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F

ra slutten av 1830-årene holdt de frivillige organisasjonene for alvor sitt inntog i Norge.
”Det kom som et skred. Assosiasjon ble et slagord, og ’assosiasjonsånden’ ble oppfattet som
den drivende kraft i samfunnet.” 1

De mange organisasjonene eller foreningene vokste
opp som paddehatter de kommende tiårene. De kom i
tre bølger: Først de humanitære – misjonsforeninger
og avholdsforeninger, foreninger for trengende mødre
og foreninger til opprettelse og drift av barneasyler.
”Dameforeningen i Christiania til Asylers Fremme”,
etablert i 1838, var et typisk eksempel.2 Dernest,
fra midten av 1860-årene, var det idrettsforeninger,
turistforeninger, ungdomslag og speidertropper som
så dagens lys. I den siste bølgen, fra 1880-årene og
demokratiseringens tiår, var det opprettelsen av
politiske partier og organisasjoner, fagforeninger,
yrkesorganisasjoner og økonomiske interesseorganisasjoner som dominerte.
Hva var bakgrunnen for denne voldsomme
trangen til å slutte seg sammen, og hvorfor skjedde
det i akkurat denne historiske perioden? Foreningsdannelsene kom først som følge av endrete samfunnsforhold. I sin tur ble de imidlertid også årsak til
endring. 1800-tallets demografiske utvikling med
store fødselskull og relativt lav dødelighet, bidro til
overbefolkning på bygdene og et svekket livsgrunnlag.
I kjølvannet kom migrasjonen til de raskt voksende
byene og emigrasjonen til ”den nye verden”. Med i
bildet hører også mekaniseringen og nye driftsformer
i landbruket – ”det store hamskiftet” – og industrialiseringen. Behovet for arbeidende hender ble flyttet
fra bygd til by. De gamle familiebåndene ble til dels
oppløst, noe som igjen skapte utrygghet og tap av
tilhørighet. Hvorfor da ikke slutte seg sammen? I

foreningene fant de ”rotløse” nye ”hjem”, de fant et
kulturelt fellesskap, de delte erfaringer, identitet og
ofte også verdisyn. Samhold ga dessuten styrke utad.
Medlemskap ga mening på så mange plan: mentalt,
sosialt og politisk.
Mange foreninger tjente ikke bare sine egne
interesser, de kunne også utrette noe for andre.
Særlig kom de filantropiske sammenslutningene eller
”velgjørenhetsforeningene” til å påta seg oppgaver
som myndighetene verken maktet eller betraktet
som sitt ansvar. Innenfor sosiallovgivningen og
humanitært arbeid var organisasjonene svært viktige,
først som initiativtakere og aktivt virksomme, senere
også som pressgrupper.3 Her var det kvinnene som
ledet an.4 Et annet særtrekk ved 1800- og det tidlige
1900-tallets organisasjonsdannelser er at de ofte
oppsto som lokale initiativ fra enkeltpersoner eller
små grupper. Senere og særlig rundt århundreskiftet ble det etablert søsterforeninger i andre lokalsamfunn, eller de sluttet seg sammen med ensartede
foreninger i nabodistrikter. Deretter ble det fylkesforbund og landsforbund med sentral ledelse.
Foreningene måtte skaffe seg faste tilholdssteder,
gjerne bygge et hus der de kunne holde møter og
skape tilhørighet. Byggeriet gikk ikke sjelden utover
det egennyttige, naturlig nok mest i de humanitære
organisasjonene. Et viktig anliggende for dem var å
reise institusjoner til nytte for samfunnets svakeste.
Det gjaldt institusjoner for tuberkuløse, funksjonshemmede, vanskeligstilte barn, eldre og for rusmis99

brukere. Eller det kunne være sykestuer og somatiske
sykehus som ofte også ble utdanningsinstitusjoner
for sykepleiere. De mange institusjonene – materialisert i form av større eller mindre bygningsmasser
– ble synlige bevis på foreningenes vellykkethet og
styrke, som igjen inspirerte til fornyet innsats.
I denne artikkelen er det ”helsebyggeriet” som er
tema. Begrensningen er imidlertid stor i den forstand
at det er få av de hundrevis av lokalforeninger og
deres institusjoner og bygninger som kan omtales i
en kort oversikt som dette. Jeg vil i hovedsak konsentrere meg om to av ”de fire store” folkehelseorganisasjonenes innsats, det gjelder Norske Kvinners
Sanitetsforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen – tidligere kalt Nasjonalforeningen mot
Tuberkulosen. (De to andre er Norges Røde Kors og
Norsk Folkehjelp.) Bakgrunnen for å velge disse to er
at de i mange tiår har vært de mest toneangivende
og aktive innen helsebyggeriet i Norge, nasjonalt som
lokalt. Innsatsen til andre foreninger blir i mindre
grad berørt. Framstillingen er ytterligere avgrenset
idet det særlig er tidsrommet fra 1890-årene og fram
til 1960 som blir omtalt, men linjer trekkes også fram
til i dag.

De religiøse ”røttene”
Røttene til det ikke-offentlige engasjementet finner
vi så langt tilbake som i middelalderen da kirken og
religiøse ordner opprettet og drev institusjoner for
fattige, syke og trengende. En forlengelse av disse
i mer moderne drakt ble materialisert i Diakonisseanstalten i Kristiania. Foreningen for den indre
Mission sto bak etableringen i 1868. Det ble et ”hus”
ikke bare for de syke. I 22 år rommet det også landets
eneste sykepleieutdanning. Den såkalte Kommunalgården på Grønland var det første lokalet. I 1895
flyttet diakonissene inn i en ny og prektig bygning
på Lovisenberg, der utdanningen og sykehusdriften
fortsatt finner sted.5
Flere initiativ fra religiøse bevegelser kom i de
siste tiårene av 1800-tallet, blant annet fra katolske
ordenssøstre som senere skulle bli pionerer på så
mange felt. ”Denne kirken hadde jo aldri, i motsetning
til kirkene som sprang ut av reformasjonen, gitt
slipp på sitt diakonale engasjement, sin forpliktelse
vis-à-vis syke og trengende,” skriver søster ElseBritt Nilsen.6 Elisabethsøstrene var først ute med
å opprette et lite sykehus under de kummerligste
forhold i Hammerfest i 1882, St. Vincents Hospital.

Vor Frue Hospital i Oslo ble oppført av St. Joseph-søstrenes Norske Ordensprovins 1896–97. Første byggetrinn er tegnet av arkitekt
Ole Sverre, mens et tilbygg reist til venstre for bygningen på bildet ble bygd rundt 1920. Søstrene solgte anlegget til Oslo kommune i
1979.
Foto: Privat, utlånt fra dr. Emil Rodes album.
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St. Joseph Hospital i Porsgrunn, antakelig fotografert etter utbyggingen i 1931, da murbygningene ble oppført i tilslutning til den
opprinnelige Høegh-gården som søstrene først bygde om og innredet til hospital. Senere var det ny utbygging med en stor fløy langs
Aalls gate (til venstre for dette bildet).
Foto: Utlånt fra Porsgrunnsmuseenes arkiv.

To år tidligere hadde søstrene Claudia, Serapia og
Adelharda kommet den lange veien fra Schlessien for
å drive ambulant sykepleie blant Finnmarks fattige.7 I
løpet av de neste 55 årene ble det opprettet ytterligere
21 katolske sykehus i landet.8 De ble alle drevet og
ledet av katolske ordenssøstre. Ja, høyst uvanlig for
sin tid var det at kvinner fungerte som ”sykehusdirektører”. Blant de mest aktive var St. Josephsøstrene,
St. Elisabethsøstrene og St. Fransicus Xaveriussøstrene. Det staseligste av alle disse sykehusene var
utvilsomt Vor Frue Hospital i Oslo, som ble innviet
i 1883. Det var også det sykehus der kvinnelige leger
først fikk innpass. I de offentlige sykehusene ble de av
sine mannlige kolleger betraktet som uegnet.9
Også på et annet felt synes de katolske
sykehusene å ha ligget langt framme, det gjelder
det teknologiske. St. Joseph Hospital i Porsgrunn
kan tjene som eksempel. Her ble det i 1950-årene
opprettet et blodlaboratorium der overlege August
Schrumpf utviklet en ny metode for å bestemme
vitamin B-12 i blodet.10 Overlegen fikk de nyanskaffelser han ba om og laboratoriet ble i stand til å motta
og analysere prøver fra hele landet.11 Årsaken til at de
katolske sykehusene kunne satse relativt mye på ny
teknologi, hadde trolig sammenheng med søstrenes
nøkternhet på egne vegne. Selv tok de ut ingen eller
svært lav lønn, men institusjonene mottok som alle

andre refusjoner fra trygdekassen. Slik fikk de også
god økonomi og kunne satse på det nyeste innen
medisinsk teknologi.
De katolske sykehusene hadde i det store og hele
et godt renommé og ble høyt verdsatt i lokalmiljøene.
Tilbaketrukkethet, uselviskhet og kyndighet preget
søstrene.12 Protestene var da også høylydte, ja flere
steder voldsomme, da sykehusene ble ”beordret” til å
legge ned i 1970- og 80-årene. Typisk var protestene
i forkant av nedleggelsen av St. Joseph i Porsgrunn i
1981–82. Men avisskriverier, svære demonstrasjoner,
lobbyvirksomhet og endog drapstrussel mot fylkesordfører og fylkesrådmann, hadde ingen effekt.13
Ett for ett ble de katolske sykehusene nedlagt,
det siste i 1983, Sykehuset Florida i Bergen. Det ble
overdratt til Hordaland fylkeskommune som overtok
det økonomiske ansvaret og delvis driften. Ved
overtakelsen hadde St. Franciskussøstrene drevet
sykehuset siden 1901. Søstrene kunne ikke lenger
oppfylle myndighetenes krav om betydelige ombygginger for å innpasse det i fylkets helseplan.14

Et nytt handlingsrom for de
frivillige
Perioden 1890–1950 sies å være de humanitære
organisasjonenes æra innen folkehelsearbeidet. De
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første tiårene inngikk i det som historikeren AnneLise Seip betegner som sosialhjelpstaten i norsk
historie. Den startet i 1870-årene da ”alle politisk og
samfunnsinteresserte mennesker i Norge” ble opptatt
av ”det sociale spørgsmaal”.15 Sosialhjelpstaten, som
strakte seg over perioden ca. 1875–1935, etterfulgte
”Laissez-faire-staten” og var forløperen til velferdsstaten. Myndighetenes ansvar ble erkjent på en rekke
områder, men helst for de svakeste og begrenset til
de laveste inntektslagene. Men det private initiativ – i
regi av veldedige organisasjoner og enkeltpersoner
– som i stor grad hadde fått råde grunnen alene, ble
ikke trengt tilbake. Snarere skjedde det motsatte. Det
vokste fram et privat-offentlig system der frivillige
bidragsytere fant sin plass i samarbeid med stat og
kommuner. Ikke minst innen folkehelsearbeidet kom
de frivillige til å sette sitt merke.

Sykdommer som
institusjonsbyggere
Tuberkulosen
Det var særlig som ledd i kampen mot ”den hvite
pesten”, tuberkulosen, at de frivillige fikk utfolde
seg, og det ble etablert et landsomfattende nettverk
av hjelpeorganisasjoner i privat regi. Ingen annen
sykdom har initiert en så bred innsats i sykdomsbekjempelsen – innen vitenskap, helseadministrasjon,
lovgivning, etablering av private og offentlige
hjelpeorganisasjoner, folkeopplysning og forebyggende helsearbeid og utbygging av utdannings- og
helseinstitusjoner.
I 1896 ble Norske Kvinners Sanitetsforening
(NKS) stiftet etter initiativ fra og under ledelse av
den innflytelsesrike Trondheims-kvinnen Fredrikke
Marie Qvam (formann 1896–1933). Utgangspunktet
for etableringen var å stå parat ved en eventuell
militær konflikt mellom Sverige og Norge. Kvinnene
skulle skaffe saniteten sykehusmateriell til bruk i
krig og lære kvinnene førstehjelp. Krig ble avverget
og tuberkulosearbeidet tok snart overhånd. I 1900
nådde sykdommen sitt toppunkt med nærmere 7000
døde i en befolkning på ca. 2 mill. Store deler av
befolkningen bar på smitten, blant skolebarna kunne
det dreie seg om hele 90 %, slik som blant førsteklassingene fra Kristianias arbeiderklasse i perioden
1912–15.16 Allerede før århundreskiftet og unionsoppløsningen med Sverige i 1905, erklærte Fredrikke
Qvam at NKS ville trekke kvinner over hele landet
med på en innsamling til “Oprettelse af Anstalter for
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Fredrikke Marie Qvam (1843–1938) var stifter av Norske
Kvinners Sanitetsforening. Hun var også formann i perioden
1896–1933.
Foto: Nasjonalbiblioteket.

Tuberkuløse”. Hun hadde selv hatt sykdom og død
tett innpå livet. Tre av hennes fire barn døde, sist
sønnen Olaf i 1893, etter lang tids kamp mot tuberkulosen. Han ble 25 år gammel, de to andre fem og
tolv.18
I løpet av den kommende 20-årsperioden mobiliserte sanitetskvinnene bredt og vidt, og stiftet lokalforeninger og helselag over hele landet.19 Arbeidet i
foreningens første fase ble konsentrert om tre hovedområder: smittevernopplysning, pengeinnsamling til
et sentralt tuberkulosefond og ulike tiltak for tuberkuløse, der det fremste mål var å bygge pleiehjem.
Det første skulle bli Haugen på Grorud, nordøst for
Kristiania. Det ble bygd i sveitserstil og åpnet i 1903.
La oss se nærmere på et par av de lokale sanitetsforeningens virksomhet innenfor nettopp pleie- og
sykehjemsetableringen. Det gjelder Hamar Sanitetsforening, stiftet i 190120 og Svolvær Sanitetsforening,
stiftet i 1907. Fredrikke Qvam besøkte Hamar i
1906. Utvilsomt inspirerte besøket til innsats og
engasjement for tuberkulosesaken, og foreningen
bidro på ulike måter. Ett mål var å støtte økonomisk
slik at syke kunne få opphold på institusjon. Et annet
var å opprette et ”Hjem for Tuberkuløse”. Arbeidet ble
påbegynt allerede i 1901, men en slik sak innebærer
tunge løft, og i første omgang ble det i samarbeid med
stadslegen arbeidet for å få etablert en feriekoloni for
barn. (Sammen med Røde Kors lyktes de først i 1921 å

Sangen ligger i Vang like utenfor Hamar by og ble benyttet som arbeids- og rekonvalesenthjem. Institusjonen ble drevet av Hamar
Sanitetsforening.
Foto: Domkirkeoddens fotoarkiv.

opprette Borgen feriekoloni.) Men tuberkulosesaken
var og ble den viktigste oppgaven, og i 1913 gjorde
foreningen det igjen klart at det store mål var å få
reist et tuberkulosehjem, evt. et rekonvalesenthjem, i
byen. I 1933 var målet nådd. Den vakre eiendommen
Sangen ble innkjøpt og innredet som rekonvalesentog arbeidshjem for tuberkuløse.21
I Svolvær finner vi følgende målsetting i foreningens lover: ”… arbeide for oprettelse af pleiehjem
for tæringsyge og paa andre maader at motarbeide
tuberkulosens utbredelse i vort land”.22 Foreningen
hadde imidlertid ikke kapasitet til å få etablert et
pleiehjem bare for tuberkuløse, og besluttet isteden
å bygge en sykestue som kunne tjene flere formål. I
1915 var planene klare og de satte i gang det første
byggetrinnet. Senere har Svolvær Sanitetsforenings Sykestue utvidet flere ganger og framsto etter
hvert som en stor og staselig bygning som har spilt
en uhyre viktig rolle i lokalsamfunnet. I 1995, etter
hele fem byggetrinn, ble institusjonen overdratt til
Vågan kommune og heter i dag Kløverhagen helseog rehabiliteringssenter.
Lokalt ga tuberkulosen støtet til etablering av en
uendelig rekke av helselag og sykepleieforeninger. I
Bergen ble for eksempel to foreninger stiftet, Bergen
Sanitetsforening i 1898 og Arbeiderkvindenes
Sygepleie- og Tuberkuloseforening i 1909. I 1910 ble
den ”overordnete” Nationalforeningen mot Tuberkulosen etablert. Året etter meldte arbeiderkvinnenes
forening i Bergen seg inn i Nasjonalforeningen23 – i
likhet med mange andre lokalforeninger landet over.

Nasjonalforeningen, som i hovedsak ble drevet som
en paraplyorganisasjon, ble stiftet etter initiativ av en
gruppe mektige leger og Den norske Lægeforenings
tuberkulosekomité. I spissen sto komiteens formann
og foreningens tidligere president, overlege Klaus
Hanssen. Medlemmer søkte de gjennom allerede
eksisterende foreninger som var engasjert i tuberkulosesaken. Der det ikke var noen forening, søkte de å
danne nye.24
Nasjonalforeningen var et privat initiativ,
men foreningen kan med rette betraktes som en
halvoffentlig organisasjon, da mange av de ledende
menn også satt i sentrale offentlige stillinger. Foreningen hadde store ambisjoner og satte seg som mål
å ha det overordnete ansvar for å koordinere tuberSvolvær sykestue etter påbyggingen i 1924. Svolvær Sanitets
forening sto for etablering og drift.
Foto: Privat.

103

Tuberkulosehjemmet i Namsos ble tatt i bruk i november 1926.
Byggherre var NKS. Anlegget ble karakteristisk nok lagt utenfor
tettbebyggelsen, på stedet Bjørum, men nær Namsos sykehus.
Hjemmet i Namsos var blant de større tuberkulosehjem med
47 senger. På mange måter fremtrer det som en standardinstitusjon i landets nordlige tuberkulosehistorie, med høye dødstall

kulosearbeidet i landet. Det ble utarbeidet et omfattende program, og her, i pkt. 4, finner vi at foreningen
ville tilveiebringe en ensartet plan for pleiehjemmenes virksomhet og lette tilgangen til disse og til
sanatoriene.25
Bare unntaksvis bygde hovedforeningen egne
institusjoner. Hensikten var snarere å aktivisere
lokalforeninger til å bygge eller innrede pleiehjem,
enten selv eller i samarbeid med andre foreninger
eller kommuner, og gjerne med bidrag fra staten.
Den viktigste målgruppen var barn. Betegnelsen
pleiehjem indikerer at det først og fremst var pleie
som foregikk ved disse institusjonene, mens den
aktive behandlingen fant sted ved sanatoriene. Etter
hvert – og særlig fra 1930-årene – ble det utviklet
behandlingsopplegg også i pleiehjemmene, og de ble
omdøpt til tuberkulosehjem. Pleiehjemmene eller
tuberkulosehjemmene skulle ikke være for store,
og viktig: de skulle ha et ”hjemlig preg”.26 Mange
av dem var og er staselige bygninger, ikke sjelden i
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og mange unge rammede. En av disse unge var forfatteren Dag
Skogheim. Han var selv innlagt på Namdals helseheim 1947–48,
og har gitt en levende beskrivelse av sitt opphold der.
Se Skogheim 1988 og 2001.
Foto: Ukjent.

sveitserstil, omgitt av vakre hager eller parkanlegg.
Nasjonalforeningens pengebidrag kom i første rekke
fra ”lotteripengene”, dvs. overskuddet fra Pengelotteriet – en institusjon opprettet i 1912, nettopp etter
initiativ fra denne foreningen.
”La alle håp fare, den som trer inn” (Lasciate
ogne speranza, voi ch’intrate) står det over inngangsdøren til Helvete i Dantes Divina Commedia fra
det tidlige 1300-tall. Ifølge medisinaldirektør Nils
Heitmann kunne disse ordene gjerne skrives over
inngangsdørene til pleiehjemmene.27 Dødens venteværelse eller dødshjem var også betegnelser som
heftet ved dem. De første par tiårene etter århundreskiftet var det de langtkomne og uhelbredelige syke
som ble plassert her – uten større håp om noensinne
å komme ut. Men selv etter at man i 30-årene hadde
startet behandling, hang defaitismen igjen. Det ble
bekreftet av Heitmanns etterfølger, Karl Evang, etter
en inspeksjonsreise våren 1939:

… det som gjorde sterkest og uten sammenligning mest deprimerende inntrykk på meg,
var våre tuberkulosehjem. De rommet isolasjonsplassene for de smitteførende tuberkuløse
som man ikke hadde noen vesentlige sjanser å
gi. De var isolert der, hadde – iallfall mange av
dem – en berettiget følelse av at de var lagt der
for å dø. Det var unge mennesker de fleste av
dem, og jeg kan ennå se for meg den rekken av
senger, seng etter seng, med unge mennesker
med angst i blikket og feberroser på kinn.28
Konkurrenter i samme ”marked”
Samarbeid foreningene imellom var og er et ønske,
men de beste hensikter kan også avle spenning,
rivalisering og åpen konflikt. Det gjelder i forholdet
mellom enheter på samme nivå, mellom det lokale og
det sentrale, mellom ulike organisasjoner med interesser i samme ”marked”, og mellom de frivillige og
det offentlige. Søker vi i historien om etableringen av
de mange helseinstitusjonene, er konfliktene mange
selv om de sjelden kommer til overflaten i festtaler og
jubileumsskrift – skjønt unntak fins.
I 1909 ble NKS ved foreningens leder, Fredrikke
Qvam, innbudt til Legeforeningens møte i Bergen
for å forberede det som skulle bli ”Nationalforeningen mot Tuberkulosen”. Hun holdt et innlegg der
hun gjorde rede for mange av de nye institusjonene
sanitetskvinnene hadde etablert og drev. Her understreket hun at gjennomgående, sentralt som lokalt,
hadde foreningen et svært godt samarbeid med de
“medicinske Autoriteter”. Kvinnene hadde møtt
støtte og sympati, og hadde fått hjelp når det trengtes.
Hun takket for det. Men hun var også blitt beskyldt
for å fraråde samarbeid med leger. Ja, det hadde
hun gjort, sa hun, ”naar Vilkaarene for Samarbeidet
tilbødes under Former som Sanitetsforeningen ikke
kunde gaa med paa. Vilkaar som simpelthen vilde
føre til at Sanitetsforeningene vilde blive skubbet
tilside og ikke faar nogen Bestemmelsesret over de
Penge og Foretagender, som de har slidt sammen”.
Fru Qvam var, som det heter i sanitetskvinnenes
jubileumsberetning, ”sterkt paa vakt mot mennenes
overgrepslyster”.29
Ifølge Nasjonalforeningens jubileumsberetning
meldte Sanitetskvinnene seg kollektivt inn her i 1910,
men allerede året etter gikk de ut. De fant seg ikke til
rette, heter det. Hva kunne årsaken være? De kunne
vanskelig akseptere enkelte bestemmelser i foreningens lover.30 Spørsmålet utdypes ikke ytterligere,
men andre kilder bekrefter – som antydet ovenfor –

at det dreide seg om usynliggjøring og overprøving.31
Nasjonalforeningens hovedstyre besto jo hovedsakelig av innflytelsesrike leger, ansatt i universitetsstillinger og i andre offentlige embeter, blant dem
medisinaldirektøren. Selv innen foreningen var det
svært mange som følte seg utilpass, og til landsmøtene kom de mer som innbudte gjester enn som
medarbeidere i samme sak. Fra tid til annen ble det
da også stilt krav om at ”de leges røster” måtte komme
sterkere til orde i hovedledelsen.32 Også Norges Røde
Kors meldte seg inn i Nasjonalforeningen, og i 1920årene ble det dannet et fellesutvalg som skulle bringe
orden i samarbeidet mellom de tre store organisasjonene. Det ble ikke slik. I 1945 gikk Røde Kors ut,
straks etter meldte Norsk Folkehjelp (etablert i 1939)
seg inn. I 1952 ble ”de fire store” enige om å opprette
et permanent samarbeidsråd.33

I forebyggingens tjeneste:
Badesaken
”Kobler en badesaken til idretten, vil idrettsungdommen bli eksponenter for bedre hygiene i langt
større grad enn nå er tilfelle. Det er nødvendig i et land
hvor det bades gjennomsnittlig 2–3 ganger årlig,”
skrev lege ved Statens idrettskontor, Otto Johansen,
i 1947.34 Tidligere hadde den kjente idrettsmannen
og byråkraten Rolf Hofmo sammenliknet Norge og
Finland med hensyn til badeinnretninger. I 1936 var
det 300 badeinnretninger i Norge som var offentlige
tilgjengelige. Bare unntaksvis hadde folk bad hjemme.
I Finland var det 500 000 badeinnretninger, de
fleste badstuer som kunne være knyttet til selv den
fattigste husmannsplass. Hofmo viste også til Evang
som hevdet at rensligheten hadde betydning langt
utover det sykdomsforebyggende. ”… vi må gå videre
enn dette. For å bruke Bjørnsons ord: ’Rensligheten
er den første spire til skjønnhetsfølelse. I skolen bør
man begynne med oppdragelse og innøvelse i det
etiske [sic.], deriblant også i renslighet.’”35
I kultiveringen og siviliseringen av det norske
folk var oppdragelse i personlig hygiene en prioritert
sak, særlig etter overgangen til det 20. århundre.
Enkeltpersoner (først og fremst leger) og frivillige
organisasjoner ivret for å bygge badstuer og folkebad.
Men myndighetene fattet ikke særlig interesse for
badesaken før mot slutten av 1920-årene, i hvert fall
med tanke på bevilgninger. (Det første statsbidraget
kom i 1927.) Da hadde Norges Badeforbund arbeidet
med spørsmålet siden 1922. NKS, Røde Kors og
Nasjonalforeningen sluttet seg sammen med idretts105

Sarpsborg bad var et typisk uttrykk for sin tid og oppfatningen om at befolkningen skulle ha tilgang til fasiliteter som kunne bedre
hygienen.
Bilde: Riksantikvaren.

foreninger, ungdomslag og velforeninger i sakens
tjeneste. Forbundets oppgave var å skaffe overblikk
over badetiltakene i landet, samordne så vel økonomiske som tekniske spørsmål, og stille ekspertise
og tekniske hjelpemidler til disposisjon. Økonomisk
klarte forbundet seg rimelig bra, da det fra 1925 fikk
en andel av Pengelotteriets overskudd til støtte for
folkebad på landsbygda.36
Stadig ble det bygd nye bad, og i jubileumsskriftene til de frivillige organisasjonene omtales
disse ”anstaltene” ofte. Men organisasjonene klaget
også over at de til tider møtte liten forståelse i befolkningen, særlig på landsbygda. ”Folk på landet er ikke
vant til å bade og føler derfor intet behov for bad. Dette
behov må først vekkes, og det vil best kunne skje ved
at barnene gjennem skolebad opdras til å betrakte
bad som en livsfornødenhet,” het det i beretningen
fra en undersøkelse foretatt av Norges Badeforbund
og Statistisk sentralbyrå i 1927.37 I Trøndelag var
det ille, ifølge Sanitetsforeningens formann, fru
Wexelsen Jahn. På hvert eneste kretsmøte etterlyste hun med høy røst den første private gårdsbadstuen. Hun ropte lenge forgjeves! Etter hvert kom det
imidlertid et skolebad i Ekne og et prektig folkebad i
Verdal.38 Sanitetsforeningen var i det hele tatt en ivrig
pådriver. Kvinnene engasjerte seg i planleggingen og
106

driften av store og små bad, og det ble hevdet at de la
omsorg og omtanke i hver minste detalj.
Også Nasjonalforeningen kunne vise til resultater. I 50-årsberetningen fra 1960 finner vi følgende:
”Det er reist badstubad i mange bygder, siden før siste
verdenskrig. Mange helselag driver egne folkebad,
men i den senere tid er badene i stor utstrekning
gått inn som deler av helsehusene. En del steder er
de kombinert med fysikalsk institutt.”39 Den tredje
av de fire store hjelpeorganisasjonene, Norsk Folkehjelp, besluttet i 1940 å avsette kr 100 000 til støtte
for reising av badstuer i krigsherjede strøk og på
landsbygda for øvrig, og engasjerte to arkitekter som
tekniske konsulenter.40 Sju år senere, i 1947, badet
fortsatt gjennomsnittsnordmannen bare to–tre
ganger i året. Det tok lang tid å vende folks vaner.

Staten vil ha alt!
Sentralisering og offentlig
overtakelse
I siste halvdel av 1930-tallet gikk landet inn i en ny
fase. De verste krisene i mellomkrigstiden var ridd
av og økonomi og næringsliv viste igjen tegn til
blomstring. Politisk og ideologisk skjedde det også
et skifte. Nye tiltak innen sosiallovgivning og velferd

lisering av helseoppgavene.41
Ett av de feltene der han så behov for store
omkalfatringer, var sykehussektoren. Her forelå det
riktig nok planer om en reorganisering som hadde
startet noen år tidligere, i 1934. Det var krisetid og
formålet den gang var å spare penger. Sosialdepartementet sendte et rundskriv til fylkesmennene med
anmodning om å skaffe opplysninger om alle sykehus
og sykehjem i landet. Begrunnelsen var blant annet at
”opførelse og utvidelse såvelsom drift av sykehus for
tiden hos oss foregår på en lite rasjonell måte, og at
der ved en mer planmessig ordning for det hele land,
så vidt mulig ubundet av fylkes- og kommunegrenser,
visselig vil kunne spares betydelige beløp.”42
Det tok lang tid å innhente disse opplysningene,
og først i 1941 ble de publisert. Her finner vi en interessant oversikt over eiendomsforholdene i sektoren,
det vil si hvor stor andel – tallfestet i antall sykehussenger – som var i offentlig eie (statlige, fylkeskommunale og kommunale) og hvor stor andel som var
privateid. I det siste tilfellet finner vi også en fordeling
mellom de ”verdslige” eierne og de religiøse, de siste
fordelt på katolske ordner og protestantiske kirkesamfunn. Offentlige eiere disponerte i underkant
av 77 % av sengene, de private vel 23 % (derav 71 %
av verdslige og 29 % av religiøse). Blant de religiøse
eierne ble i underkant av 60 % drevet av katolikker
og vel 40 % av protestanter.43 Dette er tankevekkende
sett i lys av katolikkenes fåtallighet i landet.
Arbeiderpartiregjeringen sto i bresjen for utvik-

ble initiert og prioritert og pekte fram mot etterkrigstidens velferdsstat. På sikt innebar dette store
endringer i samspillet mellom det offentlige og det
private velferdssystemet.
I 1938 ble den unge og radikale legen Karl
Evang (1902–1981) ansatt som landets medisinaldirektør – fra 1946 kalt helsedirektør. Et par år
tidligere hadde han holdt et skjellsettende foredrag
på Legeforeningens landsmøte der ”sunnhetsapparatets manglende effektivitet” var tema. Budskapet
var klart: I lys av de store omveltningene som hadde
funnet sted i samfunnet, og de gjennombrudd som
spesielt hadde skjedd innen medisinsk vitenskap og
terapeutisk virksomhet, var medisinalforvaltningen
på ingen måte i stand til å møte de utfordringer
den ble stilt overfor. Årsakene til uføret var mange.
Medisinaldirektøren viste til den økonomiske krisen
og til det han mente var myndighetenes manglende
forståelse for helsepolitiske spørsmål. Myndighetenes ”ansvarsfraskrivelse” hadde ført til at private
organisasjoner, med eller uten offentlig støtte, hadde
tatt hånd om en rekke viktige oppgaver. Dette var vel
og bra, sa Evang, men det bidro til fragmentering og
en lite rasjonell organisering. Dernest hadde lokale
myndigheter påtatt seg ansvaret for en del oppgaver,
som burde ha vært organisert og finansiert fra sentralt
hold. Samlet sett hadde dette ført til stor ulikhet
mellom rike og fattige kommuner. Han konkluderte
med at en omorganisering og modernisering var
nødvendig, og at det var behov for en sterkere sentraAntall senger på sykehusene, fordelt etter eiendomsforholdene.
Kilde: Sigurd Bu. Sykehusene i Norge, 1941, s. 56.
Offentlige sykehus
Staten
Fylker Kommuner

Oslo
Akershus
Østfold
Hedmark
Opland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Bergen
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

1005
1009
60

275
120
285
222
190
150
151
597
424
75
108
4671

369
464
486
315
586
475
316
162
82
600
404
186
337
289
596
447
343
102
6559

3619
684
449
464
271
575
109
196
65
261
383
990
94
47
282
590
367
134
13
9593

Røde
Kors

Sanitetsforeninger

121
54

155
136

20
49

54
52
47
80
31
40
78
141

23
50
34
8
35
87
9
34
63
587

57
22
149
197
32
151
20
4
1446

Private sykehus
Andre
Katolske Metodister Lutheranverdslige ordener
ske
132
432
87
195
204
40
20
284
25
94
80
170
52
38
139
31
173
265
2461

110

196
125

138
30

Andre
religiøse

Samlet
antall i
fylket

98

5436
2809
1175
1309
914
1328
992
914
427
871
1345
1689
915
465
1045
2009
668
1596
633
594
27134

37
23

80
33
40
40
117
77
165

47

142

56

142

424

53
110

61
20
1074

19
177
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lingen av etterkrigstidens velferdsstat. Med bred
politisk støtte ville regjeringen skape et samfunn
der det offentlige skulle spille en aktiv rolle i ivaretakelsen av borgernes velferd. Å bygge ut og reorganisere helse- og sosialsektoren sto sentralt i reformarbeidet. Innen helsepolitikken var helsedirektør
Karl Evang den fremste aktøren. Han arbeidet under
vide fullmakter. I et eget program fra 1947, nedfelt
i skriftet Gjenreising av folkehelsa i Norge, stilte
han spørsmål om hvorvidt helseproblemene i Norge
kunne løses på det gamle grunnlag.44 De frivillige
organisasjonene var utvilsomt en del av ”det gamle
grunnlag”. De hadde naturlig nok formet og bygd
sine helsetilbud ut fra lokale behov og tilgjengelige
ressurser, og ikke etter en samlet og rasjonell plan.
Og det ga seg – som Evang også tidligere hadde
påpekt – utslag i ulikhet alt etter om man befant seg i
en rik eller fattig kommune, i kommuner der organisasjonene var rike eller fattige, driftige eller passive.
Dette var urimelig og ikke forenlig med demokratisk
tankegang.45
Evang formet en plan der sektor for sektor,
institusjon for institusjon, skulle innordnes etter et
fastlagt mønster med det offentlige, primært staten,
som eier og driver. Men staten kunne ikke drive alt.
Kommunene var viktige, både som organer for å sette
i verk statlige mål, som selvstendige initiativtakere

og som knutepunkter for frivillig og kommunal
innsats.46 Kommunene har ofte vært initiativtakere
til nye velferdstiltak, og på flere områder har vi hatt
”velferdskommuner” før vi har fått en velferdsstat.
Statens oppgave har i sin tur vært å regulere
kommunale velferdsordninger, og gjøre dem universelle på vegne av de mindre velstående kommunene.
Gjennom lovbud, reguleringer og tilskudds- og
overføringsordninger har staten primært fungert
som utjevningsstat.47
Hva så med de frivillige organisasjonenes
innsats? Ganske raskt måtte helsedirektøren
innrømme at det offentlige ikke kunne unnvære
de frivillige organisasjonene.48 Innen tuberkulose
omsorgen var de selve motoren. Det var de frivillige
som var drivkreftene i utformingen av det offentlige
velferdsansvaret, skriver historikeren Ida Blom i sin
studie av samspill og konflikter mellom det offentlige,
det frivillige og det uformelle omsorgssystemet i
Bergen. Det offentlige hadde imidlertid hele tiden det
overordnete ansvaret mens hjelpeorganisasjonene
spilte en fireleddet rolle. De opptrådte som pionerer,
som pressgruppe, som demokratifremmende agenter
eller som tjenesteytere.49 Innsatsen varierte fra sted
til sted, men det er ingen tvil om at de frivillige spilte
en betydelig og ofte avgjørende rolle i dette arbeidet,
også i tiårene etter den andre verdenskrig.

Kløvertun i Volda. Ø.H. Grimsgaard var arkitekt for dette anlegget, planlagt for 34 senil demente pasienter. I 1967 sto Kløvertun
ferdig. I 1987 ble driften revurdert og det ble foreslått en deling mellom ren psykiatri og senil demente. Institusjonen skiftet også
navn til Kløvertun psykiatriske sjukeheim, og senere til Kløvertun bo- og rehabiliteringssenter. I 1998 ble eiendommen overdradd til
fylket og i 2002 til staten. Institusjonen er i dag distriktspsykiatrisk senter.
Foto: Leif Maliks.
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Dermed utviklet det seg et ”trekantforhold”
mellom de ulike aktørene. Et begrep som benyttes for
å forstå velferdsstatens funksjon er nettopp velferdstrekanten, der de tre hjørnene er staten, kommunene
og de private aktørene (herunder de frivillige
hjelpeorganisasjonene).50
Et typisk eksempel på hvordan trekantsamarbeidet fungerte i praksis finner vi i Volda på
Sunnmøre. De første initiativ til etablering av
Volda sjukehus ble tatt omkring 1920 av den statlig
ansatte distriktslegen, en lokal sakfører og en lokal
kjøpmann. Men uten hjelp fra en del aktive kvinner
hadde planen neppe latt seg realisere. Det ble
dannet en egen kvinneforening – under Sanitetsforeningen – som ville samle inn penger og utstyr til
det nye sykehuset. I 1920- og 30-årene ble det da
også satt i gang stadige innsamlingsaksjoner. Fylket
avslo å bidra, men fra 1935 kom de tolv kommunene
på Søre Sunnmøre inn som støttespillere. I 1938
sto sykehuset ferdig, og nå hadde også fylket ytt
sin skjerv, samt at Rikstrygdeverket hadde gitt
et betydelig lån der de 12 kommunene stilte som
garantister. Under krigen ble den økonomiske situasjonen prekær og i 1946 måtte sykehuset stenge.
Men de ivrige støttespillerne på lokalt plan ga ikke
opp, og i 1948 åpnet sykehuset på nytt, nå i fylkets
regi. De tidligere aktørene var likevel ikke ute.
Volda kommune påtok seg ansvaret for å betjene
gjelden til Rikstrygdeverket, mens sanitetskvinnene
fortsatte å gi sine bidrag, blant annet i form av nytt
utstyr og ved å påta seg reparasjoner av det som
fortsatt kunne brukes av tøy mv.51 I dag er det lite
eller ingenting igjen av det private innslaget; Volda
sjukehus er statlig drevet.
Nok et eksempel på sanitetskvinnenes innsats
og det tverrgående samarbeidet i Volda, finner vi ved
opprettelsen av Kløvertun, Heim for senil demente.
Initiativet ble tatt av det offentlige, men ført i marken
av sanitetslaget. Heimen sto ferdig i 1967 med Ø.H.
Grimsgaard som arkitekt – en av landets fremste
sykehusplanleggere i etterkrigstiden. Kløvertunet
ligger i nærheten av sykehuset og representerer på
mange måter den klassiske institusjonstypen for sin
tid. I 1998 ble institusjonen overdradd til fylket, i
2002 til staten og er i dag distriktspsykiatrisk senter
(DPS).52
Mange helseinstitusjoner som helt og holdent
ble initiert, finansiert og drevet på privat og ikkekommersiell basis, holdt fram med virksomheten
i tiårene etter krigen. Men driften skulle skje i tråd
med offentlige retningslinjer og tilsyn. Det var ikke

alltid så enkelt verken økonomisk eller på andre
måter. Gradvis følte da også kvinnene i det frivillige
hjelpearbeidet seg skviset ut. Etter tiår på tiår med
iherdig innsats fikk de ikke lenger styre sin egen
virksomhet – slik som helsestasjoner for mor og
barn og de katolske sykehusene. Helsestasjonene
ble kommunale, mens sykehusene ble underlagt
fylkeskommunene og gjerne slått sammen med
fylkessykehusene (jf. det tidligere omtalte katolske
Sykehuset Florida i Bergen som holdt stand til 1983).
Mange av ildsjelene opplevde dette som bittert. Det
innebar tap av livsoppgaver, for enkelte også tap av
selve meningen med livet. De frivillige ga likevel ikke
opp. Men arbeidet måtte dels legges mer opp i tråd
med offentlige retningslinjer og krav, dels måtte de
frivillige finne nye virkefelt.53

Nytt sykdomsbilde – nye
utfordringer
Tuberkulosen var stadig på retur. I annen halvdel
av 1940-årene falt dødeligheten dramatisk, og på
slutten av 1950-tallet utgjorde antall dødsfall bare
en brøkdel av hva de hadde gjort tiår tilbake. I 1910
døde 238 av 100 000 av sykdommen, i 1958 var tallet
8 av 100 000. Årsakene var mange: bedre økonomi,
bedre boliger, bedre ernæring og bedre hygiene.
BCG-vaksineringen, skjermbildekontrollene og den
medikamentelle behandlingen (sulfapreparater og
antibiotika) hadde også sin virkning. Ja, i det hele tatt
var infeksjonssykdommene på sterk retur. Den epidemiologiske transisjon kalles denne omveltningen.
De dominerende sykdommene ble nå de kroniske,
noen også kalt livsstilsykdommer, slik som hjertekarsykdommer, muskel- og skjelettlidelser og kreft.
Det skjedde også demografiske endringer i befolkningen. Infeksjonssykdommene hadde i hovedsak
rammet barn og unge. Det gjorde de ikke lenger, og
gjennomsnittsalderen i befolkningen økte. En stadig
større andel ble eldre.
Endringen i sykdomspanoramaet og i det
demografiske mønstret fikk store konsekvenser for
de frivillige organisasjonene. Tuberkulosehjemmene
og sanatoriene ble stående mer eller mindre tomme,
mens det ble større behov for attføringsinstitusjoner, institusjoner for funksjonshemmede og
psykisk utviklingshemmede (”åndssvake”). Men
de mange ”nye” eldre trengte også tilbud, og i de
kommende tiårene ble det etablert en lang rekke
alders- og sykehjem og velferdssentraler. Ikke
sjelden ble tidligere tuberkuloseinstitusjoner fylt
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Anlegget til Søndre Vestfold DPS i Sandefjord ble opprinnelig
bygd som Preståsen tuberkulosehjem for Sandar og Sandefjord
sanitetsforeninger, ferdigstilt 1931. Det hadde et eget frittliggende kapell (nå revet) og garasje/uthus (revet). Arkitekt var
Lilla Hansen som hadde en rekke oppdrag for Norske Kvinners
Sanitetsforening (NKS) på denne tiden, bl.a. mindre sykestuer i
Nord-Norge, barnekoloni i Talvik, elevhjem for sykepleiersker i

med ny virksomhet. Dessuten fikk Nasjonalforeningen den idé at det kunne være en fordel, praktisk
som økonomisk, å samle en del aktiviteter knyttet til
helsesektoren i egne hus, helsehus, etter mønster av
de finske ”helsogårder”. En egen komité med representanter for det offentlige, NKS og Nasjonalforeningen ble oppnevnt. Den presenterte sin innstilling
i 1951, og året etter ble det første helsehuset etablert,
i Gjerstad i Aust-Agder. Det rommet trygdekasse,
folkebad, fødeavdeling, lege- og tannlegekontorer,
møterom, leiligheter for sykepleier mv. I 1960 var
det om lag 60 helsehus i landet, reist av frivillige
organisasjoner i samarbeid med kommunene.54 Det
er videre betegnende at i 1946 skiftet Nasjonalforeningen mot tuberkulosen navn til Nasjonalforeningen mot Tuberkulosen og for Folkehelsen. Senere
falt ”tuberkulosen” helt ut.
I dag har en rekke distriktspsykiatriske sentre
tilholdssted i bygninger reist for andre formål
og av andre eiere enn det offentlige.55 Enkelte av
bygningene, private som offentlige, har i perioder også
fungert som asylmottak, slik som Luster sanatorium i
Sogn og Vensmoen sanatorium i Rognan.

Helsebyggeriet en del av
kvinnehistorien
Historien om de frivillige institusjonenes innsats
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Oslo og revmatismesykehuset i Oslo i samarbeid med Bjercke
og Eliassen. Hansen tegnet også statssanatoriet i Talvik og et
sykehus og tuberkulosehjem i Tolga. Preståsen ble tatt i bruk
som pleiehjem for demente kvinner i 1957 og er i dag del av
Søndre Vestfold distriktspsykiatriske senter.
Foto: Leif Anker.

innen helsebyggeriet føyer seg inn som en del av
vår kvinnehistorie. Det var ikke minst her kvinnene
fikk utfoldelsesmuligheter, og det var her de slapp
til fordi arbeidet ofte ble ansett som en forlengelse
av kvinners omsorgsoppgaver i hjemmet. De fikk
organisasjonstrening og de fikk utdanning. Ikke av
mindre betydning var det at kvinnene tok styringen
økonomisk som administrativt – ikke sjelden i
nærkamp og fjernkamp med mannsmakt og offentlige
myndigheter. Foreningenes virksomhet, og med dem
planlegging og drift av helseinstitusjoner, ble kort
og godt et handlingsfelt for kvinner. I dag er det
offentlige helsevesen vår største kvinnearbeidsplass,
og den sektor der kvinner i størst grad får utprøvd
sine lederegenskaper og administrative evner.

En tid er forbi
Hvilken rolle har de frivillige organisasjonene spilt i
helsebyggeriets historie i Norge? Deres innsats har
vært betydelig, derom er det ingen tvil. De var initiativtakere, byggherrer og driftsansvarlige, og de var
interesseformidlere, pengeinnsamlere og investorer.
Samtidig var de lydhøre og til dels avhengige av det
offentlige, særlig knyttet til de økonomiske bidragene.
Avhengigheten skulle bli større, først og fremst som
følge av det ideologiske skiftet representert ved etterkrigstidens velferdsstat.

Ut fra målsettingen om like tilbud, uansett
bosted og økonomisk yteevne, og å høyne kvaliteten på helsetjenestene, har staten sett det som sin
oppgave å samordne og sentralisere virksomheten i
sektoren. I forlengelsen har vi fått et mer regelstyrt
helsevesen. I dette landskapet har de private og ikkekommersielle organisasjonene funnet det stadig
vanskeligere å opprette og drive helseinstitusjoner.
(En annen side av saken er at det fortsatt eksisterer
mange bygninger i privat eie som forvaltes og brukes
av det offentlige.) Det er i dag ytterst få institusjoner
som etableres uten at det offentlige er tungt inne.
Således er kontrasten til de første tiårene av 1900tallet enorm. Det var tiden da tuberkulosehjem og
andre institusjoner i de frivilliges regi ble etablert på
løpende bånd. Dermed blir historien om de frivillige
organisasjonenes innsats innen helsebyggeriet også
en historie om vekst og fall.
I dag kan vi – slik sosiologen Håkon Lorentzen
påpeker – lett få inntrykk av at staten forutsetter at
organisasjonene skal fungere som statens forlengede
arm, og at deres oppgave er å iverksette statlig
politikk, og ikke som tidligere å være pådrivere og
interesseformidlere.56 I denne prosessen er noe

vunnet og noe tapt. Sett fra myndighetenes side er
man nå nærmere målet om like tilbud uansett bosted
og personlig økonomi, skjønt det forsatte er langt
igjen. Sett fra organisasjonenes side er ”friheten”
til dels en saga blott, nærmere bestemt friheten og
inspirasjon til å sette i gang og senere ha autonomi
over egen virksomhet. Sett fra befolkningens side
er situasjonen tvetydig. Mye av nærheten, varmen
og idealismen som de frivillige sto for, ikke minst
i helseinstitusjonene, er borte – egenskaper som
virker positivt i en helbredelsesprosess. Samtidig
gir offentlig drift større forutsigbarhet og likhet,
verdier som også rager høyt i vårt samfunn. Og ikke
å forglemme, helsearbeidere i betalte stillinger har
mye å gi som ikke kan regnes i penger.
På ulike måter har samfunnsutviklingen løpt
fra den store frivilligheten innen folkehelsearbeidet.
Økonomien har endret seg, sykdomsmønstret har
endret seg, medisinen har endret seg og fremfor
alt, kvinnens stilling har endret seg. Den tid er forbi
da kvinnene ville arbeide gratis og søkt etter noe
meningsfylt å bruke kreftene på, og da ”assosiasjonsånden” var den drivende kraft i kampen for folkets
helse.
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