2

3

4

ORTOPEDITEKNIKK I NORGE - 1842 TIL 1996

Før faget ble etablert i Norge

Man vet lite om ortopediteknikk i Norge og Norden med hensyn til de
virkelig gamle dager. De Nordiske Sagaene forteller om to menn med
treben. Det sies ingenting om hvem som laget disse trebenene, men
man går ut fra at de tidlige tiders hjelpemidler har vært primitive, og at
de har vært laget som husflid. Ikke minst her i Norden har nok dette
vært tilfelle langt opp mot mer moderne tider. Men dette er
begynnelsen på faget, og det hevdes i en skriftlig kilde at vårt fag er
like gammelt som legekunsten.
Opp gjennom årene har nok mange måttet greie seg selv som best
de kunne, med hjelp av nevenyttige og mer eller mindre gløgge
personer i nærmiljøet til å hjelpe med det spesiallagede utstyr som
det har vært mulig å få fram. Etter hvert er det nok mest smeder og
snekkere som har hjulpet med å lage utstyr for bevegelseshemmede.
Internasjonalt skal det være dokumentert amputasjoner og
erstatninger for tapte lemmer ca. 5 000 år tilbake i tiden. I denne
sammenhengen blir kulturland som det gamle Egypt, Kina, Babylon,
Atzekerriket og Amerika før Colombus trukket fram. I områder med
utgravinger av mer primitive kulturer er det ikke funnet beviser på
bruk av proteser, skinner eller krykker selv om det er funnet
skjelettdeler som viser at deler av ekstremiteter har manglet.
I Egypt er det funnet rester av 5 000 år gamle skinner, og det er
skriftlige beretninger fra Kreta 1650 f.Kr. og fra Hellas 392 f.Kr. om
korsettbruk.
Fra
romertiden
skriver
historieskriverne
fra
erobringskrigene om amputasjoner og erstatningsdeler. Den eldste
protesen som er funnet skriver seg fra Capua i Italia, den er datert til
det tredje århundret før Kristus. Protesen har et bronsebelte og man
formoder at fotstykket som manglet har vært laget av tre.
I Herodots beretninger, han levde fra 490 til 425 f.Kr., fortelles det om
en person som var lenket i fangeskap, og som amputerte sin egen fot
for å kunne rømme. Personen gikk så senere ved hjelp av treben.

5

Aristofanes skriver noen år senere om en skuespiller med kunstig
ben, og Plimius beskriver fra perioden 218 til 201 f.Kr.
håndamputasjoner og hender av jern.
Med hensyn til terminologi, så er ordet ortopedi først nevnt i 1741, og
ordet blir akseptert som betegnelse på det medisinske
spesialområdet så sent som ca. 1930. Av andre ord oppsto korsett på
11-hundretallet i Frankrike, først som "Corpsette", liten kropp. Uttrykk
som Kyfose, Lordose og Scoliose oppsto derimot før år 200.
I historisk tid er amputasjonen og hånden til Gøtz von Berlichingen
mest kjent. Han mistet høyre hånd i en krig 1504 - 1505. En
våpensmed laget så den senere så omtalte jernhånden. På 1500
tallet berettes det om en mekaniker i Paris som lager
rørskjelettproteser som har "kneleddsperre ved gange", og
innebygget fjær for avvikling av foten. I 1622 beskrives en armprotese
av jern, og mot slutten av 1600 tallet skrives det om "sølvbeinet" til
prins Friedrich av Homburg. Rundt år 1700 lages det leggproteser
med fot av tre og lårskinner med kneledd.
Ca. år 1750 beskrives leggproteser med hylse av "herdet" lær og
stålskinneforbindelse nedover til ankel, og fjærforbindelse til
fotsåleplaten, for å gi fjærende avvikling. En soldat med en slik
protese skal ha tjenestegjort i 4 år under syvårskrigen fra 1756 til
1763. Hylser av tre ble ansett som mer stabile, og ble mer vanlig i
bruk, det fortelles til og med at det ble laget lårskinner av tre, med
kneledd.
I 1761 ble det laget armproteser til en soldat som var
dobbeltamputert. Sent på 1700 tallet skrives det om kosmetiske
kunstige hender, laget av brent lær, fingere og hånd var fyllt med hår,
det hele var trukket med farget lammeskinn. I håndflaten var det
tilkoblingsmekanisme for arbeidsredskaper.
En av historiens mer berømte og kjente amputasjoner ble foretatt da
den engelske Lord Horatio Nelson (1758 - 1805) mistet den ene
armen. Hans sykejournal skal fortsatt være bevart, et detaljert
dokument som gir en nøyaktig beskrivelse av denne tidens praksis.
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Sent på 1700 tallet beskrives klumpfotbehandling med stålfjærer,
scoliosebehandlig var i gang, og noen lårproteser ble laget med fullt
beveglig kne. Rundt år 1800 var faget tydligvis i ferd med å "ta av",
fram mot 1850 ble det presentert et stort antall konstuksjoner og en
rekke typer materialer ble forsøkt tatt i bruk for å lage ortopediske
hjelpemidler. Mekanismene, for eksempel til armproteser, kunne
være ganske innviklede.
Som en kurositet kan nevnes at en kvinnlig tysk bandagist,
Margarethe Karoline Eichler, var kjent for å lage kunstige hender av
tynt nysølvblikk. I 1832 satte hun opp retningslinjer for oppbygging av
kunstige ben som ble internasjonalt akseptert, og som ble
retningsgivende for medisinsk praksis i den påfølgende 50årsperioden.
I 1846 ble det presentert lårproteser av poppel med tuberbæring, og i
1848 ble det satt i gang produksjon av metallben etter en krig med
mange amputerte. Det ble laget føtter av gummi. I 1863 ble det
anmeldt patent på en sugeprotese i Amerika. Kriger hadde en
tendens til å føre til utvikling innenfor faget, i 1865 autoriserte den
amerikanske generalstaben 50 verksteder , og i Tyskland ble samme
ordning innført i 1866, da 12 firmaer ble autorisert. Jeg går ut fra at
det i begge tilfeller er snakk om autorisasjon til å levere hjelpemidler
til de krigsinvalide.
Hva skjedde så i Norden ? I 1745 fikk Johs. Chr. Stritzky som
privilegiun å slå seg ned i København som kirurgisk instrumentmaker.
Dette innebar blant annet en årlig støtte fra partikulærkassen på
mellom 200 og 300 riksdaler. Før dette oppgis det at det var
knivsmeder og våpensmeder som var fagets forløpere i Danmark.
København var da som vi vet hovedstad også for Norge. Ordningen
med økonomisk støtte varte fram til rundt 1830, hensikten var at de
som fikk denne støtten skulle lære opp nye fagfolk ved å ta inn
læregutter.
På denne tiden står det fast at det var de kirurgiske
instrumentmakerne som ved siden av de kirurgiske instrumentene
også skulle levere ortopediske hjelpemidler. Det bemerkes at disse
dyktige instrumentmakere som kunne lage avanserte kirurgiske
instrumenter, tydligvis ikke hadde særlig sans for utvikling innenfor
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ortopediske hjelpemidler, og at samfunnet generelt prioriterte de
funksjonshemmede lavt. I Danmark slås det fast at utviklingen fram til
1820 har vært dårlig, og man mener at dette også må ha vært tilfelle i
utlandet. Dette stemmer dårlig med utenlandske kilder, som forteller
om en omfattende utvikling fra før århundreskiftet fram mot midten av
1800 tallet.
Camillus Nyrop trekkes fram som en markert personlighet i faget i
Danmark. Han var utdannet kunstdreier, men gikk over i det
kirurgiske instrumentmakerfaget og studerte dette i 6 år i Tyskland,
England og Frankrike før han i 1838 startet opp sitt firma i København
ved hjelp av et lån fra kongen. Som følge av et meget godt
samarbeide med legestanden, og mange kunder fra tre-års krigen,
gikk hans bedrift godt, og han fikk også flere konkurrenter utover på
1850-tallet.
Bandagistfaget forsøkte nå etter hvert å løsrive seg fra de kirurgiske
instrumentmakerne, Camillus Nyrop gikk sterkt imot dette. Legene var
også inne på 1880 tallet og mente at bandagistvirksomhet var noe
som legene skulle ta hånd om. Det ble påpekt at ute i resten av
verden hadde kirurgiske instrumentmakere og bandagister skilt lag.
Først på begynnelsen av 1900 tallet ble fagene skilt i Danmark.
Ortopedimekanikere fikk da 5 års læretid og svenneprøve, og etter
hvert ble ortopedisk sadelmaker også et håndverksfag slik at
bandagistfaget ble bestående av to håndverksfag. Det skrives at
dette fungerte meget bra for produksjonen og den tekniske kvaliteten,
men det ble etter hvert satt et spørsmålstegn ved rekrutteringen av
den praktiske bandagist, som jobbet klinisk.
I Sverige kan det virke som utviklingen har vært temmelig paralell
med den i Danmark, selv om man får inntrykk av at virksomheten i
større grad har vært knyttet til ortopediske institutter hvor leger gjerne
styrte, sykegymnastikk var et vesentlig innslag, og kirurgiske
instrumentmakere ble til dels ansatt ved disse instituttene.
Når man skal forsøke å skrive om fagets historie, kan det være
vanskelig å holde styring på hvilken yrkesgruppe som til enhver tid
representerer faget. Først snakker vi om en primitiv husflidstradisjon,
senere om knivsmeder og våpensmeder. I visse land er det i en
periode rustningmakere som også lager kunstige ben og armer ved

8

hjelp av den samme teknikk som de benytter til rustningene. Så
kommer den kirurgiske instrumentmaker. Etter hvert dukker
bandagisten opp, enten som et annet navn på den kirurgiske
instrumentmaker, eller som en person som selger sykepleieartikler og
i større eller mindre grad tekniske og enklere ortopediske
hjelpemidler. Senere kommer så i tillegg ortopedimekanikeren, i
Norge ganske sent, rundt 1930.
Selv om yrkesbetegnelsen "Ortopedimekaniker" etter hvert ble vanlig
i bruk i Norge, så blir ikke dette formalisert som et fag med egen
fagprøve før i 1955. På tross av vedtaket i 1955 er yrkesbetegnelsen
av en eller annen grunn ikke nevnt i mandatet til det utvalget som
oppnevnes i 1961 for å utrede forholdene omkring autorisasjon og
utdanning. Ute i verden er bandagistfag og ortopedimekanikerfag
snart selvstendige fag, mens de norske kirurgiske instrumentmakere
utrolig lenge greier å holde bandagistfag og ortopedimekanikerfag
som deler av kirurgisk instrumentmakeri formelt sett. Det ble etter
hvert en stor avstand mellom den praktiske virkelighet og
formalitetene. Det synes klart at det ligger ønsker om
omsetningsmonopol bak laugsmedlemmenes holdning opp gjennom
årene.
Et stykke ut i etterkrigstiden begynte det å dukke opp tanker om at en
fjerde yrkesgruppe burde regnes inn i ortopediteknikken, nemlig
ortopediskomakerne. I en periode fra 1960-tallet til 1983 brukes så
tittelen protesetekniker for alle de som får offentlig godkjenning rundt
1971, inntil ortopediingeniørtittelen kommer. Man skal således holde
tungen rett i munnen når man til enhver tid skal søke å holde rede på
hva vi mener med faget. Med dette i tankene er de følgende kapitler
forsøkt skrevet.
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Den første tiden med profesjonelle utøvere i Norge

Det man kan kalle profesjonell ortopediteknikk kom i Norge i gang i
juli 1842, datoen har vært diskutert, men det er datoen 1. juli som
oftest fremholdes som riktig. Det var Jean Mette som startet opp det
første verksted for kirurgisk instrumentmakeri. Det som står helt klart
er at det den 2. juli er rykket inn en avisannonse i en Osloavis som
forteller at Jean Mette har etablert seg som "chirurgisk
instrumentmager og bandagist".
Jean Mette kom fra Marburg i Tyskland hvor han gikk i lære og tok sitt
svennebrev. Han var født den 19. april 1814, det antydes at hans far
var av fransk opprinnelse, og navnet skal egentlig ha vært "de Mette".
Hans mor skal ha vært født i Italia, men hennes navn antyder fransk
bakgrunn. Siden familien bodde i Tyskland, hvor faren var skredder,
ble sønnen døpt Johannes.
Johannes Mette tok sin svenneprøve i 1831. St. Hanskvelden 1832
bega han seg ut på vandring fra Marburg. Han slo seg først ned i
Heidelberg hvor han arbeidet til han igjen ga seg ut på vandring i
1836. Nå besøkte han først sin bror i London, broren hadde tatt
samme yrke som faren, og var en av grunnleggerne av
skredderfirmaet Mette & Price. Etter et par uker i London reiste han til
Paris, hvor han begynte å arbeide hos Charriere. De to årene han
arbeidet i Paris fikk stor innflytelse, firmaet hadde et høyt renomme,
han arbeidet sammen med Camillus Nyrop og andre kjente, dyktige
fagfolk. Mens han arbeidet i Paris byttet han navn fra Johannes til
Jean. I 1838 reiste Jean til Haag, det er ikke kjent hvilket firma han
arbeidet for de neste to årene. På forsommeren 1840 reiste så Jean
Mette til København til vennen Camillus Nyrop for å arbeide sammen
med ham i det firmaet han hadde startet. Firmaet Nyrop & Maag i
København sysselsetter den dag i dag bandagister.
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______________________________________________________
Jean Mette, 1814 - 1884. Den første som etablerte profesjonell virksomhet innen ortopediteknikk i Norge.
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Mens Jean Mette arbeidet i København ble han innkalt til
militærtjeneste. Dette hadde han liten sans for, så for å "forsvinne" til
dette gikk over reiste han en tur til Oslo og oppholdt seg der en
måneds tid i mars/april 1842. Han kom da i kontakt med den berømte
kirurgen Christen Heiberg, populært kalt "Christen kniv". Heiberg var
lei av å måtte søke til utlandet for å få kjøpt det han trengte av utstyr
og instrumenter, og å måtte ty til lokale ikke-fagfolk for å få reparert
instrumenter eller få slipt kniver. Den siste tiden før Jean Mette
etablerte seg i Oslo hadde legene benyttet seg av tjenester fra en
børsemaker.
Jean reiste tilbake til København og brukte et par måneder på å
avvikle sitt medarbeiderskap med Camillus Nyrop, før han igjen satte
kursen nordover.
Siden Jean Mette ikke hadde borgerbrev i Christiania, og siden ingen
utøvet faget tidligere slik at hans utdannelse kunne bedømmes,
kunne han ikke bedrive næringsvirksomhet i Christiania. Vaterland
var den gang en forstad til byen, og Grønland var "ute på landet". Når
Jean Mette måtte etablere seg utenfor byen, ble det til at han fikk leiet
lokale i Grønland 5, det tredje huset etter broen over elven. I farver
Nilsens hus åpnet han sin forretning 1. juni 1842. Hans første kunde
var for øvrig distriktslegen i Mandal.
Jean fikk sitt borgerbrev etter en dispensasjonssøknad den 4. april
1843, og han flyttet da til Kongens gate 21. Selv om det var
oppgangstider for handel i byen på denne tiden, levde håndverkere
stort sett under meget dårlige kår. For mange ble løsningen å
utvandre. Verkstedet til Jean gikk med underskudd, og han måtte
reise til sin bror i London for låne penger slik at han kunne holde det
gående. Selv om lokalene i Kongens gate var dyrere å leie, førte
beliggenheten til øket omsetning, og det andre året han drev kom han
ut med et mindre overskudd. Han begynte å importerte mange artikler
fra Tyskland for videresalg ved siden av driften av verkstedet, og
denne handelen ga gode resultater. Firmaet var snart en økonomisk
suksess.
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Firmaet utviklet seg tidlig i retning av kirurgiske og andre
instrumenter, og etter hvert ble det mindre og mindre
egenproduksjon, firmaet ble en agenturforretning. I de senere år var
totalproteser for implantering en del av assortementet. Det kan
nevnes at firmaet hadde agenturet for Leica/Leitz, optiske industri, i
over 100 år. I hver generasjon ble eldste sønn døpt Jean til fornavn,
slik at det totalt er snakk om 4 personer ved navn Jean Mette i dette
firmaet opp gjennom årene. I løpet av en tre måneders periode i 1939
døde både Jean Mette 2 og 3. Jean Mette 4 ble født i 1926, og hadde
selvfølgelig ikke gått inn i firmaet i 1939. Paul Ragg var verksmester i
den etterfølgende perioden.
I 1848 kjøpte Jean Mette en gård i Carl Johans gate, ved Egertorvet.
Butikken flyttet inn i første etasje, verkstedet ble lagt i den bakre
delen av bygningen, og familien Mette flyttet inn i toppetasjen. I 1899
ble denne gården solgt, og for å få mer plass ble en annen gård i
Tordenskjoldsgate kjøpt. Denne gården ble eiet av familien Mette
fram til 1994, men firmaet flyttet til Gøteborggaten på Rodeløkka i
1981. Litt etter denne flyttingen sies det at firmaet fikk økonomiske
problemer. Dette endte med at firma Jean Mette ble kjøpt opp av
ACTINOR i 1983, som også eide NYCO og NORGAS. Firmaet er
dermed en del av NYCOMED/PHARMA fra 1994.
I 1844 ble Moritz Traugoth Gallus kallet til Norge av Jean Mette, som
trengte assistanse. Ankomstdatoen var 29. august 1844. Gallus var
født i Dresden den 28. mai 1820. Han utdannet seg til kirurgisk
instrumentmaker i hjembyen, og fortsatte å arbeide som svenn i
Dresden i firmaet Gebrüder Kunde fram til flyttingen til Norge. Man
tror at slekten Gallus stammer fra breddegrader sør for Tyskland,
Sveits eller Italia, og folk som husket M. T. Gallus beskrev ham som
mer sydlandsk av utseende og temperament enn tyskere flest.
Christiania var den gang ingen storby. Byen hadde 25 000
innbyggere, men var i rask vekst. Etter 1814 hadde landet en
økonomisk oppgangstid som varte til ut i 1850-årene. En rekke
monumentale bygg ble oppført i denne perioden, og dette medførte et
sterkt innsig av håndverkere fra sydligere land. Dette var selvfølgelig
først og fremst bygningshåndverkere, men det kom også andre
kategorier håndverkere som var sparsomt eller overhode ikke
representert tidligere her i landet. Det var vanlig at når utenlandske
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håndverkere trengte medhjelpere, så ble disse hentet i hjemlandet.
Slik ble Gallus tilkalt av Mette.
Det sies at det var reiselysten og trangen til å komme ut og få virke
under andre himmelstrøk som drev den 24-årige svennen til å ta
jobben i Norge. Lønnen og levekårene var i utgangspunktet ikke
forlokkende. Lønnen var den gang en 8 - 9 kroner uken, pluss fri kost
og losji, men losjiet var en benk på verkstedet til å sove på, og kosten
den billigst mulige. Middag måtte man skaffe seg selv, på
spisestedene i omegnen kostet en middag ca. 20 øre.
Det kom raskt for en dag at M. T. Gallus var usedvanlig dyktig. Han
ble snart betrodd de vanskeligste arbeider, og han kom tidlig i nær
kontakt med kundene. Etter kort tid ble han klar over at forholdene lå
meget godt til rette for å etablere sitt eget firma. Våren 1847 gikk han i
gang med forberedelsene til en slik etablering. Det han så som
viktigst var å skaffe seg borgerskap i Christiania.
Moritz Traugoth Gallus dro først til adjunkt Magnus på Sagene og fikk
attest på at han kunne regne riktig, og at han kunne skrive tydelig på
tysk. Han fikk en attest hos Jean Mette på at han hadde arbeidet for
ham, og han fikk attest fra professor Heiberg på sin dyktighet som
kirurgisk instrumentmaker. Endelig fikk han en attest for rettskaffen
vandel hos sin senere svoger, kammaker Wilhelm Jordan.
Rustet med alle disse attester, og iført en lånt borgeruniform, som var
obligatorisk ved slike anledninger, infant Gallus seg den 17.
september 1847 hos Magistraten på Rådstuen for å bli meddelt
borgerskap i Christiania. Han slapp gjennom nåløyet. I ti-årsperioden
1847 til 1856 ble det bare meddelt 472 håndveksborgerskap i
Christiania. I 1847 var det bare 2505 skatteytere i Christiania, og
deres samlede personskatt omregnet i kroner utgjorde kr. 120 000.
Det fortelles at da Gallus skulle begynne å arbeide for Mette, ble det
krevet at han underskrev en erklæring på at han forpliktet seg til ikke
å starte konkurrerende virksomhet i forhold til Jean Mette. Da han
kunngjorde at han skulle begynne for seg selv, minnet Jean
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_______________________________________________________
Moritz Traugoth Gallus, 1820 - 1898. Grunnlegger av firma M. Gallus, hvorfra senere OBA ble skilt ut.
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Mette ham på erklæringen som han hadde underskrevet. Gallus
kunne ikke erindre noen slik erklæring, og ba om å få se den. Mette
hentet papiret og rakte det til Gallus, hvorpå Gallus puttet det i
munnen, tygde og svelget. Historien kan ikke dokumenteres, men har
overlevd muntlig i faget i nå snart 150 år.
Gallus fikk leiet et lokale i Skippergaten 32, som tilhørte en
landsmann av ham, skreddermester Peter Mathias Altschwager. Der
innredet han verksted og butikk. Hvilken dag han åpnet forretningen
vet en ikke med bestemthet, men siden han for første gang rykker inn
en annonse i Christiania Intelligentssedler den 3. november 1847, er
man tilbøylig til å sette etableringsdagen til den 1. november 1847.
Den nevnte annonsen tilbyr for øvrig "alle slags kirurgiske
instrumenter, knive og bandager". Den 9. november tilbyr han i
annonse "Barbeer- Penne- Brød- og Transcherknive". Noe senere
lyder annonsen på: "Chirurgiske Instrumenter, Orthopædiske
Maskiner og Bandager forfærdiges af undertegnede".
Av annonsene kan man se at forretningen utviklet seg hurtig, og
ellers er det registrert at han i 1854, 7 år etter etableringen av firmaet,
utstilte kirurgiske instrumenter på en landsomfattende håndverks- og
industriutstilling i Christiania, arrangert av Den Tekniske Forening.
Utstillingen ble omtalt i "Illustrert Nyhetsblad", og som spesielt
bemerkelsesverdig nevnes "Kirurgiske Instrumenter fra Gallus i
Christiania". Det ble utdelt 20 bronsemedaljer og 2 sølvmedaljer på
utstillingen, Gallus fikk en bronsemedalje. M. Gallus deltok aktivt i
håndverksforeningens arbeide, og i 1856, i en alder av 36 år, ble han
valgt inn i foreningens representantskap.
Av tidlige overleveringer kan også nevnes at mens M. Gallus arbeidet
for Jean Mette, laget han to kirurgiske instrumenter, såkalte "Heines
sager". Den ene av disse skal være bevart i universitetets kirurgiinstrumentsamling, den andre skal befinne seg ved Norsk Teknisk
Museum.
I 1855 var lokalene i Skippergaten for trange. M. Gallus slo til og
kjøpte Grændsensgade 9 av skifteretten. Den 4. april 1855 ble
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eiendommen skjøtet til Gallus for 9725 speciedaler. 1200 daler lånte
han av sin svoger, kammaker Jordan, grunnlegger av Jordan Børste
og Penselfabrik.
M. Gallus holdt til i Grensen 9 fram til et kortlag i mars 1874. Der kom
Gallus til å si at hvis han kunne få 25 000 speciedaler for gården, ville
han selge. "Godt, jeg tar den", sa pølsemaker Chr. Rieker. "Ja en
mann er en mann, og et ord er et ord", svarte Gallus, og dermed
måtte Gallus la gården gå. 17. mars 1874 ble Grensen 9 skjøtet over
til pølsemaker Rieker. Egentlig gjorde Gallus en meget god handel,
ulempen var at firmaet måtte flytte. Han fikk leiet Pilestredet 7, midt i
det som dengang var legestrøket, og nær til sykehusene. Her holdt
firmaet til fram til 1915.
Man kan nok si at virksomheten innenfor vårt fag de første 100 årene
grovt sett foregikk i Oslo, med et par unntak. I 1859 etablerte Johan
Wilhelm Drevelin seg i Bergen. Han fikk borgerbrev som kirurgisk
instrumentmaker etter å ha lagt fram attester fra Norbeck og Jean
Mette. Firmaet fikk fra starten av navnet Drevelin & Larsen, og holdt
først til i Cort Piil smuget. I 1866 kjøpte Drevelin eiendommen Veiten
10, og her holdt firmaet til fram til en brann i 1916. Da kompanjong
Larsen døde i 1885 endret firmaet navn til J. W. Drevelin.
På samme tid ble det etablert et firma i Trondheim. Også her var det
en tysk fagutøver som slo seg ned da Carl Styckrath i 1858 kunne
tilby benproteser og ortoser. Firmaet gikk etter hvert mer over til å
selge sykepleieartikler, og den ortopediske virksomheten begrenset
seg til korsetter og småortoser, "kleinortopedi". Firmaet finnes fortsatt
i Trondheim i dag, men det er lenge siden det har befattet seg med
teknisk ortopedi.
Et tredje firma kom til i Oslo denne første tiden. Firma C. Brose ble
grunnlagt den 11. februar 1861 av Carl Friedrich Wilhelm Brose. Han
var født i Cüstrin i Preussen i 1831, og etter at han hadde utdannet
seg i bandagistfaget hos firma Schindler i Cüstrin fartet han omkring i
forskjellige tyske byer inntil han kom til Hamburg. Der gikk han av en
eller annen grunn ombord i en skonnert, og da skonnerten kom til
"Kristiania" gikk han i land og tok arbeid i firma C. Reinhardt. Dette
var i slutten av 1850-årene, og Carl Brose arbeidet i tre år hos
Reinhardt før han i 1861 løste borgerskap og startet for seg selv.
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Firma C. Brose var den første tiden en liten butikk i Vognmandsgaten,
og Carl Brose hadde kun sin hustru, f. Wilhelmine Berner, til hjelp i
butikken. Hans kone var også tysk, men befant seg i Norge da Carl
Brose kom til landet. I begynnelsen av 1870-årene flyttet forretningen
til Grænsen 12, i O. M. Hauges gård, etter at Brose i en periode
hadde holdt til i Grænsen 5, i garver Tønnesens gård, og før det en
kort periode i Storgaten. Firmaet ekspanderer nå, det ble etter hvert 3
- 4 mann ansatt på verkstedet, og i tillegg til tradisjonell virksomhet
hadde firmaet også tatt opp tilvirkning og salg av hansker,
lommebøker, portemonneer etc.
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Carl Brose, 1831 - 1903. Grunnla firma Carl Brose, senere Ortopedisk Centralverksted, senere OCH.
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Slutten av 1800-tallet

På 1800-tallet synes mønsteret å være at de tre firmaene Mette,
Gallus og Brose etablerte seg i Oslo, Drevelin i Bergen og Styckrath i
Trondheim. Det var M. Gallus og J. Mette som hadde den største
økonomiske suksessen i denne perioden, men J. Mette befattet seg
snart mindre med det vi oppfatter som teknisk ortopedi. Så lenge
første generasjon Brose hadde hånd om forretningen var
virksomheten av moderat omfang, slik at det nok var M. Gallus som
var det førende firmaet innen teknisk ortopedi før århundreskiftet.
Firma C. Brose var det som senere har utviklet seg til OCH, den
ortopeditekniske delen av M. Gallus fikk senere navnet OBA.
Som nevnt ser det ut til at Firma M. Gallus dominerte noe innenfor
teknisk ortopedi før århundreskiftet. T. M. Gallus døde i 1898, og ble
begravet den 15. februar. Fire år tidligere hadde hans sønn Moritz
Gallus tatt over forretningen. Moritz hadde to eldre brødre, men det
ble tidlig bestemt at det var Moritz som skulle gå inn i firmaet. Han var
37 år gammel da han i 1894 løste borgerskap i Christiania og tok over
firmaet.
Det er i alle fall tre andre firmanavn som etableres sent på 1800-tallet,
og de navnene som nevnes i den forbindelse er Foss, Ruud og
Fossum. Dessuten drev Emanuel Hartvig Hauge en forretning i
Akersgaten etter å ha gått i lære hos Gallus. Han døde i 1872, bare
33 år gammel.
Den første som kommer i gang mot slutten av 1800-tallet er Martin
Oskar Foss. Han ble født 23. november 1851, og gikk først i lære hos
Emanuel Hartvig Hauge før han begynte hos Jean Mette og var tre år
der. Deretter var han tre år hos Nyrop i København, tre år hos Krohne
& Sesemann i London og tre år i Paris hos L. Aubry før han kom
tilbake og igjen arbeidet tre år hos Jean Mette. I 1880 begynte han for
seg selv, han gikk for å være spesielt dyktig, og var læremester for en
rekke fagfolk i den etterfølgende perioden. Foss tok
tannlegeeksamen i 1894, og ble autorisert tannlege i 1895. Han
praktiserte så som tannlege fram til sin død i 1912.
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Bernt Fossum gikk først i lære i Norge, og dro etter læretiden til
Tyskland. Under oppholdet i Tyskland ble han syk, og ble til slutt
sendt hjem til Norge på statens bekostning. Hjemme i Norge var det
ingen som ville ansette en mann som ikke var frisk, så det endte med
at Bernt Fossum etablerte sitt eget firma i 1882. Etter Bernt Fossum
var det hans to sønner som drev videre, Adolph overtok Andreas
Ruud og Harald overtok B. Fossum. Firmaet Fossum var i familiens
eie fram til ca. 1960, da det ble solgt. Da Harald Fossum overtok
firmaet ble det nærmest en bandagistforretning som solgte
sykepleieartikler og lettere ortoser og korsetter. Firmaet holdt på med
former for teknisk ortopedi fram til omtrent 1960. Det foregår salg av
kirurgiske instrumenter hos Fossum den dag i dag.
Andreas Ruud var født i 1869 i Gausdal, og gikk i lære hos Oskar
Foss. Han arbeidet for Gallus en periode fram til 1891. Da fikk han to
håndverksstipendier og reiste til Tyskland og Frankrike hvor han i alt
oppholdt seg i fem år. I 1896 etablerte han egen forretning, først i
Universitetsgaten og senere i Pilestredet. Til å begynne med drev han
med tannlegeinstrumenter, nærmest som en etterfølger av Martin
Oskar Foss. Etter hvert gikk han mer og mer over til "fabrikasjon av
kunstige lemmer og bandager". Han solgte sin forretning til Fossum i
1919 da han etter hvert ble plaget av sykdom, men han fortsatte å
arbeide i bedriften i den grad helsen tillot det inntil han døde i 1923
under et ferieopphold i Gausdal.
Firma Andreas Ruud ble som nevnt overtatt av Fossum, nærmere
bestemt ble det Adolf som overtok, og firmaet fikk da navnet Andreas
Ruuds Efterfølger. Det sies at firmaet flyttet til nye lokaler i Pilestredet
i 1928. Firmaet drev med både salg og fremstilling av kirurgiske
instrumenter og sliping av disse, og laget også en god del
ortopediske hjelpemidler, både proteser og ortoser og en stor
mengde støttekorsetter.
Firma C. Brose holdt til i Grænsen 12 noen år før forretningen flyttet
tre ganger på kort tid for til slutt å ende opp i Akersgaten 45 i 1896.
Firmaet kom så inn i en sterk ekspansjonsperiode fra 1898. I 1891
trådte Adolph Brose inn i firmaet. Han var sønn av Carl Brose, født i
1865, hadde først arbeidet i firmaet fra 12 - 13 - års alderen, og ble
betegnet som utlært bandagist i 1883. Han fikk så et statsstipend på
400 kroner, og videreutdannet seg ved hjelp av dette i utlandet i 5 år,
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3 år i Berlin, et år i München og et år i Bern. Han kom så hjem med
hodet fullt av nye ideer, som det skrives. Han gikk inn i farens
forretning i 1891, og ble medeier i 1898. Samme året som han ble
medeier giftet han seg med Mari Schyberg.
Det er ikke så mye vi vet om de gamle fagfolkene før århundreskiftet.
Visse opplysninger kan man imidlertid finne om de læregutter og
svenner som arbeidet hos M. Gallus. Det er tydelig at det var vanlig å
flytte på seg på 1800-tallet, enten fra arbeidsplass til arbeidsplass i
Norge, eller man reiste til utlandet, enten for en periode, eller man slo
seg ned for godt. Det fortelles også om flere av dem som arbeidet i
faget at de flyttet ut av Oslo og slo seg ned som småbrukere. Vi kan
jo nevne noen av de gamle fagutøverne:
Mens firma M. Gallus hadde tilhold i Grensen, hadde de en tysk
svenn som het Winkler. Før nevnte Emanuel Hartvig Hauge var
læregutt og startet senere sin egen forretning i Akersgaten, der hvor
Verdens Gang ligger nå. En annen læregutt var Johan Ludvig Olsen,
født 1839 og begynte i lære i 1854. Han løste håndverksbrev og
bestyrte Hauges forretning en tid (etter Hauges død?) før han startet
egen forretning i Akersgaten. Denne forretningen avviklet han i 1885,
og gikk tilbake til Gallus hvor han arbeidet fram til sin død i 1915.
Lauritz Larsen gikk i lære hos Gallus og fortsatte også flere år som
svenn. Han dro senere til Frankrike. Martin Nordahl var en annen
læregutt som senere dro til Amerika og arbeidet 4 - 5 år i Boston.
Senere kom han tilbake til Norge og arbeidet bl.a. hos Oskar Foss og
Bernt Fossum, og Andr. Ruuds Eftf. fram til sin død i 1921. Bernt
Nilsen arbeidet etter læretidens slutt hos Jean Mette og Oskar Foss
før han reiste til Amerika. Han kom senere tilbake og fikk seg et
gårdsbruk i nærheten av Øyern.
Carl Cornelius Langer gikk i lære og fortsatte hos Gallus. Han døde i
1898. En svenn som arbeidet for Gallus i mange år het Harry
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_______________________________________________________
Firma C. Brose vokste sterkt fra rundt århundreskiftet, og det finnes bevart en 100 siders produktkatalog fra denne
tiden. Legg merke til produktanbefalingen fra "konsumenten".
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(Heinrich) Mette. Han var sønn av Jean Mettes bror som var skredder
i London, og han gikk i lære hos sin onkel Jean. Senere dro han ut i
verden noen år før han kom til Norge og begynte for seg selv. Etter et
år sluttet han, arbeidet for Oskar Foss før han kom til Gallus hvor han
arbeidet som sliper fram til sin død, et av de første årene etter
århundreskiftet.
Omkring 1890 hadde Gallus følgende svenner i sin tjeneste: Ludvig
Olsen, Harry Mette, Herman Kvarfodt (svensk), Hans Hansen, John
Gravrock, Oscar Sandberg, Andreas Ruud, Peter Stangebye og Carl
Langer. Oscar Sandberg begynte hos Gallus i november 1885, og
arbeidet der i nesten 50 år til sin død, sommeren 1935.
Den første lærling hos Gallus junior var Hans Fredrik Valdemar
Trondsen Hansen. Han begynte i lære i 1881. Etter svenneprøven
arbeidet han en stund hos Oskar Foss, hvor han laget tanntenger, før
han i 1888 kom tilbake til Gallus. Han døde på sin 60-års dag i 1925.
Herman Kvarfodt kom fra Sverige via København, og arbeidet hos
Gallus til sin død i 1929.
Herman Haga gikk i lære hos Oskar Foss og var leder av en
knappefabrikk i mange år før han gikk tilbake til faget og arbeidet for
Gallus fra 1893 til sin død i 1904. Martin Hansen (senere Ranvig) ble
utlært hos Foss og arbeidet fra 1893 en tid hos Gallus.
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Tidlig på 1900-tallet

Rundt århundreskiftet kom det til en endring innenfor kirurgisk
instrumentmakeri. Før århundreskiftet hadde alt arbeidet blitt utført for
hånd, både på verkstedene og ved fabrikkene i utlandet. Først ved
århundreskiftet ble hjelpemaskiner tatt i bruk, og det nevnes at
instrumentmakerfirmaet Jetter & Sheerer i Tuttlingen som det første
gikk i gang med stanser på denne tiden. Dette førte til billigere
framstillingsmåter som drev tilbake håndverksvirksomheten, og
firmaene gikk i stor utstrekning over til å forhandle utenlandsk
fabrikerte instrumenter, som de senere kunne slipe, reparere og
eventuelt endre. Kun helt spesielle instrumenter ble nå laget for hånd.
Proteser og ortoser forble imidlertid fortsatt håndarbeide.
Blant de bedrifter som beholdt proteser og ortoser som en vesentlig
del av sitt arbeidsområde var M. Gallus. Selv om også dette firmaet
gjorde god forretning på å selge og vedlikeholde kirurgiske
instrumenter, forble ortopediteknikk en vesentlig del av firmaets
aktivitet.
Moritz Gallus junior gikk sterkt opp i faget og forretningsdriften, han
giftet seg først i en alder av 41 år, og han fikk ingen barn. Han døde
52 år gammel, og siden hans nevø døde ved en ulykke året etter,
døde navnet Gallus som familienavn ut i Norge. Det ble til at Peter
Løkke Wolff Stangebye overtok firmaet 1. juni 1909. Han hadde
avlagt svenneprøve som kirurgisk instrumentmaker så sent som den
26. mai 1909. Det var først avtalt at Stangebye skulle overta sammen
med Andreas Ruud, men dette kompaniskapet varte bare 21 dager,
så trakk Andreas Ruud seg ut, og Stangebye ble eneinnehaver av
firmaet.
Peter Stangebye ble født 10. februar 1872 i Stokke. Etter
middelskoleeksamen kom han i 1886 i lære hos Oskar Foss i Oslo.
Foss ble den gang ansett som Norges beste instrumentmaker.
Stangebye var foreldreløs, og fikk derfor lønn fra første dag i
læretiden, noe som ikke var vanlig i prøvetiden på tre måneder.
Læreguttlønnen den gang var 6 kroner uken, og 7 kroner det siste
året.
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Etter at læretiden var gjennomført søkte Stangebye jobb hos Gallus,
da lønnen for svenner der var et par kroner høyere, 14 kroner uken.
En av svennene hos Gallus hadde nettopp fått et håndverksstipend,
og skulle reise til Tyskland, og Stangebye begynte derfor hos Gallus i
1891. I 1894 dro han til Hamburg og Berlin for å arbeide i utlandet, og
kom tilbake til Norge i 1898.
Etter å ha gjennomgått pliktig rekruttskole som tidligere var utsatt,
begynte Stangebye hos M. Gallus samtidig som junior giftet seg. Selv
om han fikk stilling som butikksjef, la han brett på fortsatt å arbeide
med faget så ofte som det bød seg en anledning. De kirurgiske
instrumentene hadde som nevnt mer og mer gått over til å bli
industriprodusert, importert salgsvare. Det var derfor proteser og
ortoser som først og fremst forble håndarbeide for yrkesutøverne.
Kort tid før M. Gallus jr. døde fikk firmaet en meget vanskelig
oppgave. Doktor Bülow-Hansen ved Oslo Ortopediske Institutt ønsket
at det skulle lages proteser til et ungt menneske som var født
fullstendig uten ben. Det var kjent at et slikt arbeide kun var utført to
ganger tidligere, en gang i Paris og en gang et sted i Tyskland, og
dette var omtalt i et festskrift til en tysk kirurg, professor Esmarch.
Denne omtalen var alt man hadde å holde seg til, men Peter
Stangebye gikk løs på oppgaven sammen med Hans Hansen, og
pasienten lærte å gå med disse protesene. Dette sjeldne arbeidet ble
utstilt på jubileumsutstillingen i Oslo i 1914, og finnes omtalt i
Tidsskrift for den Norske Lægeforening. Av denne omtalen kan det
virke som om ordet "prothese" på denne tiden var et høytidlig ord, og
at betegnelsen bandasje i stor grad ble benyttet også på proteser i
det daglige.
Firma M. Gallus hadde holdt til i Pilestredet 7 siden 1874, i 1915
kjøpte Stangebye Teatergaten 15, hvor firmaet holdt til fram til 1934.
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Rundt århundreskiftet var det ikke bare forskjellige typer stokkebein å velge mellom. For dem som kunne betale mer
var både avanserte og kosmetiske proteser tilgjengelige.
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Stangebye var sterkt utadrettet i den forstand at han la vekt på å
følge med internasjonalt. I 1900 besøkte han Parisutstillingen med
statsstipendium, og fra 1909 og fram til første verdenskrig besøkte
han hvert år utstillinger i forbindelse med kirurgikongressene i Berlin.
Det nevnes at den internasjonale instrumentmakerforeningen
opphørte som følge av den første verdenskrig. Produksjonen hadde
vel da også i stor grad blitt overtatt av industrien. Så sent som i 1927
reiste Stangebye til Tyskland for å gjennomgå et kurs i
protesebygging. Han trakk seg tilbake fra forretningen i 1931.
Det fortelles ellers at det rådet en høy grad av orden under
Stangebye. Det var mindre alkoholmisbruk og fyll blant de ansatte,
denslags ble ikke tolerert av Stangebye.
I 1916 var Stangebye med på å stifte Oslo Kirurgiske
Instrumentmakerlaug. Han satt fra starten av som viseformann, og
overtok senere som formann. Jean Mette skal ha tatt initiativet til
lauget, og ble den første formannen.
Opprettelsen av lauget må sees på som en vesentlig hendelse i
fagets historie. Laugets navn var fra begynnelsen: Kirurgiske
Instrumentmageres Gruppe av Kristiania Haandsværks &
Industriforening. På et senere tidspunkt ble "gruppe" endret til "laug",
med senere endring av formannstittelen til oldermann osv. Det er
fristende å gjengi laugets lover i sin helhet:
LOVE
for
Kirurgiske Instrumentmageres Gruppe
vedtaget 23. Oktober 1916

1
Formaalet er at fremme og varetage Standens og Fagets Interesser
paa de forskjellige Omraader.
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2
Som Medlem optages kirurgiske Instrumentmagere og Bandagister,
der driver sin Forretning i Henhold til Haandverksloven, Indvotering
sker skriftlig med 2/3 Flertal.
3
Kontingenten er 10 Kroner aarlig, der indbetales inden Aarets
Generalforsamling og indsættes i Haandværkernes Sparekasse. Af
Midlerne bestrides Administrasjonens og andre Udgifter efter
Generalforsamlingens Bestemmelse.
4
Møder afholdes mindst 4 Gange aarlig efter Formandens Varsel. Der
føres Forhandlingsprotokol som undertegnes af de Mødende.
5
Generalforsamling afholdes i November hvert Aar. Paa denne
fremlægges saavel Aarsberetning som revidert Regnskap og vælges
Bestyrelse, der bestaar af 3 Medlemmer, Formand, Viceformand og
Sekretær. Viceformanden fungerer som kasserer. Funktionstiden er
et Aar. Formanden vælges særskildt. Intet Medlem kan frasige seg
Valg. Dog kan det enkelte Medlem frasige sig sin hafte Funktion et
aar.
6
Beslutninger afgjøres ved simpelt Flertal. I Tilfælde Stemmelighet
afgør Formandens Stemme Udfaldet.
7
Forslag til Lovforandringer maa indsendes til Formanden 4 Uger før
den ordinære Generalforsamling og kræver 2/3 Flertal af de
Mødende til Vedtagelse.

29

8
Generalforsamlingen kan af Gruppen ekskludere Medlem der
konkurerer illoyalt eller bryder ingaaet Overenskomst.
9
Medlemmerne forplikter sig til ikke at engagere nogen i
Medlemmernes Arbeide værende, før denne paa lovlig Maade har
oppsagt sin Post.
10
Hvis der hos et af Gruppens Medlemmer er Udsigt til Arbeidskonflikt,
har han straks at meddele dette til Medlemmerne for i Møde at enes
om nødvendige Forholdsregler.
11
Gruppen kan ikke opløses saalænge den har 3 Medlemmer.
Besluttes Opløsning forvaltes dens Midler af Kristiania Haandværks &
Industriforening i 3 Aar i Paavente af ny Gruppedannelse. Denne har
isaafald Ret til at overtage Midlerne. Etter denne Tid tilfalder disse
Alders Hvile.

Den håndskrevne laugsprotokollen er bevart, og laugets lover er
skrevet inn på første side i protokollen. Referatet er datert 23. oktober
1916, og protokollen er underskrevet av Jean Mette, Andreas Ruud,
P. Stangebye, Adolph Brose og B. Fossum. Den 7. November
avholdes det så generalforsamling, hvor Jean Mette blir valgt til
Formann, P. Stangebye blir valgt til Viceformann, Adolph Brose blir
valgt til Sekretær, og Andreas Ruud blir valgt til suppleant. I møte 21.
mars 1917 meddeles det så at gruppen ble opptatt i Håndverks og
Industriforbundet den 26/10 - 1916.
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_______________________________________________________
Korsetter var en del av virksomheten innen faget også den gang, og som vi ser var det også da snakk om
korsettbruk relatert til diagnoser.
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Det gir en spesiell følelse å sitte med laugets bankbok i hånden. Den
27. februar 1917 er 50 kroner satt inn på kontoen. Saldoen når opp i
over 200 kroner i 1920, for så å holde seg stabil på noen hundre
kroner en stor del av de årene som kommer. I 1936 skyter P.
Stangebye inn kr. 1000, noe vi kommer tilbake til, men selv på 60tallet holder saldoen seg godt under ettusen kroner. Siste uttak fra
kontoen er 29. november 1968, saldoen kommer da ned i kr. 79.57.
Innestående beløp kan utbetales til den som har boken i hende, men
jeg fristes ikke til å hente ut disse laugets siste kroner.
Det er tydelig at lauget skulle ha en arbeidsgiverfunksjon, og et av de
første bilagene man finner til laugspapirene er et arbeidsreglement.
Med tanke på de rettigheter som dagens arbeidstagere har kan det
være av interesse å gjengi følgende arbeidsreglement:
1.

Arbeiderne antages og opsiges av ........eller den, der dertil
bemyndiges. Et expl. av nærværende reglement leveres ved
ansættelsen.

2.

Den gjensidige opsigelsesfristen er 14 dage medmindre en
anden for begge parter like lang frist er fastsat ved skriftlig
kontrakt.

3.

Den ukentlige arbeidstid er 54 timer, de første 5 dage fra 7 - 9, 9
1/2 - 1 og 2 1/2 - 6 1/2, lørdag fra 7 - 9 og 9 1/2 - 2.

4.

Lønnen utregnes for hver arbeidet time og utbetales hver lørdag
med fradrag av præmie til sykekassen. Forskudd utbetales kun
etter § 37 i lov av 18/9 - 15. Overtidsarbeide, der dog ikke må
finne sted i frokost eller middagshvilen, kan utføres i inntil 10
timer ukentlig, dog ikke over 30 timer i 4 paa hinannen følgende
uker.

5.

Arbeide for egen regning tillates ikke. Paatræffes saadant blir
det konfiskert.

6.

Arbeiderne har at møte punktlig frem og begynde til den
fastsatte arbeidstid, og ikke forlate sitt arbeide uten tillatelse.
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7.

Enhver har at etterkomme sine foresattes ordre, og utføre det
paalagte arbeide med flid og omhu, samt med forsiktighet at
behandle bedriftens maskiner, inventar, lamper, materialer
o.s.v. Alt materialavfald tages vare paa og opsamles paa anvist
sted.

8.

Enhver har at holde seg efterretlig de av offentlige myndigheter
atfærdigede bestemmelser og paalæg til sikrelse av liv, helbred
og eiendom, likesom der maa utvises den yderste forsiktighet
med ild, lys og ildsfarlige saker. Tobaksrøkning tillates ikke i
arbeidstiden. Spytning paa gulvet maa ikke finde sted, og har
spyttende selv daglig at rengjøre sin spyttebakke.

9.

Enhver har at opføre sig sømmelig og høflig.

10.

Ingen Maa uten tillatelse gi uvedkommende adgang til eller
oplysninger om bedriften.

11.

Ingen maa vise seg beruset under arbeidet eller inden
arbeidsomraadet eller der fortære eller lade hente berusende
drikke. Henting av mat drikke eller tobak maa ikke ske i
arbeidstiden.

12.

Der gives aarlig 6 dages sammenhengende ferie med løn som
gjennemsnitt av sidste aars ukeløn for dem, der har været ansat
et aar ved bedriften.

13.

Den som er forhindret fra at fremmøte til arbeidet har snarest
mulig at underrette bedriftens indehaver om sitt forfald og om
grunden dertil.

14.

Skade paa maskiner, verktøi, bygninger, inventar, materialer
eller produkter, der er forvoldt forsætlig eller ved grov
uagtsomhet, pligter den skyldige at erstatte.

15.

Enhver arbeider kan uten opsigelse avskediges av indehaveren
eller den han befuldmægtiger dertil, naar vedkommende
arbeider gjør sig skyldig i en alvorlig krænkelse av reglementet
eller forøvrig i en alvorlig forgaaelse som hvis vedkommende:
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a) uten skellig grund nægter eller forsætlig undlater at
efterkomme foresattes ordre med hensyn til arbeidet eller
ordnen paa stedet eller viser opsætsighet i arbeidet.
b) gjentagne gange eller vanemæssig og trods mottaget
advarsel undlater at frammøte til arbeidet i rette tid.
c) møter frem til arbeidet i beruset tilstand eller henter eller lader
hente og fortærer berusende drikke paa arbeidsstedet.
d) gjentagne gange gjør sig skyldig i fredsforstyrrelse paa
arbeidsstedet.
e) begaar graverende eller gjentagne forseelser, som kan
medføre fare for folks liv og lemmer, eller for større
ødelæggelser eller beskadigelse av gods.
-----------------------------------At ovenstaaende reglement mindst 14 dage i henhold til lov om
arbeidsbeskyttelse § 41 har været utlagt til eftersyn paa et for
arbeiderne bekvemt sted inden bedriftens omraade bevidnes.

Av laugsprotokollen fremgår det at reglementet blir vedtatt i sin
endelige form den 24. mai 1917. På et laugsmøte 21. mars 1917
nevnes det også at det er innsendt en søknad om dispensasjon i
anledning Provianteringsrådets påbud om arbeidstid, med anbefaling
fra direktørene ved kommunale sykehus og Rikshospitalet. Det
anføres at arbeidet ved de forskjellige klinikker og avdelinger som
regel er ferdig i ett - to-tiden, og firmaene kan da få ordrer på
reparasjoner og ferdiggjøring av instrumenter m.m. som skal gjøres
ferdig til neste dags operasjoner som starter i 8 - 9 tiden. Et brev fra
provianteringsrådet datert 7. februar 1917 viser at søknaden er
avslått. Det fremgår ellers at Provianteringsrådets formann, herr
Petterøe, telefonisk har gitt uttrykk for at han ikke har noen som helst
tro på at sykehusene til den grad lever fra hånd til munn at de er
avhengig av at de kirurgiske instrumentmakerne kan arbeide på
kveldene.
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Søknadene rimer godt med at det i laugsmøte den 13. juni samme år
blir besluttet å endre §4 i arbeidsreglementet hva angår "Dog ikke
over 30 timer i 4 paa hverandre følgende uker" etter henstilling fra
Chefsinspektøren fra Fabriktilsynet. Saken fortsetter å figurere utover
i 1918, da med krav om at et tillegg på 25 % for overtid skal fjernes
fra reglementet.
Det eldste skriv som ellers finnes er et brev til håndverksforbundet
datert 5/12 - 1916, hvor man anmoder om at et beslag til en kunstig
arm eller et kunstig ben skal legges inn i tillegg til tanntangen og
bistouri'en i svenneprøveplakaten.
En regning med påstemplet og underskrevet kvittering viser at
laugets kontingent til håndverksforbundet i 1917 var kr. 0,25 pr.
medlem, slik at lauget betaler inn kr. 1,25.
Opprettelsen av lauget indikerer at faget består av mer enn firma M.
Gallus, og etter århundreskiftet er det særlig firma C. Brose som har
seilet opp og markert seg innenfor faget.
I 1903 gikk Max Brose, en bror av Adolph Brose, inn i firma C. Brose.
Han var utdannet kirurgisk instrumentmaker, og var medinnehaver av
firmaet fram til 1910, da han ble kjøpt ut av sin bror Adolph. Det
fortelles at firmaet i 1910 "forarbeidet 45 kunstige ben samt andre
lemmer." Carl Brose døde i 1903, og hans hustru i 1908. I 1898 flyttet
forretningen inn i Pilestredet 9, hvor de etter hvert utvidet til å oppta
både 1. og 2. etasje, med verksted i Pilestredet 7, og lager i
Stenstrupsgate 10. I 1924 sies det at firmaet nå er et av landets
største i bransjen, det beskeftiger 25 mann og produserer rundt 50
kunstige ben i året, foruten en rekke andre artikler som kirurgiske
instrumenter, ortopediske apparater og bandasjer. Det nevnes at
firmaet fikk Jubileumsutstillingens høyeste utmerkelse i 1914. Adolph
Brose ble omtalt som oppfinner, han tok patent på noen av sine
oppfinnelser, en av patentene ble betegnet som en verdensartikkel.
Johan Wilhelm Drevelin døde i 1914. Den tiden han sto for driften
leverte firma Drevelin bandasjer, kunstige lemmer, kirurgiske
instrumenter og sykepleieartikler. Hans sønn Sverre Drevelin hadde
da arbeidet som kirurgisk instrumentmaker og bandagist i Tyskland i
18 år, til dels i posisjon som verksmester. I et skriv som sannsynligvis
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er forfattet samtidig med overtagelsen av farens firma skriver Sverre
Drevelin selv at han: "har erhvervet praktisk erfaring som
værkstedformand på Kaiserliche Chirurg Klinik, Kiel, Dr. Reichsteins
Privatklinik, Warschau, Medc. Warenhaus, Bremen og Privatanstalt
for Orthopædi, Køln." Etter farens død kom Sverre Drevelin tilbake til
Bergen og overtok firma J. W. Drevelin.
Det ble sagt om Sverre Drevelin at han ble en foregangsmann i alle
slags moderne bandasjer og proteser. Et par år etter at Sverre
Drevelin overtok brant huset firmaet holdt til i ved en bybrann i
Bergen i 1916. Firmaet holdt så til fordelt på en brakke i Barneparken
og et verkstedlokale i Vetrlidsalmenningen før man fikk samlet alt i
Chr. Michelsensgate 5 i 1927. Etter hvert dukker firmanavnet S.
Drevelin opp på brevarkene til erstatning for J. W. Drevelin.
I Stavanger etablerte Eilert Grønhaug firmaet E. Grønhaug i 1906.
Det ble først leiet lokaler i Laugmandsgaten 4, senere flyttet firmaet til
Øvre Strandgate 7, firmaet opererer med den siste adressen i en
annonse fra 1913. I annonsen reklameres det for artikler som naturlig
hører hjemme blant kirurgiske instrumenter og sykepleieartikler, samt
"Brokbind og Underlivsbind".
Eilert Grønhaug hadde en sønn som het Erling. Han reiste til
Tyskland og avla der svenneprøve i 1927, hvoretter han reiste tilbake
til Norge, og avla norsk svenneprøve i Stavanger i 1930. Denne
svenneprøven ble belønnet med meget god vurdering, det er
imidlertid mulig at man må ta med i betraktning at det neppe satt
kirurgiske instrumentmakere i denne prøvenemnden. Erling
Grønhaug ble ansatt som nestkommanderende på Sophies Minde i
1934, men han sluttet i 1937 etter at Øyvind Marienborg ble ansatt
som verksmester i 1935. Vi går ut fra at han i 1937 reiste tilbake til
Stavanger, i alle fall skal han ha overtatt farens firma i 1945. Det
fortelles at Erling Grønhaug var en dyktig fagmann, som laget
proteser, ortoser etc., men etter hvert gikk firmaet mer og mer over til
å selge sykehusutstyr.
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Sverre Drevelin overtok etter sin far Johan Wilhelm Drevelin i 1914, og drev firmaet fram til etter den andre
verdenskrigen.
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Et firma som stadig assosieres med ortopediteknisk virksomhet er
Plesner. Firma Christian Plesner ble etablert 8. august 1917. Allerede
i 1914 hadde Christian Plesner i en alder av 20 år begynt å importere
potetskrellemaskiner, som bl.a. ble solgt til sykehus. Rundt 1920
begynte importen av oppvaskmaskiner, og i 1923 ble det første
operasjonsbordet tatt inn til landet. På midten av 30-tallet begynte
firmaet sin ortopediske avdeling, med tilpasning av Lettermann's
innleggsåler. 2. generasjon Plesner, Teleph S. Plesner begynte i
firmaet 1. mars 1938.
En svenneprøveprotokoll ble opprettet i 1902, den finnes bevart, og
har registrert alle som forsøkte å ta svenneprøve i kirurgisk
instrumentmakeri fram til 1945. I denne perioden besto følgende
personer svenneprøven:
1908 Hjalmar Heyde (Fra København, Berlin, Køln og Paris)
1909 Peter Stangebye (Fra Gallus, tidligere Oscar Foss)
1911 Milas Maier Lyetringer (Fra C. Brose)
1913 Martin Ranvig (Fra C. Brose, tidligere Foss og Gallus)
1914 Jacob Herman Krefting (Fra Gallus)
1915 Reidar Frithjof Pretorius (Fra C. Brose, tidligere Gallus)
1916 Lauritz Emil Johannes Hansen (Fra Norsk Dental
Depot,læretid i Randers, Danmark, 2. forsøk)
1917 Jean Mette junior
1921 Adolf Bernhard Fossum (Fra B. Fossum, 2. forsøk)
1925 Martin Seeger (Fra A. Ruud, prøve avlevert etter 30 timers
arbeide)
1926 Ole Olsen Sindsen (Fra C. Brose, tidligere A. Ruud)
1928 Sigurd Schyberg Riis (Fra C. Brose, prøve avlevert etter
33 timer))
1929 Øivind Marienborg (Fra C. Brose)
1939 Paul Ragg (Fra Jean Mette, læretid fra Jetter & Scheerer i
Tuttlingen)
Som svennestykke skulle det lages 1 amerikansk tanntang med
gjennomstukket lås og 1 dobbelt bistouri på 4 dager, senere presisert
til 38 timer, etter at arbeidstegningene var godkjent. Oppmelding til
prøve skjedde til "Magistraten", og Magistraten utstedte
svennebrevet.
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I 1933 gikk Friedrich Wilhelm Eichriede opp til prøven uten å bestå
denne, det samme gjelder 3 navngitte personer som gikk opp til
prøven i 1945. Et par av de som har greid prøven har først gjort et
mislykket forsøk året før. Svenneprøven hadde tre områder som ble
bedømt, det var: 1 Prøvestykkets udførelse, 2 Verktøiføring,
haandfærdighed og faglig kundskap, 3 Tegning. Karakterene var:
Antagelig, Godt, Meget godt og Udmerket godt. Resultatene av
bedømmelsene gikk stort sett på Antagelig, en og annen hadde en
Godt innimellom. Den som skilte seg klart ut var Peter Stangebye,
med to ganger Udmerket godt for verktøiføring, haandfærdighed og
faglig kunnskap, og tegning, samt Godt for prøvestykkets utførelse.
Martin Seger hadde også et resultat bedre enn det normale, med
Meget godt for prøvestykkets utførelse og Godt for verktøyføring
m.m.
Det er spesielt mye oppstyr omkring Friedrich Eichriedes
prøveavleggelse. Prøveavleggelsen måtte utsettes på grunn av at et
prøvekomitemedlem hadde avgått ved døden, og et annet var inhabil
da han hadde søkt Eichriedes stilling da denne ble utlyst. Man kan
lett komme til å tro at prøvememnden bevisst har gått inn for å stryke
Eichriede, men prøveprotokollen er meget detaljert i sin begrunnelse.
I utgangspunktet ble arbeidstegningen godkjent under dissens, og det
var etter sigende ingen tvil om at den inneholdt feil. Prøvestykkene
var ikke ferdige ved tidsfristens utløp, og målefeilene oppgis i halve
centimetere, og ikke i millimetere. Om man ser bort fra påberopte
uhell under slipingen så blir begge instrumenter betegnet som
funksjonelt ubrukelige som følge av låsenes dårlige sammensetning, i
tillegg til at fasongen, linjeføringen ikke stemmer overens med
tegningene. Prøvenemnden har neppe lagt godviljen til i sin
bedømmelse, men alle de feil som er ført inn i prøveprotokollen kan
neppe ha vært tatt ut av luften.
Det kan ellers se ut til at en del av dem som gikk i lære før
århundreskiftet valgte å gå opp til prøven en god stund etter at
svenneprøveprotokollen ble opprettet.
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Mellomkrigstiden

I 1920 overtar Andreas Ruud som laugsformann etter Jean Mette,
ellers er det ingen endringer i laugets styre. Lauget er opptatt av at
personer/firma uten fagkompetanse driver salg av kirurgiske
instrumenter, Norsk Medicinsk Varehus nevnes spesielt. Dette firmaet
var eiet av den norske legeforeningen. Ellers er oppjustering av
prisene på sliping og reparasjoner en sak som lauget arbeider med.
Lauget tar ved et par anledninger opp nye medlemmer.
Den 30. juni 1920 må lauget ta til etteretning en voldgiftsdom, og
bestemmer seg for å innvilge 14 dagers ferie med lønn til arbeidere
som har vært ansatt i bedriften de siste 6 måneder. Senere på høsten
blir man enig om å møte et lønnskrav på 50 øre mer pr. time med et
tilbud om 25 øre.
Høsten 1920 kan man se at lauget har hatt en omfattende
korrespondanse med firma Jetter & Scheerer i Tuttlingen. Saken
gjelder at lauget ønsker å opprette en blokade mot firma Norsk
Medicinsk Varehus, som konkurrerer med laugets bedrifter uten å
tilfredsstille håndverkslovens krav. Det tyske firmaet mener at en
eventuell blokade vil bli omgått ved at Varehuset får sine varer fra
andre tyske firmaer.
I mars 1921 skriver lauget ut en erklæring til håndverksforbundet hvor
man blant annet slår fast at: "Kirurgiske Instrumentmagere er fra
ældre tider de saakalte Knivsmede". Dette benyttes tydligvis også
som argument for at en del av svenneprøven er og bør være den
dobbelte bistouri.
I 1921 har det oppstått uklarhet omkring ansvarsforholdene i firma
Andreas Ruud. Andreas Ruud er fortsatt medlem av lauget, men
firmaet heter nå Andreas Ruud Eftf., og det er tydelig at "familien
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Lauget forsøkte å forhindre at andre enn kirurgiske instrumentmakere skulle få handle med produsentene, men
fabrikker i utlandet ville tydligvis ikke være med på dette.
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Fossum" har overtatt. I brev av 14. februar 1921 forklarer Adolf
Fossum at hans far (Bernt) er ansvarlig medinnehaver av firmaet B.
Fossum, og har dermed håndverksrett. Firma A. Ruud flyttet i 1919
fra Pilestredet 8 til Pilestredet 21, og produktene omsettes til dels
gjennom firma B. Fossum, og til dels gjennom det registrerte
handelsfirmaet Andreas Ruud's Eftf. Adolf Fossum forklarer at dette
rettslig blir å sammenligne med at bakerier omsetter bakervarer
gjennom forretninger som også opptar bestilling på bakervarer, og at
det finnes flere rettsavgjørelser på at dette er lovlig. Lauget må
tydligvis slå seg til ro med dette. Adolf Fossum opplyser i samme brev
at han har planer om å erhverve personlig håndverksborgerskap, og
han regner med at dette vil lykkes innen kort tid. En tredje Fossum,
Harald Fossum, nevnes også i laugspapirene, det er tydligvis han
som overtar firma B. Fossum etter hvert.
I 1923 fremgår det av laugsprotokollen at formannen, Andreas Ruud
har avgått ved døden, og Peter Stangebye blir valgt til ny formann. I
perioden fram til 1934, da Adolf Fossum ble valgt, alternerte
Stangebye og Adolph Brose som formenn i lauget. Martin Seeger ble
medlem av lauget i 1931, Sigurd Riis i 1933. Martin Seeger overtok
som formann i lauget etter Adolf Fossum i november 1938.
Etter at lauget har vært virksomt i 5 år meldes det om at
medlemstallet har kommet opp i 6. De årlige rapportene til Håndverks
og Industriforeningen har et sterkt preg av å være en årviss syting om
dårlige tider, lave priser, dårlig tilgang på arbeide, problemer med
militærtjeneste og for høye lønninger, dårlig fortjeneste og til dels
direkte tap. Slik fortsetter det stort sett i den samme duren inntil
krigen nærmer seg. I rettferdighetens navn skal det dog sies at det er
20- og 30-årene vi snakker om, så vi kan neppe se helt bort fra at det
er noe i de årlige rapportene om dårlige tider. I 1927 klages det særlig
over at utenlandske agenter fra land med gunstig valutakurs går
direkte på sykehusene og selger instrumenter til priser som de norske
firmaene ikke kan konkurrere med.
I 1924 slår lauget fast at bruk av maskiner er helt nødvendig, og tillatt
ved prøveavleggelse. Det påpekes at så tidlig som for mer enn 50 år
siden leide man en mann eller to på torget i Christiania når man
trengte kraft til sliping. De eller den som var leid inn for dagen sveivet
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et stort svinghjul på ca. 3 meter i diameter, som så via remdrift drev
smergel og polerskiver. Senere har først gassmotorer og så
elektromotorer avløst den manuelle kraften til ikke bare å drive
slipeskiver, men også dreibenker, bormaskiner og smivifter. Ellers
kommer det flere ganger fram at lauget ser seg selv og faget som
etterkommere etter eldre tiders knivmakere.
I 1923 går faget til en kollektiv lønnsnedsettelse på 10 %, og
innsparingen på offentlige budsjetter nevnes som en vesentlig årsak
til dette. Dette gjentas i 1927, og ferien reduseres til 8 dager. Det
nevnes stadig i de årlige rapportene at det ikke blir tatt inn læregutter,
og at man har begynt egenproduksjon av instrumenter som tidligere
ble kjøpt fabrikklagede fra utlandet, for å sysselsette arbeidsstokken.
I 1927 er følgende personer medlem av lauget: Jean Mette, Jean
Mette junior, Peter Stangebye, Adolph Brose, Adolf Fossum, B.
Fossum, M. L. Borchgrevink. Dette året oppstår det en ny trussel. Det
viser seg at Centralanstalten for Vanføre, (Sophies Minde) planlegger
å opprette et eget ortopedisk verksted. Det som provoserer er både
det faktum at det planlegges å ta inn en utenlandsk faglig leder, og at
man forventer at anstaltens verksted vil få monopol på leveranser av
ortopediske hjelpemidler til det offentlige. Lauget hevder at verkstedet
naturligvis vil få tilskudd fra stat og kommune, og dermed vil frata de
private verkstedene det arbeidet de har utført i mange år.
Den 7. desember 1927 sender lauget et skriv til styret for
Centralanstalten for Vanføre hvor det hevdes at det slett ikke er
behov for noe nytt bandasjeverksted her i landet. Det påpekes at de
kirurgiske instrumentmakere ikke har tilstrekkelig ortopedisk arbeide,
bandasjer og proteser, til å sysselsette de spesialarbeidere som man
har tilsatt. Lauget påpeker også at Vanføreanstalten må undervurdere
vanskelighetene ved å begynne et eget verksted. Man anmoder
styret om å få utarbeidet en kompetent vurdering av omkostningene
ved et slikt tiltak, og viser til de kollossale utgifter den danske stat har
pådratt seg ved opprettelsen av et tilsvarende verksted. I 1925 hadde
den danske stat måttet bidra med kr. 908 659,29 til driften.
I Norges Haandverk nr 2. 1928 er det trykket en artikkel som tar for
seg både det faktum at de krav til kvalifikasjoner som håndverksloven
stiller ikke skal gjelde for de som skal lage ortopediske hjelpemidler
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ved Centralanstalten, og det forespeiles at de utlærte
håndverkskvalifiserte personer som hittil har utført dette arbeidet må
sies opp når verkstedene de arbeider ved mister deler av sin
omsetning. Denne artikkelen viser seg i stor grad å være avskrift av
et brev som Norges Håndverkerforbund sendte til Departementet for
Handel, Sjøfart, Industri og Fiskeri den 21. oktober 1927.
På et laugsmøte den 30. November 1928 ble det fremlagt et par
plattfotsåler som var "forfærdiget på Vanføreanstalten, og som i form
og utførelse var et sørgelig produkt og som var helt ubrukelige for den
patient, der skulde ha dem, saa der måtte gaas til nyanskaffelse av 1
par saaler som hr. Stangebye leverede og som var til stor
tilfredsstillelse for vedkommende".
Institusjonen Sophies Minde var opprinnelig en pengegave som ble
samlet inn blant folk i Norge som en gave til Kong Oscar og dronning
Sophies 25 - års jubileum som regentpar i 1897, pengesummen var
kr. 300 000. Kongeparet returnerte gaven til Norge, pengene skulle
gå til en Centralanstalt for Vanføre. Denne skulle ha som oppgave å
lære vanføre barn et yrke slik at de ikke skulle ligge samfunnet til
byrde. Søstrene Agnes og Nanna Fleisher hadde i 1892 startet
"Arbeidsskolen for Vanføre", og det ble til at Centralanstalten ble
etablert som en videreføring av denne skolen. Anstalten skulle etter
statuttene ligge i landlige omgivelser. Det ble opprettet en stiftelse
som først kjøpte en eiendom i Skådalen der det etter hvert ble oppført
en bygning. I 1913 kastet man øynene på Nationalbryggeriets
eiendom Trondheimsveien 132. Et par år etter ble så eiendommen i
Skådalen solgt, og bryggeriet hvor det aldri var blitt brygget en flaske
øl ble kjøpt inn. Som følge av den første verdenskrig og
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Fra det ortopediske verkstedet på Sophies Minde den første tiden. Vi ser Aksel Garder, Henry Gulbrandsen og
Friedrich Eichriede. Eichriede i hvit frakk i midten.
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vanskelige økonomiske tider kom driften først skikkelig i gang i 1927,
med Victor Bülow-Hansen som overlege fra 1926 til 1934. Eivind
Platou var senere overlege fra 1934 til 1953, Ivar Alvik fra 1953 til
1971.
Sophies Minde utviklet seg etter hvert, det ble sykehus og ortopedisk
verksted, og navnet Sophies Minde ble synonymt med ortopedi i det
norske folks bevissthet i en årrekke.
Det ortopediske verkstedet på "vanføreanstalten" Sophies Minde ble
igangsatt på nyåret 1928. Den første mester het Friedrich Eichriede,
muntlig overlevering sier at han var tysk, og hadde arbeidet for
firmaet "Orthopädishe Industrie" i Tyskland. I et dokument fra 1931
betegnes han som østerriker, men prøveprotokollen anfører at han
var født i Bremen i 1901. Etter å ha avlagt "Meisterprüfung" hadde
han arbeidet som verksmester i Tyskland. Hans spesialitet var
proteser av metall, og det fortelles at "blikkbein" ble laget og levert i
stor stil på Sophies Minde lenge før dette utviklet seg til å bli en
engelsk spesialitet. ( Det er tydelig at laugsmedlemmene i denne
perioden betrakter metallproteser som mindreverdige, billige proteser
med kort levetid.)
I et brev fra 1931 fremgår det at fremmedpolitiet har reist spørsmål
om Ole Sindsens utsikter til å få arbeide. Lauget hevder at
mulighetene har blitt dårlige etter at Centralanstalten for vanføre
åpnet sitt verksted i januar 1928. Det nevnes at både Ole Sindsen og
andre norske instrumentmakere søkte stillingen som leder av
verkstedet, men lauget hevder at "stillingen ikke skulde besettes med
en norsk undersaat, men med en utlending." Lederen for verkstedet
betegnes så som østeriker. Ole Sindsen ble verksmester ved
Sophies Minde etter krigen, det oppgis ellers at han drev firmaet
Ortopedisk Verksted fra 1926 til 1936, og han ble ansatt på Sophies
Minde som arbeidende formann i juni 1936.
Det oppsto en god del uro omkring Friedrich Eichriede. Det fortelles
at han ble sterkt motarbeidet av laugsmedlemmene mens han
arbeidet i Norge, og det man finner av skriftlig materiale bekrefter
dette. Det kan virke som om han fikk innvilget oppholdstillatelse for tre
år av gangen, i 1931 fikk han innvilget ny oppholdstillatelse, og han
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fikk da en 1-års kontrakt som verksmester. Kontrakten ga ham rett til
4 ukers ferie og 6 timers arbeidsdag.
I juli 1933 behandler Centralpasskontoret Friedrich Eichriedes søknad
om forlenget arbeidstillatelse. Lauget kritiserer Eichriede i skarpe
ordelag, og anbefaler at han ikke innvilges videre arbeidstillatelse.
Det vises til at han har strøket i sitt forsøk på å bestå svenneprøven
etter å ha vært 5 - 6 år i landet. Det påpekes også at læretiden for
ortopedimekanikere i Tyskland er på to år, mens det for kirurgiske
instrumentmakere er fire. Overlege Bülow-Hansen beskyldes videre
for å komme med direkte uriktige opplysninger når han beskriver
kvaliteten og standarden på sykehusets verksted og det arbeidet som
utføres, og når han beskriver Eichriedes kvaliteter. Det faller tydligvis
lauget tungt for brystet at overlegen hevder at faget i Norge ikke er på
høyde med tiden, og lauget trekker fram både Øivind Marienborg og
en ikke navngitt person som de mener er kvalifiserte og villige til å
overta Eichriedes stilling. (Den ikke navngitte er tydligvis Erling
Grønhaug.)
Blant laugets papirer finner man et interessant dokument fra våren
1934. Det er underskrevet av 9 av funksjonærene ved Sophies
Mindes Bandasjeri, men navnene er ikke gjengitt i denne kopien, eller
rettere sagt avskriften. Skrivet er en krass kritikk av ledelsens
disposisjoner, og de økonomiske konsekvensene av disse. Det
hevdes at det foretas innsiktsløse materialinnkjøp slik at materialer
ligger på lageret og råtner. Dyre maskiner er innkjøpt, til dels står de
ubrukte, det samme med mye verktøy. Dyre halvfabrikata er kjøpt inn,
disse kunne vært produsert billigere hjemme. Det vises til seks års
uavbrutte ominnredningsarbeider som ikke har ført til lettelser av
noen art eller bedre plass, men det motsatte. Ustanselige
omarbeidelser av nye bandasjer med årsak i sløv prøving eller i
ledelsens fikse ideer. Var det noen som sa at ansatte var redde for å
kritisere sin ledelse for noen år tilbake ?
I 1934 begynner det også å komme fram andre dokumenter som
vidner om en del misnøye omkring ledelsen av verkstedet på Sophies
Minde. Man finner et dokument som fastslår at verksmester og lege
ikke må foreta forandringer av fullførte arbeider uten at det er strengt
nødvendig, og da bare mot å kreve full betaling. Samme år anbefaler
Sophies Mindes styre at Eichriede får fornyet sin oppholdstillatelse.
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Samtidig må Eichriede "forplikte seg til å undervise Erling Grønhaug i
alt forefallende arbeide, således at han eventuelt kan overta
verkstedets ledelse hvis Eichriede må fratre fordi oppholdstillatelse
ikke innvilges".
Hvordan det gikk med oppholdstillatelsen vet vi ikke, men den 22.
mars 1935 sendes det et brev til Eichriede hvor man i forbindelse
med hans fratredelse som verksmester meddeler at en ny
verksmester er ansatt fra 5. april 1935. Med hensyn til oppgjør vil
man komme tilbake til dette senere. I begynnelsen av april 1935
oppstår det direkte bråk omkring Eichriede. I Aftenposten finner man
en stor overskrift: "Tysk verksmester grepet i misligheter", og
Arbeiderbladet har en stor artikkel hvor det hevdes at Eichriede har
trakkasert de ansatte, og at det mangler verktøy for mellom 2 000 og
3 000 kroner. I et papir i Sophies Mindes arkiv datert 4. april leser
man: "Foruten de tidligere savnede gjenstander er det nu ytterligere
opplyst bortkommet kopier og filmer av bandasjekataloger, tilbehør til
kunstig hånd, 25 stk. lamaplasterbind m.v."
Eichriede reagerer skarpt, og i et brev til Byråsjef Lundamo skriver
Eichriede blant annet: "Siste nytt er at man vil ta en her mann fra
Stavanger (Grønhaug), som skal arbeide under meg, og siden så får
jeg lov til å reise til helvede. Ennå har jeg for meget æresfølelse til at
jeg lar meg behandle som en idiot".
Selv om Eichriedes norsk ikke hadde blitt helt perfekt på de årene
han hadde vært i Norge, kan man vel si at meningen hans kom
rimelig klart fram. Ryktene sier at han etter å ha sluttet på Sophies
Minde arbeidet et år i Drammen før han reiste til Tyskland, og noen
hevdet at de hadde sett ham i tysk uniform i Oslo under krigen, men
dette er ikke bekreftet. Øivind Marienborg ble ansatt som verksmester
på Sophies Minde i mars 1935.
I 1928 har lauget 7 medlemmer, og faget beskjeftiger 12 svenner og 1
læregutt. I 1929 har lauget 7 medlemmer, og faget beskjeftiger 10
svenner og 1 læregutt.
Fra 1928 finner man en oversikt over lønninger for lærlinger i
håndverksfag. Denne viser at kirurgiske instrumentmakere ligger
meget lavt, med 12 kroner uken i første halvår, og 24 kroner uken i
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siste (åttende) halvår. Mange fag begynner på mellom 15 og 20
kroner uken, og har mellom 25 og 45 kroner uken på slutten av det
fjerde året. Feierne topper skalaen med 42,70 i begynnerlønn, og 65
kroner i siste halvår. Deretter kommer murerne. Rørleggere og
tømrere ligger også godt an, de begynner på 21,60 og 28,80 og har
mot slutten av læretiden 51,84 og 52,80 pr. uke. Kirurgiske
instrumentmakere brukte jo ofte sadelmakernes tjenester, disse
lærlinger tjente det dobbelte, de begynte på 24 kroner uken og sluttet
på 48. Det er bare ett fag som ligger under de kirurgiske
instrumentmakerne. Reproducører begynner med 10 kroner uken og
har 17.50 i det fjerde året.
En annen liste som er udatert, men tydligvis noe nyere, viser økning i
de fleste andre fagene. Reproducører har nå doblet lønnen sin, de
går fra kr. 20 til kr. 40 pr. uke. Feiere er oppe i 80 kroner uken i tredje
læreår. Kirurgiske instrumentmakere troner nå suverent på
jumboplassen, de går fortsatt fra kr. 12 til kr. 24. Man må tro at dette
allerede før krigen er et bevisst ledd i den politikken som kvelte faget
utover på 50- og 60-tallet. Mesterne ønsket ikke læregutter, de
ønsket ikke at yngre personer tok svenneprøven, for så å ta
håndverkborgerskap, for til slutt å bli konkurrenter. Uten rekruttering
beholdt mesterne sitt monopol. Samtidig la dette imidlertid grunnen
for en ny utdanningsform med tiden, siden mesterne gjennom lauget
saboterte en tidsmessig utvikling av opplæring og rekruttering til
faget.
Da verkstedet på Sophies Minde kom igang fikk de ansatte tydligvis
bedre betingelser enn ansatte i de private firmaene, og dette holdt
seg i mange år framover. I 1934 var timelønnen på Sophies Minde
0,95, og man arbeidet 48 timer i uken. De ansatte hadde rett til full
lønn i tre måneder ved sykdom, og full lønn under militærtjeneste. Det
var det ikke mange som hadde i 1934. Det er dog grenser for hvilke
goder man kan nyte godt av, i et skriv fra 1931 slås det fast at ingen
funksjonærer ved Sophies Minde har krav på å få fyrstikker av det
offentlige! De ansatte ved verkstedet på Sophies Minde organiserte
seg i Norsk Kommuneforbund i 1933.
Den som overtok firma M. Gallus i 1931 var Martin Seger. Han ble
utdannet i Tuttlingen i Tyskland, hvorfra han hadde svennebrev
utstedt 20. april 1910, og han begynte i firma M. Gallus i 1925, etter å
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ha arbeidet hos Andreas Ruud's eftf. fra 1920. Seeger overtok først
firmaet sammen med Stangebyes to døtre, senere ble han
eneinnehaver. Martin Seeger flyttet firmaet fra Teatergaten til
Pilestredet 8 i 1934. Høsten 1946 ble så verkstedet flyttet til Brinken
23 på Kampen, mens butikken forble i Pilestredet. Det var Olai
Michelsen som eide Brinken 23, og en del av den avtalen som ble
inngått var at Michelsen ble ansatt i verkstedets administrasjon.
Den første gangen man kan se av laugets papirer at det er tatt opp en
diskusjon om å endre svenneprøven i retning av å bli mer ortopedisk
er i mars 1931. Det skal ellers ha gått et brev fra styret ved Sophies
Minde den 24/8-31 som senere tydligvis blir sett på som et initiativ i
spørsmålet om autorisasjon og endret utdanning. I 1932 skriver
overlege Bülow Hansen et offisielt brev fra Sophies Minde til Det
Kongelige Handelsdepartement om at svenneprøven i faget må
legges om til en mer ortopedisk prøve.
Laugskorrespondansen inneholder en kopi av en skrivelse fra
Hovedstyret ved Norges Statsbaner, datert 26. august 1933, som
innrømmer en navngitt stillverksassistent dekning av utgifter til
anskaffelse av en kunstig fot med støvel. Det som interesserer lauget
er nok at det videre skrives at anskaffelsen bør skje ved Klinikken for
Vanføre, Trondheimsveien 132. Stillverksassistenten bes i henhold
hertil å henvende seg ved nevnte sted og adresse, hvorfra man
imøteser pristilbud. Med svak, grønn blyantskrift mener jeg å kunne
skjelne: "Regning til jernbanen paa 174.00."
I 1933 forsøker lauget å komme i en dialog med ordføreren i Oslo i
forbindelse med at Sophies Minde i noen år har hatt monopol på
leveranse av ortopediske hjelpemidler til forsorgsvesenet, og ber om
innblikk i de sakspapirer som tilhører saken. Søknaden om
innsynsrett avslås. Den 16. juni 1934 blir det i Aftenposten kritisert at
Sophies Minde har monopol på leveranser til Oslo kommune.
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_______________________________________________________
De første årene benyttet det ortopediske skomakerverkstedet og det ortopediske bandasjeverkstedet en del rom
sammen. På bildet ser vi Ola Håkonsen fra skomakerverkstedet, sammen med Henry Gulbrandsen og Aksel Garder.
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Dette utvikler seg tydligvis videre, den 9. april 1937 protesterer
instrumentmaker A. Fossum i et brev til Oslo kommune på Sophies
Mindes enerett til å levere ortopediske hjelpemidler til kommunen.
Tidlig i 1938 viser lauget i et skriv til håndverkerforbundet til flere
eksempler på at igangsatte arbeider som det er søkt om garanti for
har fått innvilget garanti på betingelse av at arbeidet utføres på
Sophies Minde. Dette har selvfølgelig skapt problemer, og det settes i
relasjon til at lauget sent i 1937 "på uofficiel vei" har blitt anmodet om
å avlaste Sophies Minde, som har ordrer langt inn i 1938. Lauget ber
om at det arrangeres en konferanse med representanter for
departementet, styret for Sophies Minde og "Foreningen til
understøttelse af trengende vanføre". Lauget oppnår aldri noen dialog
eller endret praksis.
Det er tydligvis ikke bare innenfor kirurgisk instrumentmakeri at det
offentlige setter i gang virksomhet/verksteder som konkurrerer med
håndverksbedrifter i tredveårene. Det fremgår av skriv at dette også
foregår innenfor andre bransjer, og det klages over at det offentlige
ikke driver noen form for opplæring av fagfolk i denne forbindelsen,
men bare ansetter personale som er opplært i private bedrifter.
De første årene fremkom det stadig påstander om at driften på
Sophies Minde ikke var lovlig i henhold til håndverksloven.
I juli 1935 bestiller lauget sitt emblem utført som dekorasjon i et av
håndverksforeningens restaurants vinduer. Det fremgår at lauget ikke
har noen offisiell fargesetting av sitt emblem, men man tar sikte på å
komme fram til en form for fargesetting i samarbeide med arkitekt F.
S. Platou.
Fram til midt på 30-tallet dreide det seg alltid om kirurgiske
instrumenter når lauget tok for seg konkurranse fra personer/firma
uten kompetent faglig bakgrunn. I løpet av 30-årene fikk faget også
konkurranse innenfor teknisk ortopedi. Plesner satte i gang med
levering av innleggsåler, dessuten dukket det opp en person ved
navn Konglevoll som fikk stor oppmerksomhet fra laugets side i en
periode.
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I 1935 dukker begrepet Konglevolds kataloger for første gang fram i
laugsprotokollen. Gudmund Konglevold spredte kataloger med sterk
ros av sine selvkonstruerte proteser, og ganske nedverdigende kritikk
av de produkter som de faglærte fagutøvere leverte. Det ble henvist
til pasienters beskrivelse av kvalitetsforskjeller. I 1936 ble det
besluttet om nødvendig å gå til rettssak mot Konglevold. Peter
Stangebye skjenket lauget kr. 1000.- mot at han ikke skulle kunne
trekkes ytterligere til ansvar for omkostningene ved en eventuell
rettssak. Handelstandens 50 mannsutvalg uttalte enstemmig at
Konglevolds brosjyre måtte regnes som utilbørlig reklame. I 1937 sa
Konglevold seg villig til å rette de påtalte punkter i katalogen. Det
hadde da vært et rettsmøte på Lillestrøm den 31. august hvor det
kom til forlik. Tidligere hadde det vært et rettsmøte den 7. mai samme
år, hvor Konglevoll ønsket å føre beviser for sine produkters
fortreffelighet, men hvor retten kun ønsket å drøfte den juridiske
lovlighet av hans reklameringsmåte. (Markedsføringsform)
I rettsreferatet blir saksøkte vekselvis kalt Konglevoll, Konglevold og
Konglerud, Gudmund og Sigmund. Forliket gikk ut på at Konglevold
endret sin katalog, og tilintetgjorde restopplaget av den påklagede
katalog. Lauget måtte betale salær til sin advokat på kr. 400.-, og
advokatens utgifter på kr. 65.50. I regningen tituleres Konglevold med
instrumentmaker, laugets skriver har satt et spørsmålstegn med
blyant etter tittelen.
Lauget hadde ellers hengt seg opp i en detalj angående bruk av
helsene i proteser, og hevdet at både firmaene Ruud og Gallus har
benyttet helsener i kunstige ben så langt tilbake som noen kan huske.
Det er tydelig at Konglevold hadde fremhevet seg selv som den
eneste i landet som benyttet noe slikt.
I et brev datert 24. juni 1937 skriver den saksøkte seg selv for
Gudmund Konglevoll, og en formulering i brevet antyder at han selv
er benamputert, og at han tidligere har fått kunstig ben hos C. Brose.
Brevet er sendt fra Nittedal. I et brev fra laugets advokat datert 18.
mai 1936 oppgis Konglevoll's adresse som Borhaug pr. Farsund.
I 1936 er forholdet mellom kirurgisk instrumentmakeri og
bandagistfaget tatt opp i et brev til håndverkerforbundet. Lauget
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uttaler seg ganske ironisk om den tidligere overlegen ved Sophies
Minde sine forsøk på å bruke en terminologi på faget som lauget
tydligvis ikke kan akseptere. De uttalelser som tidligere har kommet
fra Sophies Minde tilskrives også at verksmesteren da har vært
utlending, og dermed ikke har kjent til norske forhold og norsk
terminologi. Laugets oppfatning er at de kirurgiske instrumentmakere
benytter seg av bandagistenes tjenester nå og da, som en
smed/vognmaker som benytter en sadelmaker til å stoppe setet på
vognen. Bandagistene skal da tydligvis ikke ha rett til selv å motta
bestillinger på noen form for ortopediske hjelpemidler.
Bruken av betegnelsen bandagist ble noe forvirrende etter hvert, som
tidligere nevnt ble betegnelsen først brukt både om kirurgiske
instrumentmakere i dagligtale, og om personer som drev forretninger
som omsatte sykepleieartikler og artikler som grenset opp mot teknisk
ortopedi, "kleinortopedi". Etter hvert begynte ordet bandagist å bli
benyttet på de personer som arbeidet med sadelmakeri inne på de
ortopediske verkstedene. Denne betegnelsen har holdt seg helt opp
til våre dager, som en betegnelse på det rommet hvor arbeider i skinn
og lær utføres, "bandageriet".
Det var nok Overlege Bülow-Hansen som drev igjennom opprettelsen
av verkstedet, og som ønsket friske impulser, og ikke en kopi av et av
de verkstedene som lauget representerte. Friedrich Eichriede skal ha
blitt "importert" etter initiativ fra Bülow Hansen etter det kilder på
Sophies Minde mener å huske. Det fortelles at støyen fra
smihammeren som gikk på verkstedet var som musikk i BülowHansens ører, og han så nok i stor grad verkstedet på Sophies Minde
som et resultat av sitt personlige initiativ.
På Sophies Minde ble som nevnt mange proteser laget av aluminium,
og av tre. Ved Gallus ble en stor del av protesene fremstilt i form av
pergamentbein, proteser laget av argentinsk oksehud med beslag i
nysølv og med skinner og ledd i stål. Ved Brose ble protesene stort
sett laget av tre. I 30 årene ble protesene fra Andreas Ruud,s eftf.
mye laget av lær. Det ble også importert en del aluminiumsbein fra
Sverige i denne perioden. De fikk ord på seg for å ha lett for å
korrodere fra innsiden som følge av svette.
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_______________________________________________________
Eichriede, Gulbrandsen og Garder i maskinrommet på Sophies Minde. Legg merke til at alle maskiner drives ved
hjelp av reimdrift, en maskin dro en drivaksel i taket.
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Inntil opp i 50-årene ble det laget en del stokkebein. Metallet ble
overflatebehandlet ved at rå linolje ble brent inn i metallet med en
gassflamme. Dette ble meget rustbeskyttende. Stokkebeina hadde
lærhylse, og denne ble støttet opp av sideskinner og en metallring
øverst, og en annen ring nede mot treverket. Metallringen øverst mot
tubersetet kunne være stygg mot stumpen, det snakkes enda om den
stygge "pølsen" som dannet seg øverst på stumpen mot skrittet.
Stokkebein var alternativet for dem som ikke hadde råd til å betale sin
protese selv, slik at forsorgsvesenet måtte ta seg av omkostningene.
De som betalte sine proteser selv kunne selvfølgelig også bestille et
stokkebein, men de tidligere nevnte pergamentbein, råhudbein av
argentinsk oksehud, var nok av de mer elegante alternativene. De
argentinske oksehudene kom i baller pakket i strisekker. En slik hud
var så tung og uhandterlig at det var en tomannsjobb å få pakket den
ut, vasket og bløtet den og etter hvert valke den på blokker, skjerfere
læret, reive det hele inn i elastikkremser og til slutt henge det under
taket til tørking i 3 måneder. Etter montering på protesene ble så
læret sauset inn i sjellakk.
En sak som har vært lite kjent er at dronning Maud støttet mange
vanføre økonomisk slik at ortopediske hjelpemidler kunne anskaffes.
Dronningen var alltid meget diskret når slike ting skjedde, slik at
denne støtten ikke ble alminnelig kjent.
En prisliste fra 1934 viser prisene på Sophies Minde, Andreas Ruuds
Eftf., B. Fossum, C. Brose og M. Gallus. Vanlige leggproteser kostet
på Sophies Minde fra kr. 215 til kr. 285. De private tok fra 250 til 350
kroner. Lårproteser tilsvarende, S. M. kr. 315 til kr. 360, de private fra
kr. 380 til kr. 400. Når det gjelder stokkebein kostet de på Sophies
Minde fra kr. 120 til kr. 142,50, henholdsvis lår og legg. De private
varierte fra kr. 110 til kr. 200. På Hessingkorsetter var prisene jevne,
kr. 85 på S. M., fra kr. 80 til kr. 90 hos de private. Innleggsåler kostet
rundt kr. 4,50, de private ligger en aning lavere enn Sophies Minde.
Det er tydligvis på regulære proteser at Sophies Minde har en lavere
prisprofil før krigen, på eldre tradisjonelle produkter er prisene
varierende uten at en kan si at en ser en klar forskjell mellom det
private og det offentlige.
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I 1935 tar tilsynsmennene ved vanføreanstalten Sophies Minde opp
at utkastet til ny vanførelov inneholder en bestemmelse om at
opplæring av vanføre skal kunne utøves uten hinder av
håndverkslovens bestemmelser. Tilsynsmennene mener at denne
formuleringen
kan
medføre
uheldige
konsekvenser
for
håndverksnæringen, samfunnet og ikke minst for de vanføre selv.
I 1936, i juni, har lauget mottatt et skriv fra Norsk
Metallarbeiderforbund som melder at samtlige arbeidere innen faget
nå er organisert og at man i den anledning ønsker en overenskomst.
Dette medfører at firmaene går inn i Håndverkernes
Arbeidsgiverforening innen utgangen av august. I 1938 resulterte
forhandlingene i lønnsforhøyelse og overgang til ukelønn.
Det fremgår av laugsprotokollen at verksmester Marienborg i 1936 er
leder for verkstedet ved Sophies Minde. Den 6. desember 1938 blir
hr. Øivind Marienborg meddelt at han er opptatt i lauget, etter at han
har søkt om medlemskap den 26. november.
Fram til oktober 1937 har lauget konsekvent benyttet betegnelsen
"gruppe" om seg selv. Referatene i protokollen skriver konsekvent om
gruppemøter. Den 25. oktober 1937 besluttet gruppen å ta navnet Kir.
Instrumentmaker Laug. På et nytt møte den 30. november blir det så
besluttet å trekke siste del sammen til ett ord, "Kirurgisk
Instrumentmakerlaug". På møtet den 25. oktober blir det også
besluttet å protestere mot at Sophies Minde skulle få stille under
frihåndverkere på "Vi kan" utstillingen.
Det er vanskelig å finne direkte opplysninger om hvorfor ordet "laug"
ble unngått fram til 1937, for så å bli tatt i bruk. Historisk sett er
laugsvesenet et middelalderfenomen, og det hevdes det hadde
overlevd seg selv allerede på 1700-tallet. I grunnlovens § 101 ble det
fastslått at innskrenkninger i næringsfriheten skulle unngås. Med
dette som bakgrunn ble det tatt opp et arbeide med å få avskaffet
laugene fra 1819 og utover.
I 1827 og 1837 vedtok Stortinget lov om at ingen nye laug skulle bli
tillatt, og de eksisterende skulle oppløses etter som medlemmene falt
fra, men svenskekongen nektet begge ganger å sanksjonere loven.
Til slutt måtte kongen gi seg, dermed falt blant annet kravet om
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avlegging av svenneprøve bort for fag uten laug i byene, og for alle
fag utenfor byene. I 1866 kom det en ny håndverkslov som bestemte
at enhver kunne starte virksomhet innen håndverk uten å godtgjøre
noen duelighet. Disse lovene kom nok som en reaksjon på at laugene
hadde fungert sterkt proteksjonistisk.
De liberale tilstandene som disse lovene førte med seg hadde nok
gått noe vel langt, og i 1881 kom det en bestemmelse om at
lærlingene kunne gå opp til en frivillig svenneprøve. Da ny
håndverkslov ble vedtatt i 1894 ble det innført tvungen svenneprøve. I
1901 ble det så innført en håndverksplakat. Disse siste vedtakene er
nok forklaringen på at svenneprøveprotokollen for faget ble opprettet i
1902.
I 1913 kom så en ny håndverkslov hvor det ble stillet krav om
næringsbrev for å drive håndverk i byene. For å få næringsbrev måtte
man ha avlagt svennebrev og ha praktisert i faget i to år etter å ha
avlagt svenneprøven, eller ha minst 6 års praksis i faget totalt før og
etter prøveavleggelsen. Det ble innført detaljerte bestemmelser om
lærlinger og svenner, med denne loven hadde håndverksmesterne
fått regulert det meste av det de mistet i tiden fra 1814 til 1866, men
laugsvesnet var fortsatt egentlig forbudt.
Vi vet ikke hvorfor navnet ble endret til "laug" i 1937, men det kan ha
sammenheng med at kravet om en ny håndverkslov ble kjørt fram
med stor tyngde i perioden 1935 til 1938. Krigen seilte imidlertid opp,
og det kom ingen ny håndverkslov før noen år etter krigen.
To lister over aksjeselskaper i instrumentmakerfaget foreligger, fra
1933 og 1937. Det står opplistet en rekke bedrifter, kun 5 i den første
og 7 i den siste listen synes å tilhøre faget. Med en håndskrift som
virker kjent fra laugsprotokollen, (A. Fossum?) står det skrevet i
parantes etter overskriften på en av sidene: alle Optikere.
Prøveprotokollen viser at Kirurgiske og Optiske Instrumentmakere
hadde felles prøveprotokoll, og at disse to faggruppene gikk om
hverandre i en del dokumenter.
I 1939 foreligger det en del korrespondanse hvor myndighetene
ønsket oversikt over firmaer som drev etter håndverkslovens krav, og
hvilke som drev uten håndverksbrev.
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Høsten 1936 dukker spørsmålet fra medisinaldirektøren om
selvforsyning i tilfelle krig opp. I 1937 blir Peter Stangebye valgt inn i
Selvhjelpsrådet, som har til oppgave å utrede hva som kan lages av
instrumenter m.m. i tilfelle av krig.
Først i 1938, 1939 og 1940 melder de årlige rapportene fra lauget til
håndverksforbundet om god beskeftigelse, og rikelig tilgang på
arbeide.
I 1939 går lauget imot at en såkalt øienkunstner skal få
oppholdstillatelse i landet. Det er tydelig at faget har hånd om
omsetning av glassøyne, det nevnes at prisene på et standard
glassøye er 6 til 8 kroner, mens et øye laget av en øienkunstner
koster kr. 30. Lauget hevder at det er de færreste pasienter som har
råd til å betale en slik pris, slik at det ikke er behov for tjenester fra
øienkunstnere ut over det at tyske "øienkunstnere" besøker Norge to
ganger i året og arbeider 4 dager i Oslo og 4 dager i Bergen.
I 1939 spør lauget Byskriverne i en rekke byer hvem som driver
næringsvirksomhet som instrumentmaker i byen. Svarene viser at det
var ingen i Trondheim. I Stavanger var det Erling Grønhaug,
Godtzengt. 28. I Drammen drev Alf Henry Hansen på håndverksbrev
av 11/12-29, i Fredrikstad er det ingen. I Bergen ble det oppgitt
Sverre Drevelin med borgerskap av 30/10-15, Harald Stien av 6/7-34
og Carl Oscar Hartwig av 4/6-97. Videre ble det oppgitt at Algot
Andersen, født 17/3-06 i USA drev som bandagist uten borgerskap.
I februar 1940 er det bråk om en tanntang uten gjennomstukket lås
som er godkjent av en prøvenevnd i Bergen. For første gang påtales
det at Christian Plesner reklamerer i strid med loven, at han
påberoper seg eget verksted i "vår" bransje.
Våren 1940 bestemmer lauget seg for å ta affære med Christian
Plesners markedsføring. Lauget har fått en juristuttalelse som
konkluderer med at enten driver Plesner ulovlig håndverksvirksomhet,
eller så driver han utilbørlig konkurranse.
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Den andre verdenskrigen

Krigen fikk ikke så store konsekvenser for faget som man kunne
ventet. De som husker tilbake til denne tiden minnes med forundring
hvor greit det gikk å "orge" de nødvendige materialene. De
materialmengdene som gikk med var jo beskjedne sammenlignet
med andre bransjer, istedetfor argentinsk oksehud fikk man etter
hvert lær av norsk opprinnelse, og det ordnet seg med andre
materialer på lignende måte.
Ellers ble det meste smidd, dreiet, frest og filt til på verkstedene,
skruer ble dreiet på et verksted i Møllergata, ellers foregikk
bearbeidingen av ortopediske hjelpemidler stort sett inne på de
ortopediske verkstedene. Dreibenkene gikk med reimdrift, kraften
kom fra akslinger lagret opp i taket, lenger tilbake ble akslingene
tråkket med fotkraft, eller dreiet rundt med håndkraft, men maskiner
hadde forlengst tatt over.
Lauget ser ut til å ha fått et oppsving med hensyn til aktivitet under
krigen. Man fikk ikke lenger importert materialer, komponenter og
instrumenter uten videre. Det måtte søkes om importtillatelser, stort
sett for import fra Tyskland, og slike varer ble ikke uten videre
eksportert fra Tyskland i disse dager. Det måtte søkes om
kvotetildeling av materialer, til dels for egen foredling, til dels for
bearbeiding ved norske bedrifter som normalt ikke produserte
kirurgiske instrumenter eller sykepleieartikler. I disse tilfellene måtte
man også søke om produksjontillatelse.
Man innså tydligvis raskt at hvert enkelt firma ikke kunne holde på
med slike søknader, og det ble lauget som fremmet søknadene, og
de tildelte kvotene ble så fordelt firmaene imellom. I 1943 hadde
lauget tydligvis en del arbeide med å søke om fritak fra
borgervakttjeneste og arbeidstjeneste for de ansatte ved de
ortopediske verkstedene, det gis attester fra sykehusene om at man i
de tider hvor man ikke lenger fikk importert kirurgiske instrumenter var
helt avhengige av å få reparert og slipt/justert sine gamle
instrumenter. Kapasiteten hos de kirurgiske instrumentmakerne
hadde blitt for liten etter at de ansatte hadde blitt utkommandert til
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borgervakt og andre tjenester. En del annen korrespondanse ble
tydligvis også ført av lauget på fagets vegne.
Man søkte de opprettede styrer, som for eksempel Norges
Tekstilstyre, om tildeling av materialer. I 1942 måtte lauget således
søke "Norges Lærstyre" om kvoter for skinn og lær. For det første
måtte det settes opp en detaljert oversikt over hvor mye lær og skinn
av forskjellige typer som gikk med til lårproteser, leggproteser,
lærkorsetter, innleggsåler og over- og underarmer. Det interessante
er imidlertid at de enkelte firmaene måtte føre opp hva de hadde
levert av forskjellige hjelpemidler de tre siste årene før krigen, og
blant laugspapirene ligger kopier av tre av de skjemaene som ble fylt
ut. Kopiene er fra Sophies Minde, M. Gallus og Andreas Ruuds Eftf.
Sophies Minde oppgir å ha produsert fra 80 til 100 kunstige lemmer
pr. år, rundt 160 bandasjer pr. år og drøyt 50 lærkorsetter. Videre
oppgis det at det er produsert rundt 2000 par innleggsåler pr. år, og at
det i treårsperioden er importert totalt 120 brokkbind.
M. Gallus oppgir å ha produsert fra 28 til 45 kunstige lemmer pr. år, i
tillegg oppgis det at det er importert 30 stk. halvfabrikata til kunstige
hender i perioden. Det er produsert rundt 50 bandasjer pr. år, og
rundt 10 korsetter årlig. Brokkbindproduksjonen har variert fra 30 til
60 stk. pr. år, i tillegg er det importert 1027 brokkbind i treårsperioden.
Firmaet har produsert fra 165 til 220 par innleggsåler pr. år, men i
tillegg er det importert 2290 par såler fra utlandet.
Andreas Ruuds Eftf. har fylt ut det siste skjemaet. Firmaet har ikke
bedrevet import, men antallet produserte kunstige lemmer varierer
mellom 9 og 19. Bandasjeproduksjonen varierer fra 18 til 29, og
korsettene fra 2 til 10. Brokkbindproduksjonen varierer mellom 300 og
380 pr. år, og innleggsålene fra 700 til 900 par i året.
I 1942 skrives det fra firma Jean Mette at firmaet har 6 konkurrenter i
bransjen bare i Oslo. I samme skriv poengteres det at Jean Mette i
motsetning til konkurrentene kun driver med instrumenter, de andre
har sin største beskjeftigelse i bandasjer og kunstige lemmer.
Sent på året 1940 reageres det på at Konglevoll lager proteser for
offentlig regning.
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Torsdag 23. oktober 1941 ble laugets 25-års jubileum feiret i
Håndverkerens lokaler. På tross av vanskelighetene med å skaffe
mat serverte restaurantøren etter det som skrives "et rikholdig og flott
festmåltid med viner, kaffe avec og kaker" for laugets medlemmer
med fruer. To av stifterne, Peter Stangebye og Adolph Brose var
tilstede, dessuten enkefru Mette. Det ble holdt taler av de fleste av
herrene, og festen ble betegnet som meget vellykket.
I 1942 bestemte lauget seg for at alle bedriftene skulle gå over til å
benytte det samme regnskapsystemet som Sophies Minde benyttet.
Verksmester Marienborg hadde fått innført et nytt regnskapsystem
utarbeidet av en ekspert, kaptein O. Gundersen, og dette systemet
hadde falt i smak hos de andre medlemmene av lauget.
22. november 1941 går det ut brev fra håndverksforbundet om at
håndverksfagene skal organiseres etter tysk mønster. Det opplyses
da at faggruppen bandagist i Tyskland organiseres i 4 spesialiteter,
nemlig:
bandagist,
kirurgimekaniker,
ortopedimekaniker,
kirurgiinstrumentmekaniker. Bandagist i tysk mening er da
lærfagarbeideren innenfor faget. Lauget bes om å meddele om de
har noe å innvende mot den skisserte ordningen. Man kan ikke se at
lauget noen gang svarer på brevet.
Den 19. september 1942 går det ut en skrivelse fra Norges
Håndverkerforbund. Den "nye" lederen vil ha alle fag organisert i
landsforeninger, og lauget blir bedt om å bistå med å danne en
landsforening for kir. instrumentmakere og bandagister. Dette fører til
at lauget sender ut brev til forskjellige virksomheter som kan tenkes å
sogne til faget rundt om i landet, hvor man spør om interessen for å
gå med i en landsforening.
Tidlig i 1943 hadde lauget mottatt en del svar på sine henvendelser,
og konkluderte den 5. februar med at de fleste av de firmaer som
hadde interesse av å gå med i en landsforening var handelsdrivende
firmaer, og de aller fleste av dem var lite kompetente som utøvere i
de nevnte fag. Lauget besluttet seg derfor til å fraråde å danne et
landsforbund på det daværende tidspunkt.
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Det er vanskelig å lese mellom linjene om lauget egentlig var lite
interessert i å gå med i en sammenslutning som skulle dekke mer
enn hovedstaden, hvor de hadde kontrollen, eller om det var en
forsiktig, men effektiv måte å stoppe nazistenes forsøk på å få kontroll
med håndverksfagene på. Egentlig burde det ikke vært vanskelig å
sette opp f.eks. svenneprøve som krav for medlemskap i et
landsforbund.
Sent på året i 1942 er det i ferd med å oppstå en konflikt i forbindelse
med at firma C. Brose's eldste ortopedimekaniker har sagt opp sin
stilling for å ta ansettelse på Sophies Minde. I den forbindelse oppgis
det at lønningene for fagarbeidere på Sophies Minde varierer fra kr.
80 til kr. 92 pr. uke pluss tillegg varierende fra fire til seks og en halv
krone. Tilsvarende lønninger hos de private firmaene går fra kr. 66 til
76.50 pr. uke. Det legges dessuten sterk vekt på at ansatte ved
Sophies Minde har 3 måneders lønn under sykdom. Brevet fra Svein
Brose er på 6 sider, saken løses ved at nevnte ortopedimekaniker får
stilling som arbeidsformann hos Brose, og dermed omgås
bestemmelsene som er til hinder for lønnsøkning.
I en årrekke ble det i Oslo drevet en bandagistforretning under navnet
L. Lauba. (Etter sigende var innehaveren sveitser) Det fortelles at L.
Lauba var spesielt dyktig med innleggsåler, at han utformet sålene
individuelt på en slik måte at alle pasienter ble meget fornøyde. I
laugsprotokollen nevnes han aldri som outsider, derimot blir han på
senhøsten 1943 rådspurt av lauget i forbindelse med at en person
uten formelle kvalifikasjoner titulerer seg som bandagist, denne
personen har arbeidet i 12 år som hjelpearbeider hos Lauba. Det
fremgår av eldre opptegnelser at bandagist L. Lauba var svenn hos
M. Gallus, og ble ansatt der i 1898. Han begynte sin egen virksomhet
i 1915.
Tidlig i 1943 påpeker L. Lauba i et brev til lauget den nære
sammenhengen mellom fagene kirurgisk instrumentmakeri, ortopedimekanikk og bandasjeri. Han opplyser om at den som i Tyskland har
avlagt prøve i ett av fagene og er mester kun kan beskjeftige
arbeidere i sitt spesialfag. Det er imidlertid anleding til å fremstille seg
til en teoriprøve, og den mester som har bestått denne prøven kan
beskjeftige arbeidere også i de to andre fagområdene, hvor
vedkommende ikke selv har avlagt praktisk og teoretisk prøve. Lauba
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påpeker således fagets utvikling i tre fagområder på et tidspunkt hvor
lauget selv ikke har begynt å akseptere denne formen for tredeling.
Lauget holder hele tiden på at kirurgisk instrumentmakeri omfatter
hele fagområdet, og at ortopedi-mekanikk og bandasjeri kun er
spesialiteter innenfor kirurgisk instrumentmakeri.
I 1943 ser man at det har vært en korrespondanse med en advokat,
hvor spørsmålet om å reise sivilt søksmål mot firma Plesner blir
vurdert. I motsetning til andre firma som selger fabrikklagede såler,
ser det ut til å være formuleringer som går på at Plesner har eget
verksted med kvalifiserte fagfolk som faller lauget tungt for brystet.
I den årlige rapporten til Håndverks- og Industriforeningen for året
1945 blir det i siste setning presisert at ingen av laugets medlemmer
"har vært N.S." som det formuleres, og det påpekes at heller ingen av
de som er ansatt på verkstedene "har vært N.S.". Allerede den 18.
mai 1945 går det en erklæring fra lauget om at det ikke finnes NSmedlemmer i lauget, som svar på et sirkulær av 14. mai 1945.
I de årlige rapportene under og like etter krigen meldes det om rikelig
tilgang på arbeide, det har vært noen problemer med
materialtilgangen som dog har latt seg løse, særlig etter at krigen er
slutt, men hele tiden meldes det om mangel på faglært arbeidskraft.
Mat kunne jo være et problem for mange under krigen. Det fortelles
om Martin Seeger at det kunne være vanskelig å få lønnspålegg
mens han var mester på Gallus, men han var flink til å skaffe fisk for
utdeling blant de ansatte under krigen, og han ordnet med
potetparseller hvor de ansatte om høsten fikk tilvist hvert sitt felt hvor
de kunne ta opp poteter og frakte hjem. Med tanke på beskrivelsene
av arbeidstakernes alkoholforbruk, som ofte var i høyeste laget, er
det kanskje forstålig at Seeger foretrakk å skaffe de ansatte mat
istedetfor mer penger. Det var vel neppe så uvanlig for tiden at en
arbeidsgiver skulle ha omsorg for sine ansatte, selv om man i dag
ville si at det ligger et klart element av umyndiggjøring i et slikt
mønster.
Ellers beskrives Martin Seeger som en korrekt herre, med jakke og
slips. På kveldene hendte det at han kunne kaste jakken, rulle opp
skjorteermene og sette seg til med slips og vest for å slipe
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instrumenter. Det hendte at Martin Seeger ble innkalt til sykehus for å
være med under operasjoner slik at legene kunne få vist ham hva
slags instrumenter de savnet under visse operasjoner. Seeger fikk så
laget tilfredsstillende instrumenter etter å ha sett problemene med
egne øyne.
Høsten 1944 reagerer lauget på at det skal opprettes et
bandasjeverksted i Tromsø, de to som er innstillet først for ansettelse
mangler håndverksborgerskap. Lauget beslutter å rette en henstilling
til Norges Håndverkerforbund i sakens anledning. Brevet sendes 21.
oktober 1944, og utviklingen i Bergen hvor et lignende verksted nå
drives med flere ansatte uten at lederen har næringsbrev trekkes
fram som et avskrekkende eksempel. Vi går ut fra at det her siktes til
Algot Andersens virksomhet. Annonsen i Aftenposten den 1.
september 1944 hvor stillingen i Tromsø lyses ut er interessant.
Lokaler med lys, kraft, oppvarming samt nødvendig maskinellt utstyr
stilles gratis til disposisjon. Inntekten av arbeidet tilfaller "bandagisten"
mot at han bestrider utgiftene til materiell. Bandagisten kan gjøre
regning med bestillinger fra hele Nord-Norge. Søknader skulle
sendes til Nord-Norges Vannførelag.
Fra 1938 fram til krigens slutt var styret i lauget uendret, det var
gjenvalg hvert år. I denne perioden satt M. Seeger som formann,
Sigurd Riis satt som nestformann og Adolf Fossum var sekretær.
Under krigen var Aker felthospital, og Sophies Minde fikk arbeidet
med å levere proteser til amputerte soldater. Det fortelles ikke så mye
mer om dette. Derimot var det stor etterspørsel etter innleggsåler fra
de tyske soldatene, og støvler ble levert inn for tilpasning/bearbeiding.
Det hendte at slike støvler ble borte, blant annet snakkes det fortsatt
om et spesiellt pent par som ifølge ryktene skal ha vandret avgårde til
Nittedal.
Ellers
snakkes
det
en
del
om
bevisst
ombytting/omplassering av sålene til de tyske soldatene.
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Etterkrigstiden, 50 - årene

I de første par årene etter krigen kommer bandagistfagets rolle opp.
Spørsmålet reises om det skal etableres som eget fag. Lauget går inn
for at faget skal legges inn under kirurgisk instrumentmakeri, og
således få sin beskyttelse. Man finner dette å være "en helt naturlig
ordning, idet bandagistfaget etter hvert har vokset seg inn i
instrumentmakerfaget." Det ansees å være en forutsetning for å
kunne kalle seg bandagist at man har utstått sin læretid og bestått sin
svenneprøve som kirurgisk instrumentmaker.
Det viser seg at det i 1945 ble etablert en interesseforening for
levrandører av instrumenter og bandasjemateriell. I utgangspunktet
var det de samme arbeidsgiverne som satt i lauget som var med i
denne foreningen, men etter hvert som den ortopeditekniske
virksomheten ble skilt fra salgsfirmaene ble det til at den
ortopeditekniske virksomheten forble i lauget, mens den nye
foreningen ble en forening for de firmaene som videresolgte
sykehusmateriell,
stort
sett
importerte
varer.
Denne
interesseforeningen for salgsfirmaene er i dag, over 50 år etter
etableringen, en stor og aktiv forening.
Fra etterkrigstiden fortelles det om et fag uten særlig optimisme.
Lønnen blir beskrevet som dårligere enn i andre fag, og det har
dannet seg en tradisjon med høyt alkoholforbruk. Det ble jobbet fra 7
om morgnen til 6 om kvelden. Etter klokken 6 var det vanlig å gå ut
med kolleger for å drikke, det var ingen selvfølge å gå hjem til
familien. Det fortelles om hustruer som forsøkte å passe opp sine
menn etter arbeidstid for å få penger til familiens opphold på
lønningsdagen, og en del dødsfall i denne perioden menes å kunne
tilskrives høyt forbruk av alkohol over lang tid. Det var en av yngste
læregutts soleklare plikter å holde rede på hvor laddevin og sigaretter
til enhver tid var billigst, for så å stå for innkjøpene.
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_______________________________________________________
Martin Goplen begynte som visergutt hos M. Gallus i 1944, og fikk plass som læregutt i 1946
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Med tanke på dagens krav til arbeidsmiljø blir arbeidsplassene
beskrevet som scener fra et mareritt. Avfettingsbad og forniklingskar
sto og putret i garderoben, for det var ikke plass andre steder.
Ventilasjon var et ukjent begrep, men det hendte ofte at det var
gjennomtrekk. Utedoer uten glass i vinduene, terskler og trinn på over
halvmeteren, og dårlig belysning var det normale. Dagslys var et
ukjent begrep, det fortelles at rundt midtsommer kunne man se at
sollyset traff veggen på den andre siden av bakgården i høyde med
vinduene i 2. etasje.
Miljøet var tøft, hvis noen satt for lenge på klosettet var det ikke
uvanlig at det ble slengt en kopp med lynol inn under døren, og en
fyrstikk ble kastet etter. Da var det bare å komme seg raskt opp på
klosettet i stående stilling. Eller før den tid, da det var utedo, så kunne
noen skuffer snø plutselig komme inn gjennom vinduet. Det var som
nevnt selvfølgelig ikke glass i dovinduet.
Framstilling av proteser hadde etter hvert blitt et stort arbeidsområde
for firma M. Gallus. I 1947 anføres det at firmaet over en periode på
30 år hadde fremstillet 1789 benproteser, fordelt som følger:
Amputert fot.
Pirogoff-amp.
Legg-amp.
Gritti-amp.
Lår-amp.
Uten hofteledd.

28 stk.
153 "
837 "
116 "
615 "
40 "

Fremstilling av kunstige hender og armer, bandasjer for "helt lammete
personer" og støttekorsetter blir også nevnt som vesentlige
arbeidsområder, uten mengdeangivelser. Selv om firma M. Gallus så
sent som etter krigen laget kirurgiske instrumenter på
spesialbestilling, innskrenket befatningen med kirurgiske instrumenter
seg etter hvert til sliping av disse.
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_______________________________________________________
I 1947 feiret firma M. Gallus sitt 100-års jubileum. Dette bildet fra jubileumsfesten er bevart, og viser forrerst Peter
Stangebye og Martin Seeger med fruer. Ellers vil noen kanskje kjenne igjen Martin Goplen, Gunnar Amundsen, Olai
Michelsen, Storm W. Nilsen og Roar Mathisen. Festen ble arrangert den 29. oktober, og da festdeltagerne var på
hjemvei om morgnen den 30. oktober oppdaget de at det var storbrann i Rosenkrantzgaten. Det viste seg at blant
annet lokalene til firma Plesner ble totalskadd med lager og alle papirer. 5 mennesker omkom i brannen.
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I 1946 opplyses det at Gunnar Amundsen, f. 17/1-16 i Oslo, Aksel
Garder, f. 30/7-05 i Vestby, og Henry Gulbrandsen, f. 11/8-09 i Oslo
har løst borgerbrev som kirurgiske instrumentmakere.
Plesner er et navn som stadig kommer tilbake i laugets papirer i
denne perioden. Plesner hadde særlig befattet seg med
"kleinortopedi", det vil si innleggsåler, korsetter og mindre
støtteortoser. Lauget mente at Plesner ikke hadde anledning til å
drive med dette. Plesner annonserte etter og tok inn en læregutt i
ortopedi, og hevdet at faget ortopedi ikke lå inn under
håndverksloven. Lauget var tydligvis ikke enig i denne omgåelsen av
håndverksloven, og det ble ført diverse korrespondanse omkring
saken. I et brev til hr. N. J. Nielsen på Eidsvoll verk i 1950 vedrørende
hr. Nielsens søm av korsetter, nevnes det at firma Christian Plesner
er anmeldt for ulovlig håndverksdrift. Det er ellers vanskelig å finne
dokumentasjon på hva som egentlig har foregått mellom lauget og
Plesner gjennom årene.
Av de opplysninger som kan innhentes muntlig ser det ut til at Plesner
etter krigen begynte å ansette personer med fagbrev. I et brev fra
lauget til Sophies Minde den 27. juni 1946 gis det inntrykk av at Aksel
Gaarder har gått fra S.M. til Plesner etter krigen, og i senere
personalia over Garder oppgis det at han tidligere var verksmester
hos Plesner. Navnet Plesner brukes ikke i laugets brev, det skrives
om et handelsfirma som ikke er tilsluttet lauget. Muntlig trekkes det
fram en rekke navn som har vært ansatt hos Plesner i kortere
perioder. Øivind Marienborg, Bjørn Andersen, Jan Namvall, Roar
Åmodt, Odd Ljoså, Frode Vinneng, Evald Paulsen og en dansk
bandagist ved navn Hugo Larson skal ha arbeidet for Plesner. Åge
Smedstuen var ansatt hos Plesner mer kontinuerlig, han fikk offentlig
godkjenning da loven kom i 1971.
Beskrivelsene av Plesner fra etterkrigstiden går ut på at firmaet
befattet seg mest med "kleinortopedi", såler, korsetter og
kompresjonsstrømper. Det hendte at det kunne bli laget en enklere
ortose, men firmaet hadde ikke anskaffet nevneverdig med verktøy
og maskiner, det skal således ikke ha vært laget proteser hos
Plesner. Sent på 1960-tallet gikk Plesner sammen med Gallus og

70

dannet firmaet Gallus-Plesner. På dette tidspunktet drev både Gallus
og Plesner stort sett med omsetning av sykeartikler, hverken Gallus
eller Plesner beskjeftiget seg da i særlig grad med det vi nå regner
som ortopediteknikk.
I et brev fra slutten av 40-tallet fremhever lauget at det til alle tider har
vært kutyme å ikke ansette arbeidere som er ansatt ved en bedrift
innen faget. Dette må vel tolkes dit hen at det var en uskrevet lov som
sa at det ikke var tillatt å hente arbeidskraft fra en annen arbeidsgiver
innenfor lauget. Det er jo klart at en slik avtale styrker arbeidsgiverne
med tanke på f.eks. å holde lønningene nede. I lys av dette er det
lettere å forstå et rabalder som oppsto så sent som i 1974 i
forbindelse med at en arbeidstaker gikk fra en arbeidsgiver til en
annen. Hvis en ser tilbake på tiden før lauget ble opprettet, særlig
tiden før århundreskiftet, var det tydelig at arbeidstakerne den gang
fløt mer fritt mellom firmaene. Det er vel § 9 i laugets lover som har
vært praktisert slik som det antydes ovenfor, og laugets lover hindret
således den friheten arbeidstakerne hadde hatt før 1916.
Det var etter norsk lov anledning til å drive som "frihåndverker" uten
håndverkspapirer så lenge man ikke sysselsatte andre enn seg selv
og de nærmeste familiemedlemmene. Gudmund Konglevoll drev sin
virksomhet i Nittedal fram til begynnelsen av 50-tallet, da han ga seg
på grunn av høy alder. Han var selv amputert midt på venstre legg.
To av hans svogere hadde også fått amputert venstre ben, og like
etter kom en fetter hjem fra Amerika, også han hadde blitt amputert
på venstre ben. Familien holdt da til i Farsunddristiktet. Disse 4
venstrebensamputerte, fordelt på legg og lår, satte seg til å studere
de forskjellige proteser de hadde blitt forsynt med. I fellesskap kom
de fram til en konstruksjon som de mente var bedre enn dem som var
i vanlig bruk, og de satte i gang produksjon av proteser. Dette
skjedde mellom 1926 og 1930.
I 1936 flyttet Gudmund Konglevoll til Nittedal, hvor han bosatte seg
ved Hadelandsveien på Rudstein, naboeiendommen til bedehuset
like på nordsiden av dette. Der kjøpte familien et lite småbruk hvor de
blant annet hadde et par kuer. En av hans svogere ved Farsund som
egentlig var lærer, Daniel Lindheim, fortsatte visstnok med
produksjon av proteser i liten skala ved siden av lærergjerningen sin.
Det snakkes om at Gudmund Konglevoll ble trukket for retten etter at
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fylkeskommunene skulle begynne å dekke utgifter til ortopediske
hjelpemidler i 1937. En overlege på Rikshospitalet stilte opp som
sakkyndig for Konglevoll, og skapte etter sigende store problemer for
den advokaten som skulle påvise ukyndighet fra Konglevoll's side.
Konglevoll gikk i skogen og lette opp lindetrær som han felte og boret
hull igjennom etter margen på langs slik at treet ikke skulle sprekke
under tørkingen. Etter innvendig uthuling ble treprotesene forsterket
med kalveskinn som ble pålimt vått utvendig ved hjelp av hornlim.
Pasientene kom reisende langveisfra og ble innkvartert privat hjemme
hos Konglevoll mens tilpasningen foregikk, noe som det ble brukt en
god del tid på. Hovedrekvirent var doktor Palmstrøm i Kirkenes, det
ble foretatt en del amputasjoner etter ulykker i gruvene der oppe. Det
fortelles om pasienter som feiret det nytilpassede beinet med å dra på
restaurantbesøk i Oslo for så å komme overstadig beruset tilbake til
familien Konglevoll i Nittedal.
Konglevoll hadde en trofast skare av pasienter, det nevnes en
navngitt hofteeksamputert redaktør og stortingsmann som ikke kunne
bruke proteser laget av tradisjonelle kirurgiske instrumentmakere,
men som gikk godt med Konglevoll's produkt. Det samme var tilfelle
med en funksjonær ved hoffet i Oslo.
Gudmund Konglevoll var født 2. oktober 1874 på Lindås nord for
Bergen, og han døde i mars 1957. Han beskrives som en stri person,
målmann og avholdsmann, republikaner i 1905, men få elsket
kongefamilien høyere enn ham etter krigen. Det synes å være liten
tvil om at han laget gode proteser til sine pasienter.
I Bergen døde Sverre Drevelin i 1952, men før sin død overdro han
firmaet til brødrene Rolf og Bjørn Christensen. Deres mors pikenavn
var Martha Drevelin, hun var datter av Sverre Drevelin, som da
således overlot firmaet til sine barnebarn. Både Rolf og Bjørn
Christensen oppgis å ha vært håndverksmestere i kirurgisk
instrumentmakeri. Da Poliomyelittsykehuset på Haukeland ble åpnet i
1954 fikk firma J. W. Drevelin leie lokaler i denne bygningen, og
firmaet har fortsatt lokaler ved Haukeland Sykehus i tillegg til lokalene
i Chr. Michelsensgate.
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Harald Hansen var en person som i etterkrigstiden likte å fortelle om
tidligere tider i faget, de som hørte ham fortelle kan enda gjengi en
del av det de hørte fra ham, slik at han nok er kilde for mye av de
muntlige overleveringene som nå har latt seg samle. Han var født i
1895 og begynte i lære i 1909. Det fortelles at han var en typisk
representant for faget på flere måter. Under en fuktig sammenkomst
på et av byens serveringssteder ble det besluttet at kvelden skulle
avsluttes. Hansen ble geleidet ut på fortauet, og fikk beskjed om å
vente på at de andre skulle kle på seg. Vel inne igjen ble det til at
selskapet fortsatte i flere timer, inntil plutselig en kom til å tenke på
Hansen. Ute på fortauet fant de Hansen med 15 cm. snø på hatt og
skuldre. "Dere ba meg jo om å vente", svarte Hansen da han ble
spurt om hvorfor han ikke hadde kommet inn igjen.
Det ble startet opp enkelte mindre bedrifter i etterkrigstiden. Henry
Gulbrandsen ble utdannet på Sophies Minde før krigen. I 1947 startet
han opp virksomhet i Tromsø sammen med sin bror, det er uklart om
dette er det første som skjedde etter annonsen i 1944 eller om det var
aktivitet i Tromsø før 1947. Gulbrandsen og broren trivdes etter
sigende dårlig nordpå, etter et år kom de tilbake til Oslo. Etter å ha
forhandlet med Sophies Mindes verksted om tilsetting der ble det til at
de startet opp sin egen virksomhet i Teatergata i Oslo under navnet
Oslo Ortopediske Verksted.
Tromsø hadde fortsatt behov for ortopediteknisk service, og i slutten
av 40-årene var det en dansk bandagist ved navn Ditlef som slo seg
til der. Han skal ha holdt til i Tromsø fram mot midten av 50-årene, da
Odd Ljoså overtok. Olav Edvardsen ovetok etter Ljoså rundt 1964,
Odd Ljoså jobbet hos Plesner fra sommeren 1963 til våren 1966, da
flyttet han til Danmark. Vanførelaget var involvert i driften av NordNorges Ortopediske Verksted de første årene, det er ikke klart når de
trakk seg ut.
Algot Andersen tok svenneprøven på Sophies Minde, dro til Bergen
og etablerte seg der sammen med sin bror. De hadde leveransene til
Vestlandske vannførehjem. Lauget var opptatt av at Algot Andersen
etter deres mening ikke hadde papirene i orden, det dreide seg vel da
om at han ikke hadde skaffet seg mesterbrevet, eller borgerbrevet
som kirurgisk instrumentmaker.
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Erland Martinsen tok prøven på Sophies Minde etter krigen, og dro til
Trondheim og startet Trondheim Ortopediske Bedrift.
De som kom inn i faget rundt 1970 fikk stadig høre om Aksel Garder.
Etter sigende var det han som hadde laget "verdens beste bein", og
alle hans pasienter hadde vært strålende fornøyd. Det gikk historier
om at han gikk omkring i skogene rundt Oslo med øks i ryggsekken,
og hvis han fant et passende emne, så spilte det ingen rolle hvem
som eide skogen. Garder arbeidet først på Sophies Minde, var så
ansatt hos Plesner i en periode før han begynte for seg selv våren
1946, med adresse i Trondheimsveien i Oslo. Virksomheten stoppet
opp ved hans død midt på 60-tallet.
Firma Herskog fikk en viss størrelse en periode, med flere ansatte.
Herskog het opprinnelig Hermansen, og firmaet ble igangsatt tidlig på
50-tallet (52/53?) og var i drift til noe ut på 60-tallet. Det var firma M.
Gallus som på den tiden delte firmaet opp i tre deler, for så å selge
det ortopediske verkstedet og den kirurgiske instrumentmakerdelen,
mens den gjenværende delen av M. Gallus i hovedsak fortsatte med
å selge sykehusartikler. Herskog skulle drive med kirurgisk
instrumentmakeri, men det ble også laget noe ortoser.
I 1954 ble den ortopeditekniske delen av firma M. Gallus solgt til Olai
Michelsen, og fikk da navnet OBA. Utover på 60 og 70-tallet vokste
OBA sterkt, og ble etter hvert det dominerende firma innenfor den
privateiede delen av bransjen i denne perioden.
Frode Vinneng gikk i lære hos Gallus fra 1950, han jobbet et par år
hos Plesner før han startet for seg selv i Tøyengata rundt 1962.
Bedriften hans ble nedlagt da han begynte på Sophies Minde tidlig på
70-tallet.
Etter en forespørsel fra Oslo Helseråd i forbindelse med at en pasient
hadde søkt om å få laget sin protese i firma Bandagisten A/S i
Hegdehaugsveien 33 ble det i 1946 opplyst at denne forretningen ble
drevet av Øivind Marienborg, tidligere verksmester ved Sophies
Minde. Marienborg sa opp sin stilling ved Sophies Minde like etter
krigen, og Ole Sindsen overtok da som verksmester. Øivind
Marienborg deltok på laugsmøtene fram til 1959.
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Det fortelles at Jacob Krefting startet et firma tidlig på 50-tallet. Harald
Hansen arbeidet her en tid. Hver gang en faktura ble betalt, ble
arbeidet avbrutt og butikkdøren stengt, drikkevarer ble innkjøpt, og så
var det fest. På denne måten greide firmaet seg i et par år, så var det
stopp. Deretter etablerte Krefting et firma ved navn "Moderne
Proteser" like utenfor Oslo, men det ble snart stille også omkring
dette firmaet.
Firma B. Fossum drev virksomhet med ortopediske hjelpemidler fram
til ca. 1960, firmaet forhandler fortsatt kirurgiske instrumenter.
Noen tror kanskje at praksisen med å låne deler fra konkurrentene er
noe som ble tatt opp nå i den senere tiden. Det fortelles imidlertid at
lånesamarbeidet er en gammel tradisjon i faget, selv om man var aldri
så arge konkurrenter så lånte man hverandre manglende deler slik at
pasientene kunne få sine hjelpemidler i tide.
Fra 20 - 30 årene hadde lønnen vært dårlig, opprinnelig var all
virksomhet i faget privatdrevet. Etter hvert hadde det blitt til at man
kunne tjene 20 til 30 kroner mer i uken hvis man kunne få en stilling
på Sophies Minde. Martin Goplen begynte som visergutt hos Gallus i
1944, og i 1946 ble det en stilling ledig slik at han fikk kontrakt som
læregutt. Noe av det første han opplevde var at Frank Pedersen
sluttet fordi han fikk 20 kroner mer i uken på Sophies Minde. Først i
1967 begynte lønnen på OBA å stige slik at de private firmaene etter
hvert ble lønnsledende.
Det var en sak som verserte etter krigen, dette at akkordsystemet på
Sophies Minde medførte høyere lønn enn i resten av faget. Saken ble
tatt opp med Arbeidsgiverforeningen, da man mente at praksisen på
Sophies Minde var ulovlig. Høsten 1946 ble det påpekt at lønningene
på Sophies Minde lå 40 % høyere enn det de private firmaene fikk lov
til å gi sine ansatte, etter at myndighetene hadde knesatt prinsippet
om maksimumslønninger innen fag for ikke å bringe
prisstabiliseringen i fare.
Lauget hevdet at før krigen gikk SM med overskudd, og pasientene
var rimelig fornøyde. Under krigen innførte nazistene akkordsystemet,
som førte til høyere lønninger, og stor produksjon. Etter sigende var
pasientene sterkt misfornøyde med både produktene og
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pasientbehandlingen i denne perioden. Da myndighetene stoppet
akkordsystemet senere under krigen førte dette til sabotasjeaksjoner,
og underskudd. Lauget hevdet at forslaget om å gjeninnføre akkorden
for å komme saboteringen til livs var uakseptabelt. Med saken ligger
det en akkordliste på 3 sider med timer regulært, timer akkord og pris
for en rekke produkter.
Tariffen etter krigen for private firmaer satte ukelønnen til mellom 110
og 125 kroner pr. uke, inklusive alle tillegg. På Sophies Minde kunne
en ukelønn komme opp i 160 kroner pr. uke som følge av høy
grunnlønn og akkord. Det ser ut til at både myndighetene og de
private firmaene er skeptiske til bruk av akkorder innenfor teknisk
ortopedi og kirurgisk instrumentmakeri, med tanke på
kvalitetskonsekvenser.
Saken ble utredet, og det ble visstnok bevist at praksisen hadde sine
røtter tilbake til 1936, ordningen er bekreftet i styremøteprotokoll 16.
februar 1940, etter sigende er saken meldt til Kommuneforbundet i et
brev av 6. mars 1940, og dermed kunne ikke forholdet rammes ved
hjelp av lovbestemmelser. Den magiske datoen i så måte var tydligvis
9. april 1940. Sosialdepartementet nedla forbud mot bruk av
akkordarbeide ved ortopediske verksteder den 17. mai 1944. Før 1.
juli 1944 viste driften av verkstedet på Sophies Minde et overskudd.
Etter at akkordbetaling ble fjernet fra 1. juli 1944 sank produksjonen,
og driften begynte å gå med underskudd. Våren 1945 søker derfor
Sophies Minde om å få innføre akkordavlønning igjen. Dette ble
tydligvis innført, med protestene fra lauget i 1946 som følge.
I brev av 14. januar 1947 skriver Sosialdepartementet "at Det
Ortopediske Verksted i noen tid har vært drevet etter en
prøveordning, og det har forsøksvis vært benyttet en form for
akkordavsavnsgodtgjørelse, som imidlertid har vist seg å bevirke en
utglidning, og som derfor straks vil opphøre. Det vil heretter bli holdt
de samme grunnlønner som ved ortopediske verksteder for øvrig."
Høsten 1949 tar Rikstrygdeverket opp spørsmålet om engelske
lettmetallproteser, som de hittil har nektet å dekke utgiftene til, på
grunn av en høyere pris. Laugets uttalelse går ut på at
lettmetallproteser er en kriseløsning som det tys til når man etter en
krig har behov for et stort antall masseproduserte proteser. Det
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hevdes at protesetypen er 30 år gammel, og at den ble produsert i
hundretusner etter den første verdenskrig, ikke minst i Tyskland. Det
sies at de tyske bevilgende myndigheter i 1949 ikke tillater
anskaffelse av lettmetallproteser, på grunn av de store
reparasjonsutgiftene, og at levetiden blir for kort da de er usolide.
Det opplyses at Sophies Minde bare tilbyr lettmetallproteser til
overekstremitetsamputerte, det er kun Gallus av de norske firmaene
som vil tilby benproteser av lettmetall. Det hevdes at til norske forhold
er protesene for kalde om vinteren, og for usolide i bruk. De tåler ikke
støt, og selv et fall i gaten kan bevirke store ødeleggelser.
Det fremholdes at man i England er i en situasjon hvor man er nødt til
å ty til massefabrikasjon av lettmetallproteser i store fabrikker. Lauget
vedlegger to attestasjoner fra Tyskland, en fra lauget i Hannover, og
en fra et større privat firma (Hans Bluhm). Begge uttalelser
konkluderer med at lettmetallprotesene har utspilt sin rolle. Mot
slutten av uttalelsen vises det til at de pasienter som i Norge har fått
prøve lettmetallproteser i stor grad hurtigst mulig har gått tilbake til
"gammeldagse" proteser.
Etter hvert kom imidlertid bruken av importerte lettmetallproteser i
gang i Norge, bruken tok seg opp på 50-tallet, var på sitt høyeste på
60-tallet og gikk etter hvert kraftig ned igjen på 70-tallet.
Høsten 1952 utarbeidet lauget en prisliste etter påtrykk fra
"Rikstrygdeverket, Oslo Helseråd og Sosialtrygden". Listen ble
forelagt Sophies Minde, som ga sin tilslutning.
En person som markerte seg i denne perioden var Gunnar
Amundsen. Han gikk i lære hos M. Gallus, ble ansatt på Sophies
Minde 1/7-54, og ble verksmestere i 1958. Det finnes nedtegnet at
Ole Sindsen gikk av med pensjon den 30. september 1958, mens det
i "håndverksfortegnelsen" står at Gunnar Edvin Amundsen var teknisk
leder av Sophies Mindes ortopediske verksted fra 1954. Ordningen
med en verksmester og en teknisk leder skapte en del problemer, det
var visstnok et arrangement som ble satt i scene for å få ansatt
Amundsen.
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Ulikt de fleste andre innen faget på den tiden, var ikke Gunnar
Amundsen redd for å arbeide klinisk. Det oppgis at han hadde fulgt
undervisningen i anatomi og kirurgisk ortopedi ved Oslo Ortopediske
Institutt (den gang Fysioterapiskolen). Mens han arbeidet for OBA
reiste han rundt til klinikker på sykehus sammen med dr. Paulsen fra
Polioforeningen etter de store polioepidemiene og tok mål til ortoser,
for senere tilpasning og levering. Han arbeidet også sammen med dr.
Harlem ved attføringsinstituttet på Aker. Det sies at han var den første
som arbeidet slik som "moderne" ortopediingeniører arbeider i dag.
Han døde i 1960, han var da bare 44 år gammel. I oktober 1957
besluttet lauget seg for å invitere Amundsen til et laugsmøte. I januar
1958 var han med på et møte, hvor han ble innvotert som medlem,
og han var med på å skrive under protokollen.
Ved de større virksomhetene var det mest Gallus som drev med
reisevirksomhet, klinikker ble oppsøkt. Hos Brose kom pasientene
mest inn til Pilestredet, det samme var tilfelle ved Sophies Minde.
Etter krigen, i 1946, dukker betegnelsene Oldermann, Nestoldermann
og Skriver opp, som erstatning for formann, viceformann og sekretær
i lauget. En kan spørre seg om disse endringene har noen
sammenheng med etableringen av interesseforeningen for firmaer
som solgte instrumenter og bandagistmateriell i 1945. Det synes å ha
vært visse tilløp til forveksling/sammenblanding av lauget og denne
foreningen, og bruk av forskjellige titler på styremedlemmene kan ha
vært med på å markere forskjellen. I 1946 ble Sigurd Riis valgt til
Oldermann, M. Seeger ble Nestoldermann, og Adolf Fossum fortsatte
som Skriver. I 1949 overtar Adolf Fossum som Oldermann, Sigurd
Riis blir Nestoldermann. Det kommer så en lang periode med mye
gjenvalg før Sigurd Riis overtar som Oldermann i 1955. Han satt så til
59, da Herskog ble valgt til Oldermann, med Sigurd Riis som
Nestoldermann.
Som tidligere nevnt var ingen av laugets medlemmer medlem av NS
under krigen, men Håndverks- og Industriforbundet sentralt
underskrev sine brev med Heil og Sæl, og etter krigen gikk det i
november 1945 ut brev for å få forbundet på fote igjen ved hjelp av en
ekstrakontingent på kr. 50.- pr. medlem, etter at forbundets økonomi
var blitt ødelagt av naziledelsen. Lauget hevdet etter krigen at det
hadde 4 medlemmer, og sendte kr. 200.- til forbundet pr. bud. Om
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lauget sies det ellers at det på denne tiden hadde diktatorisk makt, og
brukte den.
De første årene etter krigen var det to forhold som lauget i særlig grad
arbeidet med, og det var å ligge etter firmaer som solgte innleggsåler
uten å være kompetente til slikt arbeide, og det var spørsmålet om
svenneprøvens innhold. På slutten av 40-tallet var tydligvis
laugsaktiviteten lav, i 1948 ble det for eksempel avholdt to møter,
referatet fra det første var på en og en halv linje, fra det andre møtet
var referatet på to og en halv linje. Navn på de som ble valgt og
underskriftene er da ikke regnet med. Fra 1950 skjøt aktiviteten fart
igjen, men i 1953 - 54 var det igjen en periode med 3 - 4 møter på to
år.
I 1958 klages det på at det tar 4 til 6 måneder å få betalt regninger for
arbeider utført for det offentlige. Annonser for salg av såler er stadig
til behandling på laugsmøtene, og fra midten av 50-tallet ser man at
lauget mer konsekvent begynner å snakke om 3 fag, kirurgisk
instrumentmakerfag, ortopedifag og bandagistfag.
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60 - årene

Rundt 1960 ønsket innehaveren å selge firma Brose. Sigurd Riis, født
1906, var den som ble tilbudt å overta firmaet. Sigurd Schyberg Riis
var hans fulle navn, og han var tydligvis i familie med familien Brose
gjennom Adolph Broses hustru, Mari Schyberg. Firmaet skiftet navn
til Ortopedisk Centralverksted ved overtagelsen. Riis valgte en
forsiktig linje, han reduserte på stab og utgifter, og fikk firmaet til å
bære seg. Firmanavnet C. Brose kunne ikke brukes, da dette firmaet
fortsatte som parykkforretning.
Sigurd Riis ble etter hvert sentral i lauget og arbeidet med offentlig
godkjenning og ny utdanning. Det blir sagt at han vendte mye til det
bedre da han etter hvert fikk frigjort seg fra de gamle mesterne i
lauget som lenge hadde blokkert for endringer, og hans navn blir
sentralt i sakspapirer fra 60-årene. Det gis uttrykk for at fra 60-tallet
ble det en ny tid.
Etter Amundsens frafall ble Halvor J. Norløff ansatt som leder av
verkstedet på Sophies Minde i 1961, ifølge Norløff selv.
Firma Plesner tok igjen opp proteser og ortoser som arbeidsområde
ved at Odd Ljoså begynte i firmaet. Blant annet fikk man leveransene
til Østlandske vannførehjem. I 1967 sluttet Ljoså hos Plesner.
Ellers fortelles det om lauget at virksomheten i stor grad besto i å
drive en form for kartellvirksomhet. Man møttes for å diskutere priser,
og hensikten var å bli enige om når tiden var moden for oppjustering
av prisene, slik at alle kunne foreta justeringen samtidig. Det dreide
seg da helst om prisen på "kleinortopedi", prisene på større arbeider
som proteser og lignende var det vanskeligere å legge faste/like
priser på, men det ble nok utvekslet informasjon om hvor de
forskjellige lå når større arbeider ble kalkulert. Laugsreferatene på 60tallet omhandler priser i større grad enn tidligere år, men dette kan ha
med referatformen å gjøre. Priser kan ha vært diskutert tidligere også
uten at dette har vært skrevet i protokollen.
Innleggsåler er stadig framme, og nå har det kommet fram en
problemstilling i relasjon til skomakermestrene og deres eventuelle
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rett til å levere innleggsåler, som bestrides av lauget. Drift i bransjen
uten håndverksbrev var en annen formulering som favnet noe videre
enn bare innleggsåler. Fagprøven var en stadig tilbakevendende sak,
lauget måtte stadig gi litt etter ser det ut til, som følge av endret
arbeidspraksis. I 1964 blir 2 års turnustjeneste etter en eventuell
kommende skolegang for første gang nevnt, som et krav fra lauget.
Lauget likte ikke yrkestittelen protesetekniker, og mente at
ortopediskomakere ikke kunne komme inn under det nye faget.
Autorisasjon og skoleutdanningens konflikt med håndverksloven ble
tatt opp og diskutert våren 1966. Muntlig fortelles det at 1967 ble et
merkeår for lønnsnivået i faget, i og med at lønnen på OBA gikk opp
fra kr. 7,50 til kr. 12 pr. time. Et tilsvarende byks fant sted på
begynnelsen av 70-tallet, da timelønnen samme sted gikk opp fra kr.
15 til kr. 21.10.
I 1967 ble det tatt opp at tittelen protesetekniker var blitt tatt i bruk på
Sophies Minde, og Norløff måtte forklare dette nærmere. Senere på
året ble det protestert på at lauget ikke var representert i det nye
faglige skolerådet.
Det antydes at en av laugets viktigste oppgaver etter hvert ble å
arrangere det årlige julebordet. Som følge av utydelig håndskrift i
laugsprotokollen svevde bokens forfatter en stund i den villfarelse at
lauget hvert år arrangerte et tradisjonellt "julebad" like før jul.
Sigurd Riis ble valgt til Oldermann i 1961. Halvor Norløff ble
Nestoldermann, og Martin Goplen ble Skriver. På samme møte ble
Frode Vinneng innvotert i lauget. Halvor J. Norløff ble opptatt i lauget i
desember 1960. Olai Michelsen ble nytt medlem av lauget 12/6 - 61,
dette fortoner seg noe underlig siden Michelsen ikke var utdannet i
faget, men hadde kjøpt et ortopedisk verksted. I 1964 nektet Riis
ytterligere gjenvalg, og Martin Goplen ble Oldermann, med Norløff
som Nestoldermann og Frode Vinneng som Skriver.
Ellers ble de forskjellige trygdekontorer mye diskutert, noen av dem
hadde ord på seg for å være dårlige, eller rettere sagt sene betalere.
Det ble nevnt at tilgangen på arbeide stabiliserte seg etter en topp i
1960 - 61. Møtene endte alltid med at medlemmene tok seg en matbit
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med øl og eventuelt akevitt til på Håndverkeren restaurant, dette var
jo i tiden før privatbiler for alvor ble vanlig.
I årene 1968 - 1971 ble det avholdt 4 laugsmøter. Fra 1967 og utover
er det stort sett forholdet til autorisasjonsspørsmålet, den nye
utdanningen og yrkestittelen, og faglig skoleråd som diskuteres. Det
kan synes som en skjebnens tilskikkelse at den gamle
laugsprotokollen fra 1916 har kommet til sin siste side i 1969, og at
det nederste referatet på den siste siden er datert 8. februar 1971.
Hovedspørsmålet på møtet var problemene omkring dannelse av
forening for proteseteknikere. Den siste saken på møtet var heving av
laugets kontingentsats til kr. 50.- pr. år. Satsen hadde da vært kr. 25.siden 1965.
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Ortopedisk fottøy

Så sent som i 1963 besluttet myndighetene at det skulle utredes
hvorvidt ortopedisk skomakeri skulle være en del av teknisk ortopedi.
Dette faget har jo helt klart sine aner langt tilbake før denne tid,
opprinnelsen til ortopediske sko må klart kunne sies å være vanlige
sko, og enkle former for sko har nok vært brukt like langt tilbake som
skinner og proteser, sannsynligvis enda lenger tilbake. Siden tanken
om å slå ortopedisk skomakeri sammen med ortopediteknikk oppsto
såvidt sent, finner jeg det enklest å behandle dette i et eget kapittel
som legges relativt sent i denne boken. Kapitlets omfang blir noe
begrenset som følge av at jeg finner det unaturlig å behandle normalt
fottøy i dette kapitlet, selv om dette naturligvis utgjør forhistorien til
ortopedisk fottøy.
Vi har valgt å gå ut fra at det ikke var noe ortopedisk skomakeri som
sådan før skofabrikkenes tid. Skomakerne laget ganske sikkert sko til
alle slags føtter, også de deformerte. Noen skomakere fikk nok rykte
på seg for å være flinkere enn andre med vanskelige føtter, og
personer med vanskapte/vanskelige føtter fant nok ut hvilken
skomaker som mestret deres føtter best ved å prøve seg fram,
eventuelt lyttet de til de erfaringer andre med tilsvarende problemer
hadde fått. De skomakere som mestret de vanskelige føttene best så
seg neppe som representanter for en egen faggruppe, adskilt fra
andre skomakere.
Etter hvert ble fabrikklaget fottøy det vanlige, og de fleste av de
gjenværende skomakerne ble sysselsatt med skoreparasjoner,
halvsåling og korreksjon av fabrikklaget fottøy. Man regner tiden
omkring første verdenskrig som den endelige overgang hvor
fabrikkfremstilling av sko har blitt vanlig. De få skomakerne som
opprettholdt produksjon av håndlagede sko fikk nok snart et
kundegrunnlag som i stor grad ville blitt sett på som "ortopedisk" etter
dagens definisjon.
En enhet som bedrev skomakeri med en kundekrets som nok kan
betegnes som typisk ortopedisk var skomakerverkstedet på Sophies
Minde. Dette skomakerverkstedet ble opprettet i 1913. Det ble først
startet opp som skomakerverksted, og etter hvert bygde man så opp
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tilleggsfunksjonen som yrkesskole. Skomakerverkstedet fikk nok fort
et ortopedisk preg med tanke på kundegrunnlaget. Skomakermester
Arne Berg arbeidet ved Sophies Minde i 27 år, den først tiden under
overlege Bülow Hansen, og sluttet den 11. november 1940.
Ove Brattvold var elev ved yrkesskolen i 1934, og gikk etter hvert
over i stilling som lærer ved yrkesskolen, og overtok såvidt jeg kan
forstå som leder for skomakerverkstedet etter Arne Berg. Reidar
Thorsteinsen ble ansatt som lærer i ortopedisk skomakeri 25. oktober
1935. Han sluttet på Sophies Minde i 1938 for å overta sin fars
verksted, og laget ortopedisk fottøy gjennom mange år. Etter Ove
Brattvolds død på slutten av 1960-tallet overtok Reidar Thorsteinsen
som ansvarlig leder for den Ortopediske Fottøyavdelingen på
Sophies Minde, og drev denne samtidig som han fortsatte å drive sin
egen bedrift i Oslo.
Knud Rønneberg var den første nordmann som reiste til Tyskland for
å utdanne seg i ortopedisk skomakeri. Han var født i 1908, og overtok
skomakerverkstedet etter sin far i 1934. I 1936 - 37 oppholdt han seg
i Tyskland for å utdanne seg i ortopedisk skomakeri. Fra 1937 leverte
han ortopedisk fottøy fra sitt firma i Stavanger. Han hadde lenge
agenturet for Birkenstock, og drev sitt firma fram til 1995. Det var
ingen til å overta etter ham, og en del verktøy, modeller og lester er
gitt til et nyopprettet teknisk museum.
Det var flere som drev med ortopedisk skomakeri i Stavanger.
Ragnvald Gjøvaag var født i 1923, og drev i mange år som vanlig
skomaker. I 1969 dro han til Tyskland for å utdanne seg i ortopedisk
skomakeri, han kom tilbake til Stavanger i 1970, og leverte ortopedisk
fottøy fram til ca. 1992. Etter hvert kom det til et nært samarbeide
mellom Rønneberg og Gjøvaag.
Skomakerfirmaet Rasmussen ble etablert i Bergen i 1871. Det
hevdes at de også drev med ortopedisk skomakeri paralellt med
ordinært skomakeri allerede fra den første tiden. Firmaet holdt til i
Markveien 23 fram til bybrannen i 1916, deretter flyttet de til Nygård.
Tredje generasjon i familiebedriften var Per Louis Rasmussen, og
fjerde generasjon var Odd Rasmussen. Etter som årene gikk ble
ortopedisk skomakeri den dominerende del av virksomheten. Firmaet
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gikk inn som en del av Drevelins Eftf. i 1992. Det anslås at firmaet på
midten av 80-tallet hadde 12 - 13 ansatte.
I Oslo overtok Frimann Thorkildsen et skomakerverksted etter Petter
Andersen i 1946. Frimann gikk i lære hos faren til Reidar Torsteinsen,
og arbeidet siden hos skomaker Johansen i Grensen, i 30-årene laget
de en del ortopediske sko der, blant annet som underlevrandør til
Gallus. Etter at Frimann Thorkildsen overtok etter Petter Andersen
fortsatte firmaet å sy en del håndlagede sko for den delen av
befolkningen i Oslo og omegn som foretrakk å få sine sko sydd etter
mål framfor å kjøpe konfeksjonssko i butikk. Frimann hadde også
lenge en fast leveranse til Osloteaterene når de skulle ha laget stilsko
fra forskjellige epoker. Skoreparasjoner og halvsåling ble også utført.
Ortopediske sko ble imidlertid etter hvert en mer vesentlig del av
virksomheten.
Birger Th. Bjørnson ble født i 1906, og gikk i lære hos sin far som
hadde skomakerverksted i Skien. I 1920-årene startet far og sønn en
skofabrikk som ble nedlagt på 1960-tallet. Birger Th. Bjørnson hadde
i mellomtiden gått ut av skofabrikken og startet sin egen lille
produksjonsbedrift sammen med sin kone. Senere kjøpte de en
skoforretning som de drev ved siden av verkstedet.
Bjørnson begynte å arbeide med ortopedisk fottøy utover på 1960tallet. Han reiste rundt på sykehus og institusjoner hvor han tok mål
og laget ortopediske sko som ble dekket av trygdekontorene etter
vanføreloven. Han fikk offentlig godkjenning i spesialiteten ortopedisk
fottøy i juli 1972, og han døde i 1975.
Etter 1971 ble grenseoppgangen mellom hvem som var vanlig
skomaker og hvem som var ortopedisk skomaker enklere.
Betegnelsen ortopedisk skomakeri kunne da trygt begrenses til de
som fikk offentlig godkjenning som protesetekniker med spesialiteten
ortopedisk fottøy i henhold til den nye loven.
Et stykke ut mot slutten av 1970-tallet kom firma SUN-CHRIS inn
med produksjon av ortopedisk fottøy etter at Karl Martin Abelsen ble
ansatt da han var ferdig med sin turnustjeneste i 1978. SUN-CHRIS
har etter hvert fått en stor del av leveransen av ortopedisk fottøy i
Norge, mot midten av 1990-tallet har firmaet gått sammen med OCH
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Ortopedi A/S. Karl Martin Abelsen har forlatt SUN-CHRIS og har
etablert firmaet Norsk Ortopedisk Fottøy. Tron Swanstrøm er etablert
med ortopedisk fottøy som spesialområde i Kristiansand fra tidlig på
1980-tallet, og han skal ha overtatt en del av Gjøvaags kunder, utstyr
og skal også ha sysselsatt en av Gjøvaags tidligere ansatte.
Det har etter hvert blitt en tendens til at virksomheter som opprinnelig
har drevet med proteser og ortoser, ansetter ortopediingeniører med
spesialiteten ortopedisk fottøy slik at virksomhetens tilbud blir
komplett. Særlig Trøndelag Ortopediske Verksted har etablert en
sterk seksjon for ortopedisk fottøy på denne måten, men også OCH
og ØSTO har skaffet seg kompetanse innenfor ortopedisk fottøy ved
å ansette fottøyspesialister. Ellers har Arne Wollenberg i Skien, Bjørn
Grønli i Oslo og Hilde Berg Hansen på Hamar avtale med
Rikstrygdeverket om levering av ortopedisk fottøy som dekkes av det
offentlige. Wollenberg skal ha overtatt noe av kundegrunnlaget og
utstyret etter Bjørnson i Tønsberg.
I 1992 ble linjedelingen av utdanningen fjernet, nyutdannede
ortopediingeniører blir etter dette godkjent i hele fagområdet. EØSavtalen gir utlendinger med høyere utdanning innenfor
ortopediteknikk rett til å få godkjenning i hele fagområdet. Etter at
avtalen ble gjeldende for Norge var det nærmest i siste liten at norske
fagutøvere også fikk rett til godkjenning i hele fagområdet. Vi må
fortsatt leve med at de eldre fagutøverne har sine offentlige
godkjenninger begrenset til deler av faget, men over noen tid vil dette
jevne seg naturlig ut, det har opp gjennom årene vært en klar tendens
til at ortopediingeniører etter hvert velger en del av faget hvor de
spesialiserer seg, og dette vil nok være tilfelle også i framtiden.
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Fagprøven

Faget hadde i mange år hatt navnet "Kirurgisk Instrumentmakerfag",
og svenneprøven var satt opp som en prøve i kirurgiske instrumenter.
Svenneprøveplakaten av 25/10 - 18 forlangte at det skulle lages:
1. En dobbelt bistouri, fint slepet.
2. En tanntang med gjennomstukket lås.
En dobbelt bistouri er en to-bladet kirurgisk foldekniv, at en tanntang
er gjennomstukket vil si at den ene halvparten av tangen går gjennom
et hull i den andre halvparten, de to delene er ikke lagt på hverandre
slik som f. eks. de avbitertenger man kjøper i dag.
Faget hadde etter hvert utviklet seg dit hen at fabrikkframstilte
kirurgiske instrumenter ble importert for salg, mens verkstedene stort
sett brukte sin tid til å framstille ortopediske hjelpemidler. Den 23. mai
1931 fremmet derfor Norges Håndverkerforbund forslag om at man
som et alternativ skulle kunne velge seg en av de to arbeidene i den
gamle svenneprøveplakaten, samt at man i tillegg valgte en oppgave
fra en liste på tre arbeider, to av disse arbeidene hadde
ortopediteknisk natur, den tredje oppgaven besto i å slipe og polere
kniver og sakser.
Dette forslaget var en forsiktig kompromissløsning, men resultatet ble
en årelang tautrekking. På den ene siden mente de som i realiteten
arbeidet med teknisk ortopedi at forslaget ikke gikk langt nok, og
mange hevdet at teknisk ortopedi burde skilles ut som et eget fag
med egen svenneprøve. På den annen side ønsket de gamle
mesterne, gjennom lauget, ingen endring, da dette fortsatt ville gi
dem retten til å omsette kirurgiske instrumenter, samtidig som de
beholdt kontrollen over tilvirkningen av ortopediske hjelpemidler, noe
som de selv ofte ikke deltok i.
Først ved Næringsdepartementets forordning av 14/7-44 ble forslaget
fra 1931 gjennomført, men fortsatt måtte halvparten av svenneprøven
gjennomføres i ren kirurgisk instrumentmakeri. Allerede 17. januar
1945 ble det fremmet forslag om at svenneprøven skulle bestå av en
leggprotese, arbeidet skulle begynne med måltagning og gipsing av
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pasient, og avsluttes med tilpasning og ferdiggjøring til levering. Den
20/6-45 fikk Algot Andersen dispensasjon fra departementet til å ta
svenneprøven på en leggprotese, pluss et lærkorsett. Alle metalldeler
måtte smis eller dreies, ferdige deler eller halvfabrikata var ikke tillatt.
Før 1950 ble det gitt ytterligere 3 dispensasjoner, mens det i samme
periode stadig ble fremmet nye forslag og motforslag til hvordan
svenneprøven burde utformes. Striden fortsatte utover på 50-tallet, og
først i 1955 kom det til en slags avklaring. Da ble det ved kongelig
resolusjon av 14/1-55 opprettet tre fag under lærlingeloven med
virkning fra 1/3-55, nemlig kirurgiske instrumentmakere,
ortopedimekanikere
og
bandagister.
Kirkeog
undervisningsdepartementet
fastsatte
så
den
22/1-55
opplæringsplaner for de tre fagene.
Konsekvensene
var
at
den
obligatoriske
prøven
for
ortopedimekanikere ikke inneholdt hverken kirurgisk instrument eller
sliping. Skillet mellom ortopedimekanikerarbeide og bandagistarbeide
var skjerpet, alt skinn- og lærarbeide i ortopedimekanikernes
fagprøve skulle utføres av bandagister, og alt stål- og metallarbeide i
bandagistenes fagprøve skulle utføres av ortopedimekanikere. Etter 8
års erfaring med dette skillet fremmet Riksyrkesutvalget i 1963 en
innstilling
som
gikk
inn
for
en
sammensmelting
av
ortopedimekanikerfaget og bandagistfaget til et felles fag,
proteseteknikerfag.
Kirurgisk instrumentmakerlaug fremmet allerede 17/6-55 forslag til
revisjon av de nye reglene av 14/1-55 overfor Håndverksforbunet, og
fremmet forslaget på nytt senere på høsten, men henvendelsene ble
bare henlagt. I 1956 fremmet lauget på nytt sitt revisjonsforslag
gjennom lærlingerådet, uten å oppnå noe mer med det.
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Offentlig godkjenning

Under arbeidet med å få fram nye opplæringsplaner hadde man sett
behovet for en autorisasjon, og dette spørsmålet nevnes første gang
12/9-1952. I løpet av 1953 og 1954 blir det fremmet flere
henvendelser om saken, til slutt blir det 1/12-54 sendt et brev til
Helsedirektoratet fra Riksyrkesutvalget for de tre fagene i bransjen,
underskrevet Sigurd Riis og Frank Pedersen. 31. mai 1955 gikk
lærlingerådet ut med støtte til dette brevet. I mellomtiden hadde
Helsedirektoratet lagt saken fram for overlege Gudmund Harlem ved
Statens Attføringsinstitutt i Oslo. Han sa seg i prinsippet enig i
behovet for en beskyttelse av disse fagene så snart den faglige
standarden hadde nådd tilstrekkelig høyde, og utbygningen av gode
verksteder i andre deler av landet hadde nådd et rimelig nivå.
Helsedirektoratet synes å ha latt saken bero med dette.
I 1957 purres det igjen på autorisasjonssaken, og Helsedirektoratet
sender saken over til Sophies Minde til uttalelse. Der ble det kalt
sammen til et møte om saken 4/12-58, hvor blant annet S. Riis og F.
Pedersen var tilstede, sammen med overlege Alvik og teknisk leder
G. Amundsen fra Sophies Minde. Resultatet var et brev til
Sosialdepartementet fra direktør Rømming på Sophies Minde hvor
det anføres at det er særlig ønskelig at en bevillingsordning blir
etablert. Som et tillegg til anbefalingen fra møtet 4/12-58 foreslår
direktør Rømming at det utvalget som anbefales oppnevnt for å
utrede autorisasjonsspørsmålet også fremlegger et forslag til
skolemessig opplæring. Det siste etter et vedtak i Sophies Mindes
styre 10/12-58.
I faget ble møtet den 4/12-58 sett på som et vesentlig gjennombrudd i
saken, men det som skjer er at Sosialdepartementet sender en
henvendelse til Industridepartementet og foreslår at dette oppnevner
utvalget.
Industridepartementet
sender
ballen
tilbake
til
Sosialdepartementet og foreslår at dette oppnevner utvalget. Etter et
år blir det purret på saken, og det resulterer i at Sosialdepartementet
sender saken over til Finansdepartementet. I desember 1960
beklager Finansdepartementet at saken har blitt forlagt, men de
motsetter seg ikke oppnevningen av et utvalg på inntil 5 medlemmer,
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som for 1961 kunne bruke inntil kr. 2 000.-. Sosialdepartementet
oppnevner så et utvalg den 27/10-61.
Utvalg til å utrede spørsmålet om enerett for dem som er godkjent til
å utøve virksomhet som kirurgiinstrumentmaker, bandagister og
ortopediskomakere (Ortopediskomakere ble lagt inn underveis, og av
en eller annen grunn er ortopedimekanikere ikke nevnt) fikk følgende
mandat:
1*

2*
3*
4*

Å trekke opp rammen for den virksomhet som i samsvar med
den tekniske og medisinske utvikling er nødvendig innen nevnte
fag.
Å utrede behovet for personell innen sektoren.
Å utrede spørsmålet om godkjenning av yrkesutøvelse og
vilkårene for denne godkjenning.
Å vurdere spørsmålet om omsetning av artikler under kirurgiskortopediske instrumentmakerfag eller bandagistfaget skal søkes
regulert.

Det ble i mandatet understreket at utgangspunktet for utvalgets
arbeid skal være pasientenes interesser.
De som opplevde denne perioden innenfor faget ser på
oppnevningen av dette utvalget som det endelige gjennombruddet i
en sak som som har vært uhyre vanskelig. Saken kan i sin
opprinnelse føres tilbake til mellomkrigstiden, og man kan tydelig
fornemme at de forholdene den går på har stiftet mye vondt blod og
skapt mye bitterhet opp gjennom årene. Riksyrkesutvalgets rolle med
hensyn til endelig å få oppnevnt dette utvalget blir sterkt fremhevet.
Utvalget besto av:
F. W. Ohldieck, Avdelingsdirektør i RTV, utvalgets formann
Ivar Alvik, Professor, Sophies Minde
Sigurd Riis, Verksmester, formann i Riksyrkesutvalget
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_______________________________________________________
Professor Ivar Alvik ble utnevnt til æresmedlem av Norske Ortopediingeniørers Forening post mortem. Dette skjedde
på et av de første møtene etter at foreningen ble stiftet.
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Frank
Pedersen,
Ortopedimekaniker,
Nestformann
i
Riksyrkesutvalget
Knut Gullbrandsen, Kontorsjef i Norges Vannførelag, Oslo krets
(etter Gullbrandsens død i 1962 overtok Svein Fakset hans
stilling både i utvalget og i Vannførelaget.)
Gunnar
Mortensen,
Byråsjef
i
Kirkeog
undervisningsdepartementet, ble oppnevnt som utvalgets
sekretær.
Intensjonene var nok i utgangspunktet noe forskjellig da
medlemmene av utvalget kom sammen, og fagets representanter
ramlet etter sigende nesten ut av stolene sine da professor Alvik på et
tidlig tidspunkt proklamerte: "Her skal det ikke være noe håndverk,
her skal det være skole !" Men det endte opp med at han fikk sin vilje
igjennom.
Den 17. januar 1963 fikk utvalget som tilleggsmandat å utrede
spørsmålet om ortopediskomakeriets stilling. Utvalget fremmet sin
innstilling den 17. desember 1963. Innstillingen munner ut i et
lovforslag som skal regulere virksomheten med ortopediske
hjelpemidler. I lovutkastet forutsettes det at faget skal baseres på en
skoleutdanning av minst tre års varighet. Utvalget fremmet forslag om
oppretting av en skole for proteseteknikere, knyttet til et
protesesenter. Selv om det fortsatt gikk noen år før skole og lov var et
faktum, så blir nok denne utvalgsinnstillingen av mange sett på som
det viktigste dokument i fagets historie.
Som det vil fremgå av avsnittet om skoleutdanning, fikk man etter
hvert en diskusjon omkring hva som skulle komme først, høna eller
egget, det vil da si skolen eller den offentlige godkjenningen. Det ble
til slutt skolen som kom først, og dermed ble presset om en
"autorisasjon" ikke mindre. Det fortelles om et møte i
helsedirektoratets lokaler den 5. juni 1970, hvor 6 senere
ortopediingeniører deltok, blant annet Frank Pedersen og Jan H.
Namvall. Tilstede var også underdirektør Bang og byråsjef Holst
Halvorsen fra Helsedirektoratet og Direktør Reiming og overlege
Thomas Wyller fra Sophies Minde.
Ved møtets begynnelse fikk Wyller i oppgave å redegjøre for saken,
og han innledet med å si at autorisasjonsspørsmålet nå hadde versert
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i over 30 år. Det han da hadde i tankene var et brev fra Sophies
Mindes styre til departementet den 24/8-31 om spørsmålet. En yngre
førstesekretær fra Helsedirektoratet avbrøt Wyller, og mente at Wyller
overdrev. En av sjefene fra direktoratet stoppet da førstesekretæren
med replikken: "Jo, denne saken er råtten!"
I ettertid sies det at replikken satt som et skudd, stemningen løsnet,
og detagerne i møtet fikk følelsen av at nå måtte det da gå rette
veien. I løpet av møtet ble det opplyst at statsråden hadde bestemt at
autorisasjonsloven skulle fremmes så snart som mulig, og at det også
hadde blitt reist spørsmål om autorisasjonsloven i Stortinget ved siste
budsjettbehandling. Underdirektør Bang avsluttet med å love at
arbeidet med saken i departementet ikke skulle ta lang tid. Det var
mer usikkert når proposisjonen kunne tas opp i Stortinget, men
departementet ville gjøre sitt til å påskynde saken.
Dette var vel så nær man kunne komme et bindende løfte om en
offentlig godkjenning. Prosessen tok sin tid, først den 2. april 1971 ble
odelstingsproposisjon nr. 42. (1970 - 71) lagt fram og godkjent ved
kongelig resolusjon samme dag. Deretter ble lov nr. 54 om
proteseteknikere og om omsetning av ortopediske hjelpemidler
vedtatt den 11. juni 1971.
De som befant seg nær disse begivenhetene fikk inntrykk av at
departementets jurister fikk dårlig grep om utformingen av loven, og
det hevdes at det i stor grad var overlege Wyller som utformet lovens
ordlyd.
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Skoleutdanning

Utvalgsinnstillingen av 17/12-63 hadde den konsekvens at en
autorisasjon ikke kunne innføres før en skolemessig utdanning var
etablert. Det er øyensynlig denne tolkningen Sosialdepartementet
legger seg på når de i et brev av 17/11-67 antar "at det ikke bør tas
endelig standpunkt til spørsmål om å fremme forslag om
lovbestemmelse vedrørende autorisasjon av proteseteknikere og om
omsetning
av
ortopediske
hjelpemidler,
før
den
nye
proteseteknikerskole er etablert og man har fått erfaring for
søkningen til skolen."
Spørsmålet om oppretting av en skole verserer mellom
departementet og Sophies Minde i en periode inntil Sophies Minde i
et brev av 9/11-65 til Sosialdepartementet sier seg beredt til å legge
opp et driftsbudsjett med sikte på å etablere skolen fra 1/8-66,
eventuelt fra 1. januar 1967. I et brev av 10/1-66 fra direktør
Rømming med bilag fra dr. Alvik, dr. Wyller og teknisk leder Norløff
poengteres det at det ansees som påtrengende nødvendig å få de 2
skoler etablert senest fra 1. januar 1967. Den andre skolen det her
siktes til er Fysioterapiskolen.
For proteseteknikerskolens del fikk man snart et problem. Da utvalget
ble nedsatt i 1961 var primærsaken sett fra fagets side
autorisasjonsspørsmålet. At utdanningen nå skulle etableres før
spørsmålet om autorisasjon var avklaret var ikke umiddelbart noe
som fagets utøvere kunne akseptere. Når nå direktør Rømming 15/666 fremmer et preliminært budsjettforslag for første skoleår, og
stortingsproposisjonen om proteseteknikerskolen legges frem den
25/11-66, så er autorisasjonsspørsmålet lagt til side.
Det påpekes som eiendomlig at det i Stortingsproposisjonen opplyses
om at det i samråd med Sophies Minde er utarbeidet plan for
undervisningen det første skoleår. I virkeligheten forelå det ingenting
annet enn det utkast til fag- og timefordeling som utvalget for
utredning av autorisasjon hadde lagt inn i sin innstilling av 17/12-63.
Det forutsettes at et styre skal ta endelig standpunkt til
undervisningsplanen og de praktiske spørsmål som for øvrig må
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avklares før skolen kan starte. Styrefunksjonen ble senere "inntil
videre" overlatt til Sophies Mindes styre.
Arbeidstakergruppen på Sophies Minde fikk 25/1-67 stortingsmann
Otto Dahl til å reise spørsmål til Sosialministeren om en lov om
autorisasjon av proteseteknikere ville bli lagt fram i så god tid at den
kunne tre i kraft senest 1. april 1967. Statsråden svarte at av hensyn
til rekrutteringen til yrket anså departementet det som viktigst i første
omgang å ta stilling til opprettelse av en skole, men at departementet
arbeidet videre med forslaget om autorisasjon. Otto Dahl spurte da
om statsråden mente at skolen kunne settes i gang høsten 1967 uten
at autorisasjonsspørsmålet var avklart. Statsråden svarte da:
Som det også fremgikk av mitt svar, vil det når skolen kommer i
gang, og når det grunnlag som skolen rent utdannelsesmessig
skal bygge på, er klarlagt, være grunnlag for å ta opp
spørsmålet om autorisasjon, og jeg går da ut fra som en
selvsagt ting at både skolens igangsettelse og spørsmålet om
autorisasjon vil bli løst under ett.
Statsrådens svar synes noe selvmotsigende.
17/2-67 påpeker teknisk leder Norløff at det synes urealistisk å starte
skolen allerede høsten 1967 siden skolens lokaler ikke er ferdig før
tidligst i 1968, og det ennå ikke er ansatt personale. Det kommer så til
en korrespondanse mellom Sophies Minde og departementet hvor
blant annet Sophies Minde foreslår at sykehusets styre også fungerer
som skolens styre, og at det oppnevnes et faglig råd på 5 personer
bestående av direktør, overlege, leder for protesesenteret på SM,
leder for de ortopediske verkstedene og skolens leder. Dette er en ny
sammensetning av faglig råd som ikke har vært foreslått tidligere.
Stillingen som leder for skolen blir lyst ut 12/10-67. Uken etter blir det
i brev fra Sophies Minde til Sosialdepartementet påpekt at det som
opptaksvilkår må forutsettes realskoleeksamen og verkstedpraksis.
Skolen og dens opplegg bør være avklaret før årsskiftet for at skolen
skal få en tilfredsstillende introduksjon for skoleåret 1968/69. Dette er
første gang spørsmålet om verkstedpraksis tas opp fra administrativ
side.
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17/11-67 sies det klart i et brev fra Sosialdepartementet til
Industridepartementet at departementet har utsatt behandlingen av
autorisasjonsspørsmålet til etter at skolen er startet. Dette tas opp i
forbindelse med spørsmålet om at en eksamen fra
proteseteknikerskolen skulle gi samme rett til å utøve yrket som
daværende ordning. Departementet forutsetter da at kongen skal ha
adgang til å bestemme at håndverksloven skal opphøre å gjelde for et
fag, det er her tydelig at det da siktes til proteseteknikerfaget.
Konsekvensene av at håndverksloven ville bli opphevet for
proteseteknikere ville riktig nok åpne for at skoleutdannede
kandidater skulle kunne utøve yrket, men det ville også legge faget
helt åpent for alle andre hvis ikke en autorisasjon samtidig ble innført.
Norsk Kommuneforbund kom den 24/10-67 med et brev til
Sosialdepartementet hvor de purret på autorisasjonssaken og
samtidig hevdet at overgangsordningen måtte være klar før skolen
åpnet.
Rundt årsskiftet 1967/68 kom det til flere utspill og møter både om
autorisasjonsspørsmålet og om at proteseteknikere var for dårlig
representert i det faglige rådet, arbeidstakere var ikke representert i
det hele tatt. Når det gjalt den siste saken, endte det med at
direktøren for sykehuset trakk seg ut av det faglige rådet, og ga plass
for en arbeidstakerrepresentant. I praksis fikk arbeidstakerne tillatelse
til å møte med 2 representanter.
Arbeidstakerne var lenge uvillige til å samarbeide før
autorisasjonsspørsmålet var løst, og først i et møte den 15/3-68 gikk
de med på å samarbeide da det ble påpekt at de til enhver tid senere
hadde anledning til å blokkere skolen hvis autorisasjonsspørsmålet
ikke ble løst.
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_______________________________________________________
Det første kullet ved skolen. Man ser forrerst fra venstre: Arnulf Solem (sluttet), Hilde Berg-Hansen, György Veres,
Torill Leversby, Torgeir Skillestad. Bakerst fra venstre: Bjørn Grønli, Erling P. Bøckmann, Kjell Inge Dyrø, Knut
Eckhoff, Svein O. Sivertsen og Trond V. Tollefsen.
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Den 1. januar 1968 tiltrådte den nyansatte leder for skolen, György
Veres. 20/6-68 orienterte direktør Reiming styremedlemmene om at
undervisningen først kunne ta til ved skoleårets begynnelse 1969 på
grunn av kravet om praksis etter vedtak i det faglige rådet den 6/6.
Den 26/6-68 kunngjorde skolen at den tok opp elever, men ved
søknadsfristens utløp 15. juli hadde det bare meldt seg 2 kvalifiserte
søkere.
Den 14. august holdt det faglige rådet et møte, og kom der fram til at
skolen skulle lyses ut på samme måte som andre tekniske skoler i
løpet av det kommende året, at praksiskravet skulle reduseres til et
halvt år, slik at skolen skulle komme i gang i januar 1970. Samtidig
ble
det
påpekt
at
den
manglende
løsningen
på
autorisasjonsspørsmålet begynte å bli et vesentlig problem for
rekruttering til og igangsetting av skolen.
I
brev
av
26.
august
1968
tar
direktør
Reiming
autorisasjonsspørsmålet opp med departementet. Det fokuseres der
først og fremst på spørsmålets betydning for rekrutteringen til skolen,
problemet med manglende lærekrefter ble ikke nevnt. Departementet
tilla ikke dette vekt, og i september var fortsatt holdningen at
autorisasjonsspørsmålet skulle bero til skolen var etablert.
Leder av det faglige rådet, dr. Thomas Wyller så nå situasjonen så
alvorlig at han først i et møte med underdirektør Bang den 4.
november, og senere i et brev med omfattende bilag den 23.
november fremla hvor avgjørende han mente at en løsning av
autorisasjonsspørsmålet var.
Skolen ble utlyst i løpet av det første halvåret 1969, og som et PRtiltak oppnådde man å få omtale av skoleetableringen i Dagsrevyen
på TV sent på våren. Dette førte til en tilfredsstillende søkning. Som
en løsning på praksisspørsmålet ble alle de søkere som fikk tildelt
plass pålagt å gjennomføre ettårig mekanikerutdanning ved
yrkesskole i skoleåret 69/70. Undervisningen ved skolen startet i juli
1970. Lov nr. 54 av 11. juni 1971 ble vedtatt året etter.
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De siste 25 årene

Fra 1970 har faget en treårig skoleutdanning, etter påfølgende 2 års
turnustjeneste kan det tildeles offentlig godkjenning i henhold til lov
om proteseteknikere vedtatt 11. juni 1971.
Den nye tid har kommet fullt og helt. Det er derfor litt vemodig å se at
lauget i 1972 har kjøpt inn en ny møteprotokoll, og det første møtet er
berammet den 6. november 1972. Møtet åpner med å fastslå at "etter
at autorisasjon i faget er innført, er faget opphørt å gjelde som
håndverksfag".
Videre sies det at "Laugets medlemmer beklager dypt at den
kirurgiske del av faget også er opphørt som håndverk. Da det
vanskelig kan gjøres noe med dette, vil lauget likevel fortsette som
gruppe og holde sine møter som før".
Man går så til valg, hvor ingen fra det gamle styret går inn i det nye.
Møtet blir så hevet. Resten av denne møteprotokollen består av
blanke, ubeskrevne sider.
Dette siste forsøket på å holde liv i lauget bør sees i lys av at Norske
Proteseteknikeres Forening ble stiftet året før laugets siste møte. Den
16. oktober 1971 var det kallet sammen til stiftende generalforsamling
på Sophies Minde kl. 12.00. Foreningens lover ble vedtatt, og
foreningens første styre ble valgt:
Formann
Nestformann
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Halvor J. Norløff
Jan H. Namvall
Bjørn Andersen
Thor M. Lindø
Martin Goplen
Knut Riis
Frank Pedersen

Foreningens generalforsamling er senere flyttet til første lørdag i
februar, men klokkeslettet er som man ser beholdt, og lørdag har
vært fast ukedag for generalforsamlingen gjennom alle år.
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Situasjonen i selve faget var den at man gjennom årene hadde fått en
situasjon hvor Sophies Minde etter hvert ble et "Rikshospital" innenfor
ortopedi, dette ga en form for begrenset monopol som var med på å
gi det ortopediske verkstedet ved sykehuset en dominerende posisjon
i mange sammenhenger gjennom flere decennier. Dette nådde et
maksimum i sekstiårene, og tidlig i syttiårene.
Som en følge av oppbyggingen av fylkessykehus og regionsykehus,
ble det opprettet ortopediske kirurgiske avdelinger rundt om i landet.
Dette skapte behov for ortopediteknisk service utover i landet. Andre
typer sykeavdelinger som sosialmedisinske og nevrologiske,
attføringsinstitutter m.m. forsterket dette behovet. Dessuten utviklet
det seg slik at geriatriske pasienter utgjorde en større andel av
pasientgrunnlaget, og det ble vanskelig å forlange at disse
pasientene skulle reise til Oslo for rehabilitering. Behovet for
desentralisert service økte.
Sophies Minde forsøkte å bremse utviklingen og anmodet
Sosialdepartementet om å innføre etableringskontroll for ortopediske
verksteder innenfor sykehusene. Departementet etterkom dette
ønsket, og i 1975 ble det iverksatt en slik etableringskontroll. Langt på
vei fikk denne bestemmelsen virkning som en etableringsstopp, slik at
det kun var det ortopediske verkstedet ved Regionsykehuset i
Trondheim som slapp gjennom nåløyet, det skjedde i 1977. I resten
av perioden fram til i dag har etableringen av teknisk ortopediske
enheter skjedd i privat regi, og til å begynne med måtte disse etablere
seg utenfor sykehusene. Et unntak på et sent tidspunkt, da
etableringskontrollen nærmest var glemt, var den ortopeditekniske
avdelingen i Ålesund, som senere ble privat.
Som en følge av det sterkt økende behovet for tilbud om
ortopediteknisk service i regionene og fylkene utover på 1970-tallet
kom det til en endring av strukturen i faget. Slik reisevirksomheten
foregikk utover i landet var det først OBA som fikk spørsmålet om
oppretting av ortopeditekniske avdelinger rundt om i landet. Siden
OBA til dels ikke var i stand til/ikke ønsket å etterkomme disse
ønskene, fikk man som resultat en etablering av flere nye firmaer
rundt 1980. Dette var i stor grad firmaer som hadde sitt utspring i
OBA, slik at man fikk en oppsplitting av OBA. Det var et sterkt

100

redusert OBA som satt tilbake med en del av sitt opprinnelige
marked, og som hadde mistet en stor del av sine ansatte. De mest
kjente private virksomhetene som oppsto i forbindelse med øket krav
om service utenfor Oslo-regionen var Ortopediteknikk A/S, ØSTO,
Sørlandet OTS og Drammen Ortopediske Institutt. Sørlandet OTS må
vel i hovedsak betraktes som en avskalling av Sophies Minde, resten
kom fra OBA. Drammen Ortopediske Institutt oppsto noe tidligere enn
de andre.
Ortopedisk Centralverksted, tidligere C. Brose, senere OCH, fikk
også føle presset om å opprette avdelinger i de områdene hvor man
tidligere hadde gitt service ved hjelp av reisevirksomhet. Firmaet
valgte å opprette flere underavdelinger, og kom seg inn i 80-årene og
videre uten oppsplitting. I 1993 fusjonertee OBA og OCH, og fortsatte
som den største privateiede enheten i faget under navnet OCH. Som
tidligere nevnt har også Sun-Chris etter hvert gått sammen med
OCH.
Den 13. desember 1983 ble yrkestittelen endret fra protesetekniker til
ortopediingeniør. Navnet protesetekniker skapte mye forvirring da folk
flest trodde at dette var det samme som tanntekniker. Fra 1982 av
hadde skolen blitt lagt over fra Sosialdepartementet til
Undervisningsdepartementet, og fikk da også høgskolestatus.
Skolens navn ble endret fra Statens skole for Proteseteknikk til
Statens Høgskole i Ortopediteknikk. Tittelendringen og overgangen til
høgskolestatus hadde såvidt man kan se ingen direkte sammenheng,
en vil tro at det var mer tilfeldig at disse to hendelsene falt så nær
hverandre i tid.
Norske Ortopediingeniørers forening ble som nevnt stiftet i 1971. Det
ble vedtatt at foreningen skulle være en faglig forening, og ikke en
fagforening. Foreningen skulle således ikke befatte seg med
lønnspørsmål eller forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på
noen måte. Foreningen har i noen grad overtatt laugets rolle med
hensyn til å vokte faget mot forsøk på å praktisere i faget uten
offentlig godkjenning, men denne aktiviteten har ikke vært særlig høy.
Foreningen har i større grad fungert som et forum for drøfting av
faglige spørsmål, og det må sies at foreningen har spilt en meget
viktig rolle med hensyn til å skape enhet innen faget. I 1971 var
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situasjonen slik at man må kunne bruke betegnelsen "fiendeskap" på
en del av de holdningene som hersket fagets utøvere imellom, når de
kom fra forskjellige arbeidsplasser. 25 år senere kan man trygt si at
foreningens medlemmer betrakter hverandre som kolleger og venner,
på tvers av ansettelsesforhold og eventuelle eierskap i forskjellige
firma. Dette er i stor grad en følge av foreningens virksomhet,
sammen med det faktum at de fleste av fagets utøvere etter hvert har
den samme utdanningsbakgrunn.
Foreningens viktigste virksomhet i dag må nok sies å være
arrangeringen av den årlige faglige sammenkomst. Som følge av
dette har kritiske røster til tider karakterisert foreningen som en
selskapsklubb. Dette må sies å være en undervurdering av det
faglige kurset. En sak er at kursets faglige innhold må sies å holde
godt mål når vi sammenligner med det faglige nivået på
internasjonale kongresser vi besøker. En annen sak er at den sosiale
funksjonen denne samlingen har vanskelig kan vurderes høyt nok
med tanke på den følelsen av kollegialt fellesskap man har fått bygd
opp. Dessuten har den faglige utstillingen etter hvert fått høy prioritet
blant levrandørene til faget, og det sparer tid og omkostninger både
for levrandører og praktiserende ortopediingeniører å kunne få sett og
diskutert levrandørenes produkter innenfor en week-end hvor
produktene er lagt ut i et større utvalg enn det en reisende
representant vanligvis kan føre med seg.
De senere år har foreningen i sterkere grad enn tidligere vært i stand
til å markere seg internasjonalt. Det tydligste tegnet på dette må vel
kunne sies å være at det internasjonale ortopediingeniørforbundet
valgte å legge sin 13. verdenskongress til Oslo i anledning av vår
forenings 25 års jubileum. INTERBOR kongressen blir arrangert hvert
tredje år, og man kan trygt si at foreningens 25-års jubileum ble
tydelig markert ved at en av bransjens virkelig tunge faglige
begivenheter ble lagt til Norge. Når søkelyset på denne måten ble
satt på våre lokale forhold, så er det vanskelig å unngå å nevne at det
fra internasjonalt hold ble gitt uttrykk for positiv overraskelse med
hensyn til det nivå man holder i Norge, både med hensyn på
utøvelsen av faget, og utdannelsen.
Når Norske Ortopediingeniørers Forening nå markerer sitt 25 års
jubileum, må utfordringen bli at foreningen må øke sin aktivitet
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ytterligere i den kommende 25-års perioden, og at foreningen når den
runder 50 år kan få skrevet en historisk oversikt hvor blant annet
perioden 1971 til 1996 blir vurdert fra avstand. Det er ikke umulig at
den perioden på 25 år som vi nå har vært gjennom vil fortone seg
annerledes i år 2021 enn den fortoner seg nå.
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