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ra trosskiftet på 1000- og 1100-tallet og fram til reformasjonen hadde den katolske kirke det
overordnete ansvaret for syke og trengende. Nidaros, eller Trondheim, var erkebispesete, og
Nidaros kirkes spital hadde stor betydning for helse og omsorg i den tida det eksisterte. Dermed
passer det godt å bruke Trondheims sykehushistorie for å belyse norsk medisinsk historie knyttet
opp mot bevarte bygninger for helse- og sosialinstitusjoner fra perioden.1

Omsorg i kirkelig og kongelig
regi gjennom 700 år
Både de eldste norske lagtingslovene og Magnus
Lagabøtes landslov fra 1270-åra gjorde det til en plikt
for alle i ætta å hjelpe dem som ikke klarte seg på
egen hånd. For syke og gamle som ikke hadde slekt å
støtte seg til, eksisterte det i tillegg en legdsordning,
som delvis var i funksjon helt opp til år 1900.2
Da Nidaros erkesete ble opprettet 1153, hadde
Olav Haraldsson vært helliggjort som Olav den
hellige i mer enn 120 år. De pilegrimene som kom
hit, søkte nåde og tilgivelse for sine synder, men
også helbredelse for sykdom. “Passio Olavi”, som
trolig stammer fra erkebiskop Eysteins tid (vigslet
1161–1188), beskriver den første sykehuspasienten i
Norge. “Det var ein gut som heitte Karl, han hadde
fått slik leddverk at føtene hans krøkte seg attunder
han. Mor og brør førte han til kyrkja åt den heilage
Olav martyr. Då han var i hospitalet ved kyrkja, som
gjev tilhelde åt sjuklingar” vart Karl med St. Olav som
mellommann ved eit Guds under heilt frisk og kunne
”reika ikring kvar han ville”.3
Sitatet antyder at det på slutten av 1100-tallet var
et hospital i Nidaros, og at det etter beskrivelsen og
dokumentets art å dømme må ha vært et pilegrimshospital som kannikene bestyrte og finansierte.
Om man følger analoge hospitalstyper i Europa på

Nidarosdomens kapittelhus sett mot øst.
Foto: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

87

Behandling av syke ved kanikkhospitalet ved Hotel Dieu i Paris
slik det framstilles på et middelalderstikk.

den tida, så kan Kapittelhuset i Nidarosdomen ha
vært reist som pilegrimshospital viet til St. Maria
av erkebiskop Eystein. Det var også typisk for slike
kannikhospitaler at de var formet som ei kirke med
plass for de syke i skipet.4
Det neste sentrale utviklingstrinnet i omsorgen
for syke og andre trengende i Nidaros, skjedde da
Hospitalet på Vollene vest for byen ble bygd på 1270tallet. Byggearbeidet kan sees i forhold til en pavelig
forordning av 1179, som fastslo at spedalske skulle
isoleres. Det er usikkert om St. Jørgens hospital i
Bjørgvin bispedømme eksisterte som spedalskhospital på 1200-tallet, men Fana hospital er registrert
som St. Jørgens hospital i et dokument fra 1304.5
Tidlig på 1300-tallet ble kannikhospitalet ved
Nidarosdomen slått sammen med den nye spitalen på
Vollene. Det nye felles Mariahospitalet ble hovedinstitusjonen for pleietrengende i erkebispedømmet

helt fram til reformasjonen. Dekanen var juridisk
og geistlig ansvarlig for det som i dagligtalen trolig
ble omtalt som Spitalen. Dette sykehuset fikk på
1590-tallet navnet Trondhjems Hospital, og er i dag
Nordens eldste omsorgsstiftelse i daglig drift.
I 1537 ble alle de kirkelige hospitalene i Norge
overført til Kongen og omgjort til omsorgsstiftelser,
men eiendommene til flere av dem ble aldri sikret.6
De såkalte Ribeartiklene fra 1542 slo fast at det ved
hvert hospital skulle opprettes et “bekvemt hus” som
de spedalske skulle legges i. Vårt eneste sykehus
fra middelalderen som bare tok inn spedalske –
St. Jørgens hospital i Bergen – ble etter 1537 gjort
om til et alminnelig hospital med en liten avdeling
for leprapasienter. Det skjedde gjennom at det gamle
spedalskhospitalet fikk en ny fundas i 1545. De andre

Hospitalskirka ved St. Jørgens hospital i Bergen.
Foto: Wilse. Riksantikvaren.
Den åttekantede hospitalskirka i Trondheim ble innviet i 1706.
En sykestue fra 1600-tallet sto inntil koret i øst hvor sengeliggende pasienter kunne høre Guds ord fra prekestolen. Denne
såkalte ”sengestuen” ble revet i 1745 – kanskje som et varsel
om at den nye naturvitenskapelige medisinen var på veg.
Foto: Torstein Dalemark.
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Oslo hospital malt av Jacob Coning (1648–1724). Det ble
opprettet i 1538 i et opprinnelig fransiskanerkloster. Bygget
brant ned 1567 og nye bygg ble oppført m.a. 1581 og 1737.
Bilde: Oslo byarkiv.

hospitalene fikk først sine egne statutter etter at Norge
hadde fått sin “nasjonale” kirkeordinans i 1607.
Av de 14 middelalderhospitalene i Norge
fortsatte bare fire sin virksomhet etter reformasjonen:
St. Peters i Stavanger, Mariaspitalen i Nidaros, St.
Jørgens i Bergen og det nyopprettede Oslo Hospital,
som inkorporerte de middelalderske St. Laurentius
og St. Stefan. Det ”nye” hospitalet oppsto fordi Oslo
bispedømme ble slått sammen med Hamar etter
reformasjonen.

Den kronglete vegen for
naturvitenskapelig medisin
på 1700-tallet
Den calvinske etikk i Danmark-Norge førte til et
system med en desentralisert “innesperring” som
var forskjellig fra hospitalsvesenet andre steder i
Europa.7
Hos oss ble de såkalte fattighusene opprettet
som et oppholdssted for gamle og utlevde fattige
byborgere. Barnehusene var stort sett for guttunger
som foreldrene ikke maktet å forsørge. Verkenshusene spilte rollen som arbeidsanstalt for fattige,
hjelpeløse jenter og betlende kvinner. Både barnehusene og verkshusene var oppdragelsesanstalter.
Dårekister ble opprettet for sinnslidende mennesker
som var så ustyrlige at de måtte sperres inne.
Hospitalene i bispebyene tok imot pasienter fra
hele stiftet, men størsteparten av belegget var fra stiftsstaden. Det må understrekes at disse institusjonene
ikke var aldershjem på den tid, men først og fremst
oppbevaringsanstalter for folk “som med spedalskhet
og annen smittsom sykdom er beladne”.8
På 1600-tallet fikk byene i Norge fattigforstandere som skulle ha tilsyn med de fattige. I tillegg
hadde tettstedene siden slutten av 1500-tallet hatt en
stodderkonge (tiggerfut), som skulle føre tilsyn med
tiggere og omstreifere.
Utover på 1700-tallet ble det mer og mer klart at
fattigstellet i Norge ikke kunne fungere uten en fast
fattigskatt. Flere veldedige stiftelser ga imidlertid
nytt liv til det gamle system med et fattigstell bygd på
omsorgsbidrag fra rike borgere og kirkelige kollektbøker. Men etter nødsårene i begynnelsen av 1800tallet var det ingen veg tilbake. Det gamle systemet
brøt sammen, og alle byene i Norge måtte gå til det
skrittet å innføre fattigskatt.
Etter reformasjonen ble den medisinske
utvikling friere i forhold til kirkelig styring, men

innenfor legeutdanningen ved universitetene fantes
alle retninger fra mystisisme til naturfaglig realisme.
Den gamle middelaldermedisinen gikk ofte videre i
kraft av sin tradisjon med religion i sentrum.9
Naturvitenskapen utviklet seg raskt i denne tida,
mens legevitenskapen på mange måter ble værende
i middelalderen. Fra midten av 1700-tallet går vi
imidlertid inn i en nokså opplyst tid i dobbel forstand
når det gjelder stadsfysikusvirksomheten i Norge. Det
skulle også føre til at byene fikk sine første kurkamre,
hvor legene ved medisinsk behandling prøvde å
gjøre pasientene friske. Det ble også tatt initiativ for
å beskytte landets innbyggere mot miasmesmitte og
det som ble kalt ”sykdomsfrø”.10
Under den store nordiske krig herjet det smittsomme sykdommer i en del av byene ved Østersjøen.
Dette førte til redsel for at sykdommen skulle spre
seg. I 1711 ble det mellom annet bestemt at Bjørnsund
i Romsdal og Leksvik ved Trondheimsfjorden skulle
brukes som karantenesteder for skip fra København
“og andre besmittede steder”.11 I Trondheim ble det
opprettet et “kurhus” for de personer som kom til
byen landevegen.
I 1737 var det igjen en epidemi i Østersjøområdet.
Det ble da gjort et prinsippvedtak i København som
skulle få stor betydning på lengre sikt. Ved kongelig
reskript av 13. mai s.å. vedtok man å opprette en
midlertidig sunnhetskommisjon i Kristiania, Kristiansand, Bergen og Trondheim. Kommisjonen i
Trondheim valgte ut Djupsundet på Hitra til karantenehavn og fikk bygd et isolat i Ilsvika. Det ble
imidlertid ikke bruk for verken karantenehavn eller
isolat fordi det tydeligvis ikke kom noen epidemi til
Trøndelag. Men “karantenehuset” i Ilsvika fikk stå i
nesten 40 år.12 Etter 1737 fantes det imidlertid alltid
et isolasjonshus disponibelt i de nevnte byene. Det
store fellesnordiske karantenehospitalet på Odderøya
utenfor Kristiansand er fra 1804.13
Egne militære sykehus ble bygd ut over hele
Norge etter 1780 da et kongelig reskript forskrev slike
sykehus ved flere av landets garnisoner, og at disse
skulle ha to senger per kompani. Dermed fikk vi slike
sykestuer i Kristiansand, Halden, Horten, Stavern,
Kongsvinger, Oslo og Trondheim.
Den første kirurgiske behandling på Trondhjems
Hospital skjedde i 1737, da Johan Kruse ble lagt inn
på et såkalt kurkammer i Tukthuset. Denne midlertidige ”operasjonssalen” for kirurger var opprettet i
det nye tukthuset i Trondheim i 1733.
I 1749 kan vi på en måte si at den naturvitenskapelige medisinen kom til Trondheim. Det året ble
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Norges eldste gjenværende garnisonssykehus ligger i Stavern. Sykehuset var en del av det militære anlegget, men ligger utenfor
Fredriksverns voller. Bygningen er godt bevart, til høyre sees en av de opprinnelige labankdørene i bygget.
Foto: Ragnar Kristensen.

Robertus Stephanus Henrici utnevnt til stadsfysikus.
I 1748 hadde han tatt sin doktorgrad ved Universitetet
i København med anatomi-avhandlingen Descripto
omenti anatomica.
Henrici ble medlem i Det Kongelige Norske
Videns-kabers Selskab i 1776 som første innvoterte
medlem, og han bekledde embetet som stadsfysikus til sin død i 1781. Han samarbeidet også med
Gunnerus når det gjaldt dissekrering og forskning på
medisinske planter.
Når kirurgisk behandling også var mulig i Trondhjems Hospital på slutten av 1760-tallet, skyldtes dette
at Hospitalsstiftelsen i 1765 hadde bygget et kurkammer

for slike inngrep. Byens første spesialbygde ”naturvitenskapelige” sykestue ble tatt i bruk i 1768.
Henrici var ukuelig i sin optimisme som
medisiner. Han behandlet en kreftsyk med plaster
to ganger før han forordnet operasjon av feltskjær
Klingenberg, og forsøkte til og med å helbrede en
spedalsk gutt i Trondhjems Hospital. Han gjorde også
en stor innsats på det sanitære området. Fra og med
1771 ble Trondhjems Hospitals to priveter tømt regelmessig, og det ble sørget for ventilator i kurkammeret.
Sengeklærne ble renset i badstua for å fjerne veggdyr,
og rottekrutt ble innkjøpt for å dempe rotteplagen.14
Medisin og sanitære forhold ble ført sammen til en

Karantenehospitalet på Odderøya
ved Kristiansand kom i Marinens eie
i 1856. Bygningene, reist hhv. 1801 og
1804, omkranser et krutthus/batteri
fra ca. 1700.
Foto: Riksantikvaren.
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enhet. Henrici var også en drivkraft når det gjaldt
koppevaksinasjon ved såkalt inokulasjon.15
Det har vært vanlig å hevde at utbygging av
kursykehus i Skandinavia kom etter den franske
revolusjon. I Trondheim har vi sett at dette startet
tidligere, primært takket være stadsfysikus Henrici.
1768 tok også Hospitalet i bruk en nybygd dårekiste
for sinnssyke. Dårekiste hadde eksistert i byen
på 1600-tallet, men den ble ikke gjenreist etter
bybrannen i 1681.16
Omtrent samtidig med at Hospitalet tok i bruk
spesialavdelinger for kurpasienter og sinnssyke
fikk de norske byene, som nevnt, ansvar for å stille
hus til disposisjon som lasarett for militæretaten. I
Trondheim ble det nye militære sykehuset åpnet
i en ombygd gård på Brattøra med plass til ca. 30
pasienter, langt over det som etaten hadde behov for.
Det betydde at også fattige syke fra byen ble lagt inn
der. Trondhjems borgerlige Sygehus ble det offisielle
navnet på dette nye bysykehuset, som fikk sin egen
inspeksjon i juli 1791. “Borgerlig” som beskrivelse av
sykehuset skulle tydeliggjøre at det i prinsipp var et
sykehus for byens borgerskap. “Fattigsykehuset” var
imidlertid det folkelige navnet på dette sykehuset i de
111 år som skulle gå før institusjonen ble etablert som
paviljongsykehus på Øya i 1902.
I 1777 tok Trondhjems Hospital i bruk et nybygd
frittstående hus for sinnslidende, en tømmerbygning
i halvannen etasje. Den nye dårekista hadde tre små
vinduer som kunne stenges med luker. Her var det
plass til 6–7 pasienter fordelt på fire rom med kraftige
hengelåser.17 Slike sykehus, eller tronker i betydning
fengsler, fantes nå i alle Norges byer. Pasientene i
disse tronkene kom fra alle samfunnslag. I dårskap
eksisterte ingen standsforskjell. I året 1780 hadde

institusjonen i Trondheim 8 pasienter. I perioden
1800 til 1802 ble denne dårekista bygd ut slik at den
kunne ta imot 16 lemmer.
Fra midt på 1700-tallet bidro staten økonomisk
for å få opprettet radehospitaler flere steder i Norge.
I 1779 ble det bestemt at alle radesyke i det nordafjelske stiftet skulle fraktes til Trondheim for kurbehandling. Sykdommen ble av stadsfysikus Henrici
karakterisert som ”venerisk og farlig smittsom”.18
Som en provisorisk løsning ble flere radesyke lagt inn
til kur i det militære sykehuset på Brattøra. Dette er
nok bakgrunnen for at det i august 1785 ble lagt fram
en plan om et nytt bygg for Trondhjems Hospital. De
gamle bygningene ble beskrevet som ubekvemme og
brøstfeldige. Det ble derfor foreslått “at late Hospitalet jo før jo heller av nytt oppbygge, for så stor del
av dets stående kapital, som utfordres”.19
Det var nå tanken å gjøre Hospitalet til et
“sentralsykehus” for byen Trondheim og landsdelen
Trøndelag, men ellers holde resten av stiftet utenfor.
Forslaget ble ikke realisert. På slutten av 1780-tallet
ble det vedtatt at det skulle beholde sin tidligere
struktur, men det skulle reises et eget bysykehus
på Hospitalets grunn. Her måtte det beregnes plass
til ca. 40 fattige syke. Denne planen ble heller ikke
realisert, men i 1802 ble det vedtatt å reise et nytt
sykehus på Kalvskinnet fordi man hadde fått kongelig
”løyve” til å bruke midler til dette fra Thomas Angells
Stiftelser.
I 1805 sto det nye sykehuset ferdig til bruk på
Kalvskinnet, med plass til hele 50 pasienter mens
behovet var 23. Behovsanalysen var laget av biskop
Bugge ett år etter at sykehuset var reist. Bare fattige
uten støtte fra Fattigkassa hadde krav på plass
i bysykehuset. Fire grupper i byen hadde ifølge

Bysykehuset på Kalvskinnet, reist i 1805,
med fasade mot Kongens gate.
Foto: Statsbygg Midt-Norge.
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biskopen ingen rett til sengeplass:
1) Soldatene, som hadde sitt eget sykehus på
Brattøra.
2) Byborgere som ikke var fattige og kunne betale
for pleie hjemme.
3) Lemmene i Fattighuset, som fikk pleie der.
4) Fattiglemmene utenom Fattighuset, som hadde
bidrag fra fattigkassa. Disse hadde stadsfysikus og stadskirurgen ansvaret for uten ekstra
betaling.
Den vakre empirebygningen på Kalvskinnet er
også i dag en del av bybildet i Trondheim. Vi kjenner
ikke sikkert arkitekten bak bygget, men kanskje er
huset reist etter et bygningsriss av løytnant Rosback.
Eksteriørmessig er det lite som i dag minner om
et sykehus. Bygningen kunne slik sett ha vært en
representativ bolig for borgerskapet. Beliggenheten
utenfor den egentlige bybebyggelsen i 1805 forteller
imidlertid noe mer enn eksteriøret gjør. Øst for hovedinngangen, med fasade mot Kongens gate, lå det ved
innvielsen to sykestuer med plass til henholdsvis 11
og 13 pasienter. Et eget lokumbygg (utedo) for ansatte
og oppegående pasienter var også reist mot sør. Her
var det fem priveter, som ble tømt av nattmannen,
men det kunne ta lang tid mellom hver tømming.
Det var etter kildene å dømme ikke foretatt noen
innredning av andre etasje ved åpningen i 1805.
Det fantes heller ikke noen operasjonsstue i det nye
sykehuset på tross av at institusjonen i utgangspunktet var tenkt å være en anstalt for kurable syke.
De som ikke kunne kureres, skulle i utgangspunktet utskrives og overføres til byens pleieinstitusjon for inkurable. Syke som kunne betale for
seg, skulle ifølge biskopen pleies i hjemmet og også
opereres der. Mer kompliserte operasjoner for disse
ble i tillegg anbefalt utført i Danmark. Etter 1814 tok
Rikshospitalet i Christiania over rollen som de kirurgiske institusjonene i København tidligere hadde hatt
for de kondisjonerte i Norge.
1809 oppnevnte stiftsdireksjonen i det nordafjelske bispedømmet en kommisjon for å ”undersøke
Daarekistens Tilstand”20, og 1812 forelå en innstilling
som skulle vise seg å bli et sentralt dokument i norsk
psykiatri. Her foreslo man behandling av sinnslidende pasienter direkte i tråd med de nye ideene
som ble spredt utover i Europa gjennom den franske
revolusjon. I behandlingen inngikk varme bad, god
mat, mye lys og frisk luft, samtaler, arbeidsterapi og
kunst på veggene. Forbindelsen mellom denne innstillingen og Det Kongelig Norske Videnskabers Selskab
(DKNVS) er tydelig og klar.21 Det var Jacob von der
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Lippe Parelius som ledet det omfattende kommisjons
arbeidet om psykiatrisk behandling 1809–1812. Han
var sekretær i DKNVS.
Planene om nybygg for de sinnslidene ble lagt på
is på grunn av begivenhetene i 1814, men dokumentet
fra 1812 fant vegen fra Danmark til det frie Norge og
fulgte stortingsbehandlingene helt fram til det ble
vedtatt en egen norsk sinnssykelov i 1848. Da hadde
dokumentet vært i omløp i nesten 40 år.
Mens en ventet på lovbehandling i Stortinget,
ble det i perioden 1836–1842 reist en ”pleieanstalt for
sindssvage mennesker” på Kalvskinnet. Trondhjems
Hospital reiste her en mye mer beskjeden institusjon
enn den som var planlagt 30 år tidligere. Fengselspreget ble beholdt og sykehuset fikk derfor navnet
Tronka med seg fra Hospitalsløkkan. En stor bedring
var det imidlertid at pleieanstalten nå fikk en egen
overlege, en stilling som Fredrik Bødtker bekledde
fra 1841 til 1901. Det offisielle navnet for Tronka

Over: Plantegning av Tronka i Trondheim. Arkitekt Høegh og
pastor Lammers var i perioden 1836–42 ansvarlige for utformingen av bygningen.
Tegning hentet fra Trønderske trepaléer, 1966.
Under: Tronka slik den står i dag. Det er Norges eldste
sykehus reist som ”pleiestiftelse for sindssvage”.
Foto: Leif Maliks.

var imidlertid, som nevnt, ”Pleiestiftelsen for Sindssvage”. Det betyr at dette er det første ”sinnssykehus”
som ble reist i Norge med behandling og friskmelding
som mål.22 Stortinget vedtok som nevnt en sinnssykelov i 1848, og virkningen av loven var mellom
annet at Norge fikk det framtidsrettede Gaustad Asyl,
som åpnet i 1855.

Utbygging av norske
somatiske sykehus 1814–1850
I den medisinske utvikling fram mot en naturvitenskapelig legekunst fikk stiftsstaden Trondheim stor
betydning i siste halvpart av 1700-tallet. Det Kongelige
Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) ble opprettet her
i 1760, og dette eldste norske vitenskapelige selskapet
fikk fra første stund gode forbindelseslinjer både med
de naturvitenskapelige universitetsmiljøene i England,
på kontinentet og i Sverige, hvor Uppsala var et slags
senter for naturvitenskapelig forskning i Norden.23
En annen institusjon som hadde stor betydning
på vegen mot en mer naturvitenskapelig tilnærming
til sykebehandling i Norge var Det Kongelige Fredriks
Universitet i vår nye hovedstad Christiania.
Det nye universitetet ble åpnet i 1813, men det
var først i 1818 at et eget universitetssykehus knyttet
til en norsk legeutdanning ble opprettet. Opprinnelig
var planen at medisinstudentene ved det nye universitetet skulle få sin praktiske utdanning i København,
men det ble etter dansk tradisjon opprettet et
”Rigshospitalet” i vår nye hovedstad i stedet.
Dårlig økonomi førte imidlertid til at vi i

Norge ikke fikk det klare skillet mellom kirurgi
og indremedisin som var ledende universitetspolitikk i København helt fram til 1830-tallet.24 Dårlig
økonomi hadde også negativ virkning ved at vi ikke
hadde midler til å reise et moderne bygg for det nye
nasjonale rikshospitalet.
I 1826 fikk Rikshospitalet sitt hovedsete i
militærhospitalet i Akersgata, reist 1807, to år etter at
Trondheim hadde fått nytt sykehus på Kalvskinnet.
Begge sykehusene er i sin struktur svært like og
minner om tilsvarende bygninger andre steder i
landet. Likheten mellom de to sykehusene ble ennå
større i 1826 fordi bygget i Akersgata da ble panelt og
fikk fasade i empirestil.
Det statsfinansierte Rikshospitalet i hovedstaden fikk stor betydning for hele Sykehus-Norge
etter 1814. Hovedbygget for det som ble kalt ”et
almindeligt hospital for Riget” var lite tilpasset
den kommende naturvitenskapelige tilnærmingen
innenfor medisinen, men sykerommene var litt større
enn det som var vanlig på de militære sykehusene på
den tida. Planene om nybygg for Rikshospitalet kom
imidlertid raskt. Christian Henrik Grosch ble i 1825
arkitekt for det nasjonale og statlige universitetssykehuset, og han startet straks med å tegne en fødselsstiftelse og en ny hovedbygning for Rikshospitalet. Den
nye fødselsstiftelsen ble reist i 1827, men ble først
etter ti år tatt i bruk for fødende og barselkvinner. På
grunn av pengemangel ble ikke det nye hovedbygget
mot Grubbegata ferdigstilt før i 1842.25
Fra og med 1844 lå imidlertid hele Rikshospitalet
samlet i det som raskt ble hetende empire- kvartalet

Rikshospitalet-Militærhospitalet anno 1807 slik det ble
gjenreist i 1984.
Foto: Leif Maliks.
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i Akersgata. Det nye hovedbygget fra 1842 var det
første sykehuset i Norge som var formålstegnet. Huset
ble reist på en høy mur for å unngå miasmesmitte fra
jorda og rommene hadde større takhøyde enn vanlig
for å gi god utlufting og slik hindre smittespredning.
En lang og smal midtkorridor lettet transporten fra
rom til rom.
Det forteller noe om Rikshospitalets betydning
at det nye bygget for Trondhjems Hospital – reist
etter en brann i 1842 – ble tegnet med universitetssykehuset som modell, med stor takhøyde i rommene
og en midtkorridor for syketransport. Bygget ble
oppført i mur, og kostnadene var så store at Hospitalet
fikk sterk kritikk for det som ble kalt et ”overdådig
nybygg”.26 Leprapasientene ble etter 1845 samlet i en
egen fløy mot sørøst i det nybygde hospitalet. De ble
flyttet til Reitgjerdet i 1861.
Overflytting til Reitgjerdet må forklares med at
St. Jørgens Hospital i Bergen fra 1830-tallet fikk en
nasjonal posisjon i forbindelse med lepraforskning.
Det førte til at staten etter hvert tok på seg ansvaret
for behandling av en sykdom, som mellom andre
overlege Jens Johan Hjort hevdet var helbredelig.27 I
1854 vedtok Stortinget å opprette en nasjonal stilling
som overlege ”for den spedalske Sykdom”.28
Etter 1814 fikk ikke Norge noen egen landsplan
for utbygging av somatiske sykehus slik vi kjenner det
Hovedbygget for Trondhjems Hospital, innviet 1845.
Foto: Torstein Dalemark.
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fra Danmark og Sverige. Likevel var det slik at omsorg
for syke naturlig nok ble påvirket av en medisinsk
utvikling både internasjonalt og nasjonalt.
Mens Rikshospitalet var i ferd med å fullføre
sitt nye hovedbygg, oppnevnte Trondheim kommune
i 1840 en komité for ”at afgive Betænkning og
indkomme med Forslag angaaende Trondhjems Bys
Sygehuses hensigtsmæssige Indretning og bestyrelse,
samt Fattigsygepleien i det hele her paa Stedet”29.
Forstander Liebig ble sendt både til Christiania og
København på kommunens bekostning for å sette
seg inn i sykepleien der. I 1846 var en utbygging av
sykehuset på Kalvskinnet gjennomført.30 Mellom
annet ble sykehusets åpne svalganger mot gårdsrommet gjenkledd så pasientene kunne flyttes eller
gå fra rom til rom uten å måtte ut i det fri først. Bare
bygget mot Kongens gate hadde hatt en slik lukket
gjennomgående gang tidligere.
Bysykehuset på Kalvskinnet hadde ingen
mulighet til å nå den standarden som nybygget til
Trondhjems Hospital fikk året før. Når det gjaldt
byens sykehus var det som nevnt bare snakk om
å flikke på det gamle huset fra 1805. Bysykehuset
hadde fra det ble opprettet i 1791 ligget under fattigvesenet, men denne ordningen ble endret 1843. Da
fikk bysykehuset navnet Trondhjems Communale
Sygehus. Navnet reflekterer på én måte den lovpå-

Trondhjems bysykehus.

Planskisse av første etasje før ombygging på
1840-tallet.
Tegning hentet fra Grankvist 2002.

Dagens situasjon.
Foto: Leif Maliks.

lagte, kommunale friheten knyttet opp mot formannskapsloven fra 1837, men er også en ny synliggjøring
av at sykehuset nå skulle være et tilbud for alle
innbyggerne i byen.

Et nybygd militærsykehus ble tatt i bruk på
Kalvskinnet i 1829. På 1840-tallet ble det underskrevet en avtale mellom amtet og militærvesenet
om felles drift av de to sykehusene. Pasienter fra

De militære var tidlig ute med å bygge sykehus. Militærsykehuset i Horten ble reist i 1841 i monumental empirestil, etter tegninger av
F. H. Aubert og hans etterfølger Garben. Sykehuset ble bombet av de allierte i 1945.
Tegning: Riksantikvaren.
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I 1837 opprettet Thomas Angells Stiftelse et
dampbad for pasientene ved sykehuset i Trondheim.
Bygget ble i 1847 utvidet med en andre etasje
fordi det også skulle brukes som karantenehus for
smittsomme sykdommer. Bad og isolasjon av syke
speiler legevitenskapens økte innflytelse, mellom
annet gjennom virksomheten til legeforeningene i de
største byene.
Foto: Karl-Erik Refsnæs, UBiT.

Søndre Amt ble lagt inn i Det borgerlige sykehus
mot refusjon. Denne avtalen var svært positiv for det
kommunale sykehuset.
Det er viktig å understreke at sykehusutbygginga
på 1840-tallet førte til en betydelig endring når
det gjelder sykehusets sosiale stilling. De fleste
pasientene ble nok fremdeles lagt inn på fattigkassens
og bykassens regning, men sykehuset fikk også flere
og flere pasienter som ble lagt inn for privat regning
mot å få bedre forpleining.
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Ved lov av 16. mai 1860 ble det bestemt at
alle norske byer skulle ha en sunnhetskommisjon.
Sunnhetskommisjonene fikk overmåte stor betydning
for ”sunnhetens fremme” på det hygieniske området.
Dette fikk svært stor betydning for den medisinske
utviklingen fram til århundreskiftet. Det kommer
klart til syne ved nybyggene for det kommunale
Ullevål sykehus og det statlige Rikshospitalet i
Kristiania på 1880-tallet.

Noter
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