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L

andets sykehusarkitektur etter 1830 speiler på de fleste måter samfunnsutviklingen i
tidsrommet. Mens man for 150–200 år siden skulle ha ualminnelig god helse for å komme
godt fra et sykehusopphold, gir dagens sykehus behandling som bare for noen tiår syntes som
en uoppnåelig utopi.

Omfanget av sykehusbyggeriet er dels betinget av
sosiale og samfunnsmessige behov, dels av økonomi
og dels av politisk bestemte rammer. Disse generelle
helsehistoriske vilkårene er beskrevet annet sted i
denne boka. I det følgende er det byggeriet og utviklingen av den somatiske sykehusarkitekturen fra
omkring 1830 til 2000 som vil bli skissert. Hovedvekten vil bli lagt på perioden fra omkring 1870 til
1980. En slik vektlegging samsvarer grovt sett tiden
fra bakteriologiens gjennombrudd og fram til avslutningen av den store sykehusutbygging i årene før og
etter sykehusloven av 1969. Sett under ett gjenspeiler
dette hovedtyngden av somatiske sykehusbygg
og anlegg som inngår i landsverneplanen for
spesialisthelsetjenesten.
Helseutgiftene har vokst fra en ytterst beskjeden
andel av statens kostnader omkring 1800 til drøyt 20
% av de offentlige utgiftene. Dette var i underkant av
10 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i 2002,
nesten 150 milliarder kroner. Over 80 prosent av
dette er dekket av offentlige midler. Sykehustjenester
utgjør i underkant av 40 prosent av de samlede
helseutgiftene.
Byggevirksomheten utgjør en mindre, men svært
synlig del av de samlete helseutgiftene. De medisinske
endringene har medført en stadig mer avansert spesialisering som igjen har ført til en sterkere spesialisering av arkitekturen. Teknologiske endringer har
hatt følger både for den medisinske utviklingen, og

for byggteknikk og arkitektur som materialbruk,
funksjoner, bygningstyper og formspråk.
Arkitektonisk har byggeriet ytre trekk som
er formet mer eller mindre i takt med skiftende
tiders vekslende stilretninger og idealer. Mens de
fleste sykehus her i landet tidlig på 1800-tallet til
forveksling kunne likne en bygård, villa, eller et nær
sagt hvilket som helst større eller mindre bygg, likner
de i dag ikke noe annet. Situasjonsplaner, størrelse
og volumer røper sykehuset.

Sykehus før 1860
Noen steder, som på Faret i Skien og Sykehuset
Telemark, kan denne utviklingen ses med ett blikk
med de ulike epokers bygninger og spesialisering
i institusjonstyper. Sykehuset på Faret kom under
tak omkring 1830. Beliggenheten er fremdeles tilsynelatende idyllisk, omgitt av store løvtrær og plener
i et parklandskap ned mot Skienselva. Den gamle
hovedbygningen huser i dag kontorer og møterom
for Sykehuset Telemark, psykiatrisk avdeling. Den
opprinnelige lystgården som ble kjøpt inn og påbygd
til sykehus, har i snart 180 år vært gjenstand for
vekslende bruk i takt med endringene i landets helsevesen. Her ligger radesykehuset som ble til vanlig
sykehus, og som etter hvert ble delt i to med det
somatiske sykehuset på en side av veien, det psykiatriske på den andre.
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Utsnitt av Lars Schweders
akvarell av flommen i august
1822. Bygningene på Faret ved
Skien sees midt på bildet.
Bilde: Telemark Museum BM 747.

Historikerne Anne Kveim Lie og Ole Georg
Moseng ser etableringen av radesykehusene på slutten
av 1700-tallet som et avgjørende skille i norsk helsehistorie. For første gang ble det etablert institusjoner
i Norge med sikte på behandling av syke, og ikke bare
pleie av uhelbredelige, ”incurable”. Radesyken gikk
som farsott i Sør-Norge fra midten av 1700-tallet
før den forsvant igjen omkring 1850. Den rammet
stort sett arbeidsfolk og fattigfolk. Trolig var det en
ikke-venerisk syfilis-liknende hudsykdom.1 En rekke
radesykehus ble etablert i Sør-Norge i årene etter 1750
og flere av disse la grunnlag for varige institusjoner,
som i Stavanger, Sanderud sykehus på Hamar, og
Bratsberg amts sykehus etablert i Porsgrunn i 1776
(flyttet til Faret i 1830). Sammenliknet med de store
sykehusene i Europa var dette små og enkle trehus.
De var stort sett formålsbygd som sykehus, men
lignet til forveksling annen bebyggelse.
Forskjellen var stor til tvillingrikenes fremste
sykehus, Det kongelige Frederiks Hospital i
København, i dag kunstindustrimuseum. Sykehuset
sto ferdig i 1757 forkledd som et bypalé i byens
fornemste strøk. Frederiks Hospital var bygd etter
mønster av de store europeiske sykehusene. Det var
det verken ambisjon, mulighet eller grunnlag for
i Norge. Mindre skilte på behandlingen og boforholdene. Sykehus var for dem som ikke hadde muligheter til å bli behandlet hjemme, dvs. folk med lav
og ingen inntekt, fattigfolk. Sengesalene kunne være
store og var belegget stort måtte pasientene dele seng.
Ansatte og innlagte sov under samme tak. Gangkoner
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og annet tyende sov på sovesaler eller loft, medicus
og annen øvrighet i egne leiligheter eller boliger. Slik
var det i København og slik var det i Skien. Bolig etter
rang og stand i og på sykehuset var vanlig til etter
annen verdenskrig her i landet, og bygging av personalboliger var en selvfølgelig del av sykehusplanleggingen til omkring 1980.
Frederiks hospital var landets første rikshospital
og universitetssykehus. Det var ved dette sykehuset
og ved Københavns universitet tvillingrikenes leger
ble utdannet. Det neste statlige hospitalet for riket
ble bygd i 1820-årene, denne gang i Christiania. For
å kunne utdanne medisinere ved det nyopprettete
universitetet i hovedstaden trengtes det også et
sykehus til å undervise i.2
Da det norske Rikshospitalet åpnet i 1826 var det
et beskjedent anlegg etter samtidens internasjonale
målestokk. De monumentale murbygningene i empire
var tegnet av arkitekt Chr. Grosch. Som sykehus var
anlegget preget av en noe tilfeldig opprinnelse med
eksisterende militærhospital på en uregelmessig og
liten tomt. Her er lite spor av europeisk sykehusarkitektur. Det er ikke et samlet anlegg, symmetrisk
ordnet med kjønnene på hver side av en hovedakse
og med klassifiserte og graderte avdelinger innover i
anlegget. Hovedbygningen, som sto ferdig i 1842 etter
16 års byggetid, hadde sengerom på hver side av en
lang midtkorridor, med ventilasjon fra vinduer over
dørene til hvert rom. Grosch tegnet også de første
formålsbygde kommunale sykehusene i Christiania,
Krohgstøttens sykehus og fattighus (1859) og det ofte

Militærhospitalet og Fødselsstiftelsen
sett fra oversiden av det som i dag er
krysset Akersgata-Teatergata. Bildet er
tatt omkring 1870, før Rikshospitalet
flyttet til Pilestredet i 1883. I bakgrunnen
skimtes hovedbygget mot Grubbegata
og tårnet til domkirken.
Fotograf ukjent. Oslo Museum.

oversette fattigsykehuset på Prinds Christian Augusts
Minde (1840) som ble tatt i bruk som byens første
sinnssykeasyl i 1850. I likhet med hovedbygningen
på det første Rikshospitalet er dette en énfløyet
bygning i to etasjer over høy sokkel. Men formålet
som fattigsykehus gjenspeiler seg i de enkle fasadene
som er slemmete – ikke pussete – og uten ornamenter
eller utsmykning. Bare hovedfasadens midtakse er
markert med en klassiserende gavloppbygg. Groschs
sykehusbygg representerte noe grunnleggende nytt i
norsk sammenheng: En representativ monumental
sykehusarkitektur i mur.
Groschs sykehus ser ikke ut til å ha hatt særskilt
arkitektonisk innflytelse på samtidens øvrige sykehusbygging i Norge. Den besto av en panelarkitektur som
for en stor del var formålsbygd, men med løsninger
som ser ut til å ha vært diktert av lokale forhold og
tradisjoner. Faret er kanskje det anlegget som formalt
og funksjonelt har flest berøringspunkter med det
tidlige 1800-tallets sykehusanlegg ute. Formalt med
symmetrisk fløydelt, tilnærmet H-formet grunnplan
og med frittliggende volum på sentralaksen,
funksjonelt ved at bygningsvolumene rommet ulike
funksjoner, og delt med manns og kvinneavdelinger
på hver side av midtaksen. Det medisinske fakultet
ved Universitetet hadde klare oppfatninger om
planløsningen i anlegget og denne ser ut til å ha blitt
tillempet.3 Likheten med samtidens store europeiske
sykehus skyldes nok mer tidens allmenne arkitekturidealer og løsninger tilpasset situasjonen på stedet,
enn direkte bruk av utenlandske forbilder. Faret er
slik sett typisk for mange av de tidlige sykehusene
i Norge: et resultat av ombygging og påbygging av
eksisterende bygninger som opprinnelig ble reist for
andre formål. Faret var verken det første eller det

siste. Det er en linje i det offentlige institusjonsbyggeriet som kan følges til denne dag.

Internasjonal orientering
Det var først med etablering av det statlige Gaustad
sinnssykeasyl i 1855 at det ble reist et anlegg helt på
høyden med internasjonal institusjonsarkitektur.
Om lag samtidig ble også reist statlige leprasykehus.
Etter sterkt påtrykk fra medisinsk hold tok staten
ansvar i forhold til leprabekjempelsen. Fra før eksisterte det to stiftelser for spedalske, Reknes ved Molde
og St. Jørgens hospital i Bergen som ble grunnlagt
omkring 1400 og gjenreist etter brann i 1702. Nå ble
det opprettet et embete som lepraoverlege, og i 1856
det ble etablert et lepraregister, det var det første
nasjonale pasientregisteret i verden. Lungegaardshospitalet i Bergen ble bygd som leprahospital i 1849,
men brant allerede i 1853.4 Kort etter ble det etablert
tre statlige leprasykehus, ett i det eksisterende Reknes
hospital i Molde som ble utvidet. Pleiestiftelse nr. 1
i Bergen (Hans Hansen Kaas, 1857) og Reitgjerdet
(H.E. Schirmer, 1861) ved Trondheim – nåværende
Brøset – ble bygd nye fra grunnen av. De to siste
har store likhetstrekk til tross for at de ble tegnet
av forskjellige arkitekter og bygd i ulike materialer,
tegl på Reitgjerdet, panelt laft i pleiestiftelsen. Begge
anleggene fikk H-formet grunnplan i to etasjer. De
var delt med mannsavdeling og kvinneavdeling på
hver sin side av en kirkesal og kjøkken i midtfløyens
sentralakse.
Pleiestiftelsen i Bergen er laftet med kledning i
malt liggende panel og med rikt detaljert sveitserstils
bjelkeverk i eksteriøret. Reitgjerdet ble oppført i rød
tegl med trappegavler og med karnapper for enden av
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”Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1” i
Bergen åpnet 1857. Navnet fikk den
fordi pleiestiftelsene Reknes ved Molde
og Reitgjerdet ved Trondheim (begge
åpnet 1861) var ment å være nr. 2 og
3. Anlegget, tegnet av arkitekt Hans
Hansen Kaas, er ruvende og i sveitserstil,
bygget for 280 pasienter. Det vakte
oppsikt også internasjonalt, og ble sett
på som et forbilde for sykehusbyggeri.
Institusjonen var også åstedet for
Gerhard Armauer Hansens lepraforsking, og kan stå som hovedeksponent
for statens offensiv mot lepraen på
1800-tallet.
Bilde: Statsarkivet i Bergen.

sørfløyene. Den røde teglen og detaljer, blant annet
karnappene, er tilsvarende det som arkitekten, H.E.
Schirmer, brukte på Gaustad få år før. Reitgjerdet
fikk likevel langt enklere utstyr, her ble det ikke
brukt hogget stein som hjørnekvadre eller som dørog vindusomramming. Likheten med Gaustad har i
store trekk blitt tilslørt ved at hovedbygget senere er
malt og trappegavlene bygd om med valmtak. Pleiestiftelsen og Reitgjerdet vitner om statens viktige
rolle som byggherre som introduserte en helt ny type
sykehusbygg her i landet, en type som hadde lange
tradisjoner i utlandet.
De statlige leprasykehusene fikk en relativt kort
funksjonstid. Ved inngangen til 1900-tallet var bare
pleiestiftelsen i Bergen tilbake ved siden av stiftelsen
St. Jørgens hospital. Pleiestiftelsen fikk funksjon som
statlig sentralinstitusjon for hele landet, inntil den
også ble nedlagt så sent som rundt 1960.
Denne bygningstypen danner på mange måter
utgangspunkt for senere asyler i Norge som Rotvoll i
Trondheim og Eg i Kristiansand. Begge er eksempler
på lukkete anlegg hvor det var vesentlig å kontrollere
Antall sykehus i Norge, utvalgte år.
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Kilde: Bore: 2007, s. 180 f. og
Medicinalberetningen 1870 og 1900.
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pasientenes kontakt med omverdenen. Leprapasientene forble stort sett i institusjonene til de døde.
De lukkete anleggene gjenspeiler lovverk med tvangsbestemmelser: smittevernlov for leprasykehusene,
sinnssykeloven for asylene. Men for de generelle
somatiske sykehusene tok utviklingen her hjemme
en annen vei fram til århundreskiftet.

Paviljonger og epidemier
De somatiske sykehusene i Norge ble i siste halvdel
av 1800-tallet og de første år av 1900-tallet i stor grad
bygd etter paviljongprinsippet. Det vil si at sykehuset
ble bygd som større eller mindre frittliggende
bygninger med åpen sengepost i bygningens bredde.
Vinduer på begge sider ga tilgang på lys og frisk
luft gjennom såkalt kryssventilasjon, på godt norsk
gjennomtrekk. Dette gjorde det mulig å gi bygningene
spesialiserte funksjoner etter behandlingsmetoder
og pasientenes diagnoser og å isolere smittefarlige
pasienter. Paviljongen som bygningstype har sin
forutsetning i 1600-tallets franske hoffarkitektur.5
Med dette som et forbilde kan paviljongprinsippet
følges fra engelske militære sykehusprosjekter fra
omkring 1700, det mest kjente er kanskje Royal Naval
Hospital i Plymouth (ferdig 1764–65) og derfra til
franske sykehusprosjekter, bl.a. Hôpital Lariboisière
i Paris (1846–54).6 I de tidlige 1800-talls paviljonghospitalene ble de enkelte bygningene lagt i parallelle
rekker vinklerett på overbygde transportganger eller
innebygde korridorer. Det er en planform som for
øvrig er brukt på Gaustad asyl, men der uten paviljonger i egentlig forstand.
Ulike sykehusplaner var i bruk på midten av
1800-tallet, og diskusjonen om typenes fortrinn og
ulemper var knyttet til synet på smitte. Profesjona-

Miasmeteorien
Miasme er et eldgammelt syn på hvordan sykdom
oppstår, beskrevet allerede rundt år 400 f.Kr. Man
mente visse sykdommer ikke spredte seg fra person
til person, men ble spredd av skadelige gasser som
oppstod av råtten materie i jord som seinere blandet
seg med luft. Ordet er avledet fra “forurensning”
på gresk og man trodde således på overføring av
sykdom gjennom luft og vind. Begrepet står i noen
grad i motsetning til smitte, men disse er ikke klart
atskilt. Miasmeteorien var den herskende forståelse
for hvordan sykdommer oppstod til bakteriologiens
gjennombrudd på 1800-tallet.
De første vitenskapelig arbeider som påviste smitte
gjennom bakterier ble publisert på slutten av 1840tallet, men miasmeteorien var sterkt befestet og var
med å prege synet på sykdomsformidling inn i det 20.
århundre.
Teorien hadde i en periode konsekvenser for
sykehusplanlegging. Bygningenes plassering i forhold
til hverandre, ventilasjon og inneklima mv. måtte
prosjekteres med teorien for øye. Slik ble det såkalte
paviljongprinsippet gangbar mynt: lave rekker av bygg
plassert i god avstand fra hverandre og med vinduer
som muliggjorde gjennomtrekk. Luftinntaket ble gjerne
lokalisert et stykke utenfor bygningene, ofte som små
tårn – såkalte miasmetårn.
Områdene mellom bygningene, og grensene mot
omgivelsene, kunne være beplantet med tett vegetasjon
for å filtrere luften.
Det første anlegget i Norge bygget etter paviljongprinsippet var nyanlegget for Rikshospitalet i Oslo, men de
opprinnelige delene av Ullevål sykehus, bygget så sent
som 1887, er også av denne typen.

liseringen av sykepleien med Florence Nightingale
og erfaringene fra Krim-krigen og den amerikanske
borgerkrigen, fikk stor betydning for paviljongsystemets gjennomslag internasjonalt. Dødeligheten
var lavere og man unngikk de fryktede sykehusinfeksjonene. Det ble foretatt omhyggelige utregninger
og beregninger av luftvolum per seng, byggematerialenes smittehindrende egenskaper, høyden på
bygninger og avstanden mellom dem. Nightingale
var selv en ivrig forkjemper for miasmeteorien (se
ramme) som hadde sitt utgangspunkt i antikkens syn
på elementene og deres innvirkning på mennesket.
Sykdom smittet gjennom luft forårsaket av klima,
årstid, usunne eller bedervete utdunstninger, fuktig
jordsmonn osv. De første vitenskapelig arbeider som
påviste smitte gjennom bakterier var publisert på
slutten av 1840-tallet. Det tok tid før de ble akseptert
av lek og lærd. Miasmeteorien var sterkt befestet
og var med å prege synet på smitte og på sykehus-

Et såkalt miasmetårn. Fotografiet er fra Ullevål sykehus, der
det finnes en håndfull slike tårn bevart.
Foto: Leif Maliks.

Utvalgte kilder:
Moseng 2003: 293 ff.
Store norske leksikon, ”miasme”.

planlegging inn i det 20. århundre. Midtkorridor var
en vederstyggelighet ”idet en korridor blev som en
kloakk”.7 Det første anlegget bygd etter paviljongprinsippet var det nye Rikshospitalet i hovedstaden.
Etter mange års diskusjon ba Stortinget i 1859
regjeringen vurdere flytting av Rikshospitalet. Da
hadde koleraen herjet i Europa og her hjemme og
aktualisert behovet for tidsmessige sykehus. Kapasiteten i det første Rikshospitalet var sprengt og tomta
for liten til omfattende utvidelser. Målsettingen var
en mønsteranstalt, både økonomisk, hygienisk og
medisinsk. Sykehuset skulle ha 200 senger samt
25 for fødselsstiftelsen. Planene innebar den mest
omfattende sykehusutbyggingen landet så langt
hadde sett, selve planprosessen også. Bevilgning til
tomt ble gitt i 1862. Byggeprogram ble utarbeidet med
bl.a. sykehusets direktør, professorer og overleger
sammen med arkitektene H.E. Schirmer og Jacob
Nordan. Grunnarbeidene i Pilestredet startet opp i
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Rikshospitalets hovedbygg mot
Grubbegata, foto fra omkring 1910–20.
Her var det regjeringskontorer etter at
Rikshospitalet flyttet ut i 1883. Bygget
ble revet da Høyblokka i regjeringskvartalet sto ferdig i 1959.
Foto: O.Væring, Oslo Museum.

1866, mens diskusjon om utbyggingsplan og byggeprogram fortsatte i flere år.
Københavns kommunehospital var nettopp
ferdigstilt som et blokkanlegg med sidekorridorer, og
etter stor debatt ble Sabbatsberg i Stockholm bestemt
oppført etter paviljongprinsippet i 1876.8 Rikshospitalet valgte paviljongmodellen. Etter mange endringer
og omfattende debatt sto sykehuset ferdig først i 1883.
Underveis ble nybygget for Fødselsstiftelsen ofret og
stiftelsen ble igjen i Akersgata. Hospitalet med sine
murbygg i to etasjer ble lagt bak beskyttende murer
for å holde bedervet luft ute og slik hindre smittespredning. De ulike funksjonene og avdelingene
var lokalisert til hver sine bygg godt tilbaketrukket
innenfor murene. For de to største avdelingene,
medisinsk og kirurgisk, var bygningene brutt opp i
tre mindre frittliggende paviljonger knyttet sammen
med broer for slik å oppnå tilstrekkelig mengde luft
og lys slik paviljongprinsippet tilsa. Her var det også
satt av plass til poliklinikker. Disse to avdelingene
dannet anleggets tyngdepunkt og lå som pendanter i
et formelt anlegg på hver side av en sentral parkplass.
Bygningene ble holdt i et enkelt nyrenessansepreget formspråk. Kirurgen hadde parvise tårn med
sanitæranlegg i hver ende, tilsvarende var også brukt
på Gaustad asyl og var svært vanlig i engelsk sykehusarkitektur i perioden. Fra denne eldste perioden er
det bare muren og administrasjonsbygget med den
gamle hovedporten som er bevart.
Paviljongprinsippet ble også valgt for hovedstadens nye kommunale sykehus som ble planlagt
på Ullevål. Sykehuset skulle kombinere flere formål:
epidemisykehus, ordinært sykehus og sinnssykeasyl.
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Epidemisykehuset ble prioritert med Adolf Schirmer
som arkitekt. De første bygningene sto ferdig i 1885,
samtidig som det hadde brutt ut epidemier med
difteri og skarlagensfeber i byen.9
Epidemisykehuset på Ullevål er det nærmeste
man kom det rendyrkete paviljonghospital i Norge.
Paviljongene hadde en etasje med panelt bindingsverk
i sveitserstil, og med to etasjes murt midtparti med
rom for pleierne m.v.. Sykepostene lå i fløyene som
kunne benyttes som uavhengige isolater. Takhøyden
var stor, 4 ½ m, for å sikre tilstrekkelig luftvolum per
seng. Smale vinduer fra gulv til tak i langveggene ga
rikelig mulighet for såkalt kryssventilasjon. I tillegg
var det oppført inntakstårn for ventilasjon, såkalte
miasmetårn, i passe avstand fra hver av paviljongene.
Tårnene skulle sikre frisk og ubedervet luft. Rundt
sykehusområdet og mellom bygningene ble det
plantet granhekker, de såkalte miasmehekkene som
skulle skjerme mot vind og rense luften.
Slik ble Rikshospitalet og Ullevåls eldste
byggefase to varianter av samme byggemåte, paviljongsystemet, begge trygt forankret i konvensjonelle
internasjonale forbilder, men tilpasset omstendighetene med byggetomt og økonomi. Forskjellene i
bygningsstørrelse og byggematerialer speiler de ulike
formålene. Rikshospitalet var et universitetssykehus
med ordinær drift og undervisning. Paviljongene på
Ullevål var først og fremst myntet på smittsomme
epidemier hvor isolasjon var et helt sentralt poeng.
Som epidemisykehus er dette det eneste i dette
slaget som ble bygd i Norge på denne tiden. Epidemifrykten var stor og ikke ugrunnet. Epidemibrakker
og lasarettbygg var vanlig på mange sykehus, et

Ullevål sykehus, planen av 1911. Til høyre i bildet ser man første trinn i utbyggingen der lave og spredte trebrakker, omgitt av
vegetasjon, skulle vanskeliggjøre spredning av smittebærende dunster. Merk også den ulike bygningsstørrelsen mellom første og
senere utbygginger.
Bilde: Tegning av Victor Nordan hentet fra Thv. Klaveness: Ullevål sykehus: 1887–1937, Oslo 1937.

fenomen som ikke ble avviklet før penicillinet kom
i vanlig bruk etter siste verdenskrig. Selv det lille
sykehuset i Mandal fikk i 1880-årene oppført et eget
epidemibygg ved siden av hovedbygningen som ble
oppført etter tyske typetegninger. Men som regel var
disse lasarettbyggene svært enkle eller opprinnelig
oppført for andre formål, og bare få er bevart, og da
tildels i sterkt ombygd stand. Det gamle kommunale
epidemisykehuset på Elverum er kanskje det best
bevarte i landet.

Bakterienes inntogsmarsj
Ullevål ble ikke ferdigstilt etter planen. Den
medisinske utviklingen medførte endrete krav.
Bakteriologien var på full fart inn. Bakteriedrepende
karbol, den såkalte Listers metode, ble tatt i bruk
ved kirurgiske inngrep, og man begynte å sterilisere
instrumenter og operasjonsutstyr. Kort sagt, antiseptikken og aseptikken ble introdusert. Infeksjonene
og dødeligheten ved den medisinske behandlingen
falt drastisk. Dette endret også sykehusenes funksjon
sosialt. Det var ikke lenger mulig å oppnå samme
medisinske behandling i hjemmet. Sykehusene gikk
fra å være behandlings- og oppbevaringsinstitusjoner for samfunnets lavere lag til å bli søkt av alle
samfunnsklasser.
Slutten av 1800-tallet vitner om en sektor i sterk
vekst. Antallet sykehus vokste og sykepleien ble profe-

sjonalisert. Det første katolske sykehuset i landet ble
etablert av Elisabethsøstrene i Hammerfest i 1882.
Diakonissebevegelsen hadde allerede åpnet sitt første
sykehus og sykepleierutdanning i Kristiania i 1868. I
årene før århundreskiftet ble det etablert sykepleieutdanning også i regi av Rikshospitalet, Norske
Kvinners Sanitetsforening (NKS), Røde Kors og på
en rekke sykehus landet rundt.10
Kravene til sykehusarkitekturen endret seg.
Laboratoriene vokste og ble en stadig viktigere del
av medisinen. Kirurgien endret seg og operasjonsavdelingene med den. Når lufta ikke lenger var smittebærende, ble det ikke lenger samme krav til volum,
størrelse og avstand mellom sykehusbygg. Planene
for utbygging av Ullevål ble omarbeidet. Difteripaviljongen (1900–03) som skulle komplettere epidemiavdelingen, ble en relativt smal rektangulær
teglmurt bygning i to og tre etasjer med plass til 80
– 100 senger. Bygningen kunne med enkle håndgrep
brukes som isolerte separate enheter. Utvendige
smijernsgallerier ga adgang for besøkende til isolerte
syke. To store miasmetårn vitner om at den nye lære
ikke hadde trengt helt igjennom hos alle. Fasadebehandlingen med gul og rød tegl slo an tonen for den
etterfølgende utbyggingen på Ullevål. Kravene til
smittekontroll medførte at de medisinske spesialiteter og avdelinger fortsatt ble lagt i egne paviljonger
på Ullevål. Men paviljongene este i størrelse både i
høyden og bredden, og fikk en organisering av romfor121

holdene som ble en kombinasjon av blokkbygg med
sidekorridorer og sykesaler i full bredde. Utviklingen
gikk fort. Både kirurgisk og medisinsk avdeling ble
opprinnelig planlagt som frittliggende paviljonger,
men ble kort etter bygd som et sammenhengende
bygg hvor paviljongene ble til sidefløyer. Plasseringen
som pendanter på hver side av et sentralt parkanlegg
var et ekko av Rikshospitalet 25 år før.
Ikke alle gjorde som på Ullevål. I Trondheim ble
byens nye sykehus bygd som trefløyet sykehusblokk
med kirurgisk og medisinsk avdeling under samme
tak. Liknende planløsninger ble valgt for Diakonissesykehuset Lovisenberg i Kristiania, de kommunale
sykehusene i Stavanger og Bergen, og for den nye
Kvinneklinikken på Rikshospitalet, de tre siste også
tegnet helt eller delvis av Nordan. Men på Haukeland
i Bergen ble øvrige funksjoner som kjøkken, fyrhus
og patologi lagt i egne bygg, som en krans rundt
parken ved hovedbygget. Epidemiavdelingene ble
i likhet med Ullevåls plassert med god avstand til
øvrige bygg.
Paviljongsystemet overlevde bakteriologiens
gjennombrudd med mange tiår. På Aker sykehus
ble det bygd paviljonger så sent som på 1920-tallet.
Mer enn bare smittevernhensyn, skyldes det også
systemets fleksibilitet. Bygningsvolumene kunne
justeres i forhold til behov. Frittliggende bygg ga rik
tilgang på luft og lys, smittsomme sykdommer kunne
enklere isoleres. Og ikke minst kunne sykehuset
bygges ut trinn for trinn og bygg for bygg så lenge det
var tilgang på byggetomt.
Innføring av syketrygden i 1911 stimulerte
byggevirksomheten med bykommuner og amt i fører-

setet. Frivillige organisasjoner gjorde seg også sterkt
gjeldende, diakonisse- og diakonhjem ble etablert
eller utvidet i flere byer. Katolske sykehus ble etablert
i byer landet rundt og var lett gjenkjennelige med sine
kapeller og helgenstatuer i fasaden. Og ikke minst ble
det reist større og mindre tuberkuloseinstitusjoner
fra århundreskiftet. Her gikk Nasjonalforeningen
mot tuberkulose (i dag Nasjonalforeningen for folkehelse) og Sanitetskvinnene i spissen.

Tuberkulosen
Mens lepraen som tidligere hadde vært en svøpe for
kystområdene gikk tilbake, fikk tuberkulosen økt
oppmerksomhet som folkehelseproblem i siste del av
1800-tallet. De første sanatoriene i Norge ble etablert
i 1870-årene i privat regi. Dette var kommersielt
baserte tilbud som ikke var særskilt rettet mot tuberkuløse, men mot den som ønsket og kunne betale
oppholdet selv, grensene mot hotell var flytende.
Flere av disse anleggene har vært utgangspunkt for
hoteller og konferansesentre, som Holmenkollen
hotell i Oslo og Dr. Holms på Geilo, mens andre ble
regulære tuberkuloseinstitusjoner.11 Etableringen av
tuberkulosesykehus, ”folkesanatorier” tok ikke for
alvor til før omkring 1890. Da ble de første kysthospitalene etablert for behandling av barn med skrofulose,
tuberkulose i lymfekjertlene. Først ut var kysthospitalet i Stavern i 1889, året etter fulgte hospitalet ved
Hagavik i Os, sør for Bergen. Frisk sjøluft, sjøbad og
barskog ble ansett som særlig viktig i behandlingen
av skrofulose, mens det var fjelluft og barskog som
gjaldt for lungetuberkulosen.

”Bergens kommunale Sygehus
Haukeland” fotografert mellom 1912 og
1923. Natlandsveien går mellom trærne
i forgrunnen, der sentralblokka ligger
i dag. Foran t.v. ligger epidemiologisk
avd., sykehusets største ved åpningen.
Denne ble nedlagt på 1950-tallet og ble
en ren indremedisinsk enhet, Medisin B.
Midt i bildet ses administrasjonsbygget,
opprinnelig med sykehuskjøkken og
kontorer for direktør og forvalter. Bak
dette med den høye skorsteinen ligger
et fyrhus som ble revet for å gi plass for
ny teknisk sentral, kjøkken og kantine
(ferdig i 1966). T.h. ligger det gamle
hovedbygget med plass for kirurgisk
avdeling og medisinsk avdeling. Bak
dette ligger dagens studentbygg som
opprinnelig rommet Gades institutt
med patologisk avdeling.
Foto: Fra Arne Lannerstedts samling/
Norsk medisinsk museum.
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Nye tilfeller av smitteførende tuberkulose
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Harastølen sanatorium i Luster i Sogn ligger på en hylle langt
over fjord og bygd. Det ble derfor anlagt taubane til anlegget.
Foran sees øvre stasjon. Bak skimtes hovedbygget.
Foto: Leif Anker.

mindre isolerte samfunn med sterkt differensiert
bygningsmasse i parkmessige omgivelser.

Etter hvert ble det skilt mellom tuberkulosesanatorier eller -sykehus på den ene siden og tuberkulosehjem på den andre. Skillet gikk dels på størrelsen
og dels på behandlingen. Sykehusene drev aktiv
behandling og hadde blant annet operasjonssal for
kirurgiske inngrep, tuberkulosehjemmene var ofte
rene pleieinstitusjoner for uhelbredelige. ”I folks
omdømme var de å betrakte som dødens forgårder”
som forfatteren Dag Skogheim skriver.12 Et gjenomgående fellestrekk for sanatoriene er god avstand til
annen bebyggelse, og at de er omgitt av parker og
uteområder med gangveier og naturstier, et slags
”terapeutisk landskap”. Utendørs rekreasjon var et
helt vesentlig element i behandlingen. Uteområdene
ved tidligere sanatorier er i årenes løp i stor grad
blitt redusert eller har gått tapt. I Hagavik er park
og uteområdene med terrasser, saltvannsbasseng
og promenader fremdeles intakt og vitner om den
betydning som parkområdene ble tillagt i så vel
behandling som opplevelse og ramme rundt hospitalet. Foruten hovedbygning rommet institusjonene
i større og mindre omfang også personalboliger,
fyrhus, andre økonomibygg og uthus. Noen steder
kunne det være særskilt oppført isolat i fall epidemisk
syke, andre steder egen kraftstasjon som i Hagavik.
Bygningenes størrelse og spesialiserte funksjoner
kunne variere etter beliggenhet og formål som på
Harastølen i Luster, Sogn, hvor det ikke bare var eget
kraftverk og postkontor, men etter hvert ble bygd
egen elektrisk taubane ned til fjorden. Slik likner
sanatoriene i en viss grad på asylene som mer eller

Solfangere og kurhaller
Tuberkuloseinstitusjonene har et helt særegent
kjennetegn uavhengig av størrelse: de utvendige
kurhallene. De kunne være overbygde terrasser og
verandaer eller frittliggende bygg. Poenget var at
pasientene skulle ligge i frisk luft og ”kure” under
tak. Når klimaet tillot det, lå de ute døgnet rundt. Et
karakteristisk og svært gjenkjennelig trekk er også at
mange tuberkuloseinstitusjoner fikk grunnplan med
skrått stilte bygningsfløyer for slik å fange sollyset
som det het seg.13 Det vesle tuberkulosehjemmet
”Heimen” på Elverum fra 1906 er ett særpreget
eksempel med to diagonalt stilte fløyer mot en mindre
kvadratisk kjerne. En liknende planløsning, men i en

Like typisk som at tuberkuloseinstitusjonene hadde liggehaller
for kuring, er at hallene nå er revet eller bygget om til ny bruk.
Her fra Jonatunet i Kvinnherad.
Foto: S. A. Røed.
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helt annen skala, ble brukt på det store sanatoriet på
Harastølen (A. Fischer 1901–04). Det ble reist for
midler fra leprastiftelsen St. Jørgen i Bergen, på et
platå høyt over Lustrafjorden.
Harastølen eller Lyster Sanatorium som det
opprinnelig het, ble regnet til statssanatoriene som
etter hvert reiste seg landet rundt. De var ikke mange,
til gjengjeld var de store. Vensmoen i Saltdalen,
Nordland, var det nordligste og bygd som en lang
sammenhengende panelt trebygning, en gang Nordens
lengste. Vardåsen sanatorium i Asker ble reist for Oslo
kommune, den eneste aktøren som kunne måle seg
med staten som byggherre. Sanatoriet er det største
som ble bygd med rundt 270 sengeplasser og barneavdeling som eget anneks. Anlegget er høyt plassert
i åpent skogsterreng ved det daværende Dikemark
asyl, med vidt utsyn over innsjøer og åser mot vest
og sør. I åsen bak ligger de obligatoriske personalboligene og direktørvillaen. Portnerbolig, gartneri
og forbrenningsanlegg ble plassert ved avkjørselen
fra riksveien et par kilometer unna. Hovedbygget ble
oppført med T-formet plan. Sengefløyen ble lagt mot
sør som et langstrakt rektangel med dyp terrasser i
front. Den mindre økonomifløyen ble vestvendt med
utbygg for forsamlingssal og operasjonssal mot øst.
Som bindeledd mellom fløyene ble det oppført et høyt
klokketårn med kobberhjelm ikke ulikt domkirken
i Oslo. Hovedbygg og anneks ble oppført i tegl på
bruddsteinssokkel og med spissvinklet skifertekket
tak. Det er et monumentalt anlegg i materialbruk,
formspråk og plassering.
Langt den største andelen av tuberkulosehjem
og behandlingsplasser ble bygd av frivillige som for
eksempel i Talvik i Finnmark, Namsos og Preståsen
i Sandefjord. Jonatunet i Hardanger er kan hende
typisk for en mellomstor institusjon med omlag 50
senger og operasjonssal, bygd som spleiselag mellom
Jondal kommune og Hordaland fylke i 1930-årene.
Kommunen bidro med tomt og en mindre sum og
fikk tinget seg et par faste plasser for andre syke.
Distriktslegen var tilsynslege. Jondal ble valgt på
grunn av flere årlige soltimer enn alternativet i Kvam
på andre siden av Hardangerfjorden. I løpet av 1930årene ser det ut til at institusjonsoppbyggingen for
tuberkulose flatet ut. En del eldre anlegg ble utvidet
eller modernisert slik at sengetallet økte og var på sitt
høyeste i 1940. Et eksempel på en større utvidelse er
Kysthospitalet i Hagavik som i 1927 fikk monumental
nyklassisistisk hovedfløy i mur, kronet med tårn og
det hele.
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Sykehus 1900–1940:
fra nyklassisisme til
funksjonalisme
Sykehusetableringen økte i antall i tiden før
århundreskiftet, og den akselererte ytterligere i
tiden etter. Det førte ikke alltid til nybygg. Mange
steder som for eksempel i Sandefjord ble en eldre
villa konvertert til sykehus. Om det ble bygd nytt
kunne det ofte bli enkelt. På Kongsberg flyttet
sykehuset etter hvert til nybygg som til forveksling
liknet to vanlige sveitservillaer i utkanten av byen.
Tilsvarende små sykehus eller mindre sykestuer
ble reist eller innredet landet rundt. På kysten
ble det bygget for sesongmessig bemanning
knyttet til fiskeriene i nord og sør, andre steder
knyttet til distriktslegegården eller bygdesentre og
strandsteder. Noen steder har det utviklet seg til
større sykehus som i Gravdal, Lofoten. Andre steder
er det gått nærmest i glemmeboken som i Stamsund

Fasadetegning av kvinneklinikken i Bergen. Bygningen er
tegnet av Nordan og Danielsen arkitekter og ble ferdigstilt
1925. Bygget benyttes i dag av Kvinneklinikken ved Haukeland
universitetssykehus.
Sandnessjøen sykehus’ fasade mot nordvest. Opprinnelig
arkitekt var Lars Solberg, og byggingen startet i 1919, med
innvielse 1926. Fasaden er, i likhet med flere Solberg-bygg i
Nord-Norge, kledt med råkopp. 1957 ble sykehuset tilbygd
(til venstre for dette bildet) med omtrent halvparten av den
gamle bygningens størrelse. Til høyre skimtes et større tilbygg
fra 1982.
Foto: Marte Oftedal.

der bygningen frister en glemt tilværelse som ett av
få gjenværende fiskerisykehus.
Økonomiske oppgangstider med jobbetiden
under første verdenskrig, førte til omfattende, og
etter datidens forhold, storslagen byggevirksomhet
også innenfor sykehussektoren. I årene rundt 1920
var en lang rekke sykehus enten nyinnflyttet, under
bygging eller planlegging. Det var på den ene siden
større og mindre privatklinikker og sykehus, enten
i regi av frivillige som Røde Kors, trossamfunn som
katolikker og metodister (Betanien-sykehus), eller
driftige leger. På den andre siden var det offentlige
aktører som kommuner og fylker enten i større
eller mindre felleskap eller hver for seg. Dels ble
det reist formelle symmetriske fløydelte anlegg som
Kvinneklinikken på Rikshospitalet og Sandnessjøen
sykehus, dels mer eller mindre rektangulære bygg
som sykehusene i Tromsø eller på Rjukan, dels med
diagonalt eller vinkelstilte sidefløyer som Kvinneklinikken i Bergen eller Bærum sykehus. Dr. Lindboes
privatklinikk i Oslo ble bygd som en firefløyete
innelukket sykehus tilpasset bebyggelsen med større
frittliggende murvillaer og bygårder. Klinikken ble
senere overtatt av Oslo kommune. Det er arkitektur
med ulike varianter av nybarokk og nyklassisisme i
formspråket: Glattpussete eller panelte vegger med
markert vindus- og døromramming, og ofte rikt
detaljert med vekt på inngangsparti og hovedfasade.
Bare sykehusene i Sandnessjøen, Bodø og Hammerfest
fikk fasader i råkopp, grovhogget granitt, alle tegnet
av trønderen Lars Solberg. Slik speiler institusjonsbyggeriet de klassiske representasjonsidealer i tidens
arkitektur. Det var idealer som holdt seg lenge.

Tuberkuloseinstitusjoner som Namsos fra 1929,
Preståsen fra 1930 og Jonatunet fra 1934 vitner om en
for sin tid konservativ klassiserende panelarkitektur
som i prinsippet kunne vært bygd 10–15 år tidligere.
Den spirende funksjonalismen med sine idealer om
lys og luft ser ikke ut til å ha spilt noen viktig rolle her
hjemme før et godt stykke ut på 1930-tallet, heller ikke
i tuberkuloseanleggene. Det kan synes paradoksalt
med den vekt som funksjonalistisk arkitektur la på
lys og luft. Ute hadde Johannes Duikers Zonnestraal
Sanatorium i Nederland stått under tak siden 1928 og
Alvar Aaltos funksjonalistiske sanatorium i Paimio,
Finland sto ferdig i 1934. Begge disse anleggene regnes
i dag som viktige arkitekturhistoriske monumenter
fra den tidlige modernismens tid.
Midtkorridoren gjorde sin gjenkomst med
sengerommene orientert mot sollyset og birom som
toaletter, bad, skyllerom og vaktrom på motsatt side.
Elektrisitet ga muligheter for korridorer og rom uten
direkte dagslys, det ga større og dypere bygningsvolumer. Heis ble en selvfølge i nybygg, pasientene
måtte ikke lenger bæres i kurver opp og ned trapper
til og fra operasjonsbord. Med unntak for isolatbygg
ble paviljongene forlatt som system, overflødiggjort
av medisinens utvikling, tekniske framskritt og bedre
hygiene. Kirurgien var i rasende utvikling. Røntgenapparater ble en selvfølge ved de fleste sykehus og
røntgenavdelingene krevde plass til utstyr og aggregater, og ikke minst blyisolasjon i vegger, gulv og
tak, foruten mørkerom og billedarkiv. Laboratoriene
vokste i størrelse og antall. Den økte medisinske spesialiseringen medførte også større og mer finmasket
gradering av bygningsfunksjonene. InternkommuAlvar Aaltos kjente tuberkulose
sanatorium ligger et par mil utenfor
Turku sørvest i Finland. Prosjektet vant
arkitektkonkurransen i 1929 og anlegget
ble ferdigstilt 1933. Det var et rent
tuberkulosesanatorium fram til 1960årene, da anlegget ble gjort om til vanlig
sykehus.
Foto: Ingrid Djupedal.
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nikasjon og transport av pasientene fra undersøkelse
og ulike behandlinger ble stadig viktigere. Svaret var
kulverter eller tunneler mellom de ulike bygningene,
transportårer som noen steder er utviklet til de rene
katakomber. Dess større sykehus dess større krav
til flyten mellom behandlingsavdelingene, undersøkelse, sengeposter og økonomifunksjoner. På de
største sykehusene ble og blir skittentøy målt i tonn
og antallet daglige matporsjoner i fire og fem sifre.
I kulvertene kan transport gå uhindret av vær og
vind, og teknisk infrastruktur kan enklere fornyes og
utvides.
Etter århundreskiftet var ikke Rikshospitalet
lenger alene om å ha spesialiserte sykehustjenester.
Ullevål fikk status som universitetssykehus ved siden
av Rikshospitalet og utdannet også leger og legespesialister. Sykehuslandskapet avtegnet seg med større
differensiering i behandlingstilbudet. De største
sykehusene med den mest avanserte behandlingen
var lokalisert i de store byene med Rikshospitalet,
Haukeland og Ullevål i spissen. Her kom de første
spesialistavdelinger for øre-nese-hals, kvinneklinikk,
nevrologi, osv. osv. I tillegg til disse spesialavdelingene kom så rene spesialsykehus.
Radiumhospitalet som ble etablert som
stiftelse allerede i 1916 illustrerer både utviklingen
i medisinen og endringer i folkehelsen. Stråleterapi og radiumbehandling av kreft kom i bruk
de første år av 1900-tallet. Rikshospitalet var først
ute her hjemme (1912), kort etter fulgte det private
Kristiania Radiuminstitutt (1913).14 Etter landsomfattende innsamling, den første av mange, ble Det
Norske Radiumhospital stiftet i 1916. Bygging startet
i 1929 etter arkitektkonkurranse. Naboer hadde
protestert mot sykehuset som de mente ville senke

Kilde: Bore: 2007, s. 43. Baserer seg på Backer:
1961, Blix: 1974 og SSB: NOS Dødsårsaker.

områdets eiendomsverdi. Arkitekten Ole Øvergaard
ga sykehuset en nyklassisistisk drakt med enkle rene
linjer og sammensatte volumer tilpasset villabebyggelsen i området. Sykehuset besto av tre deler: en
langstrakt rektangulær sengefløy i tre etasjer med 71
senger, en kvadratisk behandlingsfløy rundt et åpent
overbygget atrium, og en kvartsirkelformet sidefløy
med hybler, leiligheter, kapell og ikke minst laboratorier. Strålebehandlingen ble lagt til et underjordisk
rom, en strålebunker. Umiskjennelige elementer
som koblete søyler ved hovedinngangen og i hovedfasaden samt en loggia foran laboratoriefløyen ga
passende assosiasjoner til Middelhavet og antikken.
Innenfor veggene tok man i bruk høyteknologiske
behandlings- og diagnostiseringsmetoder helt i den
medisinske forskningsfronten. Det innevarslet nye
tider.
Øvergaard som etterhvert ble en av landets
ledende sykehusarkitekter tegnet få år senere tuberRadiumhospitalets eldste del omkring
1932. Sengepostene lå i fløyen til venstre,
mens kontorer, behandlingsavdeling m.v.
var plassert i fløyen med søylene til
venstre. Delvis nedgravd i plenen foran
ser vi den første strålebunkeren. Utformingen av bygget var tilpasset krav om
2 etg. villabebyggelse på tomten. Dette
første av en lang rekke byggetrinn er i
årenes løp omringet av utvidelser, men
er forbausende intakt i eksteriøret og
rommer i dag kontorer, bibliotek, m.v.
Foto: Utlånt fra Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.
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Kirurgiblokka på det gamle Rikshospitalet under bygging. Maleri av Carl von
Hanno som trolig hadde dette som
utsikt fra leiligheten sin. Blokka var den
første høyblokka for sykehus i Norge og
sto ikke fullt ferdig før i 1950.
Bildet ble malt etter krigsutbruddet,
hospitalets administrasjonsbygg har malt
et rødt kors på taket.
Maleriet befinner seg i dag på
Norsk teknisk museum på utlån fra
Rikshospitalet.

kulosehjem for NKS på nabotomten. Oppbyggingen
av hovedvolum er i hovedtrekk den samme, en lang
rektangulær sengefløy og en tverrstilt mindre kontorog behandlingsfløy. Men her er det flate tak og
teglforblendet betong uten detaljering utover flater
og volumer. Den panelte kurhallen er senere bygd inn
som en forlengelse av sengefløyen. Slik ligger funkisanlegget tilbaketrukket som en parallellforskjøvet og
forminsket variant av Radiumhospitalets opprinnelige
volumer nedenfor. Øvergaards sykehus i Kristiansand
sto ferdig 1934. I størrelse og volumoppbygging skiller
det seg ikke vesentlig fra 1920 tallets sykehus, men
formspråket er gjennomført funksjonalistisk i likhet
med Øvergaards tilbygg på Tønsberg sykehus (1940).
Mer monumentalt er Martina Hansens hospital for
skrofulose i Bærum (Per og Victor Nordan 1936). Det
har typiske funksjonalistiske kjennetegn med kubiske
volumer og flatt tak. Hovedfasaden er avtrappet med
liggeverandaer. Sammensettingen av bygningsledd
er godt avbalansert og skaper et slags inntrykk av
symmetri. Bygningen er forblendet med rød tegl
og med enkle natursteinsdetaljer. Det loggiapreget
inngangspartiet understreker den monumentale
karakteren.

Rikshospitalet 1935 – et
vendepunkt
Konkurransen om nybygg for Rikshospitalet i 1935
står som en merkestein i norsk sykehusarkitektur.
Byggetomta var liten, behovene store og ønskene

mange. Det ble et høyt bygg. Etter datidens norske
målestokk var dette bortimot en skyskraper med 11
etasjer på midtfløyen. Vinnerutkastet var levert av
arkitekt Karl Grevstad i samarbeid med reservelege
Idar Grevstad.15 Skyskraperhospitalet hadde sin
opprinnelse i USA. Columbia Presbyterian Hospital
i New Y ork var det første, tegnet av James Gamble
Rogers. Det ble oppført i 1925–31 som kjernen i et
digert sykehuskonglomerat.16 Karakteristisk er den
omfattende funksjonsblandingen i samme bygg,
blant annet med undervisningslokaler og personalboliger. Liknende blokksykehus så dagens lys
i Europa utover i 1930-årene, som for eksempel
Beaujon Hôpital i Clichy, Frankrike (1935) og Södersjukhuset i Stockholm (1940). Alvar Aaltos tuberkulosesykehus i Paimio, Finland var antakelig det første
sykehuset i Norden med sengetårn omgitt av lave
behandlingsfløyer, økonomifunksjoner osv. og ble et
funksjonalistisk signalbygg som vakte internasjonal
oppmerksomhet.
Skyskraperhospitalet markerer et vendepunkt
ikke bare arkitektonisk, men også på planleggingssiden, det som gjerne kalles programmering. Trolig
var Columbia Presbyterian første gangen et bygg
ble planlagt av en bredt sammensatt, tverrfaglig
gruppe spesialister.17 Tilsvarende ble Södersjukhuset omhyggelig planlagt over flere år med omfattende detaljstudier under ledelse av ingeniør (!)
Hjalmar Cederström.18 Rikshospitalets konkurranseprogram i 1935 baserte seg på analyser utarbeidet
av sykehusets egen uformelle plankomité. Forslag
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funksjonalistisk arkitektur. Fasadene ble pusset og
malt uten annen detaljering enn den som ble gitt
av dører, vinduer og balkonger. Tilsvarende fasadebehandling og en rendyrket T-plan brukte Grevstad
senere i høyblokka på det daværende Sentralsykehuset i Trondheim, det nåværende St. Olav (1959,
1964), men med større og mer sammensatte liggende
volumer.
Rikshospitalets høyblokk står som et rendyrket
eksempel på funksjonalismen som arkitekturretning
i sykehusbyggeriet. I tiåret før krigen bygde det
offentlige relativt lite innenfor sektoren sammenliknet med foregående tiår. Dels skyldes nok dette
svak offentlig økonomi, men med tanke på oppsvinget
i økonomien på midten av 1930-tallet, skyldes dette
trolig også at behovet mange steder for en tid var
dekket og at planleggingen ofte tok tid.

Krig og gjenreisning
The Presbyterian Hospital i New York.
Foto: Daniel Norton (Picasa).

om å ta inn utenlandske sakkyndige i konkurransejuryen ble avslått av departementet.19 Karakteristisk
nok er mange av forslagene signert både arkitekter
og leger. Også i kirurg-blokka var det mange og svært
ulike funksjoner som skulle under samme tak; undervisningslokaler, boliger, barneavdeling, røntgen/
radiumavdeling, tuberkuloseavdeling og kirurgiske
avdelinger med operasjonssaler. Først i 1950 var
høyblokka ferdig. Den fikk en lav sidefløy, og stående
hovedvolumer plassert dels vinkelrett, dels parallellforskjøvet på en lengdeakse. Det var renskåret
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Krigstiden medførte at planlegging og bygging av
sivile sykehus stanset opp, men med enkelte unntak,
bl.a. en utvidelse av det utdaterte sykehuset på
Kongsberg. Aker sykehus rett utenfor den daværende
bygrensen til Oslo, var ett av flere sykehus som ble
beslaglagt av okkupasjonsmakten. Sykehuset ble
utvidet med omfattende nybygg til krigslasarett. Flere
av disse bygningene er i fortsatt bruk. De er oppført
i svært avdempet modernisme med saltak som
peker framover mot etterkrigstidens enkle murarkitektur. Detaljering og materialbruk har imidlertid
klare nyklassisistiske trekk. Administrasjonsbygg
for den tyske saniteten ved hovedporten er oppført
med håndbanket tegl, trolig som en tilpassning til
Victor Nordans hovedbygning fra 1924. Det større
kaserneliknende søsterhjemmet og legehjemmet
inne på selve sykehusområdet er ren pussarkitektur
med portaler og bygningsdekor i hogget stein. Et
messebygg med offiserskasino er senere ombygget,
men med deler av interiøret bevart med samme høye
kvalitet som i legebygg og søsterhjem. Arkitekten(e)
er ikke kjent, sannsynligvis var det tyske tegninger.
Uavhengig av okkupasjonshistorien er dette et
bygningsmiljø som står som et særmerket del av
landets sykehusarkitektur.
Sveriges nasjonalgave etter krigen ble gitt i
form av to barneklinikker, en på Haukeland og en
på Rikshospitalet, samt øremerking av tilskudd til
barneavdelinger i bl.a. Tromsø. På Haukeland ble
ikke bare bygningen tegnet og bygd av svensker,
materialer og inventar kom også med båt fra svensk

havn. Dessverre er ingen av disse barneklinikkene
intakte. Barneklinikken på Haukeland er sterkt
ombygd etter brann og Rikshospitalets barneavdeling
ble revet etter at sykehuset flyttet i 1999.
Etterkrigstiden ble et skille i sykehusbyggeriet.
Det skyldes ikke bare at gjenreisning av nedbrente
sykehus og opprustning av nedslitte anlegg var en
formidabel oppgave etter fem års krig og okkupasjon.
Vel så viktig var helsedirektør Karl Evangs mål om at
den videre sykehusutbyggingen skulle skje i henhold
til en samlet plan, den såkalte ”Landsplanen”.20
Sentralsykehus i hvert fylke skulle dekke de viktigste
spesialitetene og være kjernen i systemet med fem
nivåer. De minste enhetene skulle være sykestuene i
spredtbygde strøk, deretter mindre såkalt ”blandet”
lokalsykehus, dvs. uten spesialavdelinger. Neste nivå
var de såkalt tredelte sykehusene med spesialavdelinger for røntgen, medisin og kirurgi og hvor fødeavdelingen var en del av kirurgen. Over fylkesnivå og
sentralsykehusene kom færre og større regionalsykehus og spesialsykehus. Eksisterende sykehus
skulle innpasses i denne strukturen og suppleres
med nybygg. Eldre umoderne sykehus skulle tas i
bruk til pleiehjem for å frigjøre dyre sykesenger fra
ren pleiefunksjon.
Hovedtrekkene i ”Landsplanen”s struktur ble
ikke fastsatt formelt før med sykehusloven i 1969, og
da med et langt mindre strømlinjeformet institusjonslandskap. Men Helsedirektoratet hadde betydelig
styring med utbyggingen gjennom godkjenningsordningen for sykehus og med etterkrigstidens rasjonering: bygge- og materialtillatelser for sykehusene
måtte godkjennes av direktoratet. Lokalt og regionalt

Det tidligere katolske sykehuset i Finnmark ble gjenreist i
1952−54. Typisk for katolske sykehus fikk det en statue av sin
skytshelgen plassert i fasaden. Døren til høyre i første etasje
og de høye smale vindueneførte til sykehusets kapell, et annet
gjenkjennelig trekk ved katolske sykehus i Norge.
Foto: Leif Maliks.

initiativ var fremdeles viktige faktorer for å bringe et
sykehus fra tegnebrettet til virkelighet. Ofte dreide
det seg om utvidelser eller nybygg for eksisterende
sykehus i byer eller tettsteder som i Mandal og
på Stokmarknes. Kan hende dreide det seg om en
beskjeden utvidelse med et fødehjem i tilknytning til
et mindre lokalsykehus som på Notodden.
I Finnmark og Nord-Troms måtte sykehus
og sykestuer gjenreises fra grunnen av. Det nye
sykehuset i Kirkenes sto ferdig i 1955. Det fikk to
fløyer i to etasjer med saltak over glattpusset mur,
et såkalt tredelt sykehus med røntgen. Tilsvarende
åpnet Hammerfest sitt nye sykehus i 1955. Alle
sykehusene i Finnmark er senere påbygd og ombygd.

Halden sykehus sett fra nord slik det
så ut i 1954. Bygget stod ferdig i 1952,
som et av de første nye sykehusene
etter krigen. Det ligger høyt og fritt
beliggende på Stangeberget, og med
utsikt mot Fredriksten festning. Arkitekt
var Ole Øvergaard, datidens mest
produktive sykehusarkitekt. Halden er et
typisk lokalsykehus fra de første tiårene
etter krigen, men det fremtrer i dag
også som Ole Øvergaards hovedverk.
Her er alle de trekkene til stede som
preget hans arbeider både i eksteriør og
interiør, men innenfor en funksjonalistisk
hovedramme.
Foto: Skannet fra Byggekunst 1954.
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Det er med andre ord lite tilbake fra gjenreisningstiden, bortsett fra personalboliger i Kirkenes som
er svært godt bevart og i dag sjeldne eksempler på
offentlig gjenreisningsarkitektur. Mindre kjent er
at det katolske sykehuset i Hammerfest også ble
gjenreist (1952–54). Sykehuset er nå nedlagt.

Sengetårn i betong
Flere planlagte prosjekter ble utsatt på grunn av
krigen, som sykehuset i Halden og Østlandske vanførehjem på Ottestad ved Hamar (ark. Rolf Prag). Da
vanførehjemmet åpnet i første byggetrinn i 1950,
var det et forsinket 1930-talls anlegg i umiskjennelig
funksjonalistisk formspråk. Øvergaards Haldenanlegg sto ferdig i 1952. Det er bygd opp som to ikke
alt for høye lamellformete blokker med sengeposter
på hver side av et sentralt trappehus. Hovedinngang
ble lagt på vestsiden, med en lavere sidefløy med
behandlingsavdelinger og poliklinikker. En lavere
sidefløy på østsiden rommer teknisk sentral og
økonomifunksjoner. Som bygningsvolumer er dette
en mindre variant av tårn og kakesykehuset som ble
introdusert med høyblokka på Rikshospitalet, men
uten samme funksjonsblanding. Lamellen er for
sengeposter, den lavere sidefløyen for behandling,
undersøkelser og administrasjon. På mange måter
er dette tilsvarende løsning som Aaltos sanatorium
i Paimio. Fasadene i Halden ble etter måten rikt
artikulert med iøynefallende plastisk utformete
baldakiner over hovedinngang og ambulansemottakelse. Sokkel og forstøtningsmurer er forblendet
med granitt. Partier av fasaden har avstøpning etter

Fylkessjukehuset på Voss stod
ferdig i 1963 med 128 senger. Det
var bygget som et interkommunalt
samarbeidsprosjekt mellom flere
kommuner i indre Hordaland.
Sykehuset ligger vakkert til på en
25 mål stor tomt nord for Voss
sentrum. Anlegget ble utvidet og
ombygget 1995–1998 og framstår
i dag som et moderne lokalsjukehus med en grunnflate på snaut
16 000 m2. Sykehuset er i dag en
del av Helse Bergen HF.
Foto: Leif Anker.
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supanels forskaling, mens østfløyen er teglforblendet.
Tilsvarende er det for en del brukt kontrasterende
farger på forskjellige elementer slik at ulike volumer
markeres og varieres. Elementer og planforhold fra
Halden ble rendyrket i de langt høyere og større
anleggene sentralsykehuset i Akershus (konkurranse 1948) og Radiumhospitalets første hovedutvidelse (1952–58). Bemerkelsesverdig er Øvergaards
bruk av art deco-elementer her så sent som 1958.
Fasadeelementer fra Halden er også brukt på det
langt mindre sykehuset på Kongsberg (sammen med
arkitekt K.P. Motzfeldt 1951).
Paviljongene fra epidemisykehuset på Ullevål
gjenoppsto etter 75 års dvale på Statens senter for
epilepsi, det tidligere epilepsihjemmet i Bærum. Det
er de samme enkle smale bygningsvolumene med
sengeposter symmetrisk på hver side av en murt
midtkjerne med fellesfunksjoner, men med små
sengerom i stedet for store sengesaler og med en
svært tidstypisk utforming. Paviljonger med tilsvarende plan ble i årene etter bygd også ved andre
mindre institusjoner. Samme plan i mer differensiert
utgave er det som i prinsippet brukes på sengeposter
på sykehus fram til 1960-årene, bl.a. i Halden og på
Voss.
Etterkrigstidens sykehus fikk lavere etasjehøyder og smalere bygningskropper enn tidligere.21
Størrelsen på sengerommene og antallet senger gikk
også ned. Åttesengsrom var en grei størrelse på det
nybygde Bærum sykehus i 1924 og Martina Hansens
hospital i 1936. Rikshospitalet ønsket ikke større enn
inntil seks senger per rom i konkurransen i 1935.
Etter krigen ser det ut til at sengetallet vanligvis

ikke overstiger fire. Standarden var gjennomgående
nøktern. For sentralsykehuset i Akershus ble det
foreslått ett bad og dobbelt toalett på korridor med
i alt 26 senger.22 Først mot slutten av 1960-tallet
blir det vanlig med toalett og dusj i tilknytning til
sengerommene.
Arendal sykehus bryter med den rendyrkete
funksjonalistiske, for ikke si skjematiske tilnærmingen til sykehusarkitektur. Arkitektene Eliassen
og Lambertz-Nilssen vant konkurranse om utvidelse
i 1951. De tok konsekvensene av sykehusbyggeriets
natur med de stadige endringene og utvidelsene,
diktert av stadig nye og endrete behov og muligheter. Bygningsvolumene ble plassert med tanke
på plass for framtidig utbygging. Formspråket er
modernistisk med enkle klare volumer som trapper
av og opp i forhold til et sterkt kupert terreng. De
store veggflatene får liv dels av den uregelmessige
teglsteinen, dels av materialkontrastene tegl, kobberbeslag og vinduer med malte treomramminger.
Materialbruken binder sammen anlegget med
varierende etasjehøyde og orientering. Planforhold
og tekniske løsninger i de enkelte fløyene er typiske
for sin tid. Resultatet er et bygningskompleks som er
etappevis bygd ut gjennom et halvt århundre og som
bryter markant med dominerende sykehusarkitektur
i etterkrigstiden.
For mindre og mellomstore sykehus var det
mange varianter med én til tre etasjer i L-plan, T-plan
eller H-plan, som Voss sykehus tegnet av Motzfeldt
(1965). Planen kan ses som en videreutvikling av
planen på Kongsberg. Arven fra Øvergaard viser seg

i materialbehandlingen: Fargesatte, slemmete og
pussete fasader kombinert med naturstein i gavler og
sokler.
Høyblokksykehuset, som i Norge ble introdusert på Rikshospitalet og rendyrket av Grevstad
og Øvergaard, ble valgt som løsning for en lang
rekke utvidelser og nye sykehus, slik som Haugesund
revmatismesykehus (NKS 1957), Ringerike (1965),
Skien (1967), Ålesund (1970), Bodø (1974) Lillehammer (1975) og Førde (1979). Haukeland i Bergen
(konkurranse 1959, ferdig 1983) er mastodontversjonen på 120 tusen kvm hvor sengetårnene er satt
oppå ”kaka”, et treetasjes sokkelbygg. Langt de fleste
av disse er sentralsykehus, men ikke alle. Ringerike
sykehus var lokalsykehus for nordre del av Buskerud,
men fikk etter måten omfattende spesialisttjenester.
Materialbruk og formspråk er 1960-tallets: Fasader i
gul tegl, teakvinduer og svartmalte plater på lammeldelte fasader. Funksjonsdeling og planforhold er
imidlertid ikke vesentlig annerledes enn på sykehuset
i Halden femten år tidligere.
Også det som tidligere het Fylkessjukehuset
på Stord, føyer seg til dette bildet. Det er ett av tre
lokalsykehus for Hordaland og ble tegnet av Anna
og Jostein Molden. Funksjonsdelingen i forhold til
bygningsvolumer er i prinsippet den sammen som
i Halden og høyblokka i Trondheim. Sengeposter er
lagt over hverandre i høyden i fløyer på hver side av
sentralt trappehus og heishus. Operasjonsavdeling,
administrasjon, undersøkelse og røntgen er plassert
i lavere bygningsledd foran sengefløyene. Anlegget
omfatter også lavblokker, hybelbygg og eneboliger.

Dagens høyblokk ved Nordlandssykehuset Bodø (Nordblokken) sto ferdig i 1974 som en utvidelse av sykehuset fra 1927. Karl
Grevstad, en av etterkrigstidens ledende sykehusplanleggere, ble overlatt ansvaret for utformingen. Det arkitektoniske grepet med en
rombeformet høyblokk var på plass omtrent samtidig med godkjenningen av planen, og da hadde man også fått klarsignal for å bygge
med sykerom mot nord (opprinnelig var blokken vridd 90 grader). Nordblokken sto ferdig først i 1974. Bygningen er et av de mest
særpregede eksemplene på sykehusarkitektur i Nord-Norge i etterkrigstiden. Også på landsbasis er utformingen enestående for en
sykehusbygning.
Foto: Leif Maliks. Tegning skannet fra Byggekunst 3/1979.
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Materialbruk, detaljering og overflatebehandling er
gjennomført ute som inne. Særmerket er fasadebehandlingen i plasstøpt upusset betong. Volumoppbyggingen og -gruppering er nennsomt tilpasset
terrenget og demper virkningen av den massive
bygningen i landskapet. Stord sykehus er det eneste
som har mottatt Houens Fonds diplom for god
arkitektur.

karaktersistiske rastermønsteret som kjennetegner
blant annet Rikstrygdeverket. Høyblokka i Bodø
står bokstavelig og billedlig talt aleine i det norske
sykehuslandskapet som et reindyrket eksempel på
senmodernistisk sykehusbygg. Det har vært pekt på
et boligkompleks i Tapiola, Finland som mulig inspirasjonskilde.25 Av sykehus er det klare ytre likhetstrekk med sentralblokka på hospitalssenteret til Det
frie universitet i Berlin (1966–70).

Fylkeskommunene og
sentralsykehusenes æra

Høyblokkenes svanesang

Sykehusloven som helsedirektør Evang så lenge
hadde arbeidet for, ble endelig fastsatt av Stortinget
i 1969 og gjort gjeldende fra 1970. Loven fikk stor
betydning for finansiering av sykehusene og dermed
den framtidige sykehusstrukturen. I tid falt den også
noenlunde sammen med introduksjonen av nye
byggtekniske løsninger og plangrep i sykehusarkitekturen. Dobbeltkorridor ble introdusert på norske
sykehus etter å ha vært i bruk på sykehus i USA og
England siden tidlig 1960-tall. Ideen ble tatt opp her
hjemme etter svenske forbilder.23 Den medisinske
utvikling innenfor nær sagt alle felt, medførte også
endringer på sengepostene med undersøkelsesrom,
laboratorier, røntgen, møterom m.v. Ved å legge
slike funksjoner i en kjerne midt i bygd sammen
med bl.a. heiser og trapper, kan vindusplassen reserveres sengerom. Resultatet er to parallelle korridorer
gjennom hver etasje. Dette gir bredere bygningsvolumer, men også kortere, sammenliknet med samme
areal og antall rom på en enkelkorridor. Planmodellen skriver seg fra krigsårene.24 Her hjemme ble
den først anvendt i større kontorbygg som Rikstrygdeverket (1960) og NVEs hovedkontor (1964), begge
i Oslo. Dobbeltkorridorer ble den vanligste løsningen
for sengepostblokker i årene etter 1970. Høyblokka
i Bodø, tegnet av Karl Grevstad (1974) var blant de
første sykehusbygg, planene skal visstnok gå tilbake
til 1950-tallet. Grunnplanen er avlang sekskantet,
konvergerende mot midten. Trappehus og heissjakter
er lagt til midten av bygget. Vaktrom og avdelingskontorer er lagt til den ene kortsiden, pasientstuer
til den andre. Funksjonelt gjentar planen trekk fra
høyblokka på Rikshospitalet 35 år før: poliklinikker,
diagnostisering og behandlingsavdelinger er inkorporert i bygget og ikke lagt i egne bygningsledd ved
siden av. Bygningens ytre omkrets likner den svakt
sekskantete på Rikstrygdeverket i Oslo, men er
mer markert i formen. Kraftige loddrette profiler
og gjennomløpende vindusbånd gir fasaden det

Ved siden av dobbeltkorridoren, er introduksjon av
tekniske mellometasjer få år etter av stor betydning
for sykehusarkitekturen. En teknisk mellometasje er
som navnet sier en etasje med tekniske installasjoner
mellom to ordinære etasjer, og den har gjerne lavere
høyde. Her kan teknisk infrastruktur føres fram uten
å måtte ta hensyn til annen rominndeling og bruksfunksjoner. Særlig er dette brukt over behandlingsog diagnostiseringsavdelinger med store krav til
ventilasjon, gass, teknisk utstyr, vann og avløp m.v.
Det gjør det enkelt å foreta endringer og utskiftinger
av utstyr og materiell som følge av medisinske eller
tekniske nyvinninger, eller ombygginger.
Fullt ut er systemet benyttet i laboratorieblokka
(1980) på Ullevål sykehus i Oslo. Bygget som er tegnet
av arkitektene Østbye, Kleven og Almås, består av to
deler: et langt én etasjes sidebygg med undervisningslokaler m.v. og hovedbygget med langstrakt rektangulær grunnplan med i alt 12 etasjer. Annenhver er
en vanlig etasje og annenhver er en teknisk mellometasje. Bygningen er oppført i plasstøpt upusset betong
med hovedfasader kledd med lys blå glassplater og
aluminiumsskinner. Fasadebehandlingen bryter
opp de store flatene foran de ”blinde” mellometasjene. Kortsidene i betong har kraftig utkragende
gesims med luftutkast/inntak og ventilasjonspiper i
ubehandlet rustfargete stålrør. Undervisningsfløyen
er kledd med lys blå glassplater med et gjennomgående vindusbånd i midten. Laboratorieblokka er
rendyrket modernistisk arkitektur der de kraftig
dimensjonerte konstruktive elementene også er
dekorative.
Løsningen med tekniske mellometasjer stammer
fra USA, der de først ble tatt i bruk til laboratorieformål i elektronikkindustrien før arkitekten Louis
Kahn plukket opp ideen og brukte den i Salk-laboratoriene i California (1962). Ulike varianter ble tatt
i bruk på sykehus i Canada, USA og Storbritannia i
årene etter.26
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Sentralsjukehuset i Førde tegnet av Arne
Pettersen, Atelier 4 AS, var det første her hjemme hvor
løsningen ble tatt i bruk, om enn i beskjedent omfang
med bare én innskutt mellometasje. Sykehuset
fikk en lang og omdiskutert tilblivelse, preget av
kryssende lokale og helsepolitiske interesser som til
slutt medførte at Arbeiderpartiet i Sogn og Fjordane
sprakk. Lokaliseringen ble endelig bestemt i 1971, da
regjeringen gikk på tvers av flertallet i fylkestinget.
Sykehuset i Førde er på de fleste måter fellesnevneren
og samtidig ett av høydepunktene blant sykehusene
bygd og planlagt på 1960 og 1970-tallet. Det ble det
siste av de store modernistiske sentralsykehusene.
Karakteristisk nok ble det etablert fra grunnen av
og bygd på jordbruksland ekspropriert til formålet.
Fylket fikk, i tråd med intensjonene i sykehusloven,
for første gang et omfattende helsetilbud med høyt
spesialiserte tjenester hvor nærmeste mulighet
tidligere hadde vært Bergen. Det medførte også et
tidsskille for tettstedet Førde som i årene etter har
vokst til ett av de største i fylket. Arkitektonisk representerer sykehuset prinsipper som kan følges ubrutt
tilbake til 1930-årene med delingen mellom lavvolum
med behandlingsavdelinger m.v. og høyblokk med
sengeposter. Men planløsninger som dobbeltkorridorer, teknisk mellometasje, materialvalg og detaljering er barn av sin tid. Ulik fargebruk i hver etasje er
helt på linje med periodens internasjonale sykehusarkitektur.27 Fasaden er dominert av prefabrikerte
fasadeelementer utenpå bronseelokserte plater. Der

Øvergaard brukte tegl og maling for å differensiere i
fasadene, har Pettersen brukt ulik dimensjonering av
materialene. Innvendig er det brukt systemhimlinger,
modulvegger, moduldører i aluminium, aluminiumsvinduer osv, osv. Sykehuset er på det nærmeste kledd
inn og utstyrt utelukkende med standardiserte hyllevarer fra bygningsindustrien.

Ulike tendenser og
nyorientering
Etter sentralsjukehuset i Førde ble det en pause i de
store nyetableringene og det var ugjenkallelig slutt
på å bygge ”tårn og kake”, høyblokk kombinert med
lavblokk, modernismens kjennetegn framfor noe.
Sykehusloven av 1969 medførte også at vilkårene for
privatsykehusene endret seg, og i løpet av 1980-tallet
var de fleste nedlagt eller tatt over av det offentlige.28
I Tromsø og Kristiansand var planlegging av nybygg
i gang. I Tromsø sto det nye universitetssykehuset
under tak i 1993, et anlegg uten høyblokk og hvor
bygningene fulgte funksjonen, ikke uten visse likheter
med tidigere tiders paviljongbyggeri, uten sammenlikning ellers. I Kristiansand sto det nye sentralsykehuset ferdig i 1990, tegnet av Ole B. Bull, som et
stort flatedekkende bygg med et sentralvolum med
sengeposter omgitt av lavere behandlingsavdelinger
m.v. Gjennomgående bruk av tekniske mellometasjer gjenspeiler seg i delvis lukkete fasader. Dette
gir bygningen et preg av industriarkitektur. Preget

Førde Sentralsjukehus ble tegnet av Arne Pettersen, Atelier 4 AS. Det var planlagt for en befolkning på
ca. 100 000 og reist i perioden 1975–79. Anlegget ligger i dalbunnen rett øst for Førde sentrum
og er utformet som tradisjonell modernistisk “søyle-kake” med to lave sidevolumer i 1–3
etasjer og en langstrakt høyblokk i 10 etasjer inkl. teknisk overetasje. Høyblokka
danner landemerke og er godt synlig fra alle adkomster. Byggearbeidene ble
jevnlig fotodokumentert og bildet viser status per januar 1977.
Foto: D. Reiakvam. Utlånt fra Helse Førde HF.
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forsterkes av materialvalg og enkle repeterende
former uten vesentlig detaljering utover flatevirkningen. På sitt vis er det et gjennomført bygg fullt ut
formet av det arkitekten så som hensynet til rasjonell
drift og tekniske krav.
Den medisinske utviklingen de siste tiårene har
også ført til stadig færre liggedøgn og større grad av
poliklinisk behandling. Antallet behandlete pasienter
øker, mens sengetallet har sunket betydelig. Dette
gjenspeiler seg også i arkitekturen ved at behandlingsavdelingene har vokst i størrelse i forhold til
sengepostene.
Mer intimt og med menneskelig målestokk
er sykehuset i Longyearbyen fra 1991, tegnet av A3
arkitekter. Sykehuset som ikke er stort har et lite
befolkningsgrunnlag, men krevende oppgaver i et
vidstrakt område. Det er langt til fastlandet. Resultatet er et svært velutstyrt og avansert sykehus og
helsebygg i forhold til størrelsen. Hovedformen er
to etasjer med saltak, utvidet med to lavbygg og et
frittstående bygg for tekniske funksjoner. Planprinsippet er midtkorridor hvor de fleste arbeids- og
oppholdsrom er lagt mot utsiktsiden og bifunksjoner
er lagt mot baksiden. Det er en gjenoppliving av
planløsninger fra før dobbeltkorridorenes tid, gjort
mulig av et relativt lite bygg.
En målsetting finner vi også med nybygget for
Rikshospitalet (1999–2000). Kommunikasjonsårene er lagt horisontalt og ikke i høyden som i de
tidligere sengepostblokkene. De ulike sengepostene
og behandling/diagnostisering er plassert overfor
hverandre i egne fløyer, og transporten går på tvers
over en lang overbygd gate som binder sykehuset
sammen. Sykehuset er bygd i glass og gul tegl. Det
er lagt stor vekt på dimensjonering, materialbruk,
detaljer og kunstnerisk utsmykning for å gi sykehuset
et menneskelig ansikt og målestokk. Løsningen er en
klar nyorientering og et brudd med mer enn seksti
års sykehusplanlegging. Det har vakt internasjonal
oppmerksomhet i likhet med det naboen Gaustad
sykehus i sin tid gjorde.29 Også der kom det fagfolk
fra fjern og nær på studiebesøk. Så gjenstår det å se
hvordan sykehuset klarer å ivareta disse kvalitetene
under presset fra de endringene som uomgjengelig
melder seg. For er det en rød tråd gjennom sykehushistorien, er det behovet for endringer.

Oppsummering
Sett under ett dreier sykehusbyggeriet seg først og
fremst om å lage bygninger som er tilpasset sitt
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formål. Det er plansystemer og kommunikasjonsårer.
Det tidlige 1800-tallets sykehus drev i noen grad
behandling, først og fremst enkelte radesykehus, men
de var også i stor utstrekning pleieinstitusjoner for
fattige syke og uføre. Rikshospitalet var unntaket som
undervisningssykehus, men selv her var pasientene
hovedsaklig fattige. Sykehusene tok dels i bruk eksisterende bygninger for nye formål, dels ble de bygget på
eller om, dels ble det reist nytt for formålet. Formålet
måtte også tilpasse seg bygningene. Med enkelte
unntak er periodens sykehus, som andre boliger i
tiden, av varierende størrelse og kvalitet og for det
meste oppført i tre. Unntakene er Rikshospitalet og
fattigsykehuset i det daværende Christiania, sykehus
i mur tegnet av den unge nasjonens arkitekt Chr.
Grosch. Som sykehusbygg var disse mindre formet
av internasjonale sykehusforbilder enn tilpasset til
andre omstendigheter som økonomi og tomtevalg.
Hovedstaden og staten har som byggherrer vært
førende i norsk sykehusarkitektur mer enn noen
andre. Det er statens og hovedstadens byggevirksomhet som omkring 1880 introduserte paviljongsykehuset til Norge etter internasjonale forbilder. Et
vesentlig element her er kubikkmengden luft per
pasient og seng. Det satte sitt preg på sykehusplanlegging til langt inn i 20.århundre. Bakteriologiens
gjennombrudd virker i denne sammenhengen sosialt
utjevnende, sykehus blir for alle, og det nye århundret
innleder den store sykehusboomen. Nybygg reiser seg
i de fleste byer landet rundt, også i landkommuner.
Frivillige aktører melder seg på: religiøse virksomheter i ulik avskygning, ideelle organisasjoner og
private helseentreprenører på kommersiell basis.
I Trondheim, Stavanger og Bergen er det
”blokksystemet” som bygges, større kommunale
sykehusbygg med ulike funksjoner, avdelinger og
sykdommer under samme tak. Tilsvarende blir de
statlige kvinneklinikkene bygd som kompakte strukturer med alle funksjoner samlet under ett tak. Bare
epidemiavdelingene og tuberkuloseavdelingene får
egne bygg, ofte godt tilbaketrukket. Arkitektonisk er
det ikke mye som skiller slike sykehusbygg fra andre
offentlige institusjoner i samtiden som f.eks. skoler.
Men sykehusbyggene blir mer komplekse i takt med
laboratorienes og røntgenapparatenes inntog. Nye
planforhold og bygningstyper gjør seg gjeldende.
Det er en ujevn utvikling, sykehus i villaliknende bebyggelse fortsetter å eksistere til etter siste
verdenskrig, for sykestuene helt opp til våre dager.
For store deler av landet var det fremdeles dagsreiser
til et større sykehus.

Haukeland-området omfatter i dag ca. 200 mål med sykehusbygninger både for somatiske og psykiatriske pasienter, driftsbygninger, kontorer, sykehotell, daghjem og fjellhaller. De første bygningene ble tatt i bruk i 1912, og området har vært – og er – under
kontinuerlige utbygginger, endringer og ombygginger. Den største utbyggingen i nyere tid ble foretatt i perioden 1971–1983. Da ble
blant annet Sentralblokken (bildet), tegnet av arkitektfirmaet Krohn & Hartvig Rasmussen, oppført. Bare denne bygningen er på
125 000 m2, og ruver godt i landskapet.
Foto: Leif Anker.

Samtidig er det en tendens til sterkere
separering av funksjoner i ulike bygningsledd som
operasjonsavdelinger, røntgen og laboratorier.
Fremdeles bor personalet i stor utstrekning bokstavelig talt på sykehusene, på loftværelser og andre
steder. Sykehusenes arkitektur følger tiden pluss
minus, men ofte med forenklet formspråk uten den
detaljeringen som man kan finne på andre offentlige
bygg. Sykehusenes byggeboom faller sammen med
nyklassisismens periode ca. 1910–30, og svært ofte
med et monumentalt resultat. Norsk sykehusarkitektur var fram til krigen i store trekk konservativ.
Om det skyldtes arkitektene eller byggherrene er
uvisst. Montebello tuberkulosehjem i Oslo er ett av
de få funksjonalistiske tuberkuloseanleggene oppført
før krigen. Kirurgblokka på Rikshospitalet (konkurranse 1935, bygd 1938–50) innledet et tidsskille i
sykehusbyggeriet, og av flere grunner enn skifte i
formspråk. Bygningen ble et multifunksjonsbygg
med ulike avdelinger, sengeposter, operasjonsavdelinger, behandlingsfunksjoner, administrasjon,
undervisning, bolig m.v. lagt lagvis i ett høybygg som
raget i sin samtid.
Etterkrigstiden er gjenreisningens periode,
høyblokkenes periode, og etter måten sykehusmangfoldets periode framfor noen. Det begynner

pent i Halden i 1948 og ender brutalt på Haukeland
mer enn 30 år seinere. En arkitekt som Øvergaard
setter farger og nyanser på byggene, rammer dem
inn med list og gesims rundt vekslende materialer,
der en Grevstad nøyer seg med virkningen av store
ensfargete flater i vekslende monumentale volumer.
Ringerike og Skien er nye varianter over det samme
skjema, men med 1960-tallets typiske materialer og
lamelldelte fasader.
Det bygges mye og det bygges stort, men det
bygges også smått. Mindre og mellomstore sykehus
føyer seg etter samme planløsninger om enn volumene
er mindre. Det bygges i panel, tegl og betong, pusset,
slemmet, ubehandlet og malt, med og uten flate tak
over grunnplaner i L-form T-form, I-form og H-form.
Stord sykehus står som et eksempel på sykehusarkitektur med prisbelønte kvaliteter med sin volumoppbygging og materialbehandling i ubehandlet betong.
Sykehus som Arendal med nennsomme tilpassning
til terreng og endringsbehov, vitner om at 1950-tallet
ikke nødvendigvis var nøkternt inntil det tarvelige.
Nødvendighet var heller ikke synonymt med brutalitet: Paviljongbyggene på Solberg i Bærum viser at
også enkle og billige løsninger kunne ha arkitektoniske kvaliteter.
I ettertid ser man også planleggingens begren135

Fødslar på sjukehus og fødeheimar
Av Runar Jordåen

Så å seia alle fødslar går i dag føre seg på fødselsklinikkar
ved sjukehusa. Sjølv om heimefødslar har fått ein del mediamerksemd dei siste åra, ser dei aller fleste nyfødde dagens
lys ved eit sjukehus.
Jordmorreglementet av 1810 gav jordmødrene monopol på
fødselshjelp, men det tok likevel mange år før dei i praksis
hadde utkonkurrert dei lokale ufaglærte kvinnene som tradisjonelt hadde tatt seg av fødselshjelpen. I 1902 var 80 % av
fødslane hjelpte fram av jordmødrer. Dette innebar altså ei
”institusjonalisering” av fødslane i løpet av 1800-talet, det vil
seia at dei gjekk frå å vera i hendene på koner i nærmiljøet
til å bli ein sak for ein helseprofesjon.
Tora Korsvold meiner ein kan snakka om tre fødesystem. I
det første sto lokale hjelpekoner for fødselshjelpen og dei
baserte seg på tradisjons- og erfaringskunnskap. Det andre
systemet voks fram på 1800-talet og då var det jordmødrer
med utdanning som hjelpte til ved heimefødslar. Det siste
systemet er institusjonsfødselen eller sjukehusfødselen som
i Noreg for alvor slo gjennom på 1900-talet, og som blei
heilt dominerande frå 1950- og 1960-talet. Det er naturleg
nok det siste systemet som har sett sterkast spor gjennom
bygningar.
Alt på slutten av 1700-talet byrja norske kvinner å bli
utdanna som jordmødrer, nokre ved å reisa til København og
fødselsstiftelsen der (oppretta 1759), men det blei også sett
i gang utdanningstiltak på landsbygda i Noreg, m.a. i Møre
og Romsdal. Reglementet frå 1810 gjorde at behovet for
utdanning blei sterkare. Fødselsstiftelsen som blei oppretta
i Christiania i 1818 kom som eit svar på dette behovet
sidan ein etter 1814 ikkje lenger hadde noka tilknyting til
institusjonane i København. Fødselsstiftelsen hadde såleis
først og fremst funksjon som ein stad for å utdanna legar
og jordmødrer, formålet var ikkje å bygga opp eit apparat
for sjukehusfødsel. Ein fødselsstiftelse blei oppretta i Bergen
i 1861, her var formålet å utdanna jordmødrer (men ikkje
legar) og å ta seg av fødslar. Bygningsmessig var stiftelsen i
Christiania innlosjert ymse stader i byen, fram til han flytta
inn i huset som var bygd særskilt for formålet i 1837. I
Bergen var tilhaldsstaden på Rådstueplass, med ein kombinasjon av eldre bygg og påbygg.
I tillegg til ein privat fødselsheim som blei oppretta i
Trondheim i 1890, var det berre stiftelsane i Christiania
og Bergen som fungerte som særskilte fødselsklinikkar på
1800-talet. I praksis var fødsel på institusjon eit marginalt
fenomen og hadde dessutan eit dårleg rykte som følgje av
barselsfeberen som herja. Keisarsnitt kor både barn og mor
overlevde blei heller ikkje mogleg før på 1890-talet.

singer. Sykehus og sengeposter lar seg ikke definere
til faste størrelser. Ingen sykehusbygg er mindre
mottakelig for endring enn de gjennomplanlagte
fra 1950-tallet, med smale bygningskropper og lave
etasjehøyder, slik sykehusarkitekten Bjørn Egner har
påpekt.30
Helsebyggeriet er de lange linjers virksomhet
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Kvinneklinikkane og fødselsstiftelsane var viktige element i
kampen mot dødligheita blant spedbarn. Fleire av anlegga var
òg gode døme på arkitekturideala i tida. I E. C. Dahls stiftelse
i Trondheim var naturleg nok storken eit av motiva i glasvindauga i trappegangen.
Bilde: Leif Maliks.
Dette kom til å endra seg på 1900-talet. Nye hygieniske
forholdsreglar førde til at faren for barselfeberen blei lågare,
og nå kom det fødeavdelingar på alle større sjukehus. Me
kan eksempelvis sjå på dei tre største byane. Trondheim fekk
i 1908 E. C. Dahls stiftelse som var reist med midlar etter
ei testamentarisk gåve. Bygget blir rekna som ein av landets
finaste jugenbygningar. Det er i dag i bruk til kontorformål.
Den gamle fødselsstiftelsen i Kristiania blei i 1914 avløyst
av den nye Kvinneklinikken, som var bygd for langt større
forhold, og mellom anna inneheldt ei gynekologisk avdeling
(klinikken var i funksjon som ein del av Rikshospitalet fram
til flyttinga i 2000). I Bergen sto den nye Kvinneklinikken
ved Haukeland sykehus klar i 1926. Som i Oslo låg den og
raga på ei høgde, noko som passar godt med den viktige
posisjonen bygget kom til å få i løpet av hundreåret. På
midten av hundreåret blei stadig fleire av fødslane gjort på
ei fødeavdeling ved eit sjukehus. Til dømes fødde 21 % av
kvinnene i Trondheim ved E. C. Dahls stiftelse i 1909 mot
heile 94,5 i 1955. Fødeheimar dukka også opp på mindre
stader rundt om i landet. Slik var det ein revolusjon som
hadde gått føre seg innanfor fødselsomsorga, og gjennombrotet for sjukehusfødselen er eit døme på korleis sjukehuset fekk ein viktig posisjon på 1900-talet.
Kjelde: Børdahl 2000b, Korsvold 2001.

orientert om triangelet tilpassning, fleksibilitet og
økonomi. Ikke all byggevirksomhet i etterkrigstiden
har dreid seg om å bygge nytt fra grunnen av. Mye
er også tilbygg og påbygg, og mye er oppført uten
nevneverdig hensyn til eldre bygninger og situasjon.
Planformer, volumer og overflatebehandling er ofte
forbausende likt med det tidlige 1900-tallets. Her ser

det ut til å være et viktig skifte omkring 1970. I tid
er dette sammenfallende med sykehusloven i 1969,
det man kan kalle sykehusplanleggingens seier og
fylkeskommunens gjennombrudd. Sentralsykehus
ble etablert i hvert fylke omlag samtidig med dobbeltkorridorens inntog på norske sykehus. Eksisterende
sykehus ble utvidet med tilbygg som sprengte eldre
målestokk, utforming og plansituasjon. Dels skyldtes
det dobbeltkorridorer som ga bredere bygningskropper, dels skyldtes det endret materialbruk,
dels andre planidealer. Slik blir kontrasten stor fra
konglomeratet Drammen sykehus til et nybygg som
sentralsjukehuset i Førde som med sitt parkområde
står som kroneksempelet på de fremste kvalitetene i
perioden.
Mangel på arkitektonisk og planmessig
tilpassning gjenspeiler trolig byggherrers og
arkitekters ambisjoner og prioriteringer, sykehusets

oppgave er å redde liv og helse. I et kort perspektiv
er det en prioritering som er vrient ikke å være enig
i. Men samtidig er det vanskelig å tro at flere liv
blir reddet og folks helse blir bedre av å neglisjere
eldre bygningsmasse eller omgivelsenes betydning.
Bygninger må vedlikeholdes og det kan jo like gjerne
gjøres med en bevisst holdning til eksisterende kvaliteter og materialer.
En konstant driver for sykehusbyggeriet har vært
en stadig mer differensiert medisin som krever stadig
mer plass, eller annen plass. Dette medfører stadig
mer detaljert planlegging og avveining av bokstavlig
talt kryssende hensyn i skjæringspunktet funksjonalitet og økonomi. Som det har vært konstatert
siden Rikshospitalets eldste tid, bygninger blir fort
umoderne og samsvarer ikke lenge med medisinens
krav.31
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