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D

e store sentralinstitusjonene innen HVPU utgjorde ingen ensartet arkitektur, men
snarere et virvar av stilarter og løsninger. Det var den offentlige knapphetens tilfeldigheter som styrte – i en dugnadsbasert opplysningstid for institusjonstanken. Likevel ser vi en
evne til å tenke nytt de siste tiår før den store oppløsningsreformen som hjemsøkte vårt land.
Det beste av det er arkitektonisk nybrottsarbeid.

Innledning
Den norske åndssvakeomsorgen, som mot slutten av
sitt knapt hundreårige livsløp skiftet navn til Helsevernet for psykisk utviklingshemmede – HVPU
– etterlater seg tvetydige spor i norsk historie. Det
er en historie om stadig skiftende menneskesyn, som
regel som en refleks av strømninger utenlands. Det er
historien om fattig-Norge som så gjerne vil, men aldri
får til, å etterape de store forbilder ute – og da særlig de
danske med sine gigantinstitusjoners effektive sentraliseringsmønster. Det skjer ikke før Landsplanen for
åndssvakeomsorgen av 1952 settes ut i livet, den som
la opp til at Norge endelig skulle samles til ett sentralinstitusjonsrike, delt på åtte regioner med hvert sitt
sentralhjem i sin midte. Og det er en historie om
institusjonstankens vekst og fall – på rekordtid. For
bare vel 20 år etter at landsplanens intensjoner var
iverksatt rundt 1970, var HVPU-reformen en realitet
i og med den totale oppløsning av de store institusjoner fra 1. januar 1991. Ja, i prinsippet skulle ikke
noen tidligere HVPU-beboer lenger bo i institusjon,
men i sitt eget hjem, i henhold til den rettighets
baserte tankegang bak reformen.
Kan vi lese noen av disse sporene innen dette
institusjonsvesenets byggeskikk? Utgangspunktet for
mang en norsk ”åndssvakeheim” var at en tok i bruk en
bygningsmasse som var skapt for andre formål. Gamle
gårdsbruk med digre våningshus, skoleinternater,

tuberkulosesanatorier og til og med tyskerleire ble
konvertert til åndssvakehjem ned gjennom denne
omsorgens historie. På den annen side ble den store
byggesjau som ble iverksatt på 1950- og 60-tallet

De ikke dannelsesdyktige
I 1881 vedtok Stortinget Abnormskoleloven, som
stilte krav til opplæring av de som var i stand til å ta i
mot undervisning på ett eller annet vis. Hva det gikk
ut på i praksis sier beretningen fra ”Anstalten for
aandelig abnorme Børn i Kristiania” fra 1877 mye om:
Det ”lægges Vægt paa Meddelelsen af den fornødne
Kristendomskundskab og en levende Tilegnelse af
Kristendommens Sandheder”. De som ikke kunne
ta del i denne form for ”intellektuell Dannelse”, ble
betegnet som ”ikke dannelsesdyktige”. Disse fikk intet
tilbud. Den i internasjonal sammenheng progressive
loven av 1881, ble dermed en hemsko for utviklingen av en institusjonsbasert åndssvakeomsorg i
Norge, særlig fordi Kirkedepartementet motarbeidet
utbygging av en pleiehjemsomsorg under henvisning
til forpliktelsen om å bygge og drive abnormskoler.
Dermed ble omsorgen for de ikke opplæringsdyktige
overlatt til private initiativ, med de tilfeldigheter det
nødvendigvis innebar for planlegging og utbygging.1
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også preget av arkitektonisk utprøving. Det etterlot
seg institusjoner i hele spennet fra en bastant og tung
asyltradisjon til en lettere og mer spredd paviljongog småhusbebyggelse. På det mest spennende førte
det til reelle nyvinninger med en steds- og behovstilpasset arkitektur som fortsatt står seg.
Men først skal vi se på to svært ulike løsninger
som begge ble anlagt i Nord-Norge.

Et nordnorsk sjumilssteg
De tre nordligste fylkene var uten en egen sentral
anstalt – ja, uten så mye som et eneste hjem der
utviklingshemmete kunne anbringes – nesten ti
år inn i etterkrigstida. Men så kom landsplanen av
1952 og i 1954 åpnet Trastad gård i Kvæfjord sør for
Harstad sin første avdeling.
Det
var
et
skrikende
behov
for
åndssvakehjemsplasser i en landsdel som inntil da
måtte søke om å få sine psykisk utviklingshemmete
på anstalter i Sør-Norge. Så da Trastad åpnet, kom
ledelsen ved hjemmet straks under dobbelt press:
fra de foreldre i landsdelen som ikke lenger orket
eller klarte å ha sine utviklingshemmete hjemme, og
fra sentrale myndigheter som ikke la skjul på sine
forventninger om størrelsen på den nye institusjonen.
Da ”Trastads mor”, institusjonens stifter Margarethe
Wiig holdt tale ved 25-årsjubileet for hjemmet,
avslørte hun hvilket dilemma som oppsto i forbindelse
med byggeplanen: ”Vi påtok oss å bygge for 60 av de
mest pleietrengende. Departementet satte en null
bak og sa: Bygg for 600! Det lovet vi aldri. Vi svarte:
Maksimum 240! Men på grunn av de lange ventelister
og klientenes høye levealder entes vi en gang om
maksimalt 450. Så høyt kom vi heldigvis aldri…”2

Institusjonen vokste i rekordfart til vel 370
pasienter på 16 år, under en voldsom utbygging ledet
av arkitekt Else Thorp Larsen fra Narvik. Det ble reist
20 paviljonger, fordelt på 12 bygninger, hvorav fem
paviljonger åpnet bare i 1966. Og mens arkitekten
prøvde seg fram i både ukjent og ulendt terreng opp
gjennom bakkene ovenfor Borkenes, gikk debatten
fortløpende om byggenes funksjonalitet og utforming.
Da Paviljong 4, ”Oscarsheim” for lokalkjente, ble
planlagt for tungt pleietrengende pasienter, ble det
bestemt å bygge med sengeplass for 80 under samme
tak, fordelt på tre avdelinger. Bygningen virker i dag
både ugjestmild, bastant og tung, som den største og
grimmeste blant tre andre nesten like bygg. I dag vil vi
uten videre si at dette ikke er hus for folk, men det er
grunn til å peke på at dette allerede var oppe i debatten
om ”Oscarsheim” i 1960. Likevel tillot hjemmets
ledelse å bygge fire av disse kolossene der regelen
var at inntil 25 barn ble stuet sammen i hver etasje.
Først etter 1966 endret man kursen: Thorp Larsen
begynte å tegne små enheter over et større område i
det bratte landskapet. Her tegner det seg et bilde av
en arkitekt med sans for plantenking og utnytting av
terrenget, samt med et arkitektonisk uttrykk som hun
får vist til fulle gjennom det vellykkete Sosialbygget –
kombinert med funksjon som kirke – fra 1969. Etter
lang læretid – og kan hende også hjulpet av bedre
offentlige konjunkturer – ser det ut til at arkitekt Else
Thorp Larsen kom til erkjennelse av hva en spesifikk
sentralhjemsarkitektur skulle dreie seg om.
Bak Trastad-hjemmets oppbygging lå en imponerende mobilisering av den nord-norske befolknings
giverglede. Det vokste opp Trastad-foreninger i hele
landsdelen og den ene kampanje mer fantasifull enn
Trastad i Kvæfjord i Troms åpnet som
sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmete i Nord-Norge i 1954. I dag
holder Trastad samlinger, et museum
som tar for seg historien til psykisk
utviklingshemmete, til i de gamle
institusjonsbygningene.
Foto: To-Foto AS, Bjørn Rasch-Tellefsen.
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den andre ble lansert. ”En liter melk fra hver ku”, lød
en parole. ”En skrei fra hver lofotkar”, lød en annen.3
Og en tredje gikk landsdelen rundt, men som jeg fant i
Sør-Varanger Avis i Kirkenes, datert 23. februar 1952
– altså under opptakten til byggestart ved Trastad.
Under tittelen ”En neve ull av hver sau – innsamling
til åndssvake barn” oppfordret Hålogaland bispe
dømmeråds arbeidsutvalg til aksjon: ”Dere kan levere
inn ullen til soknepresten eller stedets aksjonsleder,
eller også sende den direkte til Bertnes Uldvarefabrikk.” Denne fabrikken nær Bodø skulle lage tepper
”til de åndssvake barn som skal inn på Trastad i
Kvæfjord”.
Det er i sannhet et sjumilssteg fra denne
tilstanden av landsdelsdugnad og bygging av tunge
avdelingsbygg og fram til utbygging av de desentraliserte småhjem som ble standard i Finnmark fra
første halvdel av 1970-tallet.

Plus-huset, fleksibelt og
desentralisert
I tid dreide dette spranget seg kun om et drøyt tiår, men
i utvikling snakker vi om en arkitektonisk generasjon.
Jeg tenker på det såkalte Plus-huset fra midten av
1970-tallet, godt uttenkt og tegnet av arkitekt Einar
Vaardal-Lunde i Bergen. Det ble oppført en håndfull
av disse familie- og daghjemmene i Finnmark.

Ofte kan en modell av en bygning gi et feilaktig
inntrykk av hvordan et hus faktisk tar seg ut i den
virkelige verden – ikke minst når tidas tann har
tygd og gnavd på bygget noen tiår. Desto større
var min tilfredshet over å møte Plus-huset i delikat
og nyoppusset stand – dertil i nesten opprinnelig
fasong. Bare minimale forandringer er gjort av SørVaranger kommunes tjeneste for funksjonshemmete
som nå driver hjemmet. Jeg ble i 2007 vist rundt av
seksjonssjef Jorunn Sandhell, som tidligere var pleiemedhjelper ved hjemmet. Hun har direkte erfaring
med hvordan huset fungerte – og fungerer: ”Selv om
det var en institusjon, skulle den være uten institusjonspreg. Det var slik jeg oppfattet arkitektens klare
hensikt. Det var mange kriker og kroker med utgangspunkt i en tankegang om at beboerne skulle føle seg
hjemme, finne sine egne små rom hvor de kunne
trekke seg tilbake fra fellesskapet. Selv om vi var
færre på jobb rundt hver beboer den gang jeg begynte
her for tjue år siden enn vi er per bruker i dag, så var
det alltid noen rundt dem. Og i tillegg hadde vi egen
minibuss og egen båt, velferdsgoder som falt bort
da kommunen overtok etter HVPU-reformen. Disse
godene var også en del av den helhetlige tenkning
som lå bak den planen arkitekten hadde for dette
huset,” sier Sandhell.
Vaardal-Lundes beskrivelser om disse byggenes
idéhistorie er et interessant bidrag til å forstå

Plus-huset i Kirkenes fotografert en desemberdag 2007. Anlegget, tegnet av Einar Vaardal-Lunde, er fortsatt i bruk som
avlastningshjem for barn og unge med ulike handikapp.
Foto: Halvor Fjermeros.
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hvordan desentraliseringstanken utviklet seg innen
norsk omsorg for det som da gikk under merkelappen åndssvake. Desentralisering og oppdeling i
små enheter sprang nemlig ut av selve sentraliserings
epokens gullalder. ”Da overlege Chr. Lohne Knudsen
i 1964 lanserte planen sin for små hjem i Nord-Norge,
gikk jeg inn for tanken med glede og påtok meg å
utrede saken.”
Vaardal-Lunde la vekt på at de små hjemmene
skulle gi beboerne opplevelsen av intimitet og
tilhørighet og at den korsformede hustypen var svært
fleksibel i og med at den hadde flyttbare vegger og
dermed ulike kombinasjonsmuligheter. Som far til en
psykisk utviklingshemmet datter var arkitekten også
svært opptatt av hvordan omsorgen hadde utviklet
seg etter HVPU-reformen. I og med at oppløsning av
institusjonene også betød oppløsning av deres sosiale
fellesskap, mente han at norske myndigheter hadde
kastet ut barnet med badevannet: ”Alt det gode som
tross alt var utviklet innenfor institusjonene ble
forlatt i en håndvending. Det var en feil linje og i dag
ser vi resultatet. Våre psykisk utviklingshemmete
blir overlatt til ensomhet og isolasjon. Og dessuten
ser vi en økende gjennomtrekk av personale med
lavere kvalifikasjonsnivå. Dagens boform har ikke
nok å tilby fagfolk”, sa den observante og nå avdøde
arkitekten i et intervju i 2000.4

Tilstandsrapport anno 1945
For å forstå hvilke enorme utfordringer utbyggerne
av en landsdekkende åndssvakeomsorg sto overfor da
dette endelig ble vedtatt av Stortinget i 1952, må en
fatte hvilken bunnløs offentlig fattigdom som preget
denne sektoren i det foregående halve århundret.
Mens dansk og svensk omsorg hadde en kapasitet på
3–4000 pasientplasser hver allerede på 1920-tallet,
hadde Norge bare to små institusjoner. Emma Hjorths
Hjem på Tokerud i Bærum og Klæbu Pleiehjem sør
for Trondheim hadde til sammen rundt 300 plasser
på samme tidspunkt. Norge opplevde gjennom hele
mellomkrigstida ”den store søndagsstillheten” innen
sektoren. Ingenting skjedde, bortsett fra bygging
av et par nye avdelinger ved Tokerudhjemmet på
1930-tallet, den ene til alt overmål et krisetiltak for å
håndtere tuberkulosen som gikk som en farsott over
åndssvakehjemmene.
Den grunnleggende forklaring på foruroligende høye dødstall og generelt dårlig helsetilstand
var de bygningsmessige forhold. I en reportasje i
billedbladet Aktuell i 1947 beskrives tilstanden uten
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omsvøp: ”Tokerud er en skamplett på et land som
roser seg av å være litt av et sosialt foregangsland.
Det er den bitre, sviende, uhyggelige sannhet.” Det
er 30 senger i et rom på litt over 100 kvadratmeter
på Pikeavdelingen, ”og dette rommet er slett ikke det
som er mest overfylt! I den samme avdelingen fins
det ett bad til 93 mennesker.(…) En sånn luksus som
innlagt vann fins ikke i de fleste rommene (…) I taket
henger de nakne lyspærene og dingler i ledningene
sine. Ikke en skjerm noen steder (…) I barneavdelingen fant jeg to småunger, tre-fire år gamle, med
tuberkulose, puttet inn i et ørlite kott. Et annet sted
lå en gammel kone for seg selv nede i et kjellerrom
med kalde steinvegger og steingolv.” Konklusjonen
er at ”forøvrig er storparten av rommene slik at de
trosser enhver beskrivelse. Det fins snaut et golv som
er malt på Tokerud, og mange steder er de så morkne
at en kan være redd for å ramle tvers igjennom dem.
Veggene ser ikke ut til å ha vært malt på en menneske
alder (…) Dobbeltvinduer fins nesten ikke. Verre er
det at det ikke en gang er vindushasper alle steder,
slik at det er uråd å få vinduene igjen”.
Ikke rart at det florerte med sykdom og epidemier.
Ole B. Munch, overlege på Emma Hjorts Hjem,
erindret at det døde 14 pasienter, ”mest av tuberkulose” i hans første driftsår, 1946–47. Det meste av
bygningsmassen var kondemnabel, men det fantes
ingen offentlige midler til å ta fatt på den gjenreisning
som her var påkrevd. Først ved den såkalte Betalingsloven av 1949 påtok staten seg å betale for å dekke
driftskostnader for hjem ”som mottar åndssvake til
pleie, vern og opplæring”. Men det var stadig ikke et
offentlig ansvar å besørge utbygging av omsorgen.
Det var en manko på rundt 5000 institusjonsplasser
da 1940-tallet ebbet ut. For å løse oppgaven måtte
private, veldedige og ideelle interesserte gå sammen
med det offentlige i noe som skulle bli moderne
norsk histories største og mest enestående byggedugnad. Der begynner det en – med et litt høytidelig
begrep – kan kalle den norske åndssvakeomsorgens
arkitekturhistorie. Inntil da hadde alt vært i tilfeldighetenes vold.

Tyskerleir, tuberkulosehjem
og tung asyltradisjon
Tilfeldighetene sluttet ikke å sette sitt preg på den
store utbyggingsoffensiven som fulgte med Landsplanen av 1952, men de spilte en mindre rolle enn
tidligere. Fortsatt gjaldt det i noen grad å ta i bruk
eksisterende bygningsmasse som kunne brukes

Solbø utenfor Holmestrand. Opprinnelig var dette en tysk militærleir. Bildet t.v. er et luftfoto antakelig tatt rett etter andre
verdenskrig. I tiden mellom krigen var slutt og og åndssvakeomsorgen ble bruker av anlegget, var det Røde Kors-leir for jødiske barn
som fikk omsorg og skole. Bildet t.h. er fra offisersmessa ”Casino”, en staselig tømmerbygning med ”germansk preg”.
Begge foto: Leif Anker (bildet t.v. etter eldre foto).

til sentralhjem. To tyskerleire ble tatt i bruk i den
desperate jakt på nye sentralinstitusjoner rett etter
krigen. Bakkebø utenfor Egersund var den første
– åpnet i 1948 – og et par år seinere åpnet Solbø
utenfor Holmestrand. Det sier seg selv at de rammer

som var gitt i slike tilfelle ikke ga rom for en plan
og utforming som kan likestilles med utbygging
på jomfruelig grunn. Men både Bakkebø og Solbø
undergikk en langsiktig renovering og framsto som
helt andre institusjoner noen tiår seinere, både når

Landeskogen sanatorium i Bygland, Setesdal, fotografert 1927. Anlegget ligger i lia på østsida av Byglandsfjorden og ble tatt i bruk i
1917. Arkitekt var Statens bygningsinspektorat. Etter at de psykisk utviklingshemmete flyttet ut, har også Landeskogen blant annet
vært brukt som flyktningemottak.
Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum.
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det gjaldt plan og arkitektonisk uttrykk, selv om de
alltid bar med seg tyskerleirens fødselsmerker. Det
mest eiendommelige uttrykk for det siste er at det
eneste opprinnelige bygget som står igjen på Solbø er
den gamle offisersmessa ”Casino”, et navn som peker
i retning av det forlystelseshus det var i leiren. Bygget
er reist i solid tømmer med en storslagent inngangsparti hvor bare dragehodene mangler for å gi det rette
”germanske” preg.
En annen type konvertering som satte sitt preg
på HVPU var de gamle sanatoriene. To tidligere tuberkuloseinstitusjoner ble omgjort til åndssvakehjem,
Vensmoen i Saltdal og Landeskogen i Setesdal som
begge åpnet tidlig på 1960-tallet. Disse byggene
utstråler en helsepolitisk autoritet som er typisk for
den asyl- og sykehustradisjonen de sprang ut fra.
Vensmoen og Landeskogen er arkitektoniske kusiner.
Sistnevnte ble bygd før og under 1. verdenskrig og
da det åpnet i 1916 hadde det plass for 132 tuberkuløse. Landeskogen bærer sitt navn med rette der
det både ligger langt på landet, ti lange mil nord for
Kristiansand, og dypt inne i skogen. I bygdeboka fra
rett før siste krig heter det om bygget: ”Fagert og
storfelt, mest som eit slott å sjå til…”.5 Bygget ligger
på en høyde over dalen med tre etasjer pluss full
kjellerhøyde i front, symmetrisk med fløyer bakover

som danner et innebygd halvatrium på baksida og
med et framskutt midtparti på fasaden framme som
forsterker ”slottspreget”.
Men det kostet å bygge så storslått, byggesummen inkludert inventar var tett på 700.000
kroner, en enorm pris den gang. Til sammenlikning
var det nesten 14 ganger så mye som Stortinget
bevilget to år tidligere da Klæbu ble etablert som
pleiehjem for åndssvake i 1917. Det sier det meste om
hvilke prioriteringer de sentrale myndigheter gjorde:
Kampen mot tuberkulosen var et samfunnsansvar,
mens de utviklingshemmetes skjebne i all hovedsak
ble overlatt til de pårørende de påfølgende 30-40 år.
Her ligger nok også en av forklaringene på hvorfor
vi aldri fikk en åndssvakehjemsarkitektur med det
asylpreg som tradisjonen fra sanatoriene og sinnsykehusene skulle tilsi. Vi hadde jo flust av slike forbilder
i vårt hjemlige helsevesen, og vi hadde tunge føringer
fra den kontinentale byggeskikken for åndssvake
anstalter. Danmark var i så måte et foregangsland som
så tidlig som ca. 1900 hadde bygd opp gigantinstitusjonen De kellerske anstalter i Brejning. Den nådde
etter hvert en kapasitet på henimot 2.000 pasienter.
Et nettverk av danske institusjoner tok nærmest
sikte på å internere alle utviklingshemmete, sterkt
inspirert av rasehygieniske strømninger som fikk

Vestlandsheimen ved Bergen. Anlegget har utsikt mot Osterøy over fjorden. Etter at virksomheten som sentralinstitusjon ble
avsluttet har lokalene vært benyttet til andre formål – først asylmottak og fra 2006 av Kriminalomsorgen region vest som Bjørgvin
fengsel.
Foto: Vigdis Hareide, Bjørgvin fengsel.
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fotfeste fra omkring forrige århundreskifte. Typisk
var de danske ”ø-anstalter” for lettere åndssvake, en
for hvert kjønn, som ble etablert rundt 1. verdenskrig
for å skjerme samfunnet fra disse ”farlige” individer.
Forskyvning i tidspunktet mellom den danske
og den norske storoffensiven for en landsomfattende
omsorg, kan forklare noen av de veivalg som skapte
så store skiller mellom de to lands sentralhjemsbyggeri. Men det må føyes til at også Sveriges og
Danmarks veier tidlig skiltes, tross sammenfall i tid,
noe som først og fremst skyldtes at svenskene valgte
en desentralisert modell for utbygging. Det ga seg
fort utslag i ulike måter å bygge på, noe jeg tror er en
vel så viktig forklaring på hvorfor den desentraliserte
norske skikken med noen få unntak utviklet en ”lett”
utbyggingsmodell, målt både mot den kontinentale
tradisjon og mot øvrige deler av norsk helsevesen.
Kun ved én sentralinstitusjon fikk sykehus
tradisjonen virkelig gjennomslag: på Vestlandsheimen
nord for Bergen. Det tok ti år fra grunnen ble ervervet
til anlegget sto ferdig i 1963, og bakenfor lå en årrekke
med strid omkring valg av planer og arkitektoniske
løsninger. Byggekomiteens leder, fylkeslege Knut
Engedal, var sterkt orientert mot psykiatrien. Hans
forbilde var antakelig Valen sykehus, hevder en
av hans opponenter fra den gang, Gunnar Brekke.
Brekke var bestyrer fra 1953 og flere tiår framover på
Furuly åndssvakehjem på Askøy. Han fortalte at da
det første utkastet til utbygging av Vestlandsheimen
ble lagt fram i 1956, møtte det voldsom motstand.
Det var særlig fra SOR – samarbeidsorganet mellom
de frivillige og de statlige interesser for utbygging av
omsorgen – at skepsisen var stor. To vidt forskjellige
tenkemåter om sentralhjemsutbygging sto opp mot
hverandre.6
Alternativet til den sterile og enstonige Vestlandsheimen-modellen var løsninger med småpaviljonger som da var i ferd med å få gjennomslag. Slike
modeller ble valgt på Østerbo utenfor Halden og
Fossnes i Vestfold, begge åpnet i 1958–59, for øvrig
under konsultativ ledelse av Ole B. Munch. Munch
var selv en eksponent for den endring i mentalitet
som skjedde det foregående tiår. For i 1948 avga en
komité ledet av Munch en innstilling om å ”førebu
planlegging av sentralanstalt for åndssvake”, og da var
det en anstalt på 800–1000 plasser som var gangbar
helsepolitisk mynt. Under diskusjonene i komiteen
hadde enda høyere tall vært nevnt, før maksimumsgrensen for antall beboere på sentralinstitusjonene
gradvis ble jekket nedover. Men en ting er institusjonens størrelse, en annen sak hvordan den bygges.

Særlig det siste kom til å bli den viktigste diskusjonen
blant arkitekter og planleggere på 1950- og 60-tallet.

Lys, luft, glass – men stadig
dårlig plass
I dag ville vi kanskje sagt at overlege Munch var en
mann med visjoner. I 1946, da han tiltrådte som
statens overlege for åndssvakeomsorgen og ble
utnevnt til leder for ”førebuingskomiteen”, er det
mulig at enkelte byråkrater visket seg imellom at
mannen i alle fall ikke hadde beina på bakken. Riktig
nok var det enighet om at det trengtes et krafttak
innen denne omsorgen, men hvordan dette skulle
løses var et helt annet spørsmål. Og der var det
kanskje én arkitekt som fikk større innflytelse på
omsorgens fysiske utforming enn noen annen, nemlig
P.A.M. Mellbye.
Mellbys debut som ”åndssvakehjemsarkitekt” var
i 1949, da han fikk i oppdrag å utarbeide en arealplan
for Emma Hjorths Hjem på Tokerud i Bærum. Det
var tider for den store nytenking og for de unge menn
med nye ideer fra det store kontinentet. Mellbye var
mannen som kunne oppfylle disse forventningene.
Han var født i 1918 og nyutdannet arkitekt fra NTH i
1946. Fram til 1950 arbeidet han som ”læregutt” hos
en av de mest markante funksjonalistiske arkitektene
i Norge, Arne Korsmo, som til og med tok unge
Mellbye med seg til Paris, der funksjonalismens
ideer kanskje hadde fått aller størst gjennomslag,
ikke minst takket være den sveitsiske arkitekten Le
Corbusier. Ja, Mellbye og hans ledestjerne Korsmo
møtte selveste ”Corbussen” i Paris.
Men Mellbye forberedte seg også mer konkret på
de nye utfordringene han sto overfor da han fikk sine
første institusjonsoppdrag av Statens overlege for
åndssvakeomsorgen, Ole B. Munch: “Munch var en
meget inspirerende oppdragsgiver. Vi dro til Jylland
og så hvordan danskene hadde løst problemene ved
å bygge kaserner, digre blokker. Vi ville noe annet,
vi ville bruke by-ideen og naturen i det fine kulturlandskapet som gårdsbrukene ute på Emma Hjorths
Hjem ga mulighet til,” sa Mellbye i et intervju.7
Etter samme tankegang tegnet han ”Daghjem for
åndssvake barn” på Nordre Åsen i Oslo. I 1950 sto
dette modernistiske bygget ferdig, fint plassert der det
kneiser på bakketoppen i kulturlandskapet opp mot
Grefsen stasjon. Bygget hadde det Mellbye beskriver
som shed-tak, med evne til å få inn lav vintersol og
dermed fange inn maksimalt med lys i den mørkeste
årstid. Daghjemmet vakte i sin tid så stor oppsikt at
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Nordre Åsen i Oslo. Anlegget er tegnet av P.A.M. Mellbye og reist som daghjem for åndssvake barn i 1950. Det var et etter tiden
meget moderne bygg, lyst, lett og med utsikt.
Tegning utlånt fra Mellbye Akitekter AS.

det var representert på en internasjonal utstilling i
Sao Paolo.
“Vi ville ha bygg som var renslige i sin virkning.
Tanken var å gi dem et delikat inntrykk som skulle
smitte over på de som bodde der. Munch hadde stor
sans for at byggene skulle ha en suveren beliggenhet
i forhold til sol og utsyn. Vi brukte lys, luft og glass
– og med flate tak som ga mulighet for lys ovenfra.
Det var et prinsipp vi benyttet for å finne fram til et
lett og ubekymret uttrykk.”
Dette prinsippet ble til fulle utnyttet da de store
Emma Hjorth-avdelingene for det tyngste mannlige
og kvinnelige klientellet ble bygd på 1960-tallet.
Mannsavdelingene, kalt 80-mann, var fire i tallet og
utgjorde et kompleks som lå som en trappeformasjon
ned langs åsen mot Sandvikselva. Flott plassering
i landskapet, samt lys, luft og takvinduer var også
arkitektens mål for det nye kvinnekomplekset, 60-K
på folkemunne, som sto ferdig så seint som i 1970.
Men begge byggene framsto ganske raskt som det de
først og fremst var ment å være: oppbevaringsanstalter
for alt for mange pasienter med tunge handikapp.
Når en entret dørstokken i den tunge ståldøra
inn til oppholdsrommet, var det god gammeldags
“åndssvakelukt” som ønsket velkommen.
Og det skyldtes ikke først og fremst de arktitektoniske løsninger og uttrykk, men heller ramme
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betingelser og størrelse. For andre avdelinger Mellbye
tegnet omtrent på samme tid, eksempelvis for autister
og barn og unge utviklingshemmete, ga et helt annet
inntrykk av moderne trivsel og ”hjemmekos” enn det
som var tilfelle med gigantavdelingene for voksne.
Det var da også diskusjoner om størrelse og
pasienttetthet som kom til å prege de fleste utbyggingssaker på alle norske sentralinstitusjoner fra
begynnelsen av 1960-åra og til et stykke inn på 1970tallet da veksten var størst på landsbasis. Ett av
argumentene for å bygge smått var en undersøkelse
som var gjort av arkitekt Odd Brochmann i forbindelse med utbygging av Klæbu pleiehjem på sekstitallet. Den viste at det ikke var spesielt økonomisk
lønnsomt å bygge to etasjer eller mer for å øke utnyttingsgraden. Dette var sikkert ett blant mange ulike
argumenter for å tenke annerledes om boliger for
psykisk utviklingshemmete. Et helt annet utgangspunkt for en alternativ institusjonsløsning fantes i de
hjemmene som var inspirert av den antroposofiske
Camphill-bevegelsen – der Vidaråsen fra 1966
nærmest framsto som en “anti-institusjon” med sin
landsby-modell. Det viktigst var nok en grunnleggende endring i menneskesyn som gjorde sitt inntog
på denne tida, blant annet symbolisert ved Jerusalemserklæringen av 1968 som stadfestet menneskerettslige krav for de psykisk utviklingshemmete.

Emma Hjorths Hjem avbildet 1964.
institusjonen åpnet som et ”pleie- og
arbeidshjem for aandssvake” i 1898, og
lå fra 1903 på den store eiendommen
Tokerud i Bærum. Anlegget ble utvidet
flere ganger, og fremst i bildet ser vi
P.A.M. Mellbyes terrassebygg ”80-mann”
fra 1964.
Foto: Utlånt av Bærum bibliotek,
Bærumssamlingen.

Og da er vi tilbake til en kjenning fra tidligere i denne
artikkelen, den fremste talsmann for ”smått er godt”linja, bergensarkitekten Einar Vaardal-Lunde. Hans
påstand om at HVPU-reformen var feil fordi den også
oppløste de kollektivene som mange av de utviklingshemmete nøt godt av, er et naturlig sted å starte med
en liten konklusjon på denne rundreisen i norsk
sentralinstitusjonsarkitektur. For hvis det er slik at
hus skaper folk, så må det også være slik at arkitekter
og planleggere legger til rette for de menneskelige
fellesskap vi ønsker å hjelpe fram. Tankevekkende
var det derfor å møte denne diskusjonen blant
ansatte i tjenesten for funksjonshemmete i SørVaranger kommune, så å si under arkitekt VaardalLundes tak over det korsformete Plus-huset. For etter
HVPU-reformens iverksettelse først på nittitallet,

bygde kommunen blant annet tre boliger i samme
rekke i Bjørnevatn. Her ble det praktisert individuell
bespisning der beboerne i tur og orden fikk hjelp til
å lage middag. Men så vant den praktiske og sosiale
fornuft fram igjen etter noen år. Beboerne ville heller
ha selskap til middag, og hjelperen kunne lage én rett
i stedet for tre.
Denne erkjennelsen om fellesskapets verdi
resulterte i at seks foreldre/foreldrepar tok initiativ
til å diskutere nye boformer. De var helt klare på at
de vil ha en felles løsning og foreslo seks leiligheter
under samme tak, med fellesrom i husets midte.
Dette komplekset skulle etter planen hatt byggestart
i 2008. Men så kom den kommunale og byråkratiske
komplekse virkeligheten og stakk den ene kjeppen
etter den andre i hjulet på prosjektet. Først viste

Vidaråsen Landsby er Norges første
Camphillandsby og ligger naturskjønt til i
Andebu,Vestfold. På bildet er Ita Wegman
Hus avbildet fra nordvest.
Foto: Will Browne, Vidaråsen Landsby.
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Planskisse av omsorgsboliger for unge, Kirkenes, slik det var planlagt. Anlegget var tenkt å bestå av seks leiligheter, fellesarealer og
plass til personale. Prosjektet er tegnet av Karen Romslo/Arkitektkontoret Kvadrat, men ble ikke realisert. Men også den nye planen
er basert på en løsning med seks atskilte leiligheter med tilgang på fellesarealer i sin midte.
Tegning utlånt fra Sør-Varanger kommune.

det seg at kommunen hadde tildelt ei tomt til dette
formålet som allerede var opptatt. Dermed måtte
man finne ny tomt, gammel tegning ble forkastet
og ny arkitekt ble engasjert. Både forskriftenes og
de aktuelle beboeres krav til fellesarealenes kvalitet
gjorde at prosjektet økte i omfang – og ikke minst
i pris. Husbankens lånetilskudd ble dermed tema
og likedan fordelingen av utgifter mellom beboere
og kommune. Disse viderverdighetene har gjort
at boligkomplekset sliter med å komme ut av siste
sving. Hvorvidt det vil nå oppløpssida avhenger av
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både lokale og sentrale myndigheter. Uansett hva
som blir sluttresultatet illustrerer dette eksemplet
fra Sør-Varanger hvor krevende det er å få realisert
nye fellesskapsløsninger, tross både brukernes vilje
og arkitektens plangrep. I en viss forstand kan en
dermed konkludere med at alt er ved det gamle, nær
hundre år etter at staten i 1914 overtok ansvaret for
driften av landets første sentralinstitusjon, Emma
Hjorths Hjem.
Det skal som kjent ikke være enkelt.

Noter
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