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Pasientliv på sykeavdelingen.
Detogerbygget
nu 100
siden det første
stabile sykehus,
som under
byen Fattig
planla
for år
bospitalisering
av pasienter
benhørende
kommisjonen ble tatt i bruk: «Byens Sygehus».
Det fikk sosialt og kulturelt sin store betydning som kommunens første
innsats for den videre utbygning av de kommunale sykehus gjennem
de følgende 100 år.
Når jeg har valgt å redegjøre litt herom overfor Selskabet for Oslo Byes
Vel er det fordi dette selskap, stiftet i 1811, kommer inn i bildet:
«Byens Sygehus.»
En av selskapets oppgåver var omsorgen for beplantninger
park
anlegg
rundt i byen til glede for byens innvånere.
Efterat minnestøtten over statsråd og stortingspresident Christian
Krohg var avsløret ute i Fjerdingen 17. mai 1833 med Henrik Wergeland
som hovedtaler, fikk «Selskabet for Christiania Byes Vel» i 1835 i opp
drag å sørge for beplantningen og skape et parkmessig anlegg på arealet
videre innover Storgaten, samt å verne om minnestøtten. Selskapet
plantet i årenes løp 800 trær i det innhegnede areal, deriblant alléen
på begge sider av Storgaten, hvorav der ennu står igjen rester.
Selskapet fikk imidlertid ikke den foronskede glede av sin virksombet
herute, da befolkningen i Fjerdingen og ornegn stadig herjet og ødela
trær og busker.
Omkring 1853 ble kommunen stillet overfor oppgaven å skaffe hus
for de Fattigkommisjonen tilhørende fattigstuer på Saugbanken, samt
13

St. Hallvard. 1959.
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Krohgstøtten med beplantning besørget av Selskabet for Christiania Byes Vel
i midten av 1830-årene.

sykehusplass for kroniske syke av sitt klientel. Saugbankens fattigstuer
var temmelig dårlige og sykehuset i Lille Strandgate, opprinnelig en
alminnelig leiegård, var lite skikket for hospitalisering av Fattig
kommisjonens pleiepasienter.
Utbygningen av den nye Christiania—Eidsvoldsbane var snart ferdig
og til en større åpen plass rundt stasjonsbygningen trengtes det areal
hvor Saugbankens fattigstuer og sykelmset lå. Kommunestyret måtte
nu se seg om efter passende tomt for fattigstuene og heftet seg til en
begynnelse ved sogneprest Theisners eiendom på vestsiden av Storgaten,
skrå overfor Arbeidsanstalten («Mangelsgården»). Så fant borgermester
Fougstad ut at kommunen kunne spare pengene til tomtekjøp ved å
ta tomten fra Krohgstøtten innover Storgaten, som Selskabet for
Christiania Byes Vel hadde opparbeidet og beplantet og fått skjøte på.
194

«BYENS SYGEHUS»

v ',, \
\. ’«. \

v, oC"- - ~.
\ \

><N>>
'>o’
->v ;'
'"*

KROHGSTØTTEN SYKEAVDELING 1859-1959

'•*« *
~«

•“ ,*.?
: ~"' -’ 1 '
*-•*, m
&**?• sa~

.-.v
'

'

-w’
'

c- **
' *?• »,

•> *<f
,
~*

-

”
';
•>«.'»•'

Krohgstotten sykeavdeling i 1939. De gamle trær på begge sider av Storgaten er rester
av alleen plantet av Selskabet for Christiania Byes Vel.

Vårt høyt fortjente medlem av selskapet, byantikvar Arno Berg, bar
i jubileumsbøken for «Byens Sygelms» utførlig redegjort for hvorledes
byens myndigheter fremmet denne sak.
Magistraten skriver blant annet til vårt selskap:
«... Det er indlysende, at Tomten formedelst Beliggenheden, Om
givelserne og Adgang neppe nogensinde vilde afgive nogen yndet eller
søgt Promenade for Byens Indvaanere. Selskabets Hensigt vil aldrig
opnaaes. Derimod vil de plantede Træer i Forbindelse med et Sygelms
saalangtfra være et spildt Arbeide, at de meget mere vil afgive en ny
Grund for Valget af denne Plads, idet de for de syges Befindende vil
være ligesaa behagelige som nyttige. . . »
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Selskabets medlemmer vil
også nu, 100 år senere,
gjenkjenne lignende argu
menter fra myndighetene
når det gjelder å bebygge
parkareal eller åpne plasser
ji £jmm
(jfr. Deichmans filial på
Schous plass, spørsmålet
om å avstå Bankplassen til
storbygg for Norges Bank,
og verst av alt: plaseringen
av Nationaltheatret i Stu
denterlunden).
De kommunale myndig
heter sluttet seg til magi
M
f
stratens forslag og dermed
måtte vårt selskap trekke
seg. Det beholdt bare, til
1. februar 1877, omsorgen
for orden og vedlikehold av
det lille anlegg omkring
selve minnestøtten over
Chr. Krohg, byens første
Gangkone avlöst av kommunale sykepleiersker.
Oversoster Anna Holter.
offentlige
minnesmerke
over en høyt fortjent norsk
borger.
Arno Berg liar efter grundige studier og undersøkelser redegjort for
sykehusforholdene i Christiania fra 200 år tilbake i to hefter av St.
Hallvard for 1940 og forteller her om de primitive, ja nærmest
umenneskelige forhold for syke som byen har hatt i noen fattigstuer,
blant annet i Fjerdingen og andre steder. Fjerdingen var langt opp i 1800årene en av byens forsteder mellem Storgaten og Akerselven. Hoved
gaten her, Fjerdingen, ble i 1896 omdøpt til Chr. Krohgsgate, men
ennu i min tid ved sykehuset brukte vi benevnelsen Fjerdingen om
strøket.
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Av Bergs beretning i
jubileumsbøken fremgår at
det ble et langt lerret å
bleke med behandlinger og
utredninger fra 5—6 for
skjellige kommunale komi
téer, og så arkitektkonkur
ranse om anlegget. Stadig
revisjoner av planene for å
få lavest mulig omkost
ninger.
Arno Berg siterer blant
annet en uttalelse fra myn
digbetenes side, som ikke
nettopp er videre smigrende
for deres innstilling:
«Man er ræd for at ind
rette det for bekvemt for de
fattige. De bør ikke bydes
bedre Vilkaar end den flit
tige, ordentlige Arbeider
kan skaffe sin Familie . . .»
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Overlege dr. med. Kristian Thue.

Eilert Sundts opplysninger om arbeidernes særlig slette levevilkår var ikke publisert på denne
tid, ellers ville vel en offentlig myndighet ha betenkt seg på å sette en
sånn forutsetning opp for byggingen av et sykehus.
Når man i Bergs beretning leser om de mange «men og om» fra
myndighetene, føler man seg på hjemmebane idag, 100 år senere.
Endelig ble stadskonduktør Grosch’s planer vedtatt og lian ble ansatt
som utførende arkitekt.
Arno Berg sier i sin jubileumsartikkel om dette Grosch’s anlegg:
«... Det er vel ikke noen av hans arbeider, som er så i engelsk gotisk
stil som anlegget ved Krohgstotten. Fasadernes teglstensarkitektnr er
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overordentlig nitid og omhyggelig gjennemarbeidet. Man synes at
fasaderne er så ensartede,
men går man dem etter i sømmene så
finner man den ene variasjon etter den andre.
Det er vel ett av de fineste eksempler på miljø-arkitekturen fra 1800årenes romantiske periode vi har i landet. Det vidner i all sin enkelhet
om at det er en arkitekt av høy klasse som har ført taktstokken.»
Nu er det hele ødelagt. Sykeavdelingen like ved Krohgstøtten er
rasert, likeså kapellet og forstanderboligen.
Det er tragedien med Empirekvartalet opp igjen.

I mai 1859 ble det nye sykehus ved Krohgstøtten tatt i bruk for syke
og skrøpelige, som Fattigvesenet måtte ta seg av.
Til en begynnelse var det bygningen nærmest Krohgstøtten som ble
benyttet som «Byens Sygehus» med plass for 106 pasienter, mens
bygningen på den annen side av kapellet ga plass for 257 «fattig
lemmer», deriblant Saugbankens Vestre og Østre Fattigstuer og Peder
Mikkelsens Enkestue. Mellem disse to bygninger lå kapellet og særskilt
bolig for bestyreren (forstanderen) av det hele kompleks.
For øvrig hadde Fattigvesenet en del sykestuer spredt rundt i byen
under tilsyn av bylegene. Dessuten fikk det anbragt opptil 200 pasienter
i Rikshospitalet. Men alltid var det mangel på sykehusplasser, da som
idag, så Representantskabet i 1863 bestemte at der i komplekset ved
Krohgstøtten skulle skaffes plass til 70—80 kvinnelige pasienter, «deri
blandt de mange løsagtige Kvinder med veneriske Sygdomme som
maatte hospitaliseres».
Dette spesielle belegg gjorde at sykelmset fikk et nokså dårlig renommé.
Kvinnene var jo oppegående, følte seg ikke syke og herjet nokså sterkt.
Enda i 1904, da jeg ble kandidat på sykeavdelingen, hørte jeg om
vanskeliglietene med disse livsglade, udisiplinerte jentene. De kunne
stille seg opp i vinduene i bare serken og når mannfolk i Storgaten eller
i Fjerdingen passerte forbi, løftet de opp serken og vinket innbydende
til dem. Det var jenter med «sus i serken», får en si. Tilslutt fant man
at avdelingen måtte kvitte seg med dette brysomme belegg. I 1886 ble
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Haven med tiltalende beplantning. Kapellbygningen og sykeavdelingen
til hoyre er nu rasert sammen med haven.

der opprettet en filial til Byens Sygehus med 20 senger på Arbeids
anstalten («Mangelsgården»). «Fila på Mangern» kalte populasen denne
filial, som hadde legetilsyn fra legene på Byens Sygehus. «Fila» ble først
nedlagt i 1898.
Klientelet på mannsavdelingen var heller ikke noe å skryte av. Det
var mange løsgjengere og fylliker, ved siden av skikkelige karer som
Fattigvesenet hadde måttet ta seg av, så Byens Sygehus var ikke noe
ønskested å komme til for skikkelige pasienter. Fattigvesenet fikk derfor
som oftest anbragt dem på Rikshospitalet, Diakonissehuset eller i syke
stuene rundt i byen.
Fra 1890-årene og utover ble det bedre på Byens Sygehus. Byen
hadde jo en hel del sykekasser hvis medlemmer kom inn her. Fra 1911
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trådte «Kredssykekassen» (Trygdekassen) i virksombet og fra 1919
«Pensicnsindretningen» (Sosialtrygden), og efterbvert fikk sykeav
delingen et mer bøyverdig klientel sorterende under disse institusjoner.
Dertil kom at avdelingen utstyrsmessig stadig ble forbedret. De gamle
«gangkoner» som ikke badde batt noen ordentlig utdannelse i syke
pleie, avløstes av sykepleiersker fra kommunens egen skole. Så ved
århundreskiftet var Byens Sygebus en respektabel sykeavdeling, seiv7
om den naturligvis ikke kunne sammenlignes med de nye moderne
avdelinger som i 1902 ble tatt i bruk på Ullevål. Disse og Byens Sygebus
ble nå skilt fra Fattigvesenet og fikk egen administrasjon direkte under
Magistraten.
I 1910, da jeg begynte som assistentlege bos overlege Kr. Time på
Krobgstotten sykeavdeling, var det særlig tuberkulosepasientene som
ved siden av pleiepasientene satte sitt preg på avdelingen. Den over
veiende del av «tuberkulistene» var menn uten fast bolig («U. F. B.»)
som Sundhetskommisjonen ville ba bospitalisert, så de ikke i sin om
flakkende tilværelse skulle være farlige smittebærere. Tuberkulose
lovens paragraf 6 gir Sundhetskommisjonen rett til å tvangsbolde opp
lagte smittebærere i sykehus eller tuberkulosébjem. Uten tillåtelse fra
Sundhetskommisjonen kunne disse «paragraf-seksere» som vi kalte
dem, ikke utskrives, for igjen å gå inn i sitt omflakkende liv. De
representerte et lite disiplinert element. De oppegående følte seg ikke
syke og gikk omkring med den trygge følelse at de ikke kunne kastes
ut av sykelmset på grunn av slett oppførsel.
Overlege Time hadde tatt et lite værelse til arbeidsstue for oppe
gående tuberkulister, for at de kunne ba noe å beskjeftige seg med
og lage småting som de kunne seige og tjene noen kroner til eget bruk
eller familien. De drev på med løvsagarbeider og annet snekkerarbeide,
laget fotografirammer, skrin og lignende. Men Times forutsetning boldt
ikke. Pengene de tjente gikk til fyll. Det var deres eneste glede i livet.
Som regel var de fra garnmel lediggang så lutdovne at det aldri fait
dem inn å gi sykepleierskene en båndsrekning, som oppegående pasienter
ifølge busordenen var pliktige til. Søstrene fikk full lønn for sitt
arbeide, så pasientene badde ikke noe med å bjelpe dem, var deres
innstilling. De fleste av dem hadde før innleggelsen bare batt arbeide,
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Tuberkalister, «paragrafseksere» på arbeidsstilen. Lengst til hoyre
en av byens mest «prominente» innbruddstyver.

så de kunne tjene nok til en spleis. For livets opphold tok Fattigvesenet
seg av dem. Når det ble kjølig og ufyselig ut på høsten og vinteren
var det bare å gå til bylegen eller Sundhetskommisjonen for rekvisisjon
på sykehusinnleggelse, så de var sikret en hyggelig jul og übekymret
vinteropphcld.
Fikk cle permisjon for «å gå i byen» kom de oftest nokså påseilet
tilbake om kvelden. Hvis de ikke gjorde bråk, men stille krøp til køys,
lukket man øynene og lot som ingenting. Men ble det for galt måtte
der disiplinærstraff til, som regel portforbud en uke eller sengeleie
noen dager. Så fikk de heist opp brennevinsflasker gjennom vinduet
mot Krohgstøtten fra hjelpsomme kamerater. Innen sykehusets doméne
hadde de funnet passende drikkeplass i de åpne kjellerrom i kapell
bygningen, og her som i luftventilene på sykestuene fant betjeningen
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til stadighet tømte brennevinsflasker. Ble det for besværlig med disse
paragrafseksere, når de var blitt husvarme på avdelingen, var det å
henvende seg til sunnhetsinspektør Yngvar Ustvedt om tillåtelse til å
skrive dem ut. Men vi fikk alltid avslag, så for å få fred på avdelingen
en tid måtte de provoseres til å rømme.
En dag rapportertes det fra mannsavdelingen at denaturert sprit
for vask av ryggen på sengeliggende pasienter stadig forsvant fra
medisinskapet på gangen. Søster var ikke i tvil om at en av pasientene
hadde skaffet seg falsk nøkkel til skapet. Blant de oppegående «arbeid
ende» paragrafseksere hadde avdelingen en av byens mest «prominente»
innbruddstyver, som nok kunne være i stand til å lage en slik enkel
nøkkel. I middagstiden var bare en av pleierskene på post. En senge
liggende pasient kunne bare ringe henne inn på stuen, så var feltet
fritt ute på gangen og dermed adgangen til medisinskapet. For å få
slutt på uvesenet ble det tilsatt spriten en passende dose Krotonolje
(det kraftigste avføringsmiddel) og flasken rikelig utstyrt med gift
merker og rød etikett med: «Denaturert sprit. Kun til vask av huden.»
Noen dager efter ble der en diaré-epidemi hos en 4—5 av paragraf
sekserne. De måtte fly på do dag og natt et par dager, men klaget ikke,
og intet ble sagt fra søstrenes side. Dermed var det slutt med sprit
tyveriet for denne gang.
En husvarm paragrafsekser som het Ole Alfred Olsen, oppkastet seg
til leder på en av mannssalene med 17 pasienter. Han var stor og tykk,
la stadig på seg, så de andre paragrafseksere kalte ham «kaptein Vom».
Sengen hans sto midt på veggen like mot de store koksovner. Han tok
herredømmet over disse for å avpasse temperaturen efter sitt forgodt
befinnende. Bare det ikke var for varmt for ham seiv kunne de
stakkarene som lå lengst fra ovnene gjerne ligge og fryse. Vinduene sto
oppe dag og natt.
«Kaptein Vom» var jovial og humørfylt. Ut på våren varslet han meg
at nu skulle han ut av sykehuset og gjenoppta sitt vante liv «på prærien»,
med losji under liver busk sommeren gjennem, fri og übunden som
fuglen på kvist. Så stakk han da av for godt en dag han hadde vanlig
permisjon til å «gå i byen». Da det ut på høsten ble for kalt og ufyselig
«på prærien» gikk hans vei til Sunnhetskommisjonen for sykehus202
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Hyggelig oppholdssted for pasientene.

innleggelse for vinteren. Som gammel paragrafsekser kom han så inn
igjen til sin gamle seng på stue 14.
En annen slik paragrafsekser, Sigvart Olsen Opstad, kom like fra
tvangsarbeide på Opstad på Jæren. Han hadde tilbragt så mange år
av sitt liv der at han hadde antatt navnet Opstad i tillegg til Olsen.
Han var uregjerlig og pøbelaktig, besværlig både for medpasienter og
betjeningen, så ban til slutt måtte isoleres noen dager på sinnssykestuen.
«Her blir jeg helt gæ’rn» var omkvedet da. Men noen bedring i hans
opptreden ble det ikke, så avdelingen henvendte seg til direktøren
på Opstad med anmodning om å ta ham tilbake. I det omgående svar
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het det at Sigvart nettopp var benådet og fritatt for videre opphold
på Opstad, så avdelingen måtte trekkes med ham inntil ban en dag
stakk av for godt.
En tid fikk avdelingen oversendt Bodsfengselfanger (ikke-tuberku
lister) som hadde utstått sin straffetid, men trengte sykehusbehandling.
En søndag jeg gikk visitten lå en slik berre med hendene utstrakt på
teppet, så alle kunne se dem. På hver finger satt en gullring med flat
avlang sten, 10 ringer på ett brett! Nu da han hadde sonet sin straffe
tid, betraktet ban øyensynlig tjuvegodset som sin rettmessige eiendom,
som ban ikke sjenerte seg for å utstille. Da en av pasientene på stuen
skulle utskrives som belbredet, men ikke var særlig lysten på å reise,
benvendte «ringmannen» seg til meg: bvis det gjaldt penger, skulle
ban gjerne betale et par uker for værelseskameraten, så ban slapp å
reise nu. Avdelingen hadde ikke noe med å blande seg bort i hans
private formuesforhold, men vi mottok heller ikke hans generøse tilbud
til fordel for kameraten.
En kvinnelig pasient fra min bylegepraksis på omkring 60 år med
tilstopning av spiserøret på grunn av kreft, la jeg inn på avdelingen.
Hun var operert, det var gjort bull gjennem bukveggen inn til magen
(gastro-stomi) med innleggelse av en gummislange gjennem operasjons
åpningen til magesekken. Gjennem slangen foregikk tilførselen av
næring. Hun smakte på supper og grøtmat og spyttet det så gjennem en
trakt i gummislangen inn i magen. Forbistorien var at hun og mannen
som var lam i benene og satt i rullestol, ble beit underboldt av Fattig
vesenet. I den strengeste rasjoneringstid under første verdenskrig fikk
ekteparet påfallende mange pengebrev og postanvisninger med beløp
på både 100 og 200 kroner. Dette ble av «velvillige» naboer rapportert
til Fattigforstanderen med opplysning om at ekteparet var beruset så
å si liver kveld. Forstanderen som nettopp var tiltrådt stillingen og ennu
ikke hadde rukket å besøke alle de understottede, avla dem et besøk.
Det var som å komme inn i en vel utstyrt kolonial og fetevarebutikk,
i stuen et beit lager av rasjonerte varer og et par 10 liters kanner med
smuglersprit å 100 kroner kannen.
Ekteparet hadde drevet en vidtomspennende korrespondanse med
tiggerbrever, hvori de redegjorde for sine sykdommer. Velstilte folk
204
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fant at tiggerbrevenes opplysninger berettiget til hjelp og sendte i sin
godhet penger eller varer. Så her var der i øyeblikket ingen synbar
nød eller mangel til livets opphold. Kona helte spriten gjennem
slangen inn i magen, smakte ikke engang på den først. Hensikten var
å komme i rusens saliggjørende tilstand, og mannen satt i rullestolen
og skålte med henne. Fattigforstanderen kunne ikke gjøre noe for å
stoppe tiggeriet. Postvesenet kunne ikke la posten gå til forstander
kontoret eller oppgi avsendernes navn, så Fattigvesenet som ikke hadde
noen oversikt over disse private inntekter og matgaver kunne derfor
ikke komme fra sin forsørgelsesplikt overfor det glade ektepar. Det
gikk en tid inntil kreften tok overhånd, og jeg måtte legge henne inn på
Krohgstøtten, hvor hun lå til hun døde.
Et fast klientel hadde jeg alltid fra Fru Marie Nilsens gamlehjem
i Motzfeldtsgate 29. Her hodde en 24—25 hjemløse fattigunderstøttede
menn, som ingen annen ville ha. Fru Nilsen var snild og grei og var
til stor hjelp for Fattigvesenet. Hjørnestuen i første etasje ga plass til
11 senger og kaltes av pensjonærene «Stallen». Her var det svært
trangt, så jeg fikk fru Nilsen til å ta ut iallfall én seng. Hjemmet var
ellers bra holdt og fru Nilsen var generøs med bespisningen. Jeg så
alltid på mine besøk derute store suppe- og kjøttgryter i kok på
kjøkkenet.
Alle pensjonærene måtte før mottagelsen gjennomgå bad på desin
feksjonsanstalten på Yahls plass og få klærne «dampet». «Dampesedlen»
var en viktig del av «passet» for å komme inn. Selvfølgelig var ingen
av gjestene avholdsmenn. Det hendte rett som det var at de havnet i
Møllergaten 19 eller på Grønlands politistasjon for fyll. Når synderen
var sluppet løs igjen og banket på døren hos fru Nilsen, tok hun alltid
imot stakkaren så snart han hadde skaffet seg dampeseddel. Hun
visste jo at mannen ellers måtte ligge ute. Om ikke annen plass kunne
skaffes, satte hun inn den 11. seng igjen på «Stallen», eller lot ham
få ligge på sofaen i stuen sin inntil hun fikk sengeplass til ham. Ja,
hun var et godt menneske som syntes synd på disse stakkarer som ingen
sjanser hadde lenger i samfunnet.
Mange år senere ble fru Nilsen syk og innlagt på Krohgstøtten,
hvor hun lå til hun døde. Jeg var glad over å kunne gjøre litt gjen206
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gjeld mot dette gode men
neske ved å gjøre sykehus
oppholdet så tiltalende som
mulig for henne.
En av hennes pensjo
nærer var n’Syvert, en for
henværende kjøttbærer fra
Kutørjet og Slaktehuset.
Han måtte slutte å arbeide
da han mistet synet. Ellers
var han frisk. Et par med
pensjonærer hos fru Nilsen
brukte n’Syvert som lokke
due. De tok ham med seg og
plaserte ham på et hjørne
utenfor Tøyenkirken eller
på Youngstorvet med luen
i en utstrakt hånd. Kame
ratene sto på vakt i nær
heten og når det var kom
met nok i lua til n’Syvert,
hentet de ham og stakk av
efter øl. Syvert seiv var
TiSyvert.
ikke fyllik. Han havnet på
Krohgstøtten sykeavdeling,
da han vanskelig kunne greie seg ute. Men var frisk og oppegående,
så det var blindheten som gjorde det berettiget å ta imot ham. Han
kom på en stue med 7 sengeliggende pleiepasienter. Syvert var arbeids
glad, gikk søster tilhånde, hjalp til med matfordelingen på stua, hentet
vann fra springen på gangen og tømte og vasket nringlass. Han var
i det hele snild og nyttig.
Men så en dag var det galt fatt med ham, lian var sint og umedgjørlig.
Gjennem den tykke murveggen fra nabostnen hadde han hørt at han
var en dårlig kar som unødig la beslag på sykeplass, og så videre. Han
krøsset ingen, nå ville han reise, han ville ikke finne seg i slike be207
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skyldninger. Stakkars Syvert, han hadde intet sted å reise til. Så måtte
jeg søke å berolige ham, jeg godtok hans hallusinasjoner som virkelige,
roste ham for hans utmerkede arbeide på sykehuset og sa at han var
uunnværlig for søster, så flink som han var. Da han til slutt begynte
å bli blidere sa jeg: «Nå får du vise de andre legene kunstene dine da,
Syvert.» Det beroliget og formildet ham. Så plystret han en marsj og
knipset takten med fingrene, det skulle forestille trommen. Da han var
ferdig og applausen kom, lød det stolt fra ham: «Ja, n’Syvert kan nok
litt av hvert han!» Han lå på avdelingen i flere år og ble noe av dens
faste inventar. Men til slutt tok hallusinasjonene overhånd, han ble
helt umedgjørlig og så vanskelig at han ble overflyttet til «Prindsen»
(Prinds Christian Augusts Minde), hvor han var til han avgikk.
Som bylege og sykebuslege gjennem mange år får en förståelse for
den sosiale side av alkoholmisbruket. De fleste fyllikene var ikke
«profesjonelle» alkoholister. Det var nesten alltid snakk om «selskaps
drikning», de måtte ha en eller to kompiser med seg. De drakk for å
jekke seg opp og bli beruset. Det foregikk gjerne i en port, en kjeller
hals eller i de grønne «Förargelsens hus» på hjørnet ved Gassverket
eller på Youngstcrvet. Man kan forstå kravet om alkoholforbud, når
man ser elendigheten for den enkelte og for hjemmene. Men man lærer
snart at forbud og restriksjoner ikke fører frem. Surrogater gjør nytten
når de bare kan fremkalle beruselse, selve smaken spiller ingen rolle.
Vi husker fra forbudstiden alt det svineri og surrogater folk førte i seg:
Politur hvor skjellakken ble utfelt med rysting med salt («Skåp»),
«Dunder» og «Fillepeller». Andre alkoholholdige væsker til industrielt
bruk ble silt gjennem koks, som skulle tilbakeholde nyttestoffene, men
slippe alkoholen gjennem. Enkelte giftstoffer fulgte dog med.
En dag ble en skredder innlagt for blodbrekning. Det kunne være
tale om blødende magesår. Mannen var plukket opp av politiet i Mosse
veien ute ved Grønlia, temmelig beruset. Det oste denaturert sprit av
ham lang vei. Efter å ba gått arbeidsledig lenge hadde han nu fått
jobb og skulle begynne om et par dager. Dette måtte feires. Sammen
med en kompis hadde han utstyrt seg med et brød og to bokser
denaturert sprit i parafinvoks. Så dro de ut til Grønlia, slo seg ned i
det grønne og begynte kalaset. De smurte parafinspriten på brødstykker
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Tvangstrøye som tidligere ble henyttet på voldsomme sinnssyke.

og satte så meget til livs av dette at skredderen ble full og trillet ned
av skråningen og havnet i Mosseveien. Det kom litt blod med i opp
kastet hans. Politiet samlet ham opp og kjørte ham til Legevakten,
hvorfra han ble innlagt for øyeblikkelig hjelp på grunn av blod
brekning. Morgenen efter da jeg så til ham, luktet det denaturert sprit
over hele stuen. Han ble satt på den vanlige 24-timers vannkur, vår
kur for pasienter innkommet beruset eller i bakrus. Vår venn skredderen
fikk ikke flere blodbrekninger og frembød heller ikke tegn på magesår.
Efter et par dager i tørrdokk var han helt i orden og ble utskrevet
arbeidsdyktig for skredderbordet. Han lovet seg seiv at det skulle
være siste gang med surrogatfyll.
I 1938 skulle jeg holde et foredrag om «Moderne humanitet», og med
tanken på de mange «pasienter» som på grunn av fyll var blitt innlagt
på avdelingen, eksaminerte jeg en del mannspasienter om deres forhold
14
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til alkohol. Mitt spørsmål lød sånn rent förbigående; «Si meg, er De
avholdsmann?» Da fikk jeg som regel oppriktige svar, det var jo
nærmest fornærmelig å tro noe sånt. Typiske svar var; «Jeg drikker
meg møkk full» eller «Tar gjerne en dram og et glass øl» («en dram»
er minst en halvflaske og «et glass øl» en to-tre flasker).
Rett som det var fikk avdelingen inn fylliker, som var dradd opp av
Akerselva og måtte i tørrdokk noen dager. En hel del av denne slags
pasienter gikk i bare filler ved innleggelsen, så avdelingen måtte sørge
for å skaffe dem vinterkiær ved utskrivningen. Dagen efter havnet de
ofte i Legevaktens fyllikstue, igjen kledt i bare filler. De nye klærne
var raskt gjort om til fyll. Tuberkuløse manns-pasienter som skulle
overflyttes til Vardåsen sanatorium for behandling måtte ofte klæs opp
fra innerst til ytterst. Men da de møtte frem på sanatoriet i de gamle
filler, måtte der etableres en ordning med å følge dem derut eller sende
det nye tøy direkte dit.
Efter at kommunen var begynt å dele ut «julegratiale» til alle for
sorgsunderstøttede, også til lassiser, ble det adskillig uro blant dem som
lå på avdelingen. De ville utskrives for å kunne hente gratialet. Seiv
om det ikke var mer enn en tikrone ble det da til en spleis, og så var
det lett å bli innlagt igjen efter romhelgen.
Et særlig problem med fyllikene og lassisene er at de ofte er ute
liggere. Vi som har omgåttes dem ned gjennem årene vet at en hel del vil
være uteliggere, seiv om det er kaldt. De vil være fri for restriksjoner
og kontroll, bånd og tvang, cg som Ole Alfred Olsen ga uttrykk for:
«leve på prærien». Vagabondnaturen er en mental innstilling som
alltid er levende hos visse individer, en viktig del av hele deres personlig
het. Den kan plutselig vekkes til live hos personer, som før har levet
under ordnede forhold, så de bryter ut og går fra alt ut i den løse livs
førsel.
I 1920-årene kom en gift kvinne inn på avdelingen. Hun hadde
plutselig forlatt barn og mann og gitt seg i lag med en løs mann som
bodde i husbåten «Svanen», av henne seiv betegnet som den verste
husbåt i hele flåten på Akerselven. Her var det daglig drikk og turing
med smuglersprit, lassiser og løse jenter. Eieren, med navnet «Freden»,
unnså seg ikke for å gi sin nye partner juling når hun ble sjalu og
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beklaget seg. I dette søppel hadde vår pasient levet en tid, til hun
måtte på sykehus. Nu hadde hun fått nok av dette livet og ville ikke
tilbake til «Svanen», da hun var blitt restituert og skulle reise. Et års
tid efter kom hun igjen inn på avdelingen, det ene øyet var blått og
gjenklistret av et velrettet slag. Nu skulle det være slutt med livet i
Akerselven, og hun ba om at «Freden» ble nektet adgang til å besøke
henne på sykehuset. Så skulle hun da utskrives og på avskjedsvisitten
forsikret hun meg at hun ville begynne livet på nytt og komme inn i
ordnede forhold. Straks efter møtte «Freden» opp cg hun dro avsted
igjen til livet ombord i «Svanen» med fortsatt fyll og festing. Hos
slike individer er vagabond-naturen helt dominerende, det nytter lite
for institusjoner eller velmente mennesker å forsøke å forandre dem
som er så helt besatt av denne asosiale innstilling.
En kvinne i 70-årene som bodde i en barhytte oppe i Grefsenåsen
gikk ut og inn på sykehuset. Like under jul ble hun urolig, da man på
avdelingen begynte å gjøre i stand til julen, søstrene bakte julekaker,
juletrær kom inn og der kom sangkor om eftermiddagene og sang jule
sanger. Da ble hun rent sint og brukte kjeft og forlangte seg utskrevet
til barhytten sin. Hun tålte ikke noe som hadde med kristendom å
gjøre. Avdelingen kunne ikke hindre henne fra å dra opp i skauen i
vinterkulden fra et lyst cg varmt sykehus.
En velkjent vagabond var «Kina-Olsen» fra Griinerlokken. Han
omtales i Osloforfatteren Rudolf Muns’ bok «Gamle Kristiania origi
naler» (1922) som en fast Opstadkandidat. Om sommeren bodde han
under Ankerbroen og fikk om vinteren tilbringe natten i en innsatt
drcsjebil. Han gikk ut og inn av sykeavdelingen for forkjølelser og for
tørrdokk. Til slutt ble avdelingen kjed av å fungere som tørrdokk for
ham, og jeg benvendte meg til min venn, daværende politi-inspektør
Johan Søhr for råd. Kunne ikke Kina-Olsen anbringes på Opstad
igjen? Nei det gikk ikke, han hadde overskredet aldersgrensen for å
komme dit. Så var det ikke annet å gjøre enn å la ham komme og gå.
Han oppførte seg noenlunde bra på avdelingen, men var svært rå i
kjeften overfor søstrene og hushjelpene. Til slutt bavnet Kina-Olsen
på «Prindsen» bvor han ikke kunne komme utenfor murene. Det ble
slutt med fylla. Han døde der, nærmest sinnssyk.
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Sykeavdelingens mest be
kjente pasient gjennem 28
år var «Kitty». Hun ble
innlagt i 1915 fra hjemmet
«Barneværn»i Schwensens
gate i en alder av 12 år.
Kitty hadde «vann i hodet»
(hydrocephalus
chroni
cus), en tilstand som gjør
seg gjeldende med en kolos
sal vekst av hodeskallen,
ledsaget av hjernesympto
mer, lammelser og mental
svekkelse. Tilstanden ut
vikler seg i de tidlige barne
år og kan ikke bedres ved
noen behandling. Kittys
mor var død, faren gift på
ny og flyttet fra byen, så
Kittys hjem og forsorg ble
først barnehjem og så syke
hus. Hun var helt lam fra

brystet og nedover, kunne
ikke bevege kroppen eller
«Kitty» i sykestuen.
benene, lå alltid i samme
stilling. Armene kunne hun
bevege, men musklene var spastiske (permanent spendte og uten
kontroll). Hodet var kolossalt og så tungt at hun ikke kunne løfte det
fra puten. Hennes intelligens kom aldri over en 7-8 årings. Snilde
mennesker som besøkte de andre pasientene på stuen ga henne dukker,
leker, sjokolade og frukt. Sykepleierskene var englelig tålmodige mot
Kitty, hun måtte stelles og byttes på flere ganger om dagen. Hun var
alltid i godt humør, anså seg som den viktigste pasient på femseng
stuen. Hun hadde jo ansienniteten. Hun levet i en eventyrverden og
trodde alt dreiet seg om henne. Hun kunne ikke leke med dukkene sine,

212

«BYENS SYGEHUS»

..

i ' ; ’'; -\', *-

V.Ht -t*k

’.

KROHGSTØTTEN SYKEAVDELING 1859-1959

*. Wær£.:
jf;% ,

y *;rr ,

" •- ' :-,
.....

*

Kvinnelige pasienter soler seg. «Kitty» i sengen med hvit parasol.

de satt på sykebordet over sengen, til slutt 11 stykker på rad. Søstrene
måtte hver dag ordne opp med dukker, leker, spilledåser og alt det
tral som efterhvert hopet seg opp omkring Kitty. Under juleforbe
redelsene benyttet oversøster anledningen til å sjalte ut de eldste
dukker som efterhvert var blitt svarte av Storgatesoten. Kitty fikk et
eventyr om at de skulle til Amerika og få nye klær til jul, men så
forliste båten og dukkene forsvant. Det ble uten sorg godtatt av Kitty.
Der kom snart nye igjen.
Om sommeren hadde hun sin seng nede i haven når været var godt,
fra tidlig om morgenen til langt ut på eftermiddagen. Hun fikk sine
måltider her og måtte mates. På grunn av sitt lange opphold på syke
huset
23 år
ble hun kjent med en mengde mennesker: leger,
pasienter og besøkende. En sommerdag møtte jeg nede i haven en flokk
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Hygge på storre stue. Radio og politikk. Tegnet av pasient Lagård.

skolegutter i B—9-års8—9-års alderen. Jeg stoppet dem og spurte hva de skulle
berinne. «Vi skal inn og se på henner med vann i bue.» Kitty var
øyensynlig blitt noe av en severdigbet. Guttene ble avvist, men Kitty
ville sikkert ba likt at de hadde kommet og sett på henne. For noen
förståelse av sin tilstand hadde hun ikke. Hun var helt lykkelig be
standig og ville gjerne være midtpunktet. I 1938 døde hun av appendi
cit, flere og tredve år gammel. Sykebuset ordnet med begravelsen og
sykehusprest Bøhmer boldt en pen tale over henne.
Sykeavdelingens kjøkken hadde et meget godt renommé, og det som
ble salt til livs av pasientene ville nok forbause en hjemmets husmor.
Jeg gikk ofte på stuene under middagene og jeg må si jeg ble slagen,
når jeg så de breddfulle tallerkener med de store bekjente kjøtt
kaker og tilsvarende mengder poteter gå ned bos sengeliggende pleie-
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W. C. rokeuærelse for mannspasienter.
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pasienter, hvis kaloriforbruk måtte forutsettes å være forholdsvis
begrenset. En dag søster kom inn med en stor, dyp tallerken breddfull
av fruktgrøt spurte jeg litt betenkt: «Er ikke dette litt knapt til 8?»
Men da måtte hun nok smile: «Nei dette er bare til Olsen, det.»
Av os til hadde avdelingen større vanskeligbeter med pårørende enn
med pasienten. Enkelte var misfornøyet med at vedkommende slektning
lå på en stor stue og mente at pasienten skulle ha fått eneværelse. Andre
klaget over at pasienten var lagt på en to-sengs stue, for her var det så
stusselig. Avdelingen forsøkte å tilgodese ønsker i denne henseende.
Småværelsene ble forbeholdt de meget syke. På mannsavdelingen pleiet
man å flytte særlig dårlige fra de store 17-sengs saler inn på en småstue
med to senger, når det gikk nedover og mot slutten, så pasienten kunne
få mer ro, også med sine pårørende. Dessuten la en såvidt dårlig
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17. mai-fanen med bilde av overlege Thue. Visitt på barnestuen

pasient et visst trykk over de andre på salen. Så begynte pasientene å
kalle det lille værelset for «dødsstua». Men det forekom jo at de kom
seg også på «dødsstua» og igjen kom inn på sykelmset, da kunne vi få
høre: «Sist jeg var her lå jeg på dødsstua, men jeg lurte dere.»
I 1927 ble en del pasienter ufrivillig blandet opp i politikken ved
stortingsvalget. På den tid kunne de syke innsende sine stemmesedler
til valgstyret i lukket konvolutt påtegnet stemmegiverens navn og
adresse. To ivrige stemmesamlere innfant seg en eftermiddag på
avdelingen og gikk uten å ha innhentet tillåtelse rundt på stuene og
sa de skulle ordne forhåndsstemming for de sengeliggende. Det viste
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Krohgstøtten 100 år efter avsloringen. Nu da sykeavdelingen og den gamle legevakt er rasert,
er minnestøtten fjernet og lagret.

seg så at de hadde «ordnet» med stemmegivning fra en hel del sløve og
uklare, som var uten enhver förståelse for hva det gjaldt, ja seiv fra
Kitty. For en del som visste hva de ville stemme, ble der lagt falske
stemmesedler i konvoluttene. Disse ble svært opprørte over å være
blitt ført bak lyset, og man måtte få dette oppklart, for valgfusk var jo
en ganske alvorlig företeelse. Saken ble rapportert til Sykebusråd
mannen, som oversendte rapporten til valgstyret. Dette förkastet alle
forhåndsstemmesedler fra Krobgstøtten.
På alle sykehus gjøres en stor innsats for å skaffe pasientene en
hyggelig jul. Sykepleierskene har en ordentlig julestri ved siden av
sitt daglige pliktarbeide. De baker en mengde sorter kaker, samler inn
til presanger til de ensomme, lager kurver til juletrærne på liver stue
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og sørger for juletrepynt, akkurat som i et privat bjem. Sykehuset
skaffer juletrærne, store til å stå på gulvet hvor det er plass til det og
små på bordet i de mindre stuer. Jeg må tilstå at jeg i mange år med
engstelse tenkte på de brennende vokslys, om det skulle ta fyr i et tre,
hvor der lå bjelpeløse pleiepasienter. Det ble tatt alle rnulige forbolds
regler, fylte vannbøtter sto i stuene når lysene ble tendt. År efter år
søkte jeg i budsjettforslaget om bevilgning til elektrisk lysutstyr, men
like sikkert ble det avslått av de bevilgende myndigheter «av budget
mæssige grunde». Til sist kom det heldigvis påbud fra brannvesenet
om at der kun måtte brukes elektrisk lysutstyr på juletrærne. Da
nyttet det ikke lenger for de bevilgende myndigheter å gjøre motstand
«av budgetmæssige grunde». Sykehuset besto ekstraforpleiningen i
julehelgen, og den lå meget bøyt. Kjøkkenet hadde sin store del av
æren. Men den rent menneskelige innsats, som spredte glede og bygge
for pasientene skyldtes sykepleierskene. De sang og gikk rundt jule
trærne med de oppegående pasienter, presten Bøhmer vandret rundt
på stuene og hadde gode trøstens ord til dem alle. Det var gudstjeneste
i kapellet juledagene og midnattsgudstjeneste nyttårsaften med fullt bus,
pasienter, betjening, leger og menigbetsmedlemmer fra Fjerdingen og
Ankerløkken. De som bar vært pasienter på sykebus i julen og ikke bar
vært for dårlige eller hatt for store lidelser, bar med seg mindet om en
særpreget stemningsfull fest.
17. mai var også noe av en festdag på sykehuset. Vaktmester Martin
Johansen («Martin i porten») heiste flagget ved selve Krohgstøtten og
flere flagg inne på sykehuset. Han var selvbestaltet 17. mai-komité
og tok imot guttemusikken fra en av folkeskolene, som møtte frem efter
at barnetoget var over. Sykehuset hadde for en 30—40 år siden fått en
fane malt av en av pasientene, som viste overlege Time i hvit frakk
stående ved en barneseng. Martin i spissen, musikken som blåste feiende
marsjer, derefter fanen og toget av oppegående pasienter, søstre, barn
fra Fjerdingen, mine to barn og mange flere som marsjerte rundt
innenfor sykehuset, ned i Fjerdingen og opp til selve Krohgstøtten og
et stykke bortover Storgaten, alle med norske flagg, hurrarop og sanger.
Til slutt bevertning av de glade, trette musikere med sjokolade, brus og
wienerbrød i spisestuen,
i urasjonerte mengder. Fra kjøkkenet
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ekstraforpleining både til middag og kvelds, så 17. mai ble en hyggelig
avveksling for pasientene i deres ellers nokså ensformige tilværelse.
Efterhvert som avdelingen ble modernisert og reparert, hadde fått
nytt undersøkelses- og behandlingsutstyr og ikke minst var blitt kvitt
de 40 tuberkulosepasientene, ble Krohgstøtten en alminnelig indre
medisinsk behandlingsavdeling. Foruten en 70—80 akutt-syke pasienter
og 12 barselkvinner på fødehjemmet, var der en 50—60 rene pleie
pasienter. Det ble en annen fredelig atmosfære over hele avdelingen.
Pasientene trivdes godt og det var til stadighet en hyggelig avskjed fra
dem som skulle utskrives: «Vi må endelig få komme tilbake, hvis vi
igjen blir syke og må på sykehus.» Avdelingen og søstrene fikk også
ofte tilsendt blomster og hilsen med takk fra pasienter og pårørende.
Den slags spontane uttrykk for tilfredshet gleder og virker ansporende
på alle som steller med de syke, og viser at Krohgstøtten sykeavdeling
hadde vunnet frem til et godt renommé hos de mange pasienter og
deres pårørende.
Eina?' Onsum.
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