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POLLY EDMANS ARKIV

Polly Edman (1924-2003) utförde banbrytande insatser i utvecklandet av taktila böcker för
blinda och synskadade barn. Hennes arbete inleddes redan på 1960-talet och måste ses som
mycket vägledande för de taktila produktioner som Talboks- och punktskriftsbiblioteket
började framställa från 1992.

Arkivet omfattar 9 kartonger. Innehållet i var och en av dem listas kortfattat kortfattat
nedan. Materialet märkt "pärm" respektive "mapp".

KARTONG l
Mapp A. Tunnelbaneinformation för synskadade, troligen 1987.

Mapp B. Taktil version inklusive förarbeten i svartskrift avJanus, Grete och hlertz, Mogens:
Nalle. Troligen från 1971.

Mapp C. "Bokstavsboken". Taktila matriser till bokstäverna A-J. Polly Edman. Utan år.
Mapp D. Dito. Matriser till bokstäverna K-U.

Mapp E. V.g. se under Mapp B. Taktila matriser.

Mapp F. Arbetsmaterial, korrespondens samt en del taktila förarbeten, relaterat till Polly
Edmans arbete.
Mapp G. Dito.

Mapp H. "Anna och Per åker tåg". Taktila bilder, mycket välgjorda samt text i punktskrift och
handskriven svartskrift. Upphovsman ej angiven.

Mapp l. "Sköldpaddans födelsedag". Taktil version, text i punktskrift samt svartskrift.
Upphovsman ej angiven.

Pärm l. Taktilt original av "Sagan om den lilla, gumman", utförd av Ingegerd Carlberg, Gävle,
troligen i början av 1970-talet.

KARTONG II

Mapp A. Två taktila originalbilder, vardera i fem exemplar till "Röda, gröna och blå gubbar ...
en bakom polisen". En bild skadad. Bilderna är försedda med punktskriftstext. Polly Edman
illustratör. Utan år.

Mapp B. Tre taktila bilder med punktskriftstext, vardera i fem exemplar till "Röda, gröna och
blå gubbar... en bok om polisen". Polly Edman illustratör. Utan år.
Mapp C. "Blind book instructions". Polly Edmans anvisningar till medlemmarna i
"Internationella kvinnoklubben i Stockholm". Inom klubben hade Edman skapat en "Blind
book group". Instruktionerna innehåller bl.a. tips for tillverkning av taktila bilder. Utan år.
Mapp D. Fem taktila bildblad utan text till "Röda, gröna och blå gubbar... en bok om polisen"
samt instruktioner på engelska. Vidare litet löst material för taktil bildframställning. Polly
Edman.

Mapp E. Dito. Taktilt material till "Röda, gröna och röda gubbar... en bok om polisen".
Mapp F. Svartskrift till polisboken. Varje sida i flera exemplar.
Pärm l. Malmer, Gudrun: Modern matematik l A. Svartskriftsexemplar samt taktil version
med text i punktskrift, utförd 1977 i Västerås.
Pärm 2. Färdigt exemplar av "Bokstavsboken" av Fellenius-Lindblad. Taktila bilder i avgjuten
plast samt text i punktskrift. Bilderna utförda av Polly Edman. Utan år.
Pärm 3. Dito. Se ovan under Pärm 2.
Pärm 4. Dito.

Pärm 5. Knutsson, Gösta: Knep och knåp. Punktskriftsbok med taktila bilder. Plastkopia.
Texten kopierad i punktskrift av Barbro Larsson 1971. Upphovsman till bilderna saknas.

KARTONG III

Mapp A. "Känn och känn igen" l. Matriser och reliefbilder. Tomteboda. Utan år.
Mapp B. "Känn och känn igen" II.
Mapp C. "Känn och känn igen" III.
Pärm l. Lindgren, Astrid: Emil i Lönneberga. Taktilt original, bilder samt text i punkt- och
svartskrift. Del 1. Polly Edman 1976. l pärmen finns även ett handskrivet brev till A.L.
Pärm 2. Dito del 2.

Pärm 3. "Lasse och Lisa på landet". No 2,1963. Internationella kvinnoklubben i Stockholm.
Taktilt låneexemplar med text i punktskrift samt handskriven svartskrift. Polly Edman. På
insidan av främre pärm instruktion om att kontakta Polly Edman vid ev.skada. Det senare
anges alltid på de taktila böcker som Internationella Kvinnoklubben i Stockholm framställde.
Pärm 4. Edling, Marta: Jeff och Jug bland indianerna: två cowboys på äventyr. Bonniers 1953.
Svartskrift. Dessutom taktilt låneexemplar med text i punktskrift samt handskriven
svartskrift. Internationella kvinnoklubben i Stockholm, 1967. Polly Edman. Taktila bilder.
Pärm 5. "Vi går till zoo. Med verser av Ragna Nyblom och Kerstin Annerstedt".
Internationella kvinnoklubben i Stockholm, 1967. Texten i punktskrift samt handskriven
svartskrift består av rimmade verser. Taktila originalbilder av Polly Edman.
Pärm 6. "Gissa rätt". No l, 1965. Internationella kvinnoklubben i Stockholm. Text i

punktskrift samt handskriven svartskrift. Taktila originalbilder. Låneexemplar. På insidan av
främre pärm instruktion om hänvändelse till Polly Edman vid ev. skada.
Pärm 7. Beattie, Janet: Den lilla gumman som glömde allting. Taktila originalbilder av Rita
Rapp och Polly Edman. Internationella kvinnoklubben i Stockholm, 1974. Maskinskriven
svartskrift samt punktskrift, troligen utförd på Perkinsmaskin.
Pärm 8. "Mållan möter Mulle". Ann Mari Flodin och Polly Edman efter en idé från boken
"Mållans mage" av Svensson och Evers. Internationella kvinnoklubben i Stockholm, 1971.
Handskriven svartskrift samt punktskrift. Taktila originalbilder. Boken anges vara en
"prototype".

Pärm 9. Svensson, Gerd och Evers, Carl-Otto: Mållans mage: en kännsaga. Göteborg:

Änggårdens yrkesskolor, 1967. Unik, tidig taktil barnbok, avsedd för seendes högläsning för
blinda barn. Endast text i svartskrift.

Pärm 10. "Ring 90 000. Brandkåren kommer". Av Polly Edman, Ann Mari Flodin, Caroline
Reichenberg. Manuskript i svartskrift. Taktila originalbilder samt text i svart- och punktskrift.
Internationella kvinnoklubben i Stockholm, 1972. Märkt"prototype".
Pärm 11. Dito. Nytt exemplar, framställt 1974, här endast med punktskriftstext.

KARTONG IV

Mapp A. "Känn och känn igen". 11 taktila plastexemplar. Polly Edman och Lena Bernhardt.
Solna 1980. Ett exemplar försett med text i punktskrift, där på försättsbladet anges: "Bild
och form, del l. Cirkel-klot; kvadrat-kub; rektangel-rätblock; triangel-pyramid". Dessutom tre

exemplar i svartskrift av "Känn och känn igen". En lärarhandledning av Polly Edman och
Birgitta Svedberg. RPH-Syn, Solna 1977.
Mapp B. Lindgren, Astrid: Barnens dag i Bullerbyn. Originalmatriser för framställning av
taktila bilder i plast.

Mapp C. "Känn och känn igen". Matriser och reliefbilder. Polly Edman.
Mapp D. Diverse förarbeten till "Känn och känn igen", delvis på engelska. Polly Edman.
Manus till lärarhandledning.
Mapp E. Dito.

Kartong IV i övrigt: Diverse material och förarbeten kring Optaconläsning, framställning av
svällpappersbilder m.m.

KARTONG V
Mapp A. Åtta exemplar "Känn och känn igen" samt en lärarhandledning i svartskrift samt
liten ask med taktila modeller till cirklar, kvadrater m.m.

Mapp B. Dito. Tio exemplar "Känn och känn igen" samt ett exemplar vardera av

lärarhandledning på svenska resp. engelska i svartskrift. Dessutom taktil instruktion till
Optaconens bokstäver-stachelskrift med motsvarigheterna i punktskrift.
Mapp C. Dito. Nio exemplar "Känn och känn igen" samt lärarhandledning i svartskrift.
Dessutom liten ask med taktila modeller i papp.

Mapp D. "Bild och form. Del 2. Cylinder, kon, oval - äggform, spiral". Taktila plastbilder. Text
i punktkskrift. Polly Edman och Sara Bernhardt, Solna 1982. l mappen även åtta exemplar av
"Känn och känn igen" samt en lärarhandledning i svartskrift av Polly Edman och Birgitta
Svedberg. Dessutom liten ask med pappmodeller.

Mapp E. Matriser l till "Hattaffären" samt taktila plastkopior till några av dem. Möjligen är
dessa senare framställda av Kontorsarbetscentralen i Fagersta. En baksida är märkt "S. Lantz
70" (1970?). Text i punktskrift. Mycket välgjorda matriser.
Mapp F. Tunnelbanepresentation för synskadade. "40 sheets of swell paper, map" samt
något kallat "resaremsor". Polly Edman.
Pärm l. Rosenberg m.fl.: Matematik A. Grundbok. Lågstadiet (band l). Matriser för

plastframställning av taktila bilder. Text i punktskrift. Dessutom band 2 till denna räknebok.

figurer, tabeller samt andra matematiska symboler. Delvis engelskspråkig, även på svenska.
Polly Edman.

Pärm 2. "Diagrams. Mathematics. II". Skisser, förarbeten till taktila matriser för geometriska
figurer, tabeller samt andra matematiska symboler. Delvis engelskspråkigt, även på svenska.
Dessutom löst i kartong V, fyra plastreliefer över antika byggnadsstilar. Beledsagande text på
italienska i punktskrift. Utan år. Dessa är uppenbarligen inköpta från Federazione Naz.
Istituzioni pro Ciechi i Rom. Polly Edman hade många kontakter med blindorganisationer i
utlandet.

KARTONG VI

Mapp A. "Hattaffären". Plastkopia, troligen framställd av Kontorsarbetscentralen i Fagersta.
Mapp B. Matriser till tabeller, ftödesdiagram m.m. med anknytning till Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse. Text i punktskrift. Framställd av LAN-produkter i Sala.
Mapp C. Matematik. Diverse taktilt material samt instruktion. Matriser i papp samt
plastkopior gjorda på dessa.

Mapp D. Låda "Bygga i bild", Almqvist & Wiksell, Stockholm 1979. Framställd av Polly Edman
och Caroline Reichenberg. Lösa kort i svartskrift. Innehållsförteckning på insidan av locket.
Vidare fyra handgjorda små föremål i papper.

Mapp E. "Blind book instructions" samt förteckning över medlemmar i "Blind book group"
1975-76. Inom ramen för Internationella kvinnoklubben i Stockholm hade Polly Edman
samlat medlemmar i klubben som biträdde henne vid framställningen av de taktila
exemplaren.

Mapp F. Ett trettiotal "Blind book instructions" i svartskrift, varav en med handskrivna
kommentarer och tillägg av Polly Edman. Vidare två exemplar av "Liten blir stor", ett
specialnummer av De blindas tidskrift, november 1959, ägnat Tomtebodaskolan. Vidare 3
tidiga punktskriftsalfabeten utgivna av De blindas förening samt ett dito från 1972.
Dessutom två förteckningar över helordsförkortningar i punktskrift, en för läsning och en för
skrivning. Slutligen en matrisfigur i papp, möjligen ett "elevarbete" av någon medlem i Blind
book group.

Mapp G. Lösa figurer, kursmaterial. Polly Edman har satt följande rubrik på innehållet:
"These figures are 'first attempts' ... a figure each person makes upon starting with the
group" (dvs. Blind book group). Vidare skisser i svartskrift på smörpapper med instruktioner
samt sju blad med taktila gestaltningar.

Mapp H. Produktionskurs / based on "Tactile graphics" by P.K.E. (Polly Edman). Taktila
exempel, m.m.

Mapp l. Diverse material for skolbruk som tillhört Polly Edman, märkt: "Things from office to
be gone thru later".

Pärm l. Matriser med text i punktskrift till Hastad m.fl.: Nya Hej matematik. Bok l A, åk 7,
band 2. Kontorsarbetscentralen i Fagersta.

Pärm 2. "Röda, gröna och blå gubbar... en bok om polisen". Polly Edman, 1977. Troligen ett i
efterhand tillverkat exemplar.

KARTONG VI I

Mapp A. Flera regletter, bl.a. för dubbelsidigt mellanradstryck. Stift samt mindre verktyg.
Tablå i plåt över stachelbokstäver (punkterad, latinsk relif) resp. motsvarigheter i punktskrift,
troligen avsedd för Optaconanvändare. Tärningsspel, troligen konstruerat av Polly Edman.
Punktskriftsmärkt måttband m.m.

Mapp B. Sex taktila bilder till "Barnens dag i Bullerbyn", det 2.
Mapp C. "PK cards" samt en träfigur till dylika.

Pärm l. Lindgren, Astrid: Hej, här är jag Pippi Långstrump. Plastexemplar med taktila bilder,
text endast i punktskrift. Polly Edman.

Pärm 2. "Birgit och Taxi". Taktil plastkopia med text i punktskrift.
Pärm 3. "Microcapsule paper graphics". Bl.a. exempel på svällpappersbilder, prislistor,
tidningsartiklar m.m.

Pärm 4. "Technique. Chemistry, biology, motors". Taktila bilder (original) av Polly Edman,
plastkopior m.m.

Pärm 5. Arbetsmaterial kring bildframställning för synskadade barn.
Pärm 6. Arbetsmaterial för taktil bildframställning; tidningsklipp, brevväxling m.m.

Pärm 7. Produktionskurs i taktil bildframställning för redigerare vid Talboks- och
punktskriftsbiblioteket
Pärm 8. Dito. Fortsättning.

Pärm 9. "Tactile graphics". Taktila bildexempel.
Pärm 10. Dito.
Pärm 11. Taktil grafik. Kursmaterial.

Pärm 12. "Ett brev betyder så mycket". Taktilt original med text i punktskrift av Polly Edman
och Caroline Reichenberg. Internationella kvinnoklubben i Stockholm, troligen 1970.
Låneexemplar med hänvisning till Polly Edman på insidan av främre pärm.
Pärm 13. Lindgren, Astrid: Barnens dag i Bullerbyn. Plastkopia med taktila bilder med text
endast i svartskrift.

Pärm 14. "När John Blund försov sig". Plastkopia med taktila bilder samt text endast i
punktskrift.

Pärm 15. Litet format. Taktil plastkopia om svampar, text i punktskrift.

Pärm 16. Svartskriftsexemplar med titel "Kontakt", med bilder kommenterade på engelska
av Polly Edman.

KARTONG VIII

Mapp A. Förarbeten till almanacka för gravt synskadade förskolebarn samt nr 2 1974 av De
blindas tidskrifts specialnummer "Synskadade barn".
Mapp B. "Bokstavsboken". Skisser, material.

Mapp C. "Svarte Petter". Taktila bilder, delvis i papp, monterade på tyg i A4-format. Utan år.
Mapp D. Trollposten (tidning för synskadade barn), julen 1960. Lösa blad med text i
punktskrift samt taktila bilder enligt stachelmetod (taktila punkterade linjer).
Mapp E. Svartskriftsteckningar av de blinda Uppsalabarnen Anna (9 år 1979) resp. Fredrik
(åk 5 1983) samt dito på svällpapper utförda av Polly Edman. På baksidan av
svartskriftsteckningarna finns kommentarer till barnens arbeten. Vidare brev till Polly Edman
från Elisabet Melin samt Anita Hoveninen, Länsskolnämnden i Uppsala län.

Mapp F. Bilder utförda av synskadade barn i Arbrå - Marja Arvidsson (8 år), Tomas
Finnström, Jessica och Joakim. Några överförda till svällpapper av Polly Edman. Hela
materialet är från 1985. Korta förklaringar i brev till Polly Edman, undertecknat "Lena",
Arbråskolan.

Mapp G. Sju exemplar av "Devinettes au fil des pages" av Virginia Allén Jensen och Polly

Edman. Överföring till franska av Héléne Fatou. UNESCO 1981. Text i punktskrift samt taktila
bilder. Läsaren följer en taktil tråd genom hela boken.

Mapp H. Dito. Versioner på engelska, UNESCO 1979 samt på italienska, spanska och tyska,
samtliga UNESCO 1981.

Mapp l. "Euro-Town-Kit". Standardized symbols for making tactual maps / according to
standardized symbols recommended by the Standing European Commission for Tactual
Town Maps for the Visually Handicapped. Deutsche Blindenstudienanstalt, Marburg. Utan
år. Innehåller exempel på taktila symboler för gator, taxihållplatser, parker,
tunnelbanenedgångar etc. samt visst praktiskt material.
Pärm l. Material från Holland angående djurteckningar. Endast svartskrift.

Pärm 2. "The first step to Tactual Graphics for Braille Writing", 1986. Märkt "Japanhyllan".
Text på japanska i svartskrift och punktskrift. Åter ett exempel på Polly Edmans
utrikeskontakter.

Pärm 3. Tre volymer "Tactile Graphics. Training manual".
Pärm 4. "Guidelines for Mathematical Diagrams. Supplement". Svartskrift.
Pärm 5. "Tactile Diagrams Catalogue". Svartskrift samt taktila plastbilder.
Pärm 6. Dorword, Barbara and Barraga, Natalie: Teaching aids for blind and visually limited
children. American Foundation for the Blind, New York, 1968. Svartskrift märkt Polly Edman.
Pärm 7. Bergman, Thomas: Fingrar som ser, Stockholm: Liber förlag, 1976. Svartskrift.
Dessutom bilagd recension, DN 30/4 1977.

Pärm 8. Fyra exemplar av "Brailles blindskriftssystem". Utan år.
Pärm 9. Taktila frukter montera de på papper med text i punktskrift, enkel inbindning.
Utländsk härkomst, oklart vilket land.

Pärm 10. Taktila bilder i svällpapper samt text i svartskrift (teckenspråk) och punktskrift.
Förvärv från Japan eller Kina. 1987. Spiralrygg.
Pärm 11. Elva st. taktila bilder i trä, monterade på masonitskivor. Oklar härkomst, den
översta bilden märkt "Domino", i övrigt utan text.

Pärm 12. Nio st. tygväskor, vardera försedd med en taktil bild i tyg, t.ex. en bit med
passagerare. Troligen från Japan. Utan text.

Pärm 13. "Toccare 1'arte" ('Känn konsten'). Italienskt synskadematerial bestående av
inläsning på kassett samt taktila bilder. Turin och Venedig. Canal Grande. Turin 1995.
Pärm 14. Arosenius, Ivar: Kattresan. Svartskrift. Ev. kopia som förlaga till taktil version.

Pärm 15. "Paz, amor y trabajo para 1997 deseos de nuevo sol". Titelsida i stachelskrift
(punkterad relief) samt punktskrift. Text i punktskrift. Stachelbild på omslaget.

Pärm 16. Beskow, Elsa: ABC-resan. Plastkopia med punktskriftstext samt taktila bilder. Utan
år.

Pärm 17. "Children's clay studies in Chiba blind school". Svartvita fotografier av blinda
skolbarn samt deras skapelser l lera. Foton av Yohei Nishimura, Yotsukaido, Chiba, Japan,
1979-1980. Märkt Polly Edman.

Pärm 18. Lindh, Olof och Zentsova, Maria Ivanovna: Bildkunskap för synskadade. 5 volymer.
Plastkopia med taktila bilder samt text i punktskrift. Tomteboda, Solna 1975.
Pärm 19. Lindh, Olof: Trettioåtta kännbilder. l volym. 2 exemplar. Ptastkopia med taktila
bilder samt text i punktskrift. Tomteboda, Solna 1974.

Pärm 20. "Känn vår historia - vikingatiden", l volym. Plastkopia med taktila bilder samt text i
punktskrift. Statens historiska museum, Stockholm 1981-1982. Samproduktion Statens
historiska museum, Tomtebodaskolan samt RPH-Syn (Rikscentralen pedagogiska hjälpmedelsynskadade). Producent: Astrid Wixell. Utformning: Lisa Svensson.

Pärm 21. "Discovering early man". Märkt "provbok". Plastkopia med taktila bilder samt text
på engelska i punktskrift. Författare. Astrid Wixell. Illustrationer: Lisbeth Svensson.
Rådgivare: Fidel T. Masao, National Museum of Tanzania. English translation: Roger Tanner.
Printed by RPH-Syn, Solna, Sweden 1984. Copyright: Statens historiska museum.

KARTONG IX

Mapp A. "Viktor Viktig". Fem st. taktila originalbilder samt instruktion för tillverkningen.
Troligen ett förarbete av Polly Edman.

Mapp B. Nio st. taktila bilder i plast samt en originalbild föreställande liten flicka. Utvändigt
märkt "Yvonne Eriksson, TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) från Kerstin, FSDB
(Föreningen Sveriges dövblinda)".

Mapp C. "Kunst zum begreifen". Taktila bilder i plast samt texthäfte i punktskrift. Deutsche
Zentralbucherei fur Blinde zu Leipzig, 1983.

Mapp D. Fjorton st. taktila original med text i punktskrift till Elizabeth Bradburne och
Kathleen Voller: Glada familjer. Utan år. Möjligen en bok som Polly Edman översatt och gjort
bilder till. Unik.

Mapp E. Bilder (ej taktila) utförda av Annica i Uppsala, förmedlade av Monica Strucel till
Yvonne Eriksson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket.
Mapp F. Ett tiotal fotografier från Nationalmuseum.

Mapp G. "Learning in museums". Symposiematerial, Nationalmuseum, Stockholm 11-12 juni
1998.

Mapp H. Diverse material om bilder för synskadade, bl.a. särtryck ur Vi föräldrar, nr 9 1976,
artikel av Thomas Bergman. Vidare föredrag av Virginia Allén Jensen vid Conference on
Books for Handicapped Children, Madrid 13-15 december 1982.
Pärm l. Taktil originalbild med text i punktskrift: "Hos mormor fick de bullar och drack
choklad ur kopp". Utan år. Troligen utförd av Polly Edman.

Pärm 2. Taktil originalbild med text i punktskrift: "Ett litet lamm och så en get". Utan år.
Troligen utförd av Polly Edman.

Pärm 3. "Reliefs zur Kunstgeschichte vom Altertum bis zum 18. Jahrhundert". 2 vol.
BlindendruckderDeutschen Blindenstudienanstalt, Marburg 1977.

Pärm 4. En samling taktila bilder över domen i Milano. Text i italiensk punktskrift. Utgivet av
Istituto Dei Ciechi. Utan år.

Pärm 5. "Monumental l och III". Taktila plastbilder över offentliga byggnader, med text på
spanska i punktskrift. ONCE, Organizacion Nacional de Ciegos. U.å.

Pärm 6. Arbetsmaterial för Polly Edman. Adresser, tidningsklipp, förarbeten. Blind book
group m.m.

Pärm 7. Dito.
Pärm 8. Dito.

Pärm 9. Dito.

Pärm 10. Tre plastkopior till "Glada familjer". Utan år.
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POLLY K. EDMAN - några anteckningar om liv och arbete
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POLLY K. EDMAN (1924-2003)

TIDIGA ÅR

Po//y/Cuby föddes den 18 juni 1924 i staden Winnetka i Illinois, USA. Fadern var verksam
inom den amerikanska stålindustrin, modern hemmafru. Polly hade även en äldre bror,
Andrew, som utbildade sig till arkitekt.

Polly visade redan i unga år en stor receptivitet och hade lätt för att lära. Efter en
grundläggande skolgång i hemstaden, avslutad 1942, sökte hon sig för en tid till New York
och amerikanska Röda korset. Hon fick där till uppgift att, iförd organisationens uniform,
köra krigsskadade fordon - ambulanser, lastbilar... - från hamnen till militära

reparationsverkstäder i New York. Uppdragen kunde vara väl så äventyrliga, det förekom att
fordonen t.ex. saknade bromsar. Det skrämde troligen inte den unga Polly, en smak för
äventyr tycks ha varit en stark del av hennes personlighet.

f

Efter denna insats kom hon 1943 till college i staden Champaign, Illinois för en fyraårig
utbildning som i juni 1947 resulterade i en examen som commercial designer (grafisk
designer). Hon uppges under studieåren ha varit mycket aktiv i olika
studentsammanslutningar, inte minst i organisationen Kappa Kappa Gamma, grundad 1870.
En tidig förlust drabbade henne då fästmannen, som var stridspilot, omkom över Stilla havet.
Hösten 1947 reste hon till Europa och företog där en strapatsrik fotvandring genom flera
krigsskadade länder tillsammans med två vänner. Bagaget var lätt - "med ryggsäck och

passet i kängorna", som hon själv beskrev det hela.

TILL SVERIGE

Fotvandringen i Europa avslutades med att hon sent 1947 for till Stockholm, dit hon fått ett
stipendium via ovan nämnda Kappa Kappa Gamma för studier vid Konstakademin. Bland
nyfunna svenska vänner var Ingrid Söderhielm och Margareta Nordberg, den senare äldre
syster till Lars Edman (1922-2009), Pollys blivande man. Hon bodde tillsammans med Ingrid
Söderhielm och dennas make Martin i "Gröna huset" på Djurgården. Det skall ha varit vid en
fest där som Polly Kuby och Lars Edman första gången träffades.

1948 var Polly åter i USA. Lars Edman, verksam inom oljebranschen, reste snart efter. Deras
förbindelse ledde så småningom till giftermål. Bröllopet hölls i Chicago i januari 1950. Det
nygifta paret återvände med båt till Sverige samma år och bosatte sig på Kämpavägen 60 på
Lidingö.

COMMERCIAL DESIGNER I STOCKHOLM

Åren 1950-1954 kom Polly Edman att få stor användning av sin collegeutbildning.
Tillsammans med sin make var hon aktiv med framställning av PR-material, grafisk design
m.m. för Wallén & Block, ett företag verksamt inom oljebranschen samt med
industriförnödenheter. Vidare arbetade hon med utformningen av innehållet i de stora
skyltfönster som amerikanska ambassaden förfogade över vid Stureplan, allt inom ramen för
hennes yrke som commercial designer. Paret Edman hade ett stort umgänge i affärskretsar
samt i entouraget på och kring den amerikanska ambassaden.
Vid mitten av 1950-talet utökades familjen. Dottern Ann föddes 1954 och sonen Robin 1956.
Polly Edman var under barnens första år mindre yrkesverksam. 1959 flyttade familjen Edman
till Skogsviksvägen 67 i Danderyd.

EN OLYCKSHÄNDELSE

År 1959 inträffade en tragisk händelse som kom att innebära en långtgående
omgestaltning av Polly Edmans liv. Vid en större middagsbjudning, där paret Edman deltog,
infann sig även en gäst som hade manschettknappar i form av små revolvrar. De var
försedda med en krutladdning och under kvällen avlossade gästen först den ena. Senare
avfyrade han den andra, denna gång med den olyckliga följden att Polly Edmans ena öga
träffades. För Polly Edman blev konsekvenserna till en början mycket svåra. Hon
förblindades helt för en längre tid och tvingades tillbringa åtskilliga månader på ögonsjukhus.
Hon återfick så småningom synen på det oskadade ögat men kunde med det skottskadade
för återstoden av livet endast skilja mellan ljus och mörker.

1992 beskrev Polly Edman följderna av olyckshändelsen 1959: " ... I was abruptly introduced
to the world of the blind through an accident that left me sightless for several months. I
subsequently changed my occupation from commercial graphics and the production oftwodimensional illustrations to the production of three-dimensional figures - that is, to the
construction of tactile graphics. The transition was not an easy one. When I first began
working on tactile displays for children, parents and teachers asked me to stop, saying I
would only frustrate the children! But the children themselves asked for more pictures, and I
was convinced that I was on the right track".

Ja, säkert var övergången svår. Man frestas ändå se det som karaktäristiskt för Polly Edmans
personlighet att hon i denna nya situation närmast omedelbart såg en användning för sina
nya erfarenheter som synskadad och dessutom kunde tillvarata och omforma sina
yrkeskunskaper till gagn för taktila bilder för blinda.

INTERNATIONAL WOMEN'S CLUB OF STOCKHOLM

Det var inom ramen för Internationella kvinnoklubben i Stockholm som Polly Edman kom
att utveckla sitt arbete med taktila bilder, något som ända fram till 1979 skedde väsentligen
på ideell basis. Hon var en av de nio medgrundarna till klubben 1961. Föreningen hade som
mål att utgöra ett forum för engelskspråkiga kvinnor som vistades i Stockholm. Till deras
tjänst utformade Polly Edman kalendrar på engelska innehållande Sverige- och
Stockholmsinformation.

Troligen grundaråret 1961 ombesörjde Polly Edman att en medarbetare vid Blindinstitutet i
Tomteboda gästade klubben vid en lunch - dessa hölls omväxlande på Ulriksdals värdshus,

Stallmästargården, Gåshaga värdshus på Lidingö - för att berätta om de blinda barnens
undervisning. 1966 bjöd klubben en busslast Tomtebodaelever att besöka Arlanda och där
stifta bekantskap med ett av Pan American's nya flygplan.

Den kontakt Polly Edman här upprättade med Blindinstitutet skulle med åren visa sig mycket
produktiv och fruktbar. Hon hade även ett samarbete med dykaren Sven Nahlin, som vid
Tomteboda 1964 inledde en dykarutbildningför blinda.
Snart skapade hon inom klubben en Blind book group vars syfte skulle vara att tillsammans
med Polly framställa exemplar av taktila bilderböcker. En person som förefaller ha varit
mycket aktiv i gruppen och ofta förekommer på försättsbtaden var Caroline Reichenberg
(1932-2012). Polly Edman tillverkade själv ett original, en "prototype", varpå medlemmar i
gruppen gemensamt åstadkom ytterligare fyra exemplar, l flertalet fall sägs upplagan ha
varit fem. Böckerna lånades sedan ut vid hembesök hos blinda barn av förskolekonsulenter

på Tomteboda. Oftast skrevs texten av Polly Edman själv, andra gånger överfördes en redan
befintlig barnbok till taktil version.

Medlemmarna i Blind book group erbjöds en mycket grannlaga undervisning i taktil
bitdframstätlning och instruerades utförligt i avseende på bildernas syfte, tillskärning,

kännbarhet och att de skulle vara lätta att förstå för det blinda eller synskadade barnet. Polly
Edman sparade ingen möda att anskaffa autentiskt material - handlade boken om t.ex.
polisen - så skulle uniformerna göras av det tyg som poliskåren använde vid tiden. Polly
Edman testade ofta sina "prototypes" på de egna barnen, Ann och Robin, som i
sängkammarens mörker fick utgöra försökspersoner.
Böckerna försågs med text såväl i punktskrift som i svartskrift (vanlig skrift). Polly Edman

lärde sig efter hand att skriva egen punktskrift, men hade innan dess hjälp med den av två
medarbetare vid dåvarande De blindas förenings bibliotek, Elsie Andersson och Dagny
Georg».

UTVIDGADE KONTAKTER MED TOMTEBODA

Senare under 1960-talet etablerade Polly Edman ett givande samarbete med Kerstin
Fellenius, från 1966 lärare och senare biträdande skolledare vid Tomteboda. Hon besökte
Fellenius' klasser för att testa sina taktila idéer på barnen.

l åk 2 saknade man relevant, taktilt bildmaterial och texter kring viktiga samhällsfunktioner
som brandkåren, polisen och posten. Man hade inget att sätta i händerna på eleverna.
Tillkomsten av böcker i dessa ämnen får anses vara resultatet av mycket grannlaga tester.
Kerstin Fellenius uppskattade mycket samarbetet med Polly Edman och betonar att det före
henne knappast fanns hela böcker med taktila bilder inom btindundervisningen för barn.

Däremot hade man tillgång till enstaka bilder, för de äldre barnen oftast utförda med s.k.
stachelmetod (taktila bilder i form av punkterade relieflinjer). Enstaka bilder tillverkades
efter hand som behoven uppstod - med tiden i nya framställningsprocesser som
termoformplast, med s.k. ritmuff samt svällpapper, vilka samtliga erbjöd taktilitet.
Samarbetet med Fellenius befäste den goda idén att böckerna skulle ha text såväl i punktsom svartskrift. Man uppnådde med det en pedagogiskt väl verkande möjlighet till
växelläsning mellan seende och blind. 1978 medverkade Polly Edman med taktila bilder i
svällpapper till en ABC-bok i ett läromedelspaket av Kerstin Fellenius, kallat "Jag kan läsa
punkt".

Polly Edman intresserade sig även för blinda barns egna teckningar, vilka med hjälp av
ritmuff (eng. "The raised-line drawing board") kunde göras taktila. Bl.a. arbetade hon med
flera av Kerstin Fellenius' elever samt en blind pojke från Etiopien m.fl. Hon hade senare
även kontakt i ämnet med blinda skolelever bl.a. i Arbrå och Uppsala. Hon beskrev 1992 sin
hållning till blinda barns tecknande: "I thought that their world of mental pictures must be
quite similar to our world of sighted impressions". /.../ "Their drawings were surprisingly
similar to those of their sighted friends. My theories were confirmed".

ANSTÄLLD VID RPH-SYN (Rikscentralen för Pedagogiska Hjälpmedel för Synskadade)

1979 gick makarna Edman skilda vägar. Lars Edman bosatte sig senare i Gnesta och
startade där ca 1985 en affärsrörelse för att därefter som pensionär återvända till
Stockholm.

Efter skilsmässan 1979 flyttade Polly Edman till Bråvallavägen 13 H i Djursholm och fick
samma år anställning vid RPH-syn, grundat vid mitten av 1960-talet och lokaliserat till
Tomteboda. Via sina kontakter med undervisningen på Tomteboda kom Polly Edman även
att på ett tidigt stadium utveckla ett samarbete med RPH-syns förste föreståndare, Torsten
Andersson.

Polly Edman var således väl känd inom RPH-Syn. Hon kom att värdera kollegorna och det
nätverk som anställningen erbjöd. Veterligt är det först nu som Polly Edman kom att
uppbära en regelbunden betalning för sitt arbete. Hon rönte stor uppskattning för de
kunskaper som hon förde med sig in i verksamheten. Torsten Andersson beskriver henne
som "öppen, duktig, kreativ, trivdes med personalen och de med henne". Andra
medarbetare minns henne som en "tuff dam", en "eldsjäl" som "ritade allt för hand" och
som en som "byggde upp med små resurser". Därtill skall hon ha serverat kollegorna
hembakade Chocolate chip cookies.

Polly Edman blev under 12 år ansvarig för produktionen av taktila böcker. Utöver det
organiserade hon undervisning i taktil bildframställning samt knöt en mängd kontakter både
inom och utom Sverige.

ÅREN SOM PENSIONÄR

Som pensionär var inte Polly Edman overksam. Sedan tidigare var hon aktiv cyklist - för

övrigt även god vän med Cykelfrämjandets ordförande Gun Hägglund - och hon åkte också
gärna långfärdsskridskor.

1992 publicerade hon även ett verk som får betecknas som hennes magnum opus, en
sammanfattning av de rön och erfarenheter hon gjort under mer än trettio år. De
engelskspråkiga citaten tidigare i framställningen kommer från Polly Edmans förord. Dess
titel var "Tactile graphics" och för utgivningen stod American Foundation for the Blind (AFB).
Dess ordförande (President and Executive Director) Carl R. Augusta framhåller i sitt förord:
"In addition to her far-ranging knowledge and expertise, she has brought to this book an
advocate's passion about the need to make materials for blind and visually impaired persons
that meet their requirements, not those of sighted readers. Her conviction and insistence
have not only made a contribution to the blindness field in the form of the material you see
here, but have also performed an important service that will help improve the lives of blind
and visually impaired persons".

l början av 1990-talet drabbades Polly Edman av en lättare stroke, följd av en mycket

allvarlig 1994 som medförde lasarettsvistelse under ett år. Vid årsskiftet 1994-95 flyttade
hon till ett seniorboende, Sikreno i Stocksund. Polly Edman hade vid den tiden fått en
eldriven rullstol som hon sägs ha framfört med viss äventyrlighet. Då sonen Robin något
oroades över hennes körning, utbrast hon avväpnande: "Robin, l still have my driver's
license!"

Dessvärre försämrades hennes tillstånd och 2002 måste hon flytta till sitt sista boende,
Taltgården i Enebyberg. Hennes sista tid i livet blev en prövning. Så mycket av det som hon
tidigare kunnat göra och stimuleras av, var nu inte längre möjligt. Hon avled den 22 februari
2003.

SLUTORD

Polly K. Edmans namn är för alltid inskrivet i den blindpedagogiska historien. Från ett svårt
utgångsläge erövrade hon en rättmätig position som en innovativ och fyndig kreatör av

taktila bilderböcker för blinda barn. Det rör sig om utsökt vackra och användbara bokverk.
Polly Edmans praktik att erbjuda texten i såväl punkt- som svartskrift var nydanande.
Hennes produktioner är också på mer än ett sätt vägledande för senare tiders böcker. Man
kan spåra ett inflytande i de taktila barnböcker som Talboks- och punktskriftsbiblioteket lät
framställa från början av 1990-talet och framåt liksom i de s.k. interfolierade
punktskriftsböcker för barn som numera finns i stor mängd.
Genom sitt deltagande i seminarier, utåtriktad utbildning samt sitt sammanfattande verk

"Tactile graphics" kunde Polly Edman även sprida sitt vetande till många utanför Blind book
group och RPH-Syn.

Stockholm i april 2012, Sten Gustavsson, f.d. bibliotekarie

Framställningen bygger på intervjuer, främst med Polly Edmans barn Ann Stränder och Robin
Edman, vilka även ställt fotot på Polly Edman till förfogande, Kerstin Fellenius samt Torsten
Andersson m.fl. flera kollegor vid dåvarande RPH-Syn.

