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1998 ble statsminister Bondevik sykmeldt på grunn av psykiske plager. Saken vekket stor
oppmerksomhet, men reaksjonene var i hovedsak positive – noe som trolig skyldtes hans
uvanlige åpenhet om saken. I et intervju1 fortalte Bondevik om hvor redd han og de andre barna
var i oppveksten for det store psykiatriske sykehuset som lå utenfor Molde: ”Det var noe mystisk
og skummelt, og vi hadde lite pene uttrykk på de menneskene som bodde der”.

Norge hadde et tyvetall slike store sykehus på 1900tallet, og titusener har vært mer eller mindre prisgitt
det regime som har hersket der til enhver tid. I tillegg
har det vært mengder av mindre anlegg. De fysiske
sporene fra før 1850-tallet er av beskjedent omfang.
De tidlige institusjonene hadde dessuten ofte et
udifferensiert preg, noe som fanges godt av navnet på
anstalten i Stavanger: Den combinerede Indretning.
Det lille som er igjen av denne kategorien har som
regel et visst vern i dag. Landsverneplanen har i første
hånd søkt å identifisere representative deler av institusjonsverdenen fra de siste 150 årene – hvor også
mye allerede er gått tapt. Denne artikkelen søker å gi
et bilde av asylenes ”fremvekst og fall” og med vekt på
det fysiske landskap, men gir også eksempler på ulike
andre institusjonstyper i perioden, som klinikker og
rusinstitusjoner.

De nasjonale helsestrateger
Perioden fra 1814 til 1884 var preget av en kunnskaps
elite, bestående av unge embetsmenn, som satte i
gang en moderniseringsprosess i tre ledd. Fagkyndige
analyserte situasjonen på et område som ble oppfattet
som problematisk; de prøvde å få på plass et lovverk;
og opprettet institusjoner med bygninger.
Frederik Holst (1791–1871), som er blitt kalt
Norges første samfunnsmedisiner, var én av de unge

strategene. Han hadde avslørt Oslo dollhus´ elendige
tilstand og deretter tatt initiativ til en nasjonal undersøkelse som i 1825 resulterte i en innstilling med
mottoet
Om Sindssvages Kaar i Norge, saadanne, som
de nu ere og kunne vorde.2
Holst ble den som gav en vitenskaplig drakt til debatten
om de sinnslidende og innstillingen er et enestående
idéhistorisk og samfunnsmedisinsk skriftstykke. Det
viser hvordan enkelte kretser i den unge nasjonen
var på høyde med diskusjonen i det store utland, og
er overraskende i sin tiltro til en adferdsregulerende
arkitektur. Betegnende er arkitekt Groschs utkast til
en ”Straalebygning” etter filosofen Jeremy Benthams
panoptikonprinsipp.
Den gode ”helbredelsesanstalt for Sindssvage”
burde ifølge Holst ligge noe utenfor en by, eller på
landet, ”i en Egn, der ved muntre Udsigter paa
en gavnlig Maade kan adsprede de Syges Sind”.3
”Adspredelse og kontroll” kan ses som de polariteter
pleien av de sinnsyke har befunnet seg innenfor siden
opplysningstiden – humanistiske intensjoner versus
rasjonalitetens jernbur – som i nyttefilosofenes
panoptikonanlegg. Ressursmangel og overbelegg har
likevel ofte vært bestemmende for hvordan institusjonene ble i praksis.
Noe mer enn en trykksak resulterte likevel ikke
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kommisjonens arbeid i før legen Herman Wedel
Major førte idéene videre på 1840-tallet.

Entreprenøren Wedel Major
Drøyt et par tiår senere, i 1855, stod den idéelle
anstalten ferdig på jordene til Gaustad gård, og er i
høy grad blitt sett på som Hermann Wedel Majors
verk. Han er også blitt noe av et skytshelgen for norsk
psykiatri: portrettet pryder forsiden av bøker og på
Gaustad møtes man av hans byste.
På begynnelsen av 1840-tallet hadde Major
etablert kontakt med den danske nervelegen dr.
Jessen i Slesvig, mye brukt av de høyere sosiale lag
i Skandinavia som ville unngå de hjemlige dollhus.
Foranledningen var at Majors forlovede var syk, og
Jessen skulle komme til å fungere som både støtte og
inspirasjonskilde. Han hadde allerede i 1828 innført
jordbruk som beskjeftigelse for pasientene. Men
fremfor alt hadde han tidlig tatt avstand fra tvangsredskaper i pleien, og var en tilhenger av det såkalte
”no restraint”-systemet, etablert av den engelske
legen John Conolly på slutten av 1830-tallet.
Major studerte sinnssykepleien i flere land i
1842 og 1844, og innsendte deretter et forslag til
Indredepartementet om bygging av et moderne norsk
sinnssykehus. Stortinget bevilget penger til innkjøp
av tomt og i 1847 ble Gaustad stiftsgård innkjøpt. I
mellomtiden hadde Major fått i oppdrag å undersøke
forholdene for de sinnssyke i Norge og reiste i 1846
Hermann Wedel Major (1814–54).
Portrett fra ca. 1844.
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rundt på et kartleggingsprosjekt som gav et rystende
bilde av tilstanden. I 1847 skrev han mer eller mindre
egenhendig et forslag til ny sinnssykelov som ble
vedtatt av Stortinget påfølgende år. Denne var da én
av Europas mest moderne og ble i hovedsak stående
frem til Lov om helsevern i 1961.

Den gode helbredelsesanstalt
Forslagene til den gode anstalt som kommisjonen fra
1825 hadde kommet med, ble på mange måter fulgt
i nokså nøyaktig 100 år, til og med ferdigstillelsen
av Lier asyl i 1926. Holsts modell med egne institusjoner for helbredelige og uhelbredelige pasienter
fikk likevel ikke gjennomslag, slik det til en viss grad
fikk både i Sverige og Danmark. Major var av flere
grunner negativ til en slik inndeling, og hevdet at
et skille mellom ”Helbredelses-asyler og Pleiehuse
ikke (var) begrundet i virkeligheten, at (det var)
umulig i videnskabelig og utilladelig i moralsk samt
upassende i praktisk og oekonomisk Henseende”.4
Én samlet institusjon var å anbefale, men hva
denne skulle hete var lenge uklart. Her la seg også de
skandinaviske land på ulike linjer, i Danmark beholdt
man til og med ”dårebegrepet” i sine Daareanstalter.
Holst-kommisjonen hadde brukt ”Helbredelsesanstalter for Sindssvage”, men Major fikk støtte for
”Asyl for Sindssyge”, med betydningen tilfluktssted,
eller fristed.

Fra statsasyl til amtsasyl
Holst hadde ikke vært tilhenger av at staten skulle
påta seg oppdraget med å bygge ut institusjoner, men
anbefalte stiftelser. Major derimot hevdet at mindre
enheter, ”de enkelte Communer”, både manglet vilje
og evne til de offer en utbygging av moderne asyl ville
kreve.5 Med knapp margin stilte Staten seg i spissen
for en utbygging som etter Gaustad resulterte i anlegg
i Trøndelag (Rotvoll 1872), Sørlandet (Eg 1881) og
Nord-Norge (Rønvik 1902). Samtidig levde de gamle
dollhusene i byene videre til litt innpå 1900-tallet
– men autorisert og omdøpt til asyl.
Ved århundreskiftet syntes statens ressurser
uttømt. Kanskje følte man seg også ført bak lyset
da asylenes forventet høye helbredelsesprosent ikke
hadde slått til. Holsts måteholdne vurdering til at
1/3 kunne helbredes hadde hos direktør Sandberg på
Gaustad blitt til inntil 80 av 100 i løpet av et halvår,
forutsatt at asylet var velordnet og pasientene ble lagt
inn kort etter sykdommens utbrudd.

Den gamle idéen om egne, rimeligere pleiehjem
for uhelbredelige dukket opp igjen samtidig med at
urbanisering og befolkningsvekst, i kjølvannet av
det store hamskiftet, førte til økt press på sinnssyke
vesenet. Samtidig syntes etableringen av asyl i seg
selv å minske toleransen for avvik og øke antallet
sinnssyke. En lovendring 1891 med løfter om
økte statlige bevilgninger hadde stimulert amtene
(fylkene) til å etablere asyler, og en lang rekke ble nå
oppført over store deler av landet: Blakstad (1904),
Sanderud (1908), Faret (1909), Valen (1910), Presteseter (Reinsvoll), Opdøl (Hjelset) og Dale (1913),
Veum 1914, Østmarka 1919 og Lier 1926.
Et spesialtilfelle er Bergen. Her kom de såkalte
privatasylene til å spille en betydelig rolle. Både
Møllendal asyl (Dr. Martens sykehus) og det adskillig
større Rosenbergs asyl (Fastings Minde) startet opp
ca. 1865 og hadde ved århundreskiftet til sammen
rundt 250 plasser. Men ingen av bygningene som
ble oppført i denne perioden står igjen. Innkjøp av
en tomt til statsasyl i Bergen etter mønster av Rotvoll
og Eg var foreslått, men departementet fant ikke
å kunne støtte tiltaket.6 Isteden trådte kommunen
inn og oppførte Neevengaarden (senere Sandviken)
i 1891, femten år før neste store kommunale løft,
Dikemark i Asker.
I 1901 fikk også hovedstaden et privatasyl, drevet
av den profilerte legen Henrik Dedichen.

Beliggenheten
Det var full enighet blant psykiatriens strateger om
at anstaltene skulle ligge på landet, men heller ikke,
som Holst formulerte det, i nærheten av større veier
eller spaserstier hvor de syke kunne ”udsættes for
ufornuftige Forbigaaendes Drillerier og Spot”.7 Å
kikke på de rasende gale hadde vært en folkeforlystelse. Pasientene skulle heller ikke bli konfrontert
med ”smertelige Sindsinntrykk”, som for eksempel
å se gjenstanden for ”ulykkelig Kjærlighed”, en ikke
uvanlig sykdomsårsak i eldre statistikker.
Major fremhevet at avstanden heller ikke burde
være for stor da frakt av fornødenheter ville bli
kostbar, og at pasientene i en rekonvalesentfase også
måtte kunne få sosial trening.8 At det første asylet
skulle ligge der hvor landets universitet lå, var også
gitt, slik at legestudentene kunne gis anledning til å
gjøre sig bekjent med ”mentale Sygdommes Natur
og Behandling.”9 Vi fikk aldri noen øyinstitusjoner,
slik som barnevernet, og som i Danmark. Flere av
asylene, som Dale og Prestesæter, fikk likevel en

svært isolert beliggenhet. Oftest søkte man vel etter
kompromisser. Eg var for eksempel skikket ”ved sin
paa engang isolerede og bekvemme Beliggenhed i
nærheden af Byen.”10 Enkelte asyl, som Sanderud
og Faret, ble plassert der hvor det opprinnelig hadde
vært radesykehus. Prisen på eiendommen hadde
naturligvis betydning. Rotvoll skulle bygges på
Vikhammer, et godt stykke fra Trondheim, men da
man fikk en billigere tomt nærmere byen tok man
den.
For nært byen kunne utløse nabostrid, som da
Trondhjem skulle få et asyl på Østmarknesset. Personalets velvære og pasientenes rett til å ha kontakt med
sine familier, var da to mer moderne argumenter for
nærheten til byen som ble tatt i bruk.11 Flyttingen fra
den gamle hospitalsstiftelsen i Midtbyen til Østmarka
kunne skje ved hjelp av trikken.

Asylplanene – Gaustad 1855
Arkitekturhistorikere er ofte særlig interessert i
planløsningenes
utvikling.
Holst-kommisjonen
hadde kommet frem til at en formålsbygd anstalt
måtte kunne ivareta de tre kriteriene inspeksjon,
klassifikasjon og sikkerhet for en rimelig sum. Men
Groschs forslag til ”Straalebygning” etter panoptikon-prinsippet ble av ukjente grunner ikke realisert
i sinnssykeomsorgen. Deler av idéene ble likevel ført
videre i Botsfengslet, oppført 1843–1851. Arkitekten
var da også den samme som stod bak det nye Gaustad
Asyl, H.E. Schirmer – kanskje datidens fremste
arkitekt for sosiale institusjoner.
Gaustad kom til å bli oppført etter et såkalt
paviljongsystem. Et slikt anlegg i Auxerre i Frankrike
kan ha vært forbildet, men fødselen til det som i dag
Gaustad med omegn, 1938. Det eldste, symmetriske paviljong
anlegget midt på kartet, med 1920-tallsutbyggingen like nord
for dette.
Faksimile og utsnitt av kart fra Oslo byarkiv.
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kanskje er landets kulturhistorisk viktigste helseanlegg er fortsatt uklar. Vi har for eksempel ikke
de faktiske originaltegningene, bare tidlige utkast.
Schirmers plan bestod av åtte paviljonger i to parallelle rekker, en mannsside mot vest og en kvinneside
mot øst. Aksen fra sør til nord gjaldt primært pasientenes tilstand, en differensiering etter diagnose var jo
selve hovedargumentasjonen for å bygge asyl. Klassetilhørighet var imidlertid også viktig av både terapeutiske og økonomiske grunner. De syke skulle skånes
for ytterligere stigmatisering, og betalende pasienter
utgjorde et viktig tilskudd.12

1ste Classe, for rolige Syge af den dannede Stand

6

2den Classe, for rolige Syge af mindre dannet Stand

40

3die Classe, for besværlige Syge

16

4de Classe, for voldsomme og larmende Syge

7

5te Classe, for urenlige Syge

6

Pasientkategorier og antall per kjønn på Gaustad.

Utsikten over Christianiafjorden var strålende, men
godene var ikke likelig fordelt. I første rekke lå Aavdelingene, for ”den dannede Stand”, som nøt godt
av utsikten fra paviljonger og park. Fra de andre
bygningene, for ”almuen” og for vanskeligere pasienter,
var det lite utsikt, og det satt gitter foran vinduene.
Teoretisk skulle også disse kunne nå frem til en plass
i solen, i det som er blitt kalt en ”moralsk karriere”, og
bli flyttet fra paviljongene i nord til de i sør, og til slutt
få spise middag ved direktørens bord. 13
Major hadde beregnet minstetallet pasienter til
100 utifra hensynet til rasjonell drift, og maksimum
til 200, utifra hvor mange én lege kunne ivareta.
Han la seg her midt i med 75 på hver side, totalt 150
personer. Oppdraget ble på 200, men belegget var
snart adskillig større.
Antallet pasienter for 1ste Classe var beskjedent
– fordelt på to etasjer blir det jo bare tre i hver etasje
i nokså store bygninger, sikkert var det i praksis
også flere. Vi har i dag trolig lettere for å forestille
oss livet blant de rasende og urenslige enn miljøene
i asylenes førsteklasseavdelinger med biljardbord og
egen meny. Romplanen i A-bygningene er nå endret,
tidligere var en del av rommene koblet sammen to og
to. Det ble også på 1920-tallet oppført to murvillaer
for formuende pasienter sør på området. Disse er
nå viktige kulturminner fra en særegen ordning i et
privilegiesamfunn.
I hovedsak ble anlegget bygd etter Majors inten146

sjoner. Pasientrommene skulle ligge mot syd eller
syd-øst, mens sidekorridoren lå mot nord. Kjønnskillet – også mellom ”Tjenerpersonalet” – skulle
være absolutt.14 Det var en viktig del av moderniseringen at sykevokterne ikke skulle ha adgang til (eller
kunne mistenkes for) å misbruke pasientene. Dette
ble forsterket ved at administrasjonsbygningen og
økonomibygninger ble lagt som en sperre mellom de
to rekkene.
D- og E-paviljongene skulle ligge lengst bort av
blant annet akustiske grunner – det var mye skrik på
asylene før de nye medisinene kom på 1950-tallet.
Av sikkerhetsgrunner var disse i bare én etasje. I
tillegg til Gaustad hadde også Rotvoll, Eg, Rønvik
og Neevengården denne type paviljonger, men det
opprinnelig preget er bare bevart på Rotvoll.

Asylplanene – den brutte linje
1872–1902
I annen halvdel av 1800-tallet dominerte det ”brudte
linje”-system, eller ”korridorsystemet” på asylene,
men det ble også benyttet på leprainstitusjonen
Reitgjerdet fra 1861. Anlegget var vanligvis U-formet
og dannet et sammenhengende hele, med tallrike
fløyer. Systemet ble visstnok først praktisert av den
tyske psykiateren F.W.C. Roller. Tyskland var nå helt
dominerende som inspirasjonskilde. Denne planen
kan ha fremstått som rimeligere enn paviljongtypen,
og miasme-teorienes svekkede stilling (idéer om
smittespredning gjennom luft – se egen ramme s. 119)
kan ha gagnet mer komprimerte anlegg. Dette er på
mange måter den paradigmatiske 1800-tallsplanen
i Norden. Både Bindesbølls Jydske Asyl i Århus fra
1852 og Konradsberg i Stockholm fra 1861 er oppført
etter denne modellen.
Fronten på anlegget rommet hovedinngangen,
underlagt streng kontroll, og administrasjonen. På
Eg var det for eksempel lager, kontor, forvalterbolig,
venteværelse og portnerbolig her. I de to fløyene
– en kvinneside og en mannsside – som strakk seg
bakover var det sidekorridorer og pasientrom. Her
kunne man ikke ta hensyn til himmelretningene.
Fløyene bestod av to eller tre deler (A, B, C), og de
delene som lå nærmest hovedbygningen, med bedre
fungerende pasienter, hadde to etasjer. De borterste
delene (D) derimot var i én etasje, og med celler.
De ulike avdelingene hadde luftegårder på utsiden
av fløyene, mens de indre gårdsplassene i hovedsak
ble benyttet til økonomifunksjoner. Midt i U-en var
det også en økonomibygning. På Rotvoll rommet

”Rønvik Sindsygeasyl, Bodø” fra 1902, oppført etter korridorsystemet. De lave vinkelbygningene er for de larmende og urenslige, i
motsatt ende er direktørboligen og de mer velfungerendes avdelinger.
Foto: Postkort i privat eie (Terje Øiesvold).

denne smie, snekkerverksted, lasarett, vaskeri,
fyrhus og kjøkken. Et vanlig element i slike planer var
kapellet midt i hovedbygningens øverste etasje, enten
trukket mot hovedfasaden (Rotvoll), eller i en kort
fløy som strakk seg innover midt på hovedavdelingen
(Reitgjerdet). Da kapellet lå øverst kunne det også
få høyere takhøyde uten å forstyrre andre rom. Men

plasseringen kunne variere: På Eg lå kapellet midt på
gårdsplassen, sammen med økonomibygningen. På
Rønvik lå det helt for seg selv og på Neevengården
fantes det ikke noe kapell i det hele tatt.
Det er blitt hevdet at mange av de tyske og danske
1800-tallsasylene imiterte de gamle klostrene med
sine lukkete gårdsplasser, da det meditative, strengt

Utviklingen på 1800-tallet gikk fra celler til
saler, men det var også mulig å kombinere.
Plantegning av Dikemarks Kurhus I og II som
hadde flere ulike romtyper. Bygningene ble reist som mottaksog vaktavdeling for hhv. menn (1906) og kvinner (1908). Her
ble pasientene observert og diagnostisert før plassering i
andre avdelinger. I 2. etasje var det ”lazaret og sygeafdeling”,
mens det på loftet var leilighet for assistentlege og hybler.
Tegning hentet fra ”Dokument no. 21 (1908) Kristiania
kommunale sindssygeasyl”.

Fotografi fra sal for menn på Dikemark, 1905. Psykiatrien
hentet idéen om nytten ved å være ”stadig sengeliggende” i
hvitmalte saler fra somatikken.
Foto: Ukjent fotograf. Fra Dikemark sykehus’ arkiv. Utlånt av
Oslo byarkiv.
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regulerte klosterliv ville ha god innflytelse på de
syke tanker.15 Klostre ble jo ofte tatt i bruk til sinnssykeformål etter reformasjonen, men det er uklart
hvorvidt dette var viktige element i planleggingen.

Asylplanene – 1904–1926
Det drøye titall asyler som stod ferdig mellom 1904 og
1926 har ett felles trekk, planene er mer eller mindre
asymmetriske. Det er nærliggende å tenke at tidens
interesse for hagebyen, og de pittoreske bybilder,
som for eksempel hos den østerrikske byplanleggeren Camillo Sitte, kan ha hatt betydning, men
det er få henvisninger til arkitektur utenfor psykiatrien i kildene. Den store inspirasjonen var det tyske
anlegget Alt-Scherbitz, prototypen for både Dikemark
og Østmarka. Hvis forbildet for en tidligere asylgenerasjon hadde vært klostrene, var den nå blitt til (den
tyske) landsbyen – inklusive kneipe! Anlegg bygd bare
få år i forveien fremstod nå som fengselslignende.
Overgangen til amtsasyler fra 1904 er ofte
beskrevet som et vannskille både når det gjelder
organisering, behandlingsfilosofi og arkitektur.16
Troen på de gode resultater var blitt svekket. Til dels

var også psykiatrien blitt skandalisert, noe Amalie
Skram hadde medvirket til med sine selvbiografiske
romaner om danske asyl. Samtidig hadde mangelen
på asylplasser ført til en oppblomstring av såkalte
”kolonier” på landsbygda; gårdbrukere hadde gjort
det til en levevei å ha kronisk sinnssyke innlosjert,
”undertiden (i) rene træbur.”17Akershus amt hadde
særlig mange kolonier, og Blakstad ble delvis bygd
for å erstatte disse.
Den gamle idéen om egne ”pleiehjem” for
uhelbredelige lå og ulmet bak amtsasylene – det
vil si et brudd med Majors gamle fanesak. Det kan
også være verd å påpeke at Emma Hjorts pleiehjem
for åndssvake ble innviet i 1903, ett år før Blakstad.
I praksis ble det ingen slik oppdeling i psykiatrien.
Asylene ble seende annerledes ut, men virksomheten var ikke så forskjellig. Tidens terapeutiske
virkemidler, sengeleie, overvåking og lange bad
ble praktisert på alle anstalter, mens oppegående
kronikere og rekonvalesenter ble beskjeftiget med
ulike typer arbeide.
De nye koloniasylene fremsto som billigere. I
tillegg til en centralavdeling hvor administrasjonen,
de vanskeligste pasientene, og kanskje til og med

Koloniasylene var mer avspent asymmetriske, men også de hadde innlagt akser og fondmotiv. Flyfoto av Østmarka, Trondheim, 1949.
Foto: Fjellanger Widerøe. Eier: NTNU UB.
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økonomifunksjonene var plassert, skulle de fleste
pasientene holde til i ”almindelige vaaningshus”.
Det var disse husene, koloniene, som skulle være
det dominerende elementet i de nye amtsasylene.
I praksis fikk disse friere enhetene langt mindre
betydning enn planlagt.
En variant av ”koloniasylene” var Landbruks
asylet i villastil. Østmarka var den fremste, og
kanskje eneste, representant for denne typen
– planlagt av psykiateren Hans Evensen, med Lars
Solberg som utførende arkitekt. Her besto sentralavdelingen av to toetasjes murpaviljonger for hvert
kjønn, én lukket og én halvåpen, som sammen
hadde 78 % av plassene. Kolonien skulle ha 22 %
av plassene fordelt på to trepaviljonger, én for hvert
kjønn, litt i utkanten av området. Dessuten fantes
en egen administrasjonsbygning med kapell, og et
separat økonomibygningskompleks. Landbruksdelen og overlegevillaen lå som vanlig litt til siden.
Østmarkas plan speiler med pedagogisk tydelighet
den opprinnelige behandlingsfilosofien, mens for
eksempel Dikemark snarere speiler et utviklingsforløp over tid. Gode eksempler på formålsbygde
kolonibygninger innenfor landsverneplanen finnes
også på Rønvik, Blakstad og Eg.

Gaustad asyl, med tårn og trappegavler, var lenge både psykiatriens faglige og arkitektoniske flaggskip.
Foto: Leif Maliks.

Estetikken
Terapiens skiftende idealer fremtrer i hovedsak
gjennom planene, men utsmykning og stil har også
blitt tillagt vekt – eller frakjent betydning! Hans
Evensen roste Alt-Scherbitz for ikke å være en ”pragtbygning som de engelske asyler med deres ødsle
udstyr”. Om Østmarka sa han at det ikke skulle bli
noen ”pragtbygning med taarne og og fremsider i
huggen sten, som paa lang vei kunde rope høit om
hjertelaget for syke.”18 Den ironiske kommentaren
om ”taarne og huggen sten” kan gjelde Gaustad og
Dikemark, som begge har tårn, eller Rønvik som er
det eneste asyl med hele steinfasader. Gaustad har
alltid vært det estetiske flaggskipet i den norske
psykiatrien. På 1880-tallet ble det for eksempel av
vedlikeholdsgrunner foreslått å rive trappegavlene,
noe som ble avvist med at det ville ”forandre dette
overmåte smukke bygningskomplex” i utseende og
karakter.19 På Reitgjerdet ble lignende trappegavler
faktisk revet.
Major hevdet, apropos asylets undervisningsoppgaver, at Gaustad skulle være det ”Tempel, hvori
den unge Læge maa modtage Indvielsen i den besværligste og helligste Deel af sit Studium.”20 Det ble

De smårutete vinduene på mange av sykehusene hadde ikke
bare romantiske grunner, men var med sine jernforsterkete
sprosser en erstatning for gitterne. “Oprids” og snitt av vindu i
sykeværelse på Veum utenfor Fredrikstad.
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imidlertid ikke oppført i klassiserende stil, slik
som Groschs nyoppførte universitet. Gaustad var
snarere middelalderinspirert med detaljeringer
i sengotikk og renessanse. Det er fristende å se
dette som et valg ut i fra formål. Den engelske
arkitekten Pugin hadde i boken Contrasts fra
1836 sammenlignet middelalderens katolske
omsorgsinstitusjoner med datidens, og hevdet
at utviklingen var gått i gal retning.21 Vi har også
en del middelalderinspirerte offentlige helsebygg
fra midten av 1800-tallet, som døveskolen i
Trondheim (1855) og Krohgstøtten sykehus
(1859), begge tegnet av Grosch; Reitgjerdet
sykehus fra 1862, tegnet av Schirmer og von
Hanno og Rotvoll asyl fra 1872 – men vi har også

”Marmorpaladset” Rønvik. Bestandige materialer som
stein og kobber gjør bygningene tilnærmet vedlikeholdsfrie og har dessuten betydelige estetiske kvaliteter.
Foto: Leif Maliks.

Både de lukkete og halvåpne avdelingene på Østmarka
hadde hager med hvitmalte spilestakitt og lysthus.
Fasadearkitekturen, med den store arken, var kanskje
inspirert av Stiftsgården?
Foto: Leif Maliks.
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jernbanestasjoner! Noen fast stilnorm for sosiale
institusjoner synes det ikke å ha vært.22
Noen av de mange asyl som ble bygd har et
relativt klart stilpreg, for eksempel jugend (Dikemark)
eller nordisk nybarokk (Østmarka). Andre fremtrer i
første rekke som institusjoner. En anekdote forteller
at tyske soldater i Stavanger begeistret utropte ”ein
Schloss, ein Schloss”, da de kom frem til Dale asyl
med sin 110 meter lange fasade. Men mange syntes
at preget av institusjon i negativ forstand var mer
påtakelig. Lier sykehus fremtrer heller ikke som et
vennlig sted hos Ingvar Ambjørnsen:
Seks hus, seks kolosser av stein og sement.
Plasseringen, ett og ett. Isolert fra hverandre
i det grønne, myke terrenget, får bygningene
til å ruve. Virke massive, uinntagelige som
middelalderborger. De smårutete vinduene er
som glugger i de harde fasadene.23
Her kan det være riktig å peke på at de smårutete
vinduene på asylene som regel ikke skyldtes
”stil”, men sikkerhet – sprossene hadde innbakte
jernforsterkinger.
Flere anlegg er blitt utseendemessig svekket ved
tilbygg, utskifting av dører, vinduer og taktekking.
De fem best bevarte asylene i planen, Gaustad, Eg,
Rønvik, Dikemark og Østmarka er ikke bare representative for sin tid, men har også spesielle verdier
knyttet til miljø og arkitektur. Mye beundring har
knyttet seg til bruken av ekte materialer, upusset
tegl, naturstein, og håndverkskvalitet, som kriterier
på en sann arkitektur. Særlig har dette vært aktuelt
for Gaustad. Trolig var også Statens – eller hovedstadens – behov for et representativt ansikt utad
viktig. Det kommunale Dikemark fikk også et forseggjort tårn. Foreningen av representative ambisjoner
med materialestetikk nådde et høydepunkt med
Rønvik asyl, ”Marmorpaladset”. Men samtiden
begrunnet materialvalget med dets holdbarhet, ”…
for at motstå det hårde veir ...”. På Rønvik er det
russenever fra Vadsø under takskiferen (som er fra
Valnesfjorden), kobbertakrenner, Leivsetmarmor i
fasadene og granitt fra Misvær i sokkelen.24 Det ble
kostbart, men fasadene oppfattes den dag i dag som
tilnærmet vedlikeholdsfrie.
Mens de klassiske asylene alltid hadde en historiserende arkitektur, var utbyggingen på 1930-tallet
preget av funksjonalismen. Sammenhengen mellom
urbanisering og antall sinnssyke syntes bekreftet
ved at veksten var i østlandsområdet – og asyl som
Veum, Blakstad og Dikemark ble tilbygd. Tidsskiftet
er påtakelig idet bygningene er blitt adskillig større

og preget av oppbevaring tydeligere. Arkitekt Per
Nordans Dagali på Dikemark fra 1934 er på fem
etasjer, og med luftegården plassert på taket. Likheten
med tidens fengselsarkitektur, som Ila fengsel fra
1939, er betydelig, iallfall i fasadene.

Jordbruket
Holst hadde beskrevet arbeidet på åkrene som
adspredelse, mens Major beskrev det som et redskap,
et ”Cardinalmiddel”, for behandlingen av sinnssyke.
Arbeidet med jorda og ”Fornøielser i fri Luft” var
tenkt å styrke kroppen og minske den ”vedvarende
Exaltation i det hele Nervesystem”. De syke måtte
få anledning til rolig søvn, noe de ofte manglet.25
Ennå da Åsgård sykehus slo opp dørene i 1961
utgjorde jordbruk og gartneri naturlige deler av
virksomheten.
Eiendommene kunne være svært store. Dikemark
hadde 3400 dekar skog, hvorav 543 dyrket mark, 278
til beite og 340 dekar kratt og udyrket mark. Parken
var selve hjertet i utomhusplanleggingen. Den kjente
landskapsarkitekten Frederick Law Olmstead var
ansvarlig for formgivingen av fire asylparker i USA.
Ifølge ham virket det skjønne ubevisst inn på sjelen.
Det at miljøpåvirkningen var ubevisst gjorde at den
kunne forventes å ha effekt også på dem som hadde
mistet sin fornuft.26 Noe av det første Major gjorde
på Gaustad var å plante mengder av trær og busker
og anlegge en allé – likheten med herregårdsparkene
karakteriserer mange asylområder.
Forestillingene om naturens legende effekt lever
videre og har flere ganger i nyere tid vært gjenstand
for forskningsprosjekter. I april 2008 informerte
for eksempel Aker universitetssykehus, sammen
med Universitetet for miljø- og biovitenskap,
om ”et forskningsprosjekt som skal undersøke
nytten av arbeide med planter for mennesker med
depresjon.”27
Representasjonsfunksjonen skal ha vært viktig
da statsgartner Nøvik i 1899 anla en park på fem
mål foran hovedbygningen på Rønvik hvor det med
tiden kom til å vokse hittil ukjente trær i nord.28
Frukttrær, kjøkkenhager og drivhus hadde ikke bare
en terapeutisk, men også en økonomisk begrunnelse.
Også griseholdet var viktig i så måte. Ved hjelp av
grisene kunne en kvitte seg med skyller og få fint
kjøtt igjen. På Østmarka inngår et grisehus også i
verneplanen.
På 1950-tallet kom fortsatt mange pasienter fra
miljøer dominert av primærnæringer, men denne
151

gruppen minket. Gårdsdriften ble svekket på asylene
på 1970–80-tallet, og i dag er den som regel nedlagt
eller utskilt. Fylkeskommuner og kommuner beholdt
ofte jordbruket da staten overtok eierskapet i 2002,
slik som på Rønvik, Valen og Dikemark. Noen få
kompleks, slik som Østmarka, har beholdt bygningene
som ofte har høy kulturhistorisk verdi og er viktige
påminnelser om asylenes opprinnelige preg.

Adspredelsen
Arbeidet var ment som en adspredelse, men det
fantes også forlystelser av annet slag. Ofte var det
gudstjenester, og på Rotvoll i 1873 hadde ”Herr
Pastor Krogness´s Sangøvelser med de Syge af begge
Kjønn”. På Valen var det i 1927 en meget vellykket
utflukt til Valøen med brenning av St. Hansbål.
Man kokte kaffe og både pasienter og personalet ble
bevertet med kaker, brus og vørterøl. Pasientene skal
ha talt lenge om dette etterpå.29 I A-avdelingene for

menn på Gaustad var det piano og biljard i festsalen
(det gamle biljardbordet ligger fortsatt på loftet).30
På Eg hadde salongen i hovedbygningen scene og
podium, og er i dag en del av verneplanen.
Kjeglebanene var faste elementer på 1800-talls
asylene, men det er få fysiske spor igjen fra dem i dag.
På Gaustad ligger fortsatt arkitekt Schirmers kjeglehusbygning i sveitserstil fra 1865 i parken, men selve
banen er borte. Tidligere skal det også ha vært en
musikkpaviljong der.

Vannet
Ifølge Major burde asylet kunne nås både til lands
og til vanns og var et viktig hensyn å ta ved lokalisering. Dette forsettet måtte han gi opp når det gjaldt
Gaustad, og det var heller ikke mulig på innlandsasyl
som Sanderud, Presteseter og Veum. Det er blitt
sagt at lyset og vannet gjennomsyrer sinnssykepleiens historie.31 Mens lyset som metafor stod for

Kjeglespill ble sett som en velegnet adspredelse for fornemme og velfungerende pasienter, og kjeglebaner fantes på flere asyl.
Arkitekt Schirmers rikt dekorerte kjeglehusbygning på Gaustad er den siste resten av denne tradisjonen og et verdifullt kulturminne.
Foto: Leif Maliks.
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Badeavdelingen på Rotvoll museum. Langvarige bad var en
vanlig terapiform mellom simpel innesperring og medisinering.
Lokket på badekaret var opprinnelig fra Reitgjerdet, og skulle
trolig forhindre både varmen og pasienten fra å fordunste.
Foto: Leif Maliks.

Det er i dag få spor igjen av alle de vannrelaterte virksomhetene
ved de tradisjonelle asylene. Det gamle båthuset ved Eg sykehus er
én av de få restene.
Foto: Leif Anker.

de vitenskapelige fremskrittene, og avsløringen av
sjelens mørke, representerte vannet renselse, og var
et nødvendig middel for å holde en alltid truende
uorden borte.
Rikelig med vann var både en forutsetning for
transport, rengjøring, drikkevann og alle de ulike
typer bad som inngikk som essensielle deler av
terapien. På Eg plasserte man sine ”Styrtebadehuse”
og ”Kumbadehuse” ved Torridalselven. Prolongerte
bad – det vil si svært langvarige – var ved århundreskiftet en av de viktigste behandlingsformene, og
kunne vare i dagevis. I Tyskland var det ifølge Hans
Evensen i 1906 sykehus som hadde erstattet sengene
med badekar!32 Overlege Arnesen på Valen beklaget
seg over at de ikke kunne gjennomføre ”langbad” i
ønskelig utstrekning fordi det var vanskelig å skaffe
tilstrekkelig med varmt vann. De elektriske oppvarmerne fungerte ikke som planlagt.33 Badene var nok
ofte kjølige, og pasientene ikke like villige. Da kunne
man legge et trelokk med hull for hodet over karet.
Et slikt arrangement er bevart på Rotvoll. Med tanke
på den store rolle vannkurene har spilt i psykiatriens historie helt frem til nylig, er det forbausende
få rester igjen av slike innretninger. Også de gamle
dampskipsbryggene og badehusene er i dag stort sett
borte.
Med elektrisitetens inntog ble adgangen til vann
enda viktigere og asyler som Rønvik, Blakstad, Dale,
Valen og Opdøl hadde egne små kraftverk, gjerne
med borgaktig arkitektur. Ved hjelp av disse kunne en

drive de maskiner som var en slik hjelp i det daglige.
Vaskeriet på Opdøl hadde for eksempel en motor på
6,5 hk. Grøtrøreren på kjøkkenet trengte 2,5 hk og
fryserommet 5. Asylbygningen hadde 500 lyspærer.
Valen fikk til og med elektrisk oppvarming da man
hadde så rikelig adgang på vannkraft. Dikemarks
velbevarte kraftverk i elva ved Verkensvannet er
fortsatt i funksjon, og representerer i landsverneplanen alle de asylkraftverk som nå er borte eller
avhendet.
”Vandklosettene” ble installert på Dale i 1913,
automatisk virkende på sykeavdelingene, ellers
almindelige. Arkitekten på Valen fikk ikke aksept for
samme installasjon i 1911 – ”av agronomiske hensyn”,
som det het. En måtte bære bøttene med torvstrø og
”dejekta” gjennom trapper og ganger.34 Avtredenes
kulturhistorie på asylene er ikke et trivielt tema, men
forteller om en teknologi som hele tiden prøvde å
løpe om kapp med nye utfordringer. På noen av de
tidlige asylene, slik som Gaustad og Rotvoll hadde
man arrangementer med små vogner som gikk på
skinner til en luke i veggen. Det er bevart én luke i et
av karnappene på Gaustad som opprinnelig rommet
et slikt klosett. Toalettene var risikable steder på
asylene. Her kunne pasientene være uten oppsikt og
gjøre tabubelagte ting – i verste fall ta livet av seg, slik
så mange gjorde i de vann som asylene ofte sognet
til. Sanderud presenterte i 1914 med saklig stolthet
tegningene til en type ”automatisk closet” hvor ingen
deler var synlige eller tilgjengelige for pasientene.
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Med spesielle typer vannlås søkte en stadig å forbedre
teknologien. Dette er en verden som nå er vanskelig å
identifisere etter gjentatte moderniseringer.35

Gjerdene
Alle de eldre asylene hadde et hierarki av ulike sperrer,
i tillegg til den generelle inngjerdingen som omgav
hele anlegget. I denne kunne det være en forseggjort
smijernsgrind, slik som på Dikemark. Med økende
trafikk og åpenhet er disse som regel blitt fjernet,
men grinda fra Dikemark oppbevares på museet. På
Eg er inngjerdingene beskrevet slik i 1881:
Stakiterne, der omgive Haverne omkring
Sygeafdelingene, ere om Afdeling A og B aabne
Lægtestakiter af 2.67 m. Høide om C lukket
Stakit af 2.82 m. og om D af 3.14 m. Høide; de
2 sidste ere forsynede med Skraatage af bølgeformede, galvaniserede Jernplader.36

Alle avdelinger skulle åpenbart sikres mot rømning,
men det var bare plankegjerdene til avdelingene for
urolige, C, og voldsomme, D, som skulle være tette.
Formålet var da å stoppe kikkere. Det var likevel et
tvetydig formål. I en rapport fra Presteseter 1914
hevder man at ”staaltraadgjerderne omkring luftegaardene synes at bekræfte, at rømninger er i avtagen,
naar de syke ikke hindres i utsyn.” Produksjon av de
mer moderne ”Jerntraadnetgjærdene” kunne skje på
selve sykehuset. Det var ikke små mengder det dreide
seg om. På Dikemark var det til sammen 7 km gjerder
hvorav drøyt 5 km høye gjerder (1,80–4 m), resten
lave hagegjerder. Og de skulle vedlikeholdes: ”Om
vinteren ble gjerdene ødelagt av snø, om sommeren
skulle de skrapes for rust og males.”37
For mange var gjerdene selve bildet på asylet.
Symbolikken i den gradvise fjerningen av dem i
etterkrigstida var derfor betydelig. Slik slapp en også
den visuelle likheten med fengslene – et trekk som

De tradisjonelle luftegårdene, med gjerder av varierende høyde og tetthet, hadde en stor symbolsk betydning og er nå nesten helt
fjernet. Kvinnelig luftegård på Rønvik.
Foto: Nordland psykiatriske sykehus’ bildesamling (Rønvik).
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De høye steinmurene ved den ene luftegården for voldsomme og larmende pasienter på Gaustad står fortsatt, selv om paviljongene
er revet.
Foto: Leif Maliks.
På 1920-tallet tilkom fem større bygninger på Gaustad, tegnet av Victor Nordan. Epidemiavdelingen fra 1927 var da den eneste
enheten hvor menn og kvinner var under samme tak, men isolert innenfor bygningsstrukturen. Luftegården på nordsiden var omgitt
av murer som fortsatt står, men en midtmur som skilte kjønnene er nå borte, sammen med en fløy som ble brukt i forbindelse med
operasjoner. To viktige elementer her er de nokså nedslitte, men autentiske liggehallene for tubpasienter, en bygningstype som nå er
svært sjelden.
Foto: Leif Anker.
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reformlegene alltid oppfattet som brysomt. Major
ønsket seg for eksempel ro; ”men Dette maa ikke og
kan ikke oppnaes ved Mure og Grave men alene ved
en eensom, isoleret Beliggenhed.”38 I det perspektivet ligger det en viss ironi i at Gaustad, Majors
livsverk, er det eneste stedet hvor deler av originalinngjerdingene er bevart, høye steinmurer ved D- og
E-fløyene, lavere omkring de andre. Disse utgjør nå
selvfølgelige deler av verneplanen. I dag er det bare
avdelingene for særlig farlige pasienter som har de
tradisjonelle luftegårdene. På lukkete avdelinger
ellers må pasientene holde seg innendørs, ta røyken
på en innkledd balkong, eller være skjermet i et
atrium, en mye brukt planform i nyere psykiatriske
anlegg.

Den totale institusjon –
sykehussamfunnet
Sosiologen Erwin Goffman lanserte i 1961 begrepet
”totale institusjoner” for å beskrive miljøer hvor
deltakerne lever et isolert liv i en felles, hierarkisk
organisert struktur. Det klassiske asyl er et mønstergyldig eksempel. Riktignok ble ikke pasientene født
her, og det var svært få barn på asylene, men ellers
kunne mennesker tilbringe store deler av livet her. Da
de kom hengte de av seg sin borgerlige status – klær
og personlige eiendeler, som siden ble oppbevart
på loftene. Verneplanen har noen gode eksempler
fra Valen sykehus på slike mottaksinteriører hvor

pasienten samtidig ble et nummer. Pasientene ble så
vasket, eventuelt avluset, og fikk på seg asylets klær. På
Rønviks vesle museum henger noen blå og noen gule
kjoler som har vært brukt av kvinnene. Uniformene
– for både de innsatte og de ansatte – utgjør enda en
del av det fysiske landskap som nå er borte.
Velfungerende pasienter kunne arbeide, opprinnelig tenkt som terapi, men de var av og til også billig
arbeidskraft. Asyllege Heyerdahl forteller i 1879 fra
Christiansands asyl at arbeidet bestod ”i strikking av
strømper, reparasjoner og til dels søm av asylets klær,
dessuten vedhogst og litt hagearbeide.” Av produksjon
for salg nevntes ”Drevplukning eller Skjæring af
Pinder til Skraatobakkfabrikanterne, en Virksomhed
af høist ubetydelig Værdi.”39 Omfanget på de store
asylene kunne være adskillig større, og i tillegg til
leger og pleiere var det representert fagkyndige fra en
rekke områder. Det tidligere mangfoldet av virksomheter og verksteder er det i dag få spor igjen av. Et
helt kvartal med økonomibygninger på Dikemark
utgjør kanskje det beste eksemplet på et bevart miljø
i dag.
Troen på arbeidets velsignelser har hatt opp- og
nedgangstider i psykiatrien. Mens den var sterk på
Majors tid skal den ha blitt svakere ved århundreårsskiftet. På 1920-tallet ble den såkalte aktive terapien
fra sykehuset Gütersloh i Nordtyskland en inspirasjonskilde som fikk sterkt gjennomslag på blant
annet Lierasylet. Arbeidsterapien var på mange måter
tilpasset et eldre samfunn med vekt på jordbruk og

Det var mange som ble igjen for
resten av livet på de gamle asylene
og også døde der. Bårehuset fra 1919
på Østmarka ble frem til 1960-tallet
benyttet både som obduksjonsrom og
såkalt ”likkapell”.
Foto: Leif Maliks.
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håndverk som veving og bokbinderi. Det fantes også
leger som ugjerne så at deres institusjon ble betraktet
som en arbeidsanstalt. På 1950-tallet oppstod en ny
yrkesgruppe med egen utdanning, ergoterapeutene,
men med en likeartet tro på arbeidets velsignelse
som 1800-tallets reformatorer.40 Egne bygninger ble
også gradvis oppført på 1960–70-tallet, gjerne under
navnet Aktivitetshus, eller Velferdsbygg. I mange
tilfeller stod de ferdig omtrent samtidig med at de
psykiatriske sykehusene ble krevd nedlagt. Da hadde
også nye aspekter, som sosial- og miljøterapi, som
på mange måter sprengte den totale institusjonens
rammer kommet i fokus. Nå skulle også lokalbefolkningen i distriktene inviteres til kultur- og fritidsaktiviteter, som det het da Presteseter innviet sitt nye
bygg i 1980.
Psykiske lidelser er ingen garanti for fravær
av fysiske, tvert imot. Behovet for egne tuberkulose
bygninger var for eksempel stort på asylene. En
undersøkelse på Rønvik i 1923 viste at 10 % av belegget
hadde tuberkulose.41 Her ble det oppført en egen
kombinert lasarett-/tuberkulosebygning i 1926. En

lignende bygning, Epidemiavdelingen, ble oppført på
Gaustad året etter. Denne har de opprinnelige liggehallene bevart, noe som er svært uvanlig. Derimot ble
den enkle operasjonsstuen hvor man utførte lobotomi
operasjoner revet for få år siden.
Ingen var i tvil om hvem som stod på toppen av
næringskjeden på asylet – overlegen. Konrad Lunde
på Valen er blitt beskrevet som ”en slags føydalherre
i bygda, autoritær og bestemt” og Harald Holm på
Dikemark som en representant for ”det opplyste
enevelde”.42 Legen var langt frem i tid, sammen med
forvalteren, den eneste som hadde egen bolig på
asylområdet, som regel i en forseggjort villa. Å være
asyllege var en krevende oppgave. Dr. Arnesen på
Valen beklagde seg i 1911 over arbeidsbelastningen:
Av ”spændingen jeg gikk i, blev jeg rent overarbeidet
og nervøs, saa jeg ennu ikke er kommen i orden.”43
Han hadde da i et kvartal vært ensom lege på et
sykehus med 180 pasienter, hvorav 46 nyankomne
tilfeller, de fleste akutte.
Én av legenes oppgaver var å obdusere og asylene
hadde et likhus med obduksjonsrom litt i periferien. I

Gravlunden på Valen sjukehus fra 1911 er med sine mange anonyme pasientgraver, markert med nummererte steinplater lagt ned i
plenen, blitt noe av et symbol for avpersonifiseringen på de store psykiatriske sykehusene.
Foto: Reidar Handeland.
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asylenes årsrapporter er disse obduksjonene utførlig
beskrevet, av og til under overskriften ”sykehistorier”, og er ofte vel så mye av kulturhistorisk
som av medisinsk interesse. Legene skulle under
primitive forhold, ofte uten elektrisk lys eller innlagt
vann, dissekere personer de hadde hatt kontakt med
i årevis. Hjernene skulle kanskje sendes til patologisk
anatomisk institutt. Legen skulle endelig skrive en
detaljert rapport, og hvis han var ambisiøs kanskje
en artikkel om tilfellet for Magasin for Lægevidenskapen. I landsverneplanen er det forslått vernet
tre såkalte likkapell – Gaustad og Østmarka som
begge er av høy arkitektonisk verdi, og Lier som har
et godt bevart interiør. På flere av asylene ble det
også bedrevet mer systematisk forskning og i verneplanen er dr. Gjessings særpregede laboratorium på
Dikemark fremhevet som et kulturminne av svært
høy verdi.
Å bli jordfestet på en institusjonsgravplass, under
en stein uten innskrift, slik som på Valen, fremstår
som et bilde på den perfekte totale institusjon. Spørsmålet om såkalte hjelpekirkegårder på asylene var
ikke ukontroversielt og i Nordland bølget striden frem
og tilbake mellom 1903 og 1917 om hvorvidt Rønvik
burde ha en egen gravplass. Direktør Dahle protesterte: En slik ordning ville også etter døden plassere
de sinnssyke i en slags pariakaste og kunne skremme
pasientene og virke sårende for de pårørende.44
Jubileumsbøkene er ellers forbausende tause om
temaet

gravlegging: Hva skjedde faktisk med de døde?
Hvorfor fellesgraver, og hvorfor anonymisering? Ved
Ris kirke, som Gaustad sogner til, har fellesgraven for
49 anonyme pasienter, gravlagt i perioden 1965–89,
blitt et symbolsted for storsamfunnets overgrep.45
Temaet er uutforsket, men Valen kirkegard er et
verdifullt kulturminne og et selvsagt element i
landsverneplanen.

Klinikken
I Norsk Magazin for Lægevidenskaben, årgang
1869, refererte psykiateren Ludvig Dahl fra en ”heftig
strid” mellom tyske sinnssykeleger om anstaltenes
videre utvikling. En lege ved navn Griesinger hadde
foreslått en omorganisering med bakgrunn i at færre
pasienter enn tidligere antatt var mulige å helbrede,
og at behovet for særskilte anstalter derfor presset seg
frem. Det kontroversielle var at Griesinger ville ha en
tredje kategori, det som ble kalt ”Stadtasyl”, uten den
omfattende overbygningen som de landsens asyler
hadde. Her skulle det ikke være et stort jordbruk,
men en ”liden vennlig og skyggefuld Have”, ingen
verksteder, kirker, turnanstalter, kjeglebaner og
selskapssaler. Det skulle være et lite anlegg, 80–150
plasser, og bygningene skulle se ut som alminnelige
privathus, uten ”haller og buegange.” Det manglet
ikke på innvendninger. Noen så forslaget som et
forsøk på gjenoppliving av byenes gamle ”galehus”,

Psykiatrien og kunsten har ofte hatt
en nær relasjon. Flere institusjoner
har også verdifull bildekunst som
knytter an til virksomheten – og til
og med til bygningen, slik som her på
Vinderenklinikken.
Malt av en ukjent pasient og kunstner.
Foto: Leif Maliks.
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og alle reagerte på at det ikke skulle bygges en egen
direktørbolig! Vi kan kalle debatten den psykiatriske
klinikkens fødsel.
I Norge hadde man hatt såkalte optagelses
stationer i de store byene, på Ullevål den 4de
avdeling. Det fortsatte også etter klinikkenes inntog.46
I hovedbygningen på sykehuset i Trondheim var det
innredet en hel kjellerfløy med blant annet en såkalt
”putecelle”. Den første formålsbygde klinikken kom
på Ullevål i 1915, og ble utvidet i 1921. At pasientene
nå ble lagt inn på et vanlig sykehus, kan ses som et
forsøk på en normalisering av de psykiske lidelser. De
somatiske sykehusene hadde da i lang tid gjennomgått
en statusheving, mens utviklingen for asylene var gått
motsatt vei. Det var heller ikke nok at man i psykiatriens bygninger søkte å imitere somatikken med
vaktsaler, hvitmalte senger og navneskifte fra asyl til
sykehus.
Vinderenklinikken oppstod ut ifra behovet for
å ha en frittstående institusjon for undervisning
og forskning. En slik klinikk hadde vært planlagt
på Rikshospitalet siden 1870-tallet, men ikke blitt
realisert. Undervisningen hadde så langt foregått på
Gaustad – som også måtte avstå grunn til klinikken
på Vinderen. Et par store malerier i trappehuset, lagd
av en pasient, fanger den nye institusjonens selvbilde.
På det første maleriet ankommer en tydelig nedslått
familie hovedinngangen på klinikken, geleidet av
en sykepleierske. På det andre forlater den lykkelig
kurerte pasient og hans familie bygningen. Vinderen
er den mest kjente blant landets klinikker, og har spilt
en betydelig rolle i norsk kulturhistorie. Her møttes
psykiateren Gabriel Langfeldt og Knut Hamsun etter
krigen. Hamsun, som hadde bragt ”det ubevisste
sjeleliv” inn i litteraturen, men også ”sviktet sitt
land”, ble satt på isolat og gjort til gjenstand for vitenskapelig analyse.47
Arkitekturen på Ullevåls klinikk var tilpasset
de tidligere bygningene på området; med rød og
gul forblendingsstein. Vinderen var oppført i en
type arkitektur liknende den som arkitekt Biong
samtidig benyttet på Gaustad: Store komplekser hvor
volumene var brutt ned for å gi en mindre truende
virkning. Overlege Evensen som ellers ikke var noen
tilhenger av pynt, hadde avvist Biongs første utkast til
Vinderenklinikken som altfor dystert og asylmessig
og fikk lagd en ny tegning i ”paléstil”. Logisk nok for
en universitetsklinikk fikk hovedinngangen søyler
og tempelfront. Disse bygningene er verdifulle deler
av landsverneplanen, og det er også foreslått vern av
fast billedkunst i noen av institusjonsbygningene.

Klinikken på Ullevål har for eksempel fresker som
tematiserer sinnets irrganger utført av de såkalte
freskobrødrene, noen av tidens fremste norske
kunstnere.

T iden

etter krigen

Gjenreisingen av psykiatrien
Psykiatriens norske institusjonshistorie har to
enestående programerklæringer. Den første er Holstkommisjonens beskjedne trykksak fra 1828 på 139
små sider og noen tabeller. Den andre er Karl Evangs
Gjenreising av folkehelsa i Norge fra 1946, på bare
99 sider. Mens boka til Holst henvendte seg til departement, regjering og Storting, søkte Evangs bok å gi
”en populær fremstilling”. Han formidlet et budskap
om en langt mer aktiv stat i fremtiden.
Evang oppsummerte de materielle tapene etter
krigen som svært store, særlig i nord. Han kunne
også ha nevnt den betydelige slitasjen på asylene i
løpet av krigsårene. Rønvik og Østmarka var overtatt
av okkupasjonsmakten og framstod i en begredelig
tilstand. Det verste, ifølge Evang, var likevel det
voldsomme psykiske presset som lå i å leve med
dødsfienden som herre i eget hus. Mange var sinnsmessig opprevet, andre var syke, og det trengtes
et omfattende mentalhygienisk arbeid for å rette
opp den nedbrytningen som hadde funnet sted.48
Behovet var 3000–4000 nye senger for sinnslidende, 3000 plasser for åndssvake, og en del mindre
spesialanstalter.49
Målsetningen for de sinnslidende ble ikke helt
oppnådd på asylene. Det var bara ca. 1000 flere plasser
i 1960 enn i 1940. Derimot økte overbelegget kraftig
og nådde 25 % i 1950, og uten at pleiertettheten økte
vesentlig. En pleier fra Blakstad fortalte fra 1950tallet at når én pleier var alene med 100 pasienter,
var de fleste belter i bruk.50

Fortettingen på asylene
I landsverneplanen inngår noen eksempler på
fortetting på asylene i etterkrigstiden – anlegg som
gjerne var foreldet før innvielsen. På Rønvik stod det
i 1959 ferdig to nye sykefløyer med 200 plasser. Som
på 1930-tallet hadde man gått opp i høyden, til tre
etasjer, ellers hadde man søkt å tilpasse seg det eldre
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Tre norske publikasjoner, fra 1828, 1947 og 1974, som tematiserer pleien av de psykisk syke, og som alle kan betegnes som
karakteristiske representanter for sin tid.

anlegget med skifertak og bruk av marmor i fasadene.
Forbildet for organiseringen av avdelingene var det
mye beundrede svenske asylet Sidsjõn fra 1943, tegnet
av funkisarkitekten Hakon Ahlberg. Rasjonaliteten
var i høysetet og det gamle klassiske vaktsalsprinsippet, hvor mange pasienter kunne overvåkes av et
fåtall pleiere, var her blitt modernisert med åpne saler
mot en sentral korridor.51 Nevroleptika gjorde på
1960-tallet dette organiseringsprinsippet overflødig,
og vaktsalene ble snart oppfattet som avpersonifiserte og nedverdigende.

Konvertering av
tuberkuloseasylene
Løsningen på plassmangelen lå blant annet i tuberkulosens tilbakegang. På 1950-tallet ble en rekke
tidligere tuberkulosehjem omgjort til pleiehjem for
sinnssyke. Jonatunet i Hordaland startet som tuberkulosehjem i 1933 og ble psykiatrisk pleiehjem i
1957. Namdals helseheim fra 1926 – hvor forfatteren
Dag Skogheim lå og kjempet for livet under krigen
– opprettholdt aktiviteten helt til 1967 før det ble
overtatt av psykiatrien. Begge inngår i landsverne
planen og er gode eksempler på en karakteristisk
gjenbruk av institusjonsbygg.
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De mindre pleiehjemmene
Man bygde dessuten fra midten av 1950-tallet en
rekke mindre pleiehjem (fra 1965 kalt sykehjem).52
Disse kunne være privateide, en slags fortsettelse av
de gamle privatkoloniene, eller arvtakere etter eldre
kommunale omsorgsinstitusjoner. Ofte hadde de en
isolert plassering, noe som ble oppfattet som en fordel.
Forgjengeren til dagens Kolstad DPS i Sarpsborg
kommune var blitt opprettet som Tune fattighjem i
1887 og konvertert til pleiehjem i 1923. Frem til 1925
synes det å ha vært belagt med en blanding av fattige,
eldre, barn, åndssvake og sinnssyke – typiske trekk
ved tidens sosiale institusjoner. Den første bygningen
til dagens DPS stod ferdig 1966 og er med i landsverneplanen som representant for datidens formålsbygde småinstitusjoner. Det består av en toetasjes
(sokkel) murbygning med slakt tak, hovedetasje og
sokkeletasje. Hovedetasjen har midtkorridor med
beboelsesrom mot syd (32 senger + isolat) og utsikten,
fordelt på 1-, 2-, 3- og 6-sengsrom. På nordsiden
ligger inngangen, vaktrom, behandlingsrom og bad.
Sokkelen rommer kjøkken, spiserom og arbeidsrom –
på originaltegningene også et kapell. Fasadene er enkle
med murforblending i hovedetasjen, hvitmalt sokkel,
teakdører og -vinduer. Byggherren var åpenbart stolt
av sitt verk: fylkeskommunens våpen troner som

dekorativt element i balkongenes smijernsrekkverk.
Som arkitektur er bygningen tidstypisk og preget av
etterkrigstidens enkle pragmatisme.

To nye, større institusjoner
– Åsgård og Tronvik
Evang tilkjennegav noe overraskende at det skulle
bygges et stort sinnssykehus for Nord-Norge i
Tromsø. Han gav ellers i boka si uttrykk for skepsis til
anstalter som ”kunstige miljøer”: Forebygging skulle
være i fokus. Evang gav her uttrykk for en ideologi som
gradvis skulle erobre etterkrigssamfunnet. Nazismen
skyldtes ”skakkjørte sinn”; mange barn hadde vært
”åndelig mishandlet av sine foreldre”. Gode arbeidsvaner og en ”harmonisk livsholdning” var viktigere
bagasje fra skolen enn gode kunnskaper.53
Stortinget hadde godkjent etableringen av et
nytt statsasyl i Troms allerede i 1924, men planene
ble lagt til side. Åsgård psykiatriske sykehus kunne
åpne for drift først i 1961. Evang hadde sett for seg
at de psykiatriske sykehusene skulle samlokaliseres
med de somatiske. Etter en del forsøk ble denne
idéen gitt opp i Tromsø allerede i 1952. Derimot ble
det et sykehus som kom til å behandle alt ”fra de
alvorligste psykoser til de letteste nevroseformer”.
Man hadde altså inkludert en klinikk i virksomheten,
noe Rønvik i 1948 hadde introdusert blant de psykiatriske sykehusene.
Psykiatriske klinikker og sanatorier for nervøse
var nært knyttet til forebygging og blant Evangs prioriterte institusjoner. Det var likevel mye på Åsgård som

minte om de gamle asylene. Det var delt symmetrisk i
en kvinne- og mannsdel, det var tilknyttet et jordbruk
og bygningene var forbundet med lange overdekkete
ganger. Slik som på Rønvik var det også her Sidsjön
som var forbildet – sykehusplanlegging tar lang tid.
De mest karakteristiske interiørene er imidlertid
borte i dag.
En forskjell fra de gamle asylene var at man
nå bygde personalboliger parallelt med sykehuset.
Kampen for bedre pleierboliger hadde pågått siden
begynnelsen på 1920-tallet, men fikk fullt gjennomslag
på sykehusene først på slutten av 1950-tallet.
”Ikkje asyl, men karakterskapande heim” stod
det med store typer på førstesiden av Sogn Folkeblad
21. april 1956. Tronvik skulle være en liten (ca. 90
senger) og åpen institusjon etter mønster av det
svenske ”vårdhem-systemet”. Valget var en dyd av
nødvendighet, man hadde ikke råd å bygge et asyl,
hevdet pådriveren bak det hele, fylkeslege Blauw. Det
som stadig ble fremhevet som særpreget ved Tronvik
var fraværet av gjerder. Tronvik skulle være en
gjennomgangsstasjon fra eller til asyl. Målgruppen
var ikke de vanskeligste, men heller ikke de som like
godt kunne være i privat pleie. ”Karakteren av heim”
mistet nok anlegget ganske fort. På 1970-tallet var
det 180 pasienter. Men kanskje Tronvik gjenerobret
det ønskelige preget i senere tid – på 1990-tallet var
belegget bare ca. halvparten av det opprinnelige.
Bygningsmassen er preget av hus både fra 1950- og
1960-tallet, og med det gjengse terapibygget fra 1980.
Begge sykehusene, og noen boliger fra Åsgård, er tatt
med i verneplanen.

Åsgård fra begynnelsen av 1960-tallet,
tegnet av Ketil Ugland og Hans P.
Thorne, kan både ses som det siste
asylet og som det første moderne
psykiatriske sykehuset. Det var også
første gang at separate pleierboliger
(bildet over) var med fra begynnelsen da
et større psykiatrianlegg ble reist.
Foto over: Olav Austlid, Troms fylkeskommune. Foto t.v.: Ukjent. Utlånt av
Anders Olsen, UNN.
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Barneinstitusjonene
Egne institusjoner for barnepsykiatri fantes så å si
ikke i første halvdel av 1900-tallet. Det som fantes
lå innenfor ”abnormskolevæsenet”, eller som verneskoler, og var underlagt Kirkedepartementet. Dette
gjaldt til og med en virksomhet som pleiehjemmet på
Emma Hjorth. Etter krigen tok imidlertid legene over
for pedagogene og man fikk treenigheten ”sinnssyke,
åndssvake, epileptikere”,54 administrativt underlagt
Sosialdepartementet.
Evang nevnte en rekke tiltak i Gjenreising av
folkehelsa som særlig gjaldt barn. Det skulle etableres
psykiatriske stasjoner ved sentralsykehusene for
rådgiving vedrørende karaktervansker, men disse
skulle også kunne legge inn barna. Skolepsykiaterordningen skulle bygges ut. Egen assistanse skulle
gis til vergeråd og skolehjem, og egne isolasjonshjem
opprettes for særlig vanskelige, psykopatiske vergerådsgutter og vergerådspiker. Og man trengte et
sentralt barnepsykiatrisk institutt. De fleste idéene
ble realisert.

Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri
ble etablert på Sogn på 1960-tallet, i nærheten av
både Gaustad og Vinderen. Anlegget er representativt for tidens tenkning når det gjaldt psykiatri,
men også som arkitektur. Et observasjonshjem
for ”særlig vanskelige piker og gutter” (10 av hver)
var det første som ble bygd sammen med en skolebygning. Anlegget skulle bli en pioner i utviklingen
av moderne metoder og institusjoner i kjølvannet
av Lov om psykisk helsevern fra 1961, og der fantes
også rom for forskning. Deretter fulgte et byggetrinn som bestod av to enetasjes boligpaviljonger
(med gitter foran vinduene), og en toetasjes vinkelbygning, alle med tidstypiske flate tak og forblendet
med rød murstein, spredt i et plenlandskap. I den
videre utbyggingen for ungdomspsykiatrien, og for
en annen av tidens nyvinninger – familieterapien,
ble det enhetlige preget opprettholdt. Statens senter
er et verdifullt kulturminne og speiler – sammen med
alternativinstitusjonen Nic Waals institutt fra 1968
– utviklingen innenfor barnepsykiatrien.

Bjerketun i Bærum har hatt en svært sammensatt institusjonshistorie siden oppstarten som lærerseminar i 1839, med bygninger
tegnet av ark. Chr. H. Grosch. Historien på 1900-tallet har særlig vært knyttet til såkalt mistilpassete jenter, og stedet var gjenstand
for en av etterkrigstidens største barnevernsskandaler.
Foto: Utlånt av Sykehuset Asker og Bærum HF.
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Kritikken mot barne- og
ungdomsinstitusjonene

Barnverneinstitusjonene er sporadisk blitt utsatt for
kraftig kritikk i hele etterkrigstiden. Landsverneplanen har også med noen representanter fra denne
kategorien. Selv om en lite flatterende historie ikke
er noe selvstendig utvalgskriterium, er det viktig at
det offentliges overgrep blir belyst, og at grupper som
har vært utelatt i historieskrivingen er representert.
Bjerketun startet som Asker seminar i 1843, med
bygninger tegnet av Grosch, men kom fra begynnelsen av 1900-tallet til å romme en lang rekke institusjoner som i hovedsak rettet seg mot jenter, såkalt
”uartige piker”. Bjerketun i etterkrigstiden var en del
av Evangs utbygging, bundet av et stortingsvedtak
om modernisering i 1950. Her ble ”barnevernets mest
omfattende institusjonsskandale gjennom etterkrigstiden” utløst i 1960 med omfattende avisdebatt om
det harde behandlingsregimet og den manglende
rettssikkerheten.55 Senere har psykologen Kjersti
Ericsson i en bok tatt Bjerketun som eksempel på
kontrollen av jenter på 1950-tallet.
Kroneksemplet på manglende rettssikkerhet i
senere tids debatt har ellers vært taterne. Askviknes

i Os kommune er i dag distriktspsykiatrisk senter,
men startet opp som barnehjem for taterbarn i 1900.
Hjemmet ble finansiert av staten, men drevet av
Norsk Misjon blant hjemløse, og er et eksempel på
statlig assimileringspolitikk overfor det som i dag er
én av de nasjonale minoriteter.

De eldre
For en senere generasjon, med angst for eldrebølgen,
var Evang påfallende taus om de eldres situasjon i
boka. Han ombestemte seg kanskje og i 1948 holdt
han en appell og oppfordret til engasjement i eldres
helse, noe som skal ha vært utgangspunktet for Norsk
gerontologisk selskap. På 1950-tallet foreslo han å
bruke en donasjon fra millionæren Edwin Ruud til å
bygge et geriatrisk sykehus.56 I dag har drøyt 50 000
nordmenn aldersdemens, og antallet forventes å øke
med 30–40 %. På asylene hadde ”demente” alltid
eksistert som kategori, og gruppens tallmessige
økning var trolig en viktig årsak til asylveksten ved
århundreskiftet. Det er likevel først på 1950-tallet
at en begynner å oppføre egne bygninger rettet mot
eldre.

Plantegning av Kløvertunet i Volda. Egne bygninger for senil demente var et nytt element i etterkrigstiden. Kløvertunet fra 1967
var tegnet for 34 pasienter av Ø.H. Grimsgaard, en en av tidens fremste sykehusarkitekter, og planen er trolig representativ for den
standard en da kunne forvente seg på en nyoppført institusjon.
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Ved Østmarka sykehus tok man i 1963 i bruk en ny
geriatrisk avdeling (tidligere senilavdeling), i Adresseavisen kalt et ”pionerarbeid”. I 1967 stod et lignende
anlegg ferdig i Volda – Kløvertunet. Volda sanitetslag
hadde opprinnelig drevet en tuberkuloseheim, men
ble i 1963 bedt om å etablere et anlegg for senil
demente i forbindelse med det lokale sykehuset.
Begge avdelingene fremtrer som likeartede strukturer: Langstrakte, toetasjes bygninger med flatt tak,
hvor den underste etasjen er en sokkel med tekniske
rom og terapirom. På Østmarka opprettholdt man
en tradisjonell løsning i beboelsesetasjen, med en
kvinne- og mannsside, men med mulighet for å møtes
midt på. På Kløvertunet var det ingen klar oppdeling,
og stuen lå i den ene enden av bygningen. Rommene
var 2-, 3- og 6-sengs, med et par isolater i tillegg.
Ingen av bygningene hadde heis. Både Østmarka og
Kløvertunet er i verneplanen fremhevet som representanter for en ny institusjonstype.

Rettspsykiatrien
Det viktigste utgangspunktet for våre tidligste ”psykiatriske” institusjoner, dårekistene, var trolig at noen
ble oppfattet som både syke og farlige. Tjenestepiken
Birthe Jonsdatter som hadde drept et barn i den
familien hun tjente hos, ble også foranledningen
til at myndighetene i 1735 ble stående som øverste
ansvarshavende for ”sikringspsykiatrien”. ”Sindsyge
Forbrydere og forbryderske Sindssyge” ble likevel
ikke oppfattet som en egnet pasientgruppe for de
nyetablerte asylene i annen halvdel av 1800-tallet.
Kriminalasylet i Trondheim, en tidligere straffeanstalt, fikk i 1895 det midlertidige ansvaret for denne
gruppen. Pleieanstalten for spedalske i samme by,
Reitgjerdet (nå Brøset), fikk i 1880 en egen avdeling

for sinnssyke spedalske. Dette gjorde det kanskje
naturlig å omorganisere Reitgjerdet til et ”asyl for
særlig vanskelige og farlige sinnssyke” i 1919, etter at
antallet spedalske var gått sterkt tilbake.57 Kriminal
asylet ble likevel brukt helt frem til 1961 da et nybygg
stod ferdig på Reitgjerdet. Dette bygget har til dels
autentiske interiører og er tatt med i landsverneplanen som en god representant for denne spesielle
gren av psykiatrien.

Den tvetydige omsorgen
På 1950-tallet ble asylene studieobjekt for mange
sosialpsykologisk orienterte forskere, særlig i USA –
og man var til dels svært kritisk. I 1961, samtidig med
at Norges siste store psykiatriske sykehus Åsgård tok
imot sine første pasienter, fikk en ung fransk forsker
ved navn Michel Foucault godkjent sin doktoravhandling om Galskapens historie. Foucault skulle
komme til å ha stor innflytelse på senere fortolkninger av helseinstitusjonenes historie, og ikke minst
om det fysiske rammeverk. Samme år gav også den
amerikanske sosiologen Erwin Goffman, enda én av
kritikerne, ut boka Asylums. Her ble begrepet ”totale
institusjoner” lansert, og det ble raskt plukket opp
også blant norske forskere. Blant disse var Y ngvar
Løchen som på slutten av 1960-tallet arbeidet med
en avhandling fra Dikemark: Idealer og realiteter på
et psykiatrisk sykehus, og signaliserte en klar identifikasjon med ”avvikerne”.58
På 1960-tallet innledet bevegelsen Demokratisk
psykiatri i Italia sin kamp for åpning, nedbygging og
desentralisering av de psykiatriske institusjonene.
Omveltningene ble nært fulgt av en del norske institusjoner, blant annet Åsgård som, stimulert av signalene
fra USA og Italia, omorganiserte virksomheten i 1972.

Kriminelle og farlige sinnssyke var ofte
en problematisk gruppe på de tradisjonelle asylene. Det første formålsbygde
anlegget for denne kategorien pasienter
stod ferdig på Reitgjerdet (i dag Brøset) i
1961, og var tegnet av ark. Roar Tønseth.
Noen av de opprinnelige vaktsalene, som
av overvåkingshensyn hadde utstrakt
bruk av glass mellom korridor og saler,
er fortsatt bevart.
Foto: Leif Maliks.
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Da falt for eksempel skillet mellom kjønnene og alle
avdelinger ble organisert for å kunne ta pasienter av
begge kjønn.59 Et viktig innlegg på norsk grunn var
Kjersti Ericssons bok Den tvetydige omsorgen fra
1974 som gav en samlet oversikt over sinnssykevesenets fremvekst – som ifølge henne alltid hadde
hatt to sider: en undertrykkende og en terapeutisk.
Bildet av de psykiatriske sykehusene som preget
av maktmisbruk syntes å bli bekreftet året etter da
suksessfilmen Gjøkereiret trakk frem historien om
lobotomien i dagslyset.

Psykiatriens nye
bygningslandskap
Fra 1970-tallet gikk plasstallet på de psykiatriske
sykehusene ned etter kritikk fra progressive og med
støtte fra helsebyråkrater som ville spare penger.60
Normalisering var stikkordet. Man ønsket mindre og
desentraliserte enheter, eller aller helst at pasientene
kunne klare seg med tilpassete bo- og arbeidstilbud
– på sett og vis et slags forsøk å gjenskape primærnæringenes sosiale verden med kunstige midler. Når
Elling i Ingvar Ambjørnsens bøker blir flyttet fra en

fiktiv institusjon til egen leilighet, er denne trenden
gitt litterær form.
Desentraliseringen gikk
i to ledd. Innledningsvis kom
utbygging av tilbud knyttet
til fylkessykehusene. Senere,
med Stortingsmelding nr.
25 (1996–1997) Åpenhet og
helhet. Om psykiske lidelser
og tjenestetilbudene, fulgte
en etablering av distriktspsykiatriske sentre (DPS) i
kommunene. I landsverneplanen er den psykiatriske
enheten ved Levanger sykehus fra 1980 valgt ut som
representant for den første fasen. Intensjonen om
desentraliserte enheter, og et ønske om å unngå institusjonspreg, er her søkt realisert ved seks paviljonger
– og hvor det autonome er poengtert med pyramidetak. Arkitekturen er tidstypisk, men kvaliteten
uvanlig høy. Preget av institusjon skinner likevel
igjennom i de overdekkete forbindelsesgangene.
Flere av paviljongene er også separate bare i eksteriøret, mens interiøret flyter over i nabohuset.

Nye veksthuset på Gaustad, tegnet av Erling Kjeldset, stod ferdig i 1992, og er et særpreget eksempel på samspillet mellom en
terapeutisk retning med interesse for institusjonens fysiske form og en arkitekt som til fulle benytter seg av postmodernismens
formverden. Bildet viser fellesrommet som er anleggets arkitektoniske og funksjonelle hjerte.
Foto: Leif Anker.
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I den andre fasen er anleggene preget av en
ny vilje fra det offentlige til å satse på arkitektur og
design – Rikshospitalet fra 1999 var flaggskipet for
denne trenden i helsesektoren. Her er mange verdifulle anlegg, men de er fortsatt nære i tid og derfor
vanskelige å vurdere. I et særpreget samisk kulturmiljø i Karasjok, med bygninger fra 1950-tallet og til
i dag, har vi likevel også fremhevet nyere bygninger
som arkitektonisk forholder seg til en lokal form- og
fargeverden.

Rusinstitusjonene
I etterkrigstida stiller nye diagnoser og pasientgrupper
nye krav til helsevesenet. I Ung frue forsvunnet fra
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1953 tematiseres stoffmisbruk for kanskje første gang
i norsk film. Problemet var tidligere vanligst blant
personer med adgang til legemidler – hovedpersonen i filmen var også apotekansatt – og da Statens
klinikk for narkomane på Hov i Land åpnet i 1961
var helsepersonell en viktig målgruppe. Narkotika
er som kjent blitt et adskillig større problem senere
og en rekke ulike behandlingsformer er vokst frem.
Til landsverneplanen er det valgt ut et formålsbygd
rusanlegg fra 1992, Veksthuset på Gaustad. Dette er
representant for de terapeutiske samfunnene som
vokste frem i psykiatrien i etterkrigstida, og arkitekturen speiler både tidens postmoderne stilidealer og
behandlingsfilosofien.

Noter
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