor moralisk risk för kvinnorna. För en del innebar det ett 
liv på institutioner och en livslång tillvaro i ”asyler”. Speciellt gällde detta 
unga blinda som inte ansågs bildbara. 

Blindyrkena − omöjliga att försörja sig på

Det framgår tydligt av inspektörernas rapporter att flera samverkande fak-
torer var avgörande för i vilken grad blinda kunde försörja sig på de yrken 
de lärt sig vid blindskolorna. Blindsakens mål var ambivalent. Full försörj-
ning ansågs inte möjlig för alla samtidigt som det var ett övergripande mål. 
Enligt inspektörerna kunde långt mindre än hälften av de utbildade helt 
försörja sig själva, några uppgav så få som tio procent.

Flera inspektörer var ändå nöjda och noterade en långsam förbättring 
under den tid jag undersökt, till stor del beroende på ökat filantropiskt 
stöd. Ett undantag var åren kring första världskriget då det bland annat 
blev svårt att få tag på råvaror och blindorganisationernas ekonomiska stöd 
minskade enligt inspektörerna. Det individuella stödet till blinda upphör-
de dock aldrig. Förhållandena bör jämföras med 1920- och 1930-talens om-
fattande arbetslöshet då samhället tvingades ordna med nödhjälpsarbeten. 
Så vitt det framgått av källmaterialet omfattade detta inte synskadade/blin-
da, då de knappast var en integrerad del av arbetsmarknaden.

Att fortsätta att undervisa flertalet blinda i traditionella hantverk och 
kvinnliga handarbeten samtidigt som fabrikstillverkningen tog en allt stör-
re del av marknaden kan betraktas som en brist på fantasi och underskatt-
ning av blinda. Därmed låstes synskadade/blinda fast i en tillverkning som 
höll på att ersättas av fabriksprodukter. Utan att ha några val blev blinda 
egna företagare med ansvaret för hela produktionskedjan från anskaffning 
av råmaterial, tillverkning och försäljning till distribution. Trots att blind-
organisationerna medverkade och stödde blinda arbetare med råvaror och 
försäljning med mera måste det anses som ett misslyckat projekt.

För dem som hade stödjande anhöriga, ibland ett syskon som de kun-
de arbeta tillsammans med, kunde detta lösas. Men för de ensamma blin-
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da utan ekonomiska resurser kunde förhållandena bli omöjliga. Ibland fin-
ner inspektörerna apatiska blinda vilka tappat all arbetslust då tillverkning 
och försäljning gått dåligt. I sådana fall gjorde de allt för att uppmuntra, ge 
praktiskt stöd och rekommendera något ekonomiskt bidrag. 

Om det fanns en motvilja till att anställa blinda i fabriker verkar oklart. 
Snarare var det så att det till en början aldrig var ett mål för blindsaken och 
specialskolorna. I stället valde man yrken som kunde utföras av en enskild 
person i dennes hemmiljö. Onekligen fanns det speciella problem då det 
gällde blindas förflyttning längre sträckor, som mellan en bostad och en ar-
betsplats. Det handlade även om att blindsaken inte drev frågan tillräckligt 
kraftfullt. Det verkar som om man ville klamra sig fast vid de gamla yrkena 
så länge som möjligt, vilka i och för sig var hedervärda. Men att dra borstar 
och göra korgar var också ett mycket hårt arbete som slet på kropp och tå-
lamod. Det var först efter undersökningsperiodens slut på 1930 och 1940-ta-
len allt flera synskadade anställdes inom industrin, till exempel på Optimus 
och Elektro Helios, vilket gav högre inkomster och bättre arbetsförhållanden 
(Olsson 1988). På 1940-talet anställde De blindas förening en speciell konsu-
lent med uppdraget att ordna arbeten för blinda inom industrin. 

Blindyrkena blev för många en fångenskap, något man inte valt om 
det funnits alternativ. Vilka yrken som var möjliga för blinda var främst en 
klass- och könsfråga. 

Nya yrken som borde ha passat väl, till exempel inom fabrikstillverk-
ning, telefoni och massage, hade svårt att få gehör inom blindsaken trots 
att en livlig diskussion fördes. Trots en ambivalent hållning inom blindsa-
ken och bland inspektörerna till musiken som försörjningsform gav den 
verksamheten åtskilliga blinda både inkomster och respekt. Några få av 
de mest musikaliska kunde ägna sig åt musik mer eller mindre professio-
nellt och turnerade runt landet, andra blev pianostämmare eller organister. 
Samtidigt sågs musicerandet på gator och torg som vagabonderande och 
moraliskt förkastligt, något som riskerade att ifrågasätta hela blindsaken. 

En del av svårigheterna att försörja sig på blindyrkena skyllde inspektö-
rerna på brister i utbildningen och på ett för svagt stöd från anhöriga. Näs-
tan ingen synskadad/blind från fattiga förhållanden kunde klara sig utan 
stöd antingen av anhöriga och fattigvården eller med bidrag från blindsa-
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kens organisationer. Någon förbättring skedde med tillkomsten av pen-
sionsförsäkringen 1914 och blindhetsersättningen som infördes först 1934, 
men löste knappast problemen. Svårigheterna att få ett arbete och försörja 
sig själv bestod och gör så än i dag. 

Som motvikt till den dystra bild som målats upp förekom också blinda 
som klarade sig mycket gott som skickliga yrkespersoner och framgångsri-
ka företagare vilka möttes av respekt och förtroende från omgivningen. Si-
tuationen såg också annorlunda ut för dem som kom från välbärgade hem. 
Några av dessa blev filantroper och ledare inom blindsaken. Klasskillna-
derna var den styrande faktorn och jag har pekat på betydelsen av kapi-
tal i Bourdieus mening. Tillgången till eller bristen på ekonomiskt, socialt 
och kulturellt kapital hade en avgörande betydelse för blindas levnadsför-
hållanden. Exempel på social framgång var De blindas förenings ordförande 
Alrik Lundberg och Ernst Retsler. De var dock undantag och tillhörde de 
få som fått tillgång till högre utbildning tack vare sin sociala tillhörighet. 
Synskadan/blindheten som var förutsättningen för tillkomsten av blindsa-
kens och dess intervention måste betraktas som av betydelse men sekun-
där i förhållande till andra samverkande faktorer.

Betydelsefulla röster

Människors röster och tal kan vara på både gott och ont, de kan bidra till ut-
veckling eller motverka reformer och förändringar. Rösterna som har hörts 
i den här avhandlingen kan kallas för diskursiva röster. Det är inte enbart 
individer som talar utan det har varit ”tankekollektiv” av röster. Inte de-
sto mindre menar jag att den enskilda individens röst är nödvändig att upp-
märksamma, inte minst för att bryta mot det invanda (se Seterdal 1998). 

Rösterna kommer från olika sociala skikt och de har gett uttryck åt skil-
da erfarenheter, intentioner och förhoppningar. Uttalanden i källmaterialet 
kommer från politiker, experter, entreprenörer, filantroper och personer med 
funktionshinder och deras anhöriga. Rösterna är inte enbart begränsade till 
muntliga och skriftliga uttalanden. De består också av kroppar och hand-
lingar som talar direkt till oss. Bilden av Mathias Larsson Skönberg utgör i 
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sig en berättelse som hjälper oss att förstå. Under 1700-talet blev den veten-
skapliga bilden ett centralt inslag i vetenskapsakademins handlingar. 

Det går inte att säga när en viss föreställning började bli allmänt accepte-
rad, snarare skall det ses som en ständigt pågående process av motsägelsefulla 
röster och uppfattningar. När ”tankekollektiv” bildas sprids diskurser. Under 
1700-talet problematiserade några vetenskapliga aktörer, på ett sätt som inte 
skett tidigare, förekomsten av personer med funktionshinder. Med skärp a 
och detaljrikedom gav de genom sina texter och visuella framställningar en 
gestaltning av hur det kunde vara att leva och överleva med påtagliga funk-
tionshinder i en tid så annorlunda vår egen. Och det viktigaste av allt var att 
blicken riktades mot människor som tidigare i huvudsak varit osynliga ge-
nom sin inkludering i den stora skaran fattiga och beroende. Fram träder 
personer som Mathias och Johan, Henrich, Per och andra, inte som krymp-
lingar, döva och blinda, utan som levande subjekt, människor med samma 
behov och drömmar som vi andra. I berättelserna blir de synliga subjekt och 
får därmed en individuell och mänsklig gestalt som ökar våra kunskaper. 
Samtidigt var det intresset för funktionsnedsättningarnas betydelse för lev-
nadsförhållandena som synliggjorde dessa individer. 

Vid den tidsperiod jag betraktar som den andra historiska brytpunk-
ten, sekelskiftet 1800, framträdde en betydelsefull enskild entreprenör som 
den starkaste, för att inte säga den envisaste rösten, Pär Aron Borg. Den-
na speciella person var den förste vi känner till vilken tagit på sig uppgiften 
att undervisa blinda elever vid en specialskola, något han efter några få år 
övergav till förmån för döva. Borgs röst kom att bli den dominerande un-
der flera årtionden även om han stötte på motstånd från sin egen styrelse 
och andra dövlärare. En enskild individs handlingsförmåga kom därmed 
att påverka den fortsatta utvecklingen.

Vid 1900-talet inträde var det speciellt två grupper vars röster fick ökad 
betydelse. Det var reseinspektörerna vilka i en mellanställning represente-
rade blinddiskursens ledning, direktionen vid Tomteboda och indirekt led-
ningen för de filantropiska stödorganisationerna samt synskadade/blinda 
runt om i landet. Inspektörerna var blindsakens experter vilka besökte blin-
da i deras hemmiljöer, inte sällan många år efter att de lämnat utbild ningen. 
Deras berättelser gör det möjligt att komma nära enskilda synskadades dagli-
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ga liv och verklighet i stor fattigdom och social misär, men också någon gång 
under riktigt goda villkor där omsorg, accepterande och respek t dominerade 
tillvaron. Berättelserna visar den komplexitet och stora ojämlikhet som präg-
lade blindas och även andra människors levnadsförhållanden. Inspektörer-
na var i huvudsak eniga i sin uppfattning om vilka behov synskadade/blinda 
hade. De accepterade och återskapade blindsakens diskurs. 

Inspektörerna hade en dubbel agenda och balanserade mellan att vara 
den stödjande och hjälpande handen, och att vara kontrollerande och för-
dömande. Genom deras verksamhet tydliggjordes frågan om omsorg och 
kontroll. Någon diskretion fanns inte vare sig i uppdraget eller i utföran-
det. Den enskildes integritet hade liten betydelse om denne inte tillhörde 
de bättre ställda sociala skikten. 

Under 1900-talet blev också blindas egna röster allt starkare. De mest 
betydelsefulla enskilda talarna för blinda var De blindas förenings ordföran-
den Alrik Lundberg och Ernst Retsler vilka, inte minst på grund av de-
ras klassmässiga tillhörighet och för tiden goda utbildning, vann respekt i 
samhället som talesmän för blinda och för hela blindsaken. Även på det lo-
kala planet fanns kända och respekterade företrädare för blinda. De samar-
betade mer eller mindre väl med de regionala och lokala blindvännerna, de 
filantropiska organisationerna och deras företrädare, till exempel landshöv-
dingefruar och andra framstående personer ur borgerligheten. 

Bland de betydelsefulla rösterna i källmaterialet intog eleverna en alldeles 
speciell roll, framför allt i inledningen och utvecklingen av undervisningen 
och pedagogiken i etableringsskedet. Redan vid Pär Aron Borgs möte med 
den blinda Charlotta Seuerling var det hon, eleven, som i praktiken var ”lä-
rare” (Drakos 1997). Hennes betydelse är värd att lyftas fram speciellt då hon 
med sin mognad och sina kunskaper från uppväxten i en teaterfamilj starkt 
bidrog till att Borg fick ett så stort stöd från allmänheten och staten i ett kri-
tiskt skede. Hon kunde visa honom vilka behov en blind hade av pedagogis-
ka hjälpmedel. Charlotta Seuerling var en viktig aktör genom sin intelligens 
och vilja att lära. Pär Aron Borg förstod att utnyttja denna tillgång och vann 
därigenom politiskt och ekonomiskt stöd för sin sak. 

I någon mening hade också Mathias, Johan och Pehr redan på 1700-ta-
let den utlärande rollen medan läkarna var de observerande och lyssnande 
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eleverna som sammanställde sina iakttagelser och spred dem vidare. Trots 
levnadsförhållandena var det inga passiviserade och uppgivna personer lä-
karna mötte utan tre kämpar väl medvetna om sina förmågor. På detta sätt 
bidrog de till att visa vilka möjligheter det fanns till förändring, både av rå-
dande föreställningar och av praktiska förhållanden. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns ett genealogiskt sam-
band mellan nutiden och de tre historiska brytpunkter jag undersökt. Spå-
ren av de föreställningar om personer med funktionshinder som kom till 
uttryck i de vetenskapliga och folkliga diskurserna under 1700-talet åter-
finns också i 1930-talets samhälle. Rationella och mystiska förklaringar lev-
de tillsammans och människor förlitade sig på både vetenskapen, alterna-
tiva behandlingar och gamla religiösa förklaringar. 

Först under 1950-talet uppstod en debatt om förhållandena vid insti-
tutionerna. Lis Asklund hade intervjuat och gjort radioprogram med ung-
domar som vistades vid Eugeniahemmet. Det blev en skandal och debatt 
som nådde riksdagen. På 1960-talet ifrågasattes på allvar särbehandlingen 
och den onaturliga tillvaron vid de slutna institutionerna. 

Mycket har hänt under den undersökta perioden i synen på funktions-
nedsättning/funktionshinder beträffande både bemötande och tillgänglig-
het. I dag finns nationella och internationella konventioner på handikapp-
området samtidigt som mycket återstår att göra. I detta arbete är också de 
historiska kunskaperna en tillgång.
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Care and Control
A Study in Disability History 1750−1930

The aim of the present dissertation is to investigate dominant per-
ceptions about individuals with functional disorders or categori-
zed as disabled and the conditions under which they have lived 

during three specific periods: the end of the eighteenth century and begin-
nings of the nineteenth and twentieth centuries. I consider these periods 
to be historical turning points in the perception and treatment of indivi-
duals with functional disorders.

My source material consists mainly of articles published in the Transac-
tions of the Royal Swedish Academy of Science, histories of the founding 
of the Institute for the Blind and Deaf, and inspectors´ reports submitted 
to the government between 1903 and 1930. Alternating between theoretical 
concepts and the themes and elements of the source material, I have stu-
died the content of these texts and the attitudes they express. 

In the present dissertation I begin by discussing and problematizing the 
role of various actors and their involvement in the lives of primarily deaf 
and blind individuals. I define these actors as ”significant voices”. At the 
same time, individuals suffering from impaired vision or hearing are seen 
as more or less active actors each with his or her own experiences and aspi-
rations, which did not always coincide with those of philanthropy or the 
perceptions of others.

The activities of these various actors – scientists, politicians, entepre-
neurs, philanthropists and the impaired – would be summarized under the 
rubric ”the question of abnormality”, a comprehensive discourse embra-
cing a number of functional disorders and including actors from throug-
hout Scandinavia. 
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This was further divided into specific categories or fields – deafness, 
blindness, idiocy and delusion – each specializing in solving its own par-
ticular issues. I consider these efforts to be care mixed with power via the 
exercise of discipline, as a method to train and educate children, teenagers 
and adults alike. The goal was to turn them into good citizens who could 
provide for themselves with the skills they acquired in special schools.

Two somewhat different ways of thinking – thought styles or thought 
collectives – can be said to have characterized perceptions of mankind and 
society. These can simply be described as ”popular” and ”scientific”. From 
my source material I have drawn the conclusion that a distinction between 
the two is indeed justified, and that there is a clear differentiation between 
them insofar as e.g. approaches to knowledge and apprehension of man-
kind and the world are concerned.

In Chapter Two, I discuss how popular perceptions of children who fai-
led to develop as expected and demanded special care were formed with 
the help of ”changeling tales”: the belief that supernatural beings could in-
tervene in the lives of ordinary people and threaten the natural order of 
things. This folklore was based in ancient tradition and practical and cul-
tural experience and was for the most part retrospective. Difficulties in un-
derstanding and interpreting the reason that one´s newborn was physical-
ly different could be more easily dealt with in this manner. Trolls or wights 
had exchanged their grotesque, misshapen infants for the pretty, well-for-
med offspring of human beings.

Folktales and perceptions of disability tell us something about the norms 
reigning in a society and the conflict between the popular and the scientific. 
Like folklorist Jochum Stattin, I have chosen to interpret these tales as ”sym-
bolic representations of the norms, values and ideas of a society”. Their con-
tent can also be apprehended as a projection of the mother´s feelings of guilt, 
a defense mechanism and subconscious arena for working out her reactions.

The mother troll, who in the fairy tales could be seen as a mirror-image 
of the human mother, cannot stand to see its own child in pain. From ha-
ving been the evil mother she is transformed into the good, caring mother 
who at the last moment saves her child. Herein lies the moral of the story; 
the child shall be cared for despite its aberrant development, even though 
it brings emotional pain and physical burden to others.
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It is however of course necessary to separate folklore from reality. Fairy 
tales were symbolic stories which confronted a reality, the existence of 
children born with birth defects and the reaction of their mothers and so-
ciety at large. There are in fact a few legal cases from the 17th century in 
which parents actually attempt to reclaim their ”real” children from the 
supernatural interlopers. One of them concerns a ten-year-old boy who 
was left on a stack of manure and later died. The reaction of the elders was 
sharp. Both the court and the parish clergy condemned the act and blamed 
it on ignorance and prejudice.

I have interpreted the phenomenon of changelings as the expression of 
the constant anxiety caused by the dangers lying in wait for small children. 
It gave mothers an outlet in which to emotionally and existentially process 
the loss of their ”real” child. It was a general, cultural set of instructions 
about how to perceive and care for infants who deviated from the norm 
and instilled hope that the ”real” child would one day return.

That the mother herself through some ill-advised behavior could have 
caused injury to her offspring during pregnancy, a perception in fact shared 
by a large portion of the medical community, is also explored in this chapter.

Though I have chosen the dichotomy popular/scientific, this must not 
overshadow the complexity of people´s thoughts. Many individuals could 
easily embrace both folkloric explanations and scientific knowledge, just 
as they could pray to the God of the Church and believe in the existence 
of supernatural beings living in nearby woods.

Scientific knowledge is spread through printed texts and contact bet-
ween scholars. The articles examined in the next chapter contain, in cont-
rast with the oral, popular tales, both preconceptions and scientific fact, 
while at the same time being expressions of the hierarchy of power in so-
ciety. Scientific statements had a general purpose; they were intended to 
guide society and its members in a specific direction.

The establishment of the Royal Swedish Academy of Science and Na-
tional Bureau of Statistics in 1739 and 1749, respectively, was central to the 
dissemination of knowledge and enlightment. These organizations were 
agents in the era´s search for more information and new knowledge to the 
benefit of the nation. In the course of this search, people with functional 
disorders were also ”discovered” and studied.
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One of the prime media at the disposal of the Academy of Science was 
its series of Transactions, first published the same year the Academy was 
founded. In them were published a number of illustrated articles about in-
dividuals suffering from various kinds of bodily damage or handicaps. The 
articles (comprising the bulk of the source material for the third chapter) 
provide today´s reader with an image of the knowledge and perceptions of 
people with functional disorders and impairment extant among the educa-
ted during the latter half of the eighteenth century. They were intent upon 
demystifying the existence of impaired senses and physical deformity, the-
reby helping combat prejudice through rational problemitization.

Essays by three physicians are representative of the scientific percep-
tions and knowledge of the period. The articles provide detailed descrip-
tions of the lives of two ”cripples” and a blind man and an essay on the 
education of a deaf youngster. Common to all is the desire to enligh-
ten and the necessity of a conscientious, suitable upbringing for functio-
nally-disabled children, particularly those born into poor families. They 
furthermore shared a perception about ”nature´s compensation” for im-
paired physical function, and the belief that physically-impaired indivi-
duals could be molded into valuable citizens, working bodies, and thereby 
contribute to their own upkeep and the development of society as a whole.

The main legacy of the eighteenth century to the nineteenth was the 
”thought figure” that people with functional disability were educatable 
and possessed a greater capacity for work than what had been presumed. 
The scientific gaze was directed toward the body and the senses while the 
authors simultaneously emphasized the decisive influence of social status, 
poverty and ignorance. The solution at which they arrived was upbringing 
and education overseen by experts at special schools. Such institutions had 
begun to be established for the blind and the deaf in Germany and France, 
which was well-known to late eighteenth-century Swedish scholars.

At the outset of Chapter Four, I discuss the social factors and conditions 
which facilitated the establishment of special classes for blind and deaf 
children. I also discuss the problems confronted during the initial phase 
and the opinions of various actors. The first special school in Swede n, the 
National Institute for the Blind and Deaf-Mute was officially opened in 
Stockhom in 1809. It was the brainchild of Pär Aron Borg (1776–1839), a 
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successful businessman. In its wake, a large number of other institutes fol-
lowed and a new generation of actors and experts assumed leading roles.

According to history, two specific, random incidents had a decisive in-
fluence in the creation of the first institute – the longing for an education 
of a blind woman named Charlotta Seuerling and a French play about a 
deaf school mounted on the Stockholm stage. Both had come to the atten-
tion of Pär Aron Borg. Now of course this hardly suffices as a full expla-
nation. The scientific discourse of the latter half of the eighteenth century 
had laid the foundation for a new way of seeing mankind as much more 
adaptable than ever before imagined. Humanism had evolved and made 
common cause with utilitarianism and mercantilism.

Lone individuals always act within a cultural, social and political context; 
at the same time, these very circumstances make it possible for he or she to 
break free and think new thoughts. Pär Aron Borg knew absolutely nothing 
about educating the blind and the deaf, but he had taught music and sing-
ing lessons. In order to open his school, Borg was dependent on the discour-
se formulated by science and scholarship during the eighteenth century. Ho-
wever, his prime motivation seems to have come from his chance encounter 
with Charlotta Seuerling. Her determination convinced Borg to change the 
course of his life and dedicate it to the education of the blind and the deaf.

Touching anecdotes aside, a project like his demanded coordinated ef-
forts between politicians, the Crown, the government and the public -and 
its philanthropic support. The establishment of the institute was seen as 
a symbol of the new, more peaceful age entered into with the end of the 
war with Russia and comprehensive government reform enacted in 1809.

In the present dissertation, special attention has been paid to elucidating 
Borg´s view of the deaf and deafness, his information campaign and educa-
tional efforts. He was the object of criticism from other teachers for prioriti-
zing of vocational training over theoretical subjects. Some went almost as far 
as to call Borg a charlatan who manipulated his surroundings at the public 
graduation ceremonies he held for his students, where he was the only one 
who could interpret their sign language for the audience. His overall goal, 
however, was admirable: to raise public awareness in order to improve the 
education and ultimately, job opportunities of the deaf. For this reason he 
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arranged a tour of central Sweden where male students visited industries and 
factories. Analysis of his diary he kept on this trip shows that Borg was an 
empathetic, relativistic individual. Better than most of his non-hearing im-
paired countrymen, he understood what like to be deaf in society.

In the classroom Borg demanded loyalty toward the teacher, eschewing 
corporal punishment in favour of positive reinforcement in the form of re-
wards. He lost control of the institute for several years after a conflict with 
its board of directors, being replaced by Professor Per Atke Castberg from 
Copenhagen and Gabriel Guldbrand, M.A. The latter in particular soon 
ran afoul of the older members of the student body by regularly adminis-
tering physical punishment. The pair also harbored a much less sanguine 
view of the deaf as sentient beings, which motivated their heavy hand and 
demands for obedience. Fortunately their time at the institute was short 
and soon Pär Aron Borg returned to run the school until his death in 1839, 
after which the reins were passed to his son Ossian Edmund Borg.

In Chapter Five, I describe and analyze the introduction of an organi-
zed, countrywide inspection tour, following up on the lives of blind men 
and women after having completed their schooling. The study was con-
ducted between 1903 and 1930, during which time twelve inspectors, inclu-
ding three women but only one individual who had been directly involved 
in teaching the blind, visited the blind in their homes. These inspections 
can be interpreted as the result of society´s ambition to increase its control 
over certain sectors of the population. Separation and categorization had 
become increasingly common elements in the order and machinations of 
power in society and politics during the early years of the twentieth cen-
tury, which reproduced normative forces.

Government inspection was justified by the need of the cause to know 
just how successful it had been teaching people to support themselves th-
rough the special skills they had learned, like brushmaking and basket-
weaving for the men and needlework for the women. The instructions 
with which the inspectors were dispatched included ideas about care and 
control, meticulously describing what they were to be on the outlook for 
and what measures were to be undertaken in order to improve conditions 
for the blind citizens of Sweden.
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The accounts submitted by the inspectors contain detailed descriptions 
of the living and social conditions of the blind and visually-impaired, their 
labour capacity, and ability to earn a living. Needless to say, the middle-
class social origins of the inspectors coloured their impressions.

The venture to design special vocational training for the blind was a ne-
cessity to late nineteenth century society, but a failure during the first deca-
des of the twentieth. By restricting the blind to traditional handicrafts, their 
integration into society´s modern means of production was delayed. It also 
served to isolate the blind in their homes, where their work was done.

Class, gender and other concurrent factors determined the degree in 
which blind people succeeded in supporting themselves independently or 
if they were forced to turn to public and private social services for help. In 
the most pessimistic opinions, the inspectors estimated that as little as ten 
percent of the blind were able to live entirely off their earnings, which in-
cluded professions not usually considered ”blindwork”. The most optimis-
tic ones estimated the number to lie closer to the fifty-percent mark.

The most important support that could be offered, according to the 
same inspectors, was the will of relatives to help a blind member. Unfortu-
nately, many lacked this kind of support and found themselves at the mer-
cy of strangers.

Individual actors, including blind ones, played a significant philathropic 
role. The latter were individuals from good homes with recourse to capital 
in the sense of Bourdieu´s use of the term; cultural, social and financial capi-
tal which could guarantee a happy childhood and proper education. Among 
these we find numerous leaders of blind organizations, from chairmen Alrik 
Lundberg and Ernst Retsler to a businesswoman like Anna Wikström, who 
founded and ran the Trade School for Blind Women in Uppsala.

Three historical and genealogical eras, each a turning point in an ongo-
ing story, have comprised the framework for the present dissertation´s in-
vestigation of the perceptions and dominant discourses on the care and 
control of the deaf, blind and disabled. Easily the most significant develop-
ment was the establishment of a school system comparable to the one offe-
red to other poverty-stricken children. The scarlet thread running through 
this entire account has been the idea of a proper upbringing and educa-
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tion in order to turn people with physical disabilities into good, producti-
ve citizens. However, the step from a job which could feed a family to be-
ing integrated into the production apparatus of society has proven to be 
a big one. Few blind people could support themselves through the trades 
they had been taught at the blind school and continued to be dependent 
on charitable organizations.

Translated by Stephen Fruitman



Epilog

Äntligen kan jag tacka alla mina arbetskamrater och vänner för det 
stöd jag fått under det arbete som pågått i många år. Det är med 
inte så lite förvåning och tacksamhet jag tagit emot alla glada till-

rop och förslag. Det har varit en otrolig kunskapsresa som påbörjades vid 
Umeå universitet hösten 1978 då jag på darriga ben närmade mig huma-
nisthuset den första dagen som student. Helt utan kännedom om univer-
sitetsvärlden och vad forskarutbildning och forskning kunde innebära gav 
jag mig i kast med diverse ämnen. Onekligen har det varit tillfälliga hän-
delser och möten med människor som fört mig hit där jag är i dag. En ung 
och inspirerande amanuens i etnologi, Kerstin Arbaeus, fick mig att väl-
ja detta huvudämne, vilket jag inte ångrat. Professor Britta Lundgren, min 
studie- och arbetskamrat under alla år var den som föreslog avhandlings-
ämnet då jag var inne på ett annat spår.

När jag 1982 blev antagen till forskarutbildningen i etnologi av dåva-
rande professor Phebe Fjällström, var det nog med en viss tvekan hon tog 
beslutet. Hon gav mig ändå sitt stöd under de första arbetsåren, och efter 
en tid en arbetsplats, vilket inte var vanligt vid denna tid. Under de tjugo-
fem år som arbetet på avhandlingen till och från pågått har det krävts fle-
ra handledare. Professor Kurt Genrup är den som kämpat under längsta 
tiden med stöd av professor Marianne Liliequist. Sjukdomar avbröt deras 
handledning och fil. doktor Susanne Lindström räddade situationen under 
det senaste året med sin entusiasm och sitt goda humör. Hon har varit ett 
oersättligt stöd. Professor Billy Ehn uppmuntrade mig tidigt att lägga fram 
en licentiatavhandling och har även sedan dess vakat över texten och hans 
penna har rensat ut obegripligheter och kortat ned texten. 

Docent Lars-Erik Jönsson opponerade på min licentiatavhandling. Fil. 
doktor Owe Grape ställde vänligen upp vid slutseminariet för avhandling-



en i sin helhet och gav mig vassa synpunkter som skärpte till texten. Även 
fil. doktor Lennart Sauer läste inledningen och gav mig användbara syn-
punkter. Författaren Bo Andersson har läst och givit förslag på ändring-
ar. Fil. doktor Roger Jacobsson har varit till stor hjälp med sin noggranna 
korrekturläsning. Kvarstående fel är mina. Tack också till alla kamrater vid 
doktorandseminarierna för inspirerande och lärorika diskussioner. Profes-
sor Åke Daun såg till att jag fick diskutera mitt projekt vid ett seminari-
um vid etnologiska institutionen i Stockholm. I ett tidigt skede av arbetet 
var professor Lars Göran Tedebrand ett uppmuntrande stöd vilket förde 
in mig i det spännande kyrkoboksmaterialet. En förändrad inriktning på 
avhandlingen gjorde att detta material i huvudsak blev liggande oanvänt. 

Parallellt med avhandlingsarbete och adjunktstjänst har mitt engage-
mang i Handikapphistoriska Föreningen, HHF, och dess styrelse givit rik-
liga tillfällen till möten med erfarna och i handikappfrågor mycket kun-
niga personer. Tack till er alla. HHF arbetar främst med att informera och 
sprida kunskaper om handikapphistoria. 1991 tog föreningen initiativet till 
den första Nordiska handikapphistoriska konferensen som hölls i Sverige. 
Den 7:e Nordiska konferens äger rum i Oslo 2011. 

Under de senaste åren har jag befunnit mig i ett liminalt tillstånd som så 
kallad självfinansierad doktorand. Jag är därför mycket tacksam för att In-
stitutionen för kultur och medievetenskaper givit mig möjligheter att arbeta 
kvar, där handledare och en god arbetsgemenskap strukturerat min tillvaro. 
Tack också till fil. doktor Stephen Fruitman för översättning av sammanfatt-
ningen och fil. doktor Erik Lindenius för den fina utformningen av boken.

De första åren av avhandlingsarbete på 1980-talet finansierades av Hu-
manistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR (numera ned-
lagt) i en speciell satsning på handikappforskning. Ett stöd från Forsknings-
rådsnämnden, FRN, gav mig möjlighet att föreläsa och samla in tankar om 
forskning från medlemmar i en rad handikapporganisationer i Västerbot-
ten. Det är min förhoppning att kunna fortsätta att föra ut handikapphisto-
risk kunskap både till dem som själva är berörda och till allmänheten. Histo-
ria är faktiskt något som händer just nu och har därför betydelse för oss alla.

Tack också till Kungl. Gustaf Adolf Akademien som generöst bidragit 
till avhandlingens tryckning.

Umeå, mars 2010
Claes G. Olsson
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Källor och litteratur
Källor

Enskede
Synskadades Riksförbunds arkiv:

Styrelseprotokoll 1889-1900 med flera spridda årgångar.
Reseinspektörernas berättelser 1903−1930 (med vissa luckor).

Härnösand
Västernorrlands läns dövskola/Kristinaskolan:

Elevmatriklar 1870−1890.

Stockholm 
Riksarkivet:

Tomtebodaskolan
Register till reseinspektörernas berättelser 1903−1923
Reseinspektörernas rapporter och berättelser 1903−1923. E 2 B
Blindvårdskonsulenternas berättelser 1924−1936 E 2 C.

Stockholms stadsarkiv: 
Allmänna Institutet för Dövstumma och Blinda. Manillaskolan
Styrelseprotokoll A 1 A
Elevmatriklar D 1 A
Pär Aron Borgs handlingar ÖSA.

Kungl. biblioteket (KB) 
Pär Aron Borgs personarkiv.
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Nordiska museet
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Skolhistorik Ö I.
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Officiellt tryck
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301

Litteratur

Abu-Lughod, Lila & Lutz, Chaterine, A. 1993. Language and the Politics of 
Emotion. Cambridge University Press.

Acharius, Erik, 1798. ”Beskrifning på en Man, som född utan Armar, Hän-
der, Lår och andra vanliga kroppsdelar, kan med vänstra Foten och dess 
tvenne brukbara tår, skrifa, knyppla och slöjda m.m.”, i Kongl. Veten-
skapsacademiens Handlingar, April, Maj, Jun.

Ahrne, Göran, Ekerwald, Hedvig & Leiufsrud, Håkan, (1985) 1996. Klass-
samhällets förändring. Lund: Arkiv förlag.

Ambjörnsson, Ronny, 1988. Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett 
norrländskt sågverksamhälle 1880−1930. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Andersson, Bo, 1978. En erfarenhet rikare: En bok om att bli döv. Stock-
holm: Forum.

Andersson, Bo, 1981. Dövblinda berättar. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 
Andersson, Bo, 1987. Myter i dagsljus: Förnuft och oförnuft i handikapphis-

torien. Bollnäs: Bokförlaget Inferi.
Andersson, Bo & Hammar, Åsa, 1996. När hände vad i dövas historia. Öre-

bro: SHI Läromedel. 
Andersson, Bo, 1995. Hörselskadade i historia och nutid. Stockholm: Hör-

selskadades Riksförbund, HRF.
Arbaeus, Kerstin, 2000. Sankt Sigfrids barn: Berättelser om barndom i sjuk-

husmiljö. Umeå universitet. Institutionen för kultur och medier (licen-
ciatavhandling).

Arens, Ilmari & af Klintberg, Bengt, 1979. ”Bortbytingssägner i en got-
ländsk dombok från 1690.” Rig  − Kulturhistorisk tidskrift, 3:1979.

Argillander, Abraham, 1771. ”Försökt sätt at Lära Dumbar Läsa och Tala”, 
i Rosenstein, Rosén von. Underrättelser om Barns Sjukdomar och deras 
Bote-Medel.

Ariés, Philippe, (1960) 1982. Barndomens historia. Stockholm: Gidlunds.
Arosenius, Daniel, (1786, 1788). ”Om dövundervisningens konst”. (Akade-

misk Avhandling). Bilaga i Prawitz, Johan, 1913. Manilla dövstumsskola 
1812–1912. Stockholm: K. L. Beckmans Boktryckeri.



302

Arpe, Verner, 1970. ”Comoedie-directeuren Seuerling gör entré”, i Hoog-
land, Claes & Kjellin, Gösta. Bilder ur svensk teaterhistoria. Stockholm: 
Sveriges Radio Förlag.

Axelsson, Per, 2004. Höstens spöke: Den svenska polioepidemiernas historia. 
Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Balslev, Wingender, 1991. ”..Drivhuset for den sygnede Plante!..” Börn og op-
dragelse i åndssvageanstalten Gl. Bakkehus 1855−1902. Köpenhavn: Dansk 
Psykologisk Forlag. (Diss).

Barnes, Colin & Mercer, Geof, 1999. ”Granskning av den sociala handi-
kappmodellen”, i Tideman, Magnus (red.), Handikapp, synsätt, princi-
per, perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Barnes, Colin & Mercer, Geof, 2000. ”Granskning av den sociala handi-
kappmodellen”, i Tideman, Magnus (red.), Handikapp, synsätt, princi-
per, perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Barron, Karin, 2008. ”Kön och funktionshindshindrad”, i Grönvik, Lars 
& Söder, Mårten (red.), Bara funktionshindrad? Funktionshinder och in-
tersektionalitet. Malmö: Gleerups. 

Beauvoir, de Simon, (1949) 2004. Det andra könet. Stockholm: Norstedts 
Förlag. 

Bengtsson, Staffan, 1999. ”Varför får jag inte följa med dit fram?”: Medbor-
garskapet och den offentliga debatten om dövstumma och blinda 1860-1914. 
Stockholm: Carlsson Bokförlag. (Diss).

Berger, Peter & Luckman, Thomas (1979) 2003. Kunskapssociologi: Hur 
individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Stockholm: Wahl-
ström& Widstrand.

Bergold, Kerstin, 1990. ”Lättare för rebellen att påverka sitt liv” (intervju 
med Mårten Söder), i  AURIS: tidskrift för hörselskadade, nr 4/1990.

Beronius, Mats, 1994. Bidrag till den sociala undersökningens historia: Eller till 
den vetenskapliggjorda moralens genealogi. Stockholm/Stehag: Symposium.

Beronius, Mats,  1991. Genealogi och sociologi: Nietzsche, Foucault och den 
sociala analysen. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.

Biografiskt lexikon öfver namnkunniga Svenska män, band 3, 1874. 



303

Blomberg, Barbro, 2006. Inklusion en illusion: Om delaktighet i samhället 
för vuxna personer med utvecklingsstörning. Umeå: Institutionen för so-Institutionen för so-
cialt arbete. Umeå universitet. (Diss).

Bogdan, Robert & Taylor, Steven, J., 1987 ”Toward a Sociologi of Accept-
ance: The Other Side of the Study of Deviance”, i Social Policy, Fall 1987.

Borg, Ossian Edmund, 1854. Om Institutet för Döfstumma och Blinda i Sve-
rige; Jemte en kort öfversikt af likartade stiftelser i främmande länder. Man-Man-
hem: O. E. Borgs Förlag.

Borg, Pär Aron, 1809. ”Berättelse om den i Maj månad 1808 med en blind 
Elev hållne första Examen”. Samt ”Berättelse om Institutets tillväxt och 
den med Eleverna hållne Examen d. 12 februari 1909, samt redovisning 
för de till Institutet influtne medel”, i För Menniskovännen och de Gode, 
som bidragit till understöd för de Blindes och Döfstummes Institut i Stock-
holm. Stockholm: J. P. Lindh.

Borg, Pär Aron, (1811) 1990. ”En resa i Fädernäslandet år 1811. Till fots”, i 
Nordisk tidskrift för dövundervisningen. Nr 2, 1990.

Borg, Pär Aron, 1840−1841. De döfstumma i templet: Förklaringar öfver sön-
dagarna och deras evangelier. Stockholm: L. G. Hjerta (Postumt utgiv-
na i två delar).

Borgström, Bengt-Erik, 1974. ”Outsiders Within: the Management of 
Mental Deviance in a North Swedis Community”, i Ethnos, 1974:1−4, 
s. 63−82.

Bourdieu, Pierre, (1986) 1987. Kultursociologiska texter. I urval av Donald 
Broady och Mikael Palme. Lidingö: Salamander förlag. 

Bourdieu, Pierre, 1989.  ”Social Space and Symbolic Power”, i Sociological 
Theory, 7:14−25.

Bourdieu, Pierre, 1996. Homo academicus. Stockholm/Stehag: Symposium.
Broady, Donald, 1991. Sociologi och epistomologi: Om Pierre Bourdieus för-

fattarskap och den historiska epistomologin. Stockholm: Högskolan för lä-
rarutbildning. (Diss).

Broberg, Gunnar, 1990. ”Den linnéanska bildvärlden”, i Ellenius, Al-
lan (red.), Bilden som källa till vetenskaplig information. Konferens 23. 
Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien. 

Broberg , Gunnar, 1991. ”Entrebiljett till en skandal”, i Tvärsnitt 1−2. 1991. 



304

Burjam, F., 1917. Den Skandinaviska folktron om barnet under dess ömtå-
lighetstillstånd i synnerhet före dopet. Helsingfors: Alexanderuniversitet.

Börjesson, Mats 2002. Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok. 
Lund: Studentlitteratur.

Börjesson, Mats & Eriksson Bengt-Erik, 1994. ”En ny vardag: Att forska 
kring normalitetssträvanden”, i Eriksson, Bengt-Erik & Näsman, Eli-
sabeth (red.). Samhällsvetenskap och vardagserfarenhet. Stockholm: Li-
ber Utbildning.

Calais van Stokkom, Sonja 2000. ”Perspektiv på funktionshinder och han-
dikapp”, i Tideman, Magnus (red.), Handikapp, synsätt: Principer, per-
spektiv. Lund Studentlitteratur.

Castberg, Per, Atke, 1818. Om nödvändigheten af undervisnings-anstalter för 
Döfstumma: Inbjudan till Examen med Elever vid Kongl. Institutet för 
Döfstumma och blinda. Stockholm: Zacharias Hagström.

Christensen Sköld, Beatrice, 2006. ”Emmy Stenquist (1860−1949) – en pi-
onjär”, i Vi punktskriftläsare, nr 1, 2006

Corker, Mairian & French, Sally (red.), 1999. Disability Discourse. Buck-
inghem/Philadelphia: Open University Press. 

Diderot, Denis, 2002. Brev om de blinda. Översättning, inledning och ef-
terskrift av Tore Wretö. Stockholm: Bokförlaget Atlantis.

Drakos, Georg, 1997. Makt över kropp och hälsa: Om leprasjukas självförstå-
else i dagens Grekland. Stockholm/Stehag: Symposium

Eberly, Susan Shoon, 1991. ”Faires and the Folklore of Disability: Shangelings, 
Hybrids, and Solitary Fairy”, i Narváes, Peter (ed.), 1991. The Good People: 
New Fairylore Essays. New York & London: Garland Publishing, INC.

Ehn, Billy, 1981. Arbetets flytande gränser. Stockholm: Bokförlaget Prisma.
Ehn, Billy, 1882. Ska vi leka tiger? Daghemsliv ur kulturell synvinkel. Stock-

holm: Liber.
Ek, Gustaf, 1938. Den svenska blindvårdens uppkomst och utveckling. Stock-

holm: Oskar Eklunds Boktryckeri. 
Engström, Kerstin, 2008. Genus & genrer – forskningsanknutna genusdis-

kurser i dagspress. Umeå: Umeå universitet. Institutionen för kultur- och 
medievetenskaper. (Diss).



305

Eriksson, Bengt-Erik, 1989. Vägen till centralhospitalet. Göteborg: Daida-
los. (Diss). 

Eriksson, Yvonne, 1998. Tactile Pictures: Pictorial Representations for the 
Blind 1784−1940. Göteborg: Department of History of Art. (Diss).

Fairclough, Norman, 1992. Diskurs and Social Change. Cambridge: Polit y 
Press.

Falkengren, Jutta 2005. Djurens skepnader: Närhet och distas i diskurs och 
livsvärld. Lund studies in human ecology 8. Lunds universitet. (Diss).

Feldman, Allen, 1991. Formations of Violence: The Narrative of the Body and Po-
litical Terror in Northern Ireland. Chicago: The University of  Chigago Press.

Fleck, Ludwik, 1997. Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt fak-
tum: Inledning till läran om tankestil och tankekollektiv. Stockholm/Ste-
hag: Symposium.

Foucault, Michel, (1974) 1993. Övervakning och straff: Fängelsets födelse. 
Lund: Arkiv förlag.

Foucault, Michel, 1993. Diskursens ordning. Stockholm/ Stehag: Symposium.
Foucault, Michel, (1969) 2002. Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv förlag.
Fries, Robert, Elias, 1924. Linné. Stockholm: Geber.
Frykman, Jonas & Gilje, Nils, 2002. Being There: New Perspectives on Phe-

nomenology and the Analyses of Culture. Lund: Nordic Academic Press.
Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, 1979. Den kultiverade människan. Mal-

mö: Liber. 
Frängsmyr, Tore, 1993. Sökandet efter upplysningen: En essä om 1700-talets 

svenska kulturdebatt. Wiken: Förlags AB Wiken.
Fyhr, Gurli, 1985. Den “förbjudna sorgen – om förväntningar och sorg kring 

det handikappade barnet. Stockholm: Svenska Föreningen för Psykisk 
Hälsovård. 

Förhammar, Staffan, 1991. Från tärande till närande: Handikappolotikens 
bakgrund och socialpolitiska funktions i 1800-talets Sverige. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International.

Förhammar, Staffan 2000. Med känsla eller förnuft: Svensk debatt om filan-
tropin 1870–1914. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.



306

Gjörwell, Carl Christoffer, 1809. Brefväxling, band 6. Stockholm: Tryckt 
hos directeuren Joh. A. Carlbom.

Goffman, Erving, 1973. Stigma: Den avvikandes roll och identitet. Stock-
holm: Rabén & Sjögren.

Goffman, Erving, (1961) 1973. Totala institutioner: Fyra essäer om anstaltsli-
vet sociala villkor. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Goos, C., 1907 Det Kongelige Döfstumme−Institut i Köbenhamn 17 april 1807 
– 17 april 1907. Köbenhavn: H. Meyers Bogtrykkeri.

Gustavsson, Anders, 2004. ”The role of theory in disability research – 
springboard or strait-jacket?”, i  SJDR Volume 6. No. 1.

Gustavsson, Herbert & Nyman, Åsa, 1959. Svenska sagor och sägner: Tolv 
Gotländska sägner upptecknade av P. A. Säve. Uppsala: Kungl, Gustav 
Adolf Akademien. 

Grunewald, Karl, 2009. Från idiot till medborgare: De utvecklingsstördas 
historia. Stockholm: Gothia.

Grönvik, Lars 2007. Definitions of Disability in Social Sciences: Methodolog-
ical Perspectives. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. (Diss).

Haffter, Carl, 1968. ”The Changeling: History and Psykodynamics of Atti-
tuds to handicappt Children in European Folklore”, i Journal of the His-
tory of the Behavioral Sciences. Vol. 4, s. 55−61. 

Hajer, Maarten A., 1997. The Politics of Environmental Discours: moderni-
zation and Policy process. Oxford: Oxford University Press. 

Hall, Rudolf, B. 1938. Johannes Rudbeckius dagbok. Utgiven av Hall, Ru-
dolf B. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse.

Hall, Stuart, 1997. ”The work of representation”, i Hall, Stuart (ed.). Repre-
sentation: Cultural Representation and Signifying Practices. London:Sage.

Hammar, Åsa 1990 a. Döva elever vid institutet för döfstumma och blinda 
i Stockholm åren 1808−1820. Stockholms universitet: Historiska institu-
tionen.

Hammar, Åsa 1990 b. “Tankar om dövundervisning speglad i Pär Aron 
Borgs: En resa i fäderneslandet år 1811. Till fots” (Opublicerad uppsats). 

Hansson, Kristofer, 2007. Ett andetag: En kulturanalys av astma som be-
gränsning och möjlighet. Stockholm: Critical Ethnography Press. (Diss).



307

Holm, Asger & Gudman, Sven m.fl. (red.), 1993. Dövundervisningen i 
Danmark 1807−1982. Köpenhamn: Döveförsorgens Historiske Selskab. 

Holme, Lotta, 1995. Konsten att göra barn raka: Ortopedin och vanförevår-
den i Sverige till 1920. Stockholm: Carlsson Bokförlag. (Diss).

Hännestrand, Bo, 1995. Människan, samhället och ledarhunden: Studier i 
ledarhundsarbetets historia. Uppsala: Almqvist & Wiksell International. 
(Diss).

Höglund, Hjalmar, 1910. Lytets börda: berättelse. Göteborg: Åhléns & 
Åkerlund. 

Ineland Jens, Molin Martin & Sauer, Lennart, 2009: Utvecklingsstörning, 
samhället och välfärden. Malmö: Gleerups.

Ingstad, Benedict & Whyte Reynhold, Susan (eds.) 1995. Disability and 
Culture. University of California. Berkeley, Los Angeles, London: Cali-
fornia Press. 

International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF 
(Socialstyrelsen. Svensk version av ICF, kortversionen 2003:13)

Itard, Jean, Marc, Gaspard, 1962. The Wildboy of Aveyron. New York: Ap-
pleton. Century-Crofts.

Jacobsson, Roger, 2009. Typographic Man: Medielandskap i förändring – Stu-
dier i provinsens tryckkultur. Stockholm: Carlsson Bokförlag. (Diss).

Jeppsson-Grassman, Eva, 1990. ”Franska revolutionen och de handikappa-
de”, i Andersson, Bo, Olsson, Claes [G] & Ransemar, Erik (red.), Han-
dikapphistorisk årsbok 1990. Handikapphistoriska Föreningen. Södertäl-
je: Bokförlaget Fingraf.

Johansson, Kerstin, 1992. Punktskriftsbiblioteket 100 år. Stockholm: Tal-
boks och punktskriftsbiblioteket.

Johansson, Kjell-Åke, 1974. Om blindundervisningen i Sverige från 1809: 
Förändringar i de pedagogiska perspektiven inom den tidiga specialunder-
visningen. Stockholms universitet. Pedagogiska institutionen.

Josberg, Daniella, 1993. Döv – javisst: leva i två världar. Stockholm: Bonnie r 
Alba. 

Jönsson, Lars-Eric, 1998. Det terapeutiska rummet: Rum, kropp i svensk sin-
nessjukvård 1850–1970. Stockholm: Carlsson Bokförlag. (Diss).



308

Karlsson, Gunnar, 1999. Leva som blind. Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Kerfstedt, Petrus, 1889. Kongl. Blindinstitutet å Tomteboda vid Stockholm 

jemt e öfversikt af blindundervisningen i Sverige. Stockholm. 
Kretschmer, Reinhold, 1937. De blindas historia: Från äldre tider till blind-

undervisningens början. Stockholm: Norstedt & Söner.
Lagerlöf, Selma, 1955. Troll och människor. Stockholm: Bonniers Förlag.
Lane, Harlan, 1984. When the Mind Hears: A History of Deaf. New York: 

Random House. 
Larsen, René Ruby, 2002. Konstruktion af den blinde ca. 1850 til 1914. 

K øbenhavn: Københavns Universitet, Institut for Historie.
Liliequist, Marianne, 1991. Nybyggarbarn: Barnuppfostran bland nybyggare i 

Frostviken, Vilhelmina och Tärna socknar. Stockholm: Almqvist & Wik-
sell International. (Diss).

Liliequist, Marianne, 1993. ”Socialisation från vaggan till graven”, i Ehn, 
Billy m.fl. (red.), Kultur och erfarenhet: Aktuella teman i svensk etnologi. 
Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Liliequist, Jonas, 1988. ”Bekännelsen, döden och makten: En studie i soci-
al kontroll med utgångspunkt från tidelagsbrottet i 16- och 1700-talets 
Sverige”, i Historia nu: 18 Umeåforskare om det förflutna. Umeå: Histo-
riska institutionen. Umeå universitet.

Liljedahl, Kerstin, 1993. Handikapp och omvärld – hundra års pedagogik för 
ett livslångt lärande. Lund: Pedagogiska institutionen. Lunds universi-
tet. (Diss).

Lindgren, Gerd, 1992. Doktorer, systrar och flickor. Stockholm: Carlsson 
Förlag.

Lindroth, Sten, 1967. Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens historia 
1739−1818, del I:I, I:II: Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien.

Linné, Carl von, 1741 (1777). Carl Linnaei Öländska Gotlandsresa på riksens 
höglovlige ständers befallning förrättad 1741, (red.) Carl-Otto von Sydow 
och Magnus von Platen. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Lowenfelt, Berthold, 1975. The Changing Status of The Blind: From Separa-
tion To Integration. Springfield: Charles C. Thomas Publisher.

Lukes, Steven, 2005. Power a Radical View. Basingstoke: Palgrave Macmillan.



309

Lundgren, Britta, 1993. ”Den bekönade kulturen”, i Billy Ehn m.fl. (red.), 
Kultur och erfarenhet: Aktuella teman i svensk etnologi. Stockholm: Carls-
son Bokförlag.

Lundgren, Britta & Martinsson, Lena (red.), 1993. Bestämma, benämna be-
tvivla: Kulturvetenskapliga perspektiv på kön, sexualitet och politik. Lund: 
Studentlitteratur.

Lutz, Cathrine, A. & Abu-Lughod, Lila, 1990 (eds). Language and the Pol-
itics of Emotion: Studies in Emotion & Social Interaction. Cambridge: 
University Press.

Lövkrona, Inger, 1989, ”Det är bestämt en byting”. Dordi Larsdotter och 
hennes vanföra barn. En studie utifrån ett Gotländskt domstolsfall, i 
Budkavlen 1989:5−19.

Malmberg, Denise, 1996. ”Höga klackar och rullstol. En könsteoretisk 
studie av kvinnor med livslångt funktionshinder”, i Kvinnovetenskaplig 
Tidskrift 1996:3/4 s. 19–30.

Malmberg, Denise, 2003. “Det ärrar att det inte finns någon tolerans för 
att man är litet annorlunda”, i Lewin, Barbro (red.), Forskarstafett kring 
funktionshinder och handikapp 8 april 2003. Uppsala: Centrum för han-
dikappforskning vid Uppsala universitet 2003:3.

Mandrup Rönn, Edith, 1996. De fattiga i ånden: Essay om kultur, normali-
tet og ofornuft. Köpenhamn: Museum Tusculanums Forlag. 

Martin, Roland, 1777. ”Prof, at förlust af et eller annat af människans ut-
värtes sinnen, kan ersättas genom större fullkomlighet i de öfriga”, i 
Kongl. Vetenskapsakademiens Handlingar. Januarius, Februarius, Mar-
tius, s. 3−29. Stockholm.

Martin, Roland, 1777. ”Ytterligare Anmärkningar om människans utvär-
tes Sinnen”, i Kongl. Vetenskapsakademiens Handlingar. Aprilis, Ma-
jus, Junus, Stockholm.

Moldenhawer, Johannes. 1905. Det konglige blindeinstituts historie: samt 
meddelelser om blindesagens begynnelse og dess udvikling i Danmark. 
Kjöbenhavn: Holger Meyers Boktryckeri.

Munro Underwood, Joyce, 1991. ”The Invisible Made Visible: The Fairy 
Changeling as a folk Articulation of Failure to Thrive in Infants and 
Children”, i Narváez, Peter (ed.), The Good People, New Fairylore Essays. 
New York & London: Garland Publishing, INC. 



310

Möller, J. S., 1940. ”Moder og barn i dansk folkeoverlevering. Fra svang-
erskab til daab og kirgegang”, i Danmarks Folkeminder nr 48:1. Köpen-
hamn: Munsgaard.

Nilsson, Bo, 1999. Maskulinitet:  Representation, ideologi och retorik. Umeå; 
Boréa. (Diss). 

Nirje, Bengt, 2003. Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur. 
Nordisk familjebok, 1917. Stockhom.
Nygren O. J., 1934. ”Något om blinda och deras undervisning”, i Snöfrid: 

Hälsning från Birka. Birkaförbundets årsbok. 32:dra årgången 1934.
Nyström, A. F., 1900−1908. Grunddragen av döfstumundervisningens ut-

veckling i Sverige. Sju häften tryckta mellan åren 1900−1908. Örebro: 
Lindhska Boktryckeriet.

Ohrlander, Kajsa, 1987. När barnet fick kropp: Om statsmaktens försök att 
ändra folkliga traditioner inom barnavården från 1700-talets mitt till 
1900-talets början. Stockholm: Institutionen för pedagogik. Rapport 3. 
Stockholms universitet.

Oliver, Marc 1990. The Politics of Disablement. Houndmills, London: The 
Macmillan Press.

Olsson, Björn, 1994. Den bildade borgaren: Bildningssträvan och folkbild-
ning i en norrländsk småstad. Stockholm: Carlsson Bokförlag. (Diss).

Olsson, Claes, [G.], 1982. Funktionsnedsättning och handikapp: Försörj-
nings- och vårdformer från medeltiden t o m 1800-talet. C-uppsats i etno-
logi. Umeå: Etnologiska institutionen. Umeå universitet.

Olsson, Claes, [G.], 1984. Levande röster i vår historia. Stockholm: Brev-
skolan. 

Olsson, Claes, [G.], 1987. ”De oönskade barnen – barnen med lyten”, i 
Dugnad: Tidksrift for etnologi. Nr 3/4 s. 21−33. 

Olsson, Claes, [G.], 1988. Synskadade minns. Enskede: Synskadades Riks-
förbund.

Olsson, Claes, [G.], 1988. ”Handikapp på 1700-talet”, i Tvärsnitt. Nr 2, 
1988. s. 13−17.

Olsson, Claes, [G.], 1995. ”Sinnenas betydelse och nyttan av uppfostran”, 
i Eriksson, Bengt-Erik & Törnqvist, Rolf (red.), Likhet och särart: Han-
dikapphistoria i Norden. Södertälje: Bokförlaget Fingraf. 



311

Olsson, Claes, G., 1996. ”Så länge hjärtat slår”, i Jacobsson, Roger & 
Lundgren, Britta (red.), Oväntat: Aspekter på etnologisk kulturforskning. 
Stockholm: Carlssons Förlag. 

Olsson, Claes, G., 1999. Omsorg och kontroll: Folkligt och lärt i synen på 
funktionshindrade i Sverige 1750−1830. Umeå: Umeå universtitet. Institu-
tionen för kultur och medier. (Licenciatavhandling). 

Olsson, Claes, G., 2000. ”Den ofullständiga kroppen”, i Westergren, 
Christina & Magnusson, Catharina (red.), Avig eller rät: Om funktions-
hinder i vår vardag. Stockholm Carlsson Bokförlag.

Olsson, Claes, G., 2000. ”Folkliga föreställningar om skador och funk-
tionshinder”, i Tideman, Magnus (red.), Handikapp, synsätt, principer, 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Olsson, Claes, G., 2007. ”Blindsaken. Några nedslag i det handikapphis-
toriska fältet”, i Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift. Nr 2, 
2007, s. 24−35.

Olsson, Claes, G., 2007. ”Omsorg och kontroll: Diskurs och livsvärld”, i 
Lindqvist, Rafael & Sauer, Lennart (red.), Funktionshinder, kultur och 
samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Olsson, Ingrid, 1999. Att leva som lytt: handikappades levnadsförhållanden i 
1800-talets Linköping. Linköping: Linköpings universitet. Tema. (Diss).

Palme, Sven Ulrik, 1971. ”Samhället och barnen på änglamakerskornas 
tid”, i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet och Skansens årsbok. 

Palmenfelt, Ulf, 1994. Per Arvid Säves möten med sägner. Stockholm: Carls-
son Bokförlag. (Diss).

Paulsson, Karin, 1995. ”Dom säger jag ser mera normal ut med benprotes”: 
Om samhällets krav kontra barns behov. Stockholm: Pedagogiska institu-
tionen. Stockholms universitet. (Diss).

Pleijel, Hilding, 1970. Hustavlans värld: Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sveri-
ge. Stockholm: Cerbum-Serien. 

Prawitz,  Johan, 1913. Manilla dövskola 1812−1912. Stockholm: K. I. Beck-
mans Boktryckeri.

Puranen, Bi, 1984. Tuberkolos: en sjukdoms förekomst och dess orsaker: Sverige 
1750−1980. Umeå studies of economic history. Umeå universitet. (Diss).



312

Påske, Valdemar, 1984. ”Den blinde tager den lamme på sin ryg”, i Blin-
desagen nr 4, 2984, s. 15−18.

Påske, Valdemar, 1984. ”Synshandicappede i folkeeventyrene”, i Blindesa-
gen nr 6, 1984, s. 10−12.

Pärsson, Anita, 1997. Dövas utbildning i Sverige 1889−1971: En skola för ett 
språk och ett praktiskt yrke. Göteborg: Historiska institutionen. Göte-
borgs universitet nr 17. (Diss).

Qvarsell, Roger, 1991. Vårdens idéhistoria. Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Rabinow, Paul (ed.), 1991. The Foucault Reader: An Introduction to Foucault´s 

Thought. London: Penguin.   
Ravneberg, Barbro, 1998. Normaliseringsdiskurser og professjonaliseringspro-

cesser: En studie av den specialpedagogiska yrkesutvecklingen 1880−1990. 
Bergen: Institutionen for administration og organisatationsvetenskap. 
Universitetet i Bergen. (Diss).

Reyes de los, Paulina 2005.  ”Intersektionalitet, makt och strukturell dis-
kriminering”, i Reyes de los, Paulina & Kamali, Masoud. Bortom vi och 
dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskrimi-
nering. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

Reyes de los, Paulina & Mulinari, Diana, 2005. Intersektionalitet: kritiska 
reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber.

Reyes de los, Paulina & Martinsson, Lena (red.) 2005. Olikhetens paradigm 
– intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande. Lund: Studentlit-
teratur. 

Runcis, Maija 1998. Steriliseringen i folkhemmet. Stockholm: Ordfront.
Rönn Mandrup, Edith, 1996. De fattige i ånden: Essay om kultur, normali-

tet og ufornuft. Köbenhamn: Museum Tusculanum Forlag.
Rören, Owe, 2007. Idioternas tid: Tankestilar inom den tidiga idiotskolan 

1840−1872. Stockholm: Pedagogiska institutionen. Stockholms univer-
sitet. (Diss).

Sacks, Oliver, (1989) 1990. Att se röster: En resa in i de dövas värld. Stock-
holm: Bokförlaget prisma. 

Saeterdal, Barbro, 1998. Tullinger, skrullinger og skumlinger – Fra fattigdom 
till velferdsstat. Oslo: Universitetsforlaget.



313

Sandvin, Tveit, Johans, 2008. ”Ålder och funktionshinder”, i Grönvik, 
Lars & Söder, Mårten (red.), Bara funktionshindrad?: Funktionshinder 
och intersektionalitet. Malmö: Gleerups.

Sauer, Lennart, 2004. Teater och utvecklingsstörning: En studie av Ållatea-
tern. Umeå: Institutionen för socialt arbete. Umeå universitet. (Diss).

Schutser, Herman, 1776. “Beskrifning, Om et missfödsel, som af en Hustr u, 
uti Vadstena stad, d 12 Julii, 1755”. Kongl Vetenskapsakademiens Hand lingar 
April−Juni 1776.

Schöldström, Birger, 1892. Hög och konstnärlig anda: Svenska teaterbilder. 
Stockholm: Bonniers.

Scott, Robert, A., 1969. The Making of Blind Men: A Study of Adult Social-
ization. New York: Rusell Saga Foundation.

Skeggs, Beverley, 2000.  Att bli respektabel: Konstruktion av klass och kön. 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos.

Sköld, Christensen, Beatrice. 2007. ”Från elev till lärare”, i Vi punktskrifts-
läsare Nr 1/2007. Stockholm: Talboks- och punktskriftsbiblioteket. TPB.

Stattin, Jochum, 1991 (red.) Det farliga livet: Om avund, rädsla, rykten och 
fördomar. Stockholm: Natur och Kultur.

Svenska sagor och sägner 12:1, 1959−1960, 12:2, 1961. Utgivna av Herbert 
Gustavsson och Åsa Nyman. Kungl. Gustaf Adolf Akademien. Uppsal a: 
Almqvist & Wiksell.

Svenskt biografiskt lexikon, band 5. Stockholm 1925.
Sverige: Fosterländska bilder. Stockholm 1877−1878.
Säve, Per, Arvid, 1959−1960. Svenska sagor och sägner: Gotländska sägner 

upptecknade av P. A. Säve, utgivna av Herbert Gustavsson och Åsa Ny-
man. Kungl. Gustaf Adolf Akademien. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

Söder, Mårten, Barron, Karin & Nilsson, Ingrid, 1989. Handikapp och väl-
färd?: Bilagerapport, Inflytande för människor med omfattande funktions-
hinder. Stockholm: Allmänna förlaget.

Söder, Mårten, 2005. (red.) Forskning om funktionshinder: Problem – utma-
ningar – möjligheter. Lund: Studentlitteratur.

Söder, Mårten & Grönvik. 2008 (red). Bara funktionshindrad? Funktions-
hinder och intersektionalitet. Malmö: Gleerups.



314

Tangeriini, Timothy, R., 1997. ”Interpreting Legends. Danish Storrytellers 
and Their Repertoires”, i  Scandinavian Studies. Januari 1 1997. New York 

Taylor, Steven & Bogdan, Robert, 1989. ”On Accepting Relationships Be-
tween People with Mental Retardion and Non-Disabled People: to-
wards an understanding of acceptance”. Disability, Handicap & Socie-
ty, Vol. 4, No, 1.

Ternhag, Gunnar, 1992. Hjort Anders Olsson – spelman, artist. Hedemora: 
Gidlunds Bokförlag.

Tillhagen, Carl-Herman, 1983. Barnet i folktron: Tillblivelse, födelse och fost-
ran. Stockholm: LT:s Förlag. 

Tilly, Charles, 2000. Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv
Troil, Uno von, 1900. ”Självbiografi och reseanteckningar”, i Schuck, Hen-

rik & Levin, Oscar. Svenska memoarer och bref.  Utgivna 1900−1918. 
Stockholm: Bonnier. 

Verstraete, Pieter, 2008. Disability History: A Foucauldian perspective. 
Katholieke universiteit Leuven. Faculteit Psychologie en pedagogische 
wetenschappen. Centrum voor Gezins- en orthopedagogieki. (Diss).

Westring, Johan, P., 1796. ”Beskrifning om en Man, som utan armar 
(Brachia) och händer, ben och fötter, upöfvat sig til mycken skicklighet 
i många Konster och Slöjder”, i Kungl. Vetenskaps Akademiens Handling-
ar, Jan−Mars.  

Wide, Anders G., 1924. ”Om vanförevården i Norrland och vanförestatis-
tik för Medelpad”, i Hygiea hf 16, 17, 18. 

Wijkström, Anders, 1759. ”Ålhem Socken Beskrifning ”, i Kungl Veten-
skapsakademiens Handlingar. Vol. XX, s.265−266.

Wikström, Eva, 1924. Svenska sagor och sägner: Folktro och sägner från skilda 
landskap upptecknade och insamlade av Eva Wikström. Utgivna av Aino 
Stenklo. Uppsala: Kungl. Gustaf Adolf Akademien.

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000. Diskursanalys som 
teori och metod. Lund: Studentlitteratur.

Wretö, Tore,  1996. En annorlunda värld. Stockholm: Fischer.
Öhlander, Magnus, 1996. Skör verklighet:  En etnologisk studie av demens-

vård i gruppboende. Stockholm: Carlsson Bokförlag. (Diss).



Etnologiska skrifter

Institutionen för kultur- och  
medievetenskaper Umeå universitet 

1. Ehn, Billy (red.), Kultur och erfarenhet. Stockholm 1993. 
2. Arvidsson, Alf (red.), Muntligt berättande: Verklighetskonstruktion och 

samhällsspegel. Umeå 1993. 
3. Genrup, Kurt (red.), ”Förtyskningen” av Sverige. Umeå 1994. 
4. Jacobson, Maja, Kläder som språk och handling: Om unga kvinnors an-

vändning av klädsel som kommunikations- och identitetsskapande medel. 
Stockholm 1994. 

5. Lundgren, Britta, Den ofullkomliga vänskapen. Stockholm 1995. 
6. Jacobsson, Roger, Boklig kultur i Umeå före 1850: Om tryckeriverksamhet 

och bokförmedling. Stockholm 1995. 
7. Liliequist, Marianne, I skuggan av Inte utan min dotter: Exiliraniers 

iden titetsarbete. Stockholm 1996. 
8. Lundgren, Britta; Lövkrona, Inger & Martinsson, Lena, Åtskilja och för-

ena: Etnologisk forskning om betydelser av kön. Stockholm 1996. 
9. Jacobsson, Roger & Lundgren, Britta (red.), Oväntat: Aspekter på etnolo-

gisk kulturforskning. Stockholm 1996. 
10. Arvidsson, Alf, Livet som berättelse: Studier i levnadshistoriska intervjue r. 

Lund 1998. 
11. Müller, Dieter K. (red.), Tyskland i Sverige och Sverige i Tyskland. Umeå 

1998.
12. Jacobson, Maja, Gör kläderna mannen? Om maskulinitet och feminitet i 

unga mäns bruk av kläder, dofter och smycken. Stockholm 1998. 
13. Berg, Magnus, Hudud: Ett resonemang om populärorientalismens bruks-

värde och världsbild. Stockholm 1998. 
14. Arvidsson, Alf (red.), Jazz i norr: Uppsatser i svensk jazzhistoria. Umeå 1998. 
15. Jönsson, Lars-Eric, Det terapeutiska rummet: Rum och kropp i svensk sin-

nessjukvård 1850–1970. Stockholm 1998. 



16. Arvidsson, Alf, Folklorens former. Lund 1999. 
17. Jacobsson, Roger, På bokhistoriskt vis: Ouvertyrer & utblickar. Stock-

holm 1998. 
18. Nehls, Eddy, Lastbil som livsstil: En etnologisk yrkeskulturstudie bland 

last bilsförare i fjärrtrafik. Umeå 1998. 
19. Nilsson, Bo, Maskulinitet: Representation, ideologi och retorik. Umeå 1999. 
20. Liliequist, Marianne, Våp, bitchor och moderliga män: Kvinnligt och 

man ligt i såpoperans värld. Umeå 2000. 
21. Arvidsson, Alf, Från dansmusik till konstnärligt uttryck: Framväxten av 

ett jazzmusikaliskt fält i Umeå 1920–1960. Umeå 2001. 
22. Häggström, Anders, Levda rum och beskrivna platser: Former för land-

skapsidentitet. Stockholm 2000. 
23. Lundgren, Anna Sofia, Tre år i g: Perspektiv på kropp och kön i skolan. 

Stockholm/Stehag 2000. 
24. Arvidsson, Alf, Etnologi: Perspektiv och forskningsfält. Lund 2001. 
25. Jacobsson, Roger, Medierad kultur: Bokhistorisk kulturforskning – kom-

munikation och innebörder. Stockholm 2001. 
26. Ehn, Billy, Universitetet som arbetsplats: Reflektioner kring ledarskap och 

kollegial professionalism. Lund 2001. 
27. Lundgren, Britta (red.), Akademisk kultur: Vetenskapsmiljöer i kulturana-

lytisk belysning. Stockholm 2002. 
28. Mason, Suzanne Almgren, Life in the Labyrinth: A Reflexive Exploration 

of Research and Politics. Umeå 2002. 
29. Nehls, Eddy, Vägval. Lastbilsförare i fjärrtrafik – perspektiv på yrkeskultu-

rer och genus. Umeå 2003. 
30. Eivergård, Mikael, Frihetens milda disciplin: Normalisering och social 

styr ning i svensk sinnessjukvård 1850–1970. Umeå 2003. 
31. Nilsson, Bo, Brottsoffer: Offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhe-

tens kultur. Umeå 2003. 
32. Forskning mellan gås och Trabant: Kurt Genrups skrifter 1968–2004. En 

bibliografi. Redigerad av Roger Jacobsson. Umeå 2004. 
33. Winroth, AnnCristin, Boteberättelser: En etnologisk studie av boteproces-

ser och det omprövande patientskapet. Umeå 2004. 



34. Wolanik Boström, Katarzyna, Berättade liv, berättat Polen: En etnolo-
gisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle. 
Umeå 2005. 

35. Lindström, Susanne, Kamp om rummet: En studie av heteronormativitet 
i Svenska kyrkan. Umeå 2005. 

36. Lundgren, Anna Sofia, Genus på offentlig plats: Reflexer och transparen-
ser. Umeå 2006. 

37. Lundgren, Britta, Oväntad död – förväntad sorg: En etnologisk studie av 
sörjandets processer. Stockholm 2006. 

38. Gunnarsson Payne, Jenny, Systerskapets logiker: En etnologisk studie av 
feministiska fanzines. Umeå 2006. 

39. Danielsson, Jonas, Skräckskönt: Om kärleken till groteska filmer – en 
etno logisk studie. Umeå 2006. 

40. Bergvall, Clas, Liv, lust och mening – om krukväxters kulturella betydel-
ser. Stockholm 2007. 

41. Pettersson, Helena, Boundaries, Believers and Bodies: A Cultural Analysis 
of a Multidisciplinary Research Community. Umeå 2007. 

42. Sjöström, Lars Olov, Modernitet i det traditionella: Kulturbyggen och 
grän ser inom ett nordsvenskt område. Umeå 2007. 

43. Berg, Linda, InterNacionalistas: Identifikation och främlingskap i svenska 
solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua. Umeå 2007. 

44. Från Jerzy Kosinski till Carl Linnæus och andra aktstycken: Roger Jacobs-
sons bibliografiska anteckningar 1979–2007. Redigerad av Kurt Genrup. 
Umeå 2007. 

45. Arvidsson, Alf (red.), I rollen som spelman: Uppsatser om svensk folkmu-
sik. Umeå 2009. 

46. Arvidsson, Alf, Musik och politik hör ihop: Diskussioner, ställningstagan-
den och musikskapande 1965–1980. Umeå 2008. 

47. Åhrén, Christina, Är jag en riktig same? En etnologisk studie av unga 
samers identitetsarbete. Umeå 2008. 

48. Roger Jacobsson, Typographic Man: Medielandskap i förändring – Stu-
dier i provinsens tryckkultur. Umeå 2009. 



49. Johnsson, Barbro, Tyskar i Kalmartrakten: En etnologisk studie av berät-
telser om historia, identitet och tillhörighet. Kalmar 2009.

50. Nilsson, Bo, Ideologiska perspektiv på en stad i omvandling: Maskulini-
tet, mångfald och klass i Kiruna. Umeå 2009.

51. Johansson, Anna, Självskada: En etnologisk studie av mening och identi-
tet i berättelser om skärande. Umeå 2010.

52. Olsson, Claes, G. Omsorg & Kontroll: En handikapphistorisk studie 
1750–1930. Föreställningar och levnadsförhållanden. Umeå 2010.


