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❙ ❙ Universitetssjukhuset i Bergen heter
Haukeland Sykehus och öppnades 1912.
En av de tidigare kirurgöverläkarna,
Carl W Jansen, har under åren efter sin
pensionering ägnat sig åt att skriva sjuk-
husets historia, som nu finns tillgänglig
i en 300-sidig upplaga. Ur geografisk
synvinkel ligger naturligtvis Bergen
ganska långt bort för de flesta svenska
läkare, men det kan finnas minst två
goda anledningar för dem att veta lite
mer om Vestlandssjukhuset. 

Tidigare störst i Skandinavien
En av dem är att före de stora sam-
manslagningarnas tid i Sverige så var fak-
tiskt Haukelands universitetssjukhus det
till ytan största sjukhuset i Skandinavien
– större exempelvis än både Karolinska
och Sahlgrenska sjukhuset, vilket man
sannolikt sällan förstått, eller velat tro, i
Stockholm och Göteborg. 

Idag har det skett en viss bantning,
men sjukhuset har år 2001 fortfarande
mer än 1 000 sängplatser utan att geria-
trik- och psykiatriplatser räknats, och
drygt 6 000 anställda.

Stilbildande för svenska sjukhus
När man flyttade in i det nya central-
blocket på Haukeland (namnet kommer
från den gård som tidigare låg på den
plats ganska långt utanför Bergens
centrum där det nya sjukhuset byggdes)
1983 var detta ett både stort och synner-
ligen modernt sjukhus, som i många av-
seenden varit stilbildande också för
svenska sjukhus. 

Byggt med svenskt stöd
Det är här den andra anledningen för Lä-
kartidningens läsare att intressera sig för

Haukeland sykehus historia kommer in:
det starka svenska inflytandet.

En manifestation av den svenska be-
tydelsen för Haukeland sykehus är barn-
kliniken som är en gåva från Sverige.
Redan på själva frigöringsdagen 8 maj
1945 tog ombudsmannen i svenska LO
Nils Goude initiativ till en landsinsam-
ling i Sverige till förmån för Norge, och
på kort tid samlades mer än 6 miljoner
kronor in. 

Så småningom avsattes pengar till
både ett barnsjukhus vid Rikshospitalet i
Oslo och ett i Bergen. Inte bara pengar-
na kom från Sverige, utan barnkliniken i
Bergen byggdes av en svensk entrepre-
nör med svenska arbetare, och allt mate-
rial utom sand och alla inventarier skep-
pades från Lysekil till Bergen. 

Sjukhuset invigdes av kronprinses-
san Märtha 1950, och ur statsminister
Einar Gerhardsens tal kan nämnas:
»Det er aldri reist et vakrere krigsmo-
nument enn de monumenter svenskerne
har reist i form av de to barneklinikke-
ne i Norge«. Jag är böjd att hålla med
honom!

Göteborgskirurg en förgrundsgestalt
En annan viktig insats gjorde den tidiga-
re Göteborgskirurgen Peter Heiman. Se-
dan han blivit professor och klinikchef
på kirurgkliniken i Bergen 1971 slog
han inte bara ihop de två kirurgkliniker-
na till en och införde en modern arbets-
organisation med specialitetsansvar be-
roende subdiscipliner utan blev också
ordförande i den kommitté som planera-
de den nya centralkliniken. 

I hans eftermäle sägs att det var Hei-
man som var den drivande i byggandet,
och hans synpunkter vägde mycket tungt
– »det var hans sykehus«. Dessvärre av-
led han i förtid vid bara 51 års ålder år
1978. Av de efterföljande fyra kli-
nikcheferna var två svenskar. 

Spännande medicinhistoria
Det finns också många andra anledning-
ar att läsa Jansens bok. Ett av dem kan
vara det spännande kapitlet om sjukhu-
set under den tyska ockupationen, ett an-
nat om infektionskliniken: »Fri os fra
pestilens … «. 

Boken inleds med ett citat av no-
belpristagaren (1903) och bergensaren
Björnstjerne Björnson:

Det, som er dagligdags,
det naevnes ikke netop straks,
og tit er ingen med,
som bringe kan beskjed

Därför behövs det böcker också i medi-
cinsk historia, och för just denna boken
skall svenska medicinhistoriker tacka
Carl W Jansen särskilt.
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❙ ❙ Den romerska badkulturen spreds
med de erövrande härarna, och deras
badorter växte till europeiska kurorter:
Bath i England, Spa i Belgien, Bad Nau-
heim m fl i Tyskland. De uppstod vid
varma källor eller gamla hedniska offer-
källor, och det förment hälsobringande
vattnet användes både invärtes som
dryck och utvärtes som bad. De svenskar
som hade råd sökte ofta bot vid dessa
kontinentala kurorter för sin krämpor, i
synnerhet när Sverige fått fast fot på
kontinenten efter trettioåriga kriget.

Allmogens surbrunnar blev kurorter
Rikshushållarna kring Karl XI såg med
ogillande hur svenskarna förslösade sina
penningar utomlands och gav den ambi-
tiöse läkaren Urban Hiärne i uppdrag att
studera de utländska kurorterna och se-
dan undersöka om inte lika goda kunde
ordnas i Sverige. Han undersökte de
»surbrunnar«, som allmogen använt sen
länge, och fann att vattnet vid Medevi
vid analys visade sig motsvara hans för-
väntningar. Från 1679 växte här upp en
bebyggelse med bostäder för brunnsgäs-
ter, kyrka, samlingssal etc.

Drottning Lovisa Ulrika besökte Me-
devi ett par somrar och gav kunglig
glans år brunnen. Adeln och det burgna
borgerskapet strömmade till, men ingen
skulle nekas tillträde till det hälsobring-
ande vattnet, låt vara att allmogen och
»uslingarna« fick dricka brunn tidiga
morgnar, när de högre stånden sov. Snart
fann man nya brunnar med vatten som
motsvarade Hiärnes krav, och en mängd
kurorter etablerades: Ramlösa, Sätra,
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