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Till de sociala 
reformernas 
lov!
Det här numret av Intra (3/2016) är en 

minnesskrift över Karl Grunewald som 
avled den 15 juni i år. 

Livet för personer med utvecklingsstörning 
hade sett annorlunda ut om inte Karl Grune-
wald hade funnits. Kanske hade många, som 
t ex i Danmark, tvingats bo kvar i en nedbry-
tande institutionsmiljö. De anhöriga hade fått 
dra ett tyngre lass och personalen hade säkert 
varit okunnigare och mer tvingats inrikta sig 
på förvaring än på stöd. 

Därigenom lämnade Karl det här jordelivet 
med vissheten att tillvaron för ganska många 
människor är lite bättre än den var när han 
startade sin bana. 

Han ställer nu in sig i ledet av sociala reformatörer, Gustav Möller, Gustav ”Skå-Gustav” 
Jonsson, Signe och Axel Höjer m fl. Alla dessa som tagit devisen om alla människors lika värde 
på allvar. 

Men Karls gärning är inte enbart förankrad i historien. Den är lika mycket en del av fram-
tiden. För vårt samhälle står ju inför minst lika stora sociala problem som dem Karl gav sig i 
kast med från 1960-talet och framåt. 

Ideologisk och kunskapsmässig utveckling, lagstiftning, organisation, opinionsbildning och 
en diskussion om hur vi fördelar resurserna i vårt samhälle – det är hörnstenarna i ett socialt 

PS. Den här bården till vänster ritade Karl till Intra nr 1/1993. Sedan dess har den följt med oss!

reformarbete. För det går att för-
ändra samhället till det bättre. Om 
vi vill. Det är den lärdom som Karl 
Grunewald lämnar efter sig. 

Karl Grunewald var den som tog 
initiativ till att starta denna tidskrift. 
Sedan starten 1991 har han varit 
med och på olika sätt utformat och 
medarbetat i de 99 nummer av In-
tra som hittills har getts ut. Därför 
känns det rätt att detta det hundra-
de numret kommer att handla helt 
om honom. Vi publicerar återigen 
några av de viktigaste texterna från 
Intra och vi ger ordet till några av 
alla dem som har minnen av Karl. 
Han har betytt mycket för många 
genom åren – det vill vi också speg-
la.

Låt oss hedra Karl genom att fort-
sätta hans strävan efter ett samhälle 
där alla får plats och där allas lika 
människovärde respekteras.

Karl Grunewald


