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En vinterdag går jeg for første gang over brua til 
Sørenga. Det er ikke her jeg forventer at eldre damer 
bor. Hun har forklart meg veien nøye på telefonen og 
jeg har likevel klart å gå meg vill. 

Jeg kommer inn og får tilbud om te eller kaffe, men 
må drikke vann etter å ha gått så fort for å rekke fram 
i tide etter all rotingen. Leiligheten er stor og lys med 
utsikt over Operahuset og Bjørvika. På veggene 
henger bilder som minner om en annen tid og et 
annet sted. Kunst og håndverk forteller om reiser i 
hele verden.
- Her har jeg det veldig fint sier hun og smiler. 

Fikk jobb på dagen
Vi setter oss ved spisebordet og Aase Magnussen (83) 
begynner å fortelle.
- Jeg ble intervjuet for stillingen den 5. juni. Det 
husker hun godt, fordi det var hennes avdøde manns 
femtiårsdag. Da hun gikk derfra hadde hun fått 
jobben.

Aase jobbet først som «kontordame» og etterhvert 
som styresekretær. Hun hadde ansvaret for styrene i 
de fleste av institusjonene under OSF, forteller hun.
- Det har vært en veldig fin jobb for meg. Den passet 
meg ypperlig.

Kontordamen forteller

- Tenk, de brukte inntekten fra årets maiblomster til å kjøpe Rønningen. Det er helt 
utrolig, sier Aase Magnussen. Kløverbladet har snakket med kvinnen som var ansatt 

som styresekretær i Oslo Sanitetsforening (OSF) fra 1980 til 1999.

Tidligere styresekretær i OSF Aase Magnussen
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Hun har tatt fram en stor kasse full av papirer og 
forteller at det er gamle utgaver av Kløverbladet og 
årsberetninger fra alle de 19 årene hun jobbet i OSF.
- Du kan få låne hele bunken, men jeg vil gjerne ha 
dem tilbake, for dette er historie.

Bekymring for krig
Aase Magnussen blar i dokumentene. Hun smiler.
- Jeg synes det er så sjarmerende, hvordan de startet 
det hele. Alle disse gamle damene. I 1896 møttes en 
mengde oppegående damer, blant annet Fredrikke 
Marie Qvam. De satt og diskuterte hva de skulle 
begynne med og  bestemte seg for å lage utstyr og 
krigsmateriell, som bandasjer og senger. 
De var aktive disse folkene. De startet for å lage 
utstyr fordi de trodde det skulle bli krig med 
Sverige. Etterhvert begynte de med sykepleie og 
den første sykepleierskolen ble startet i 1898 og 
så gikk det slag i slag.

Folkesykdom
I følge Folkehelseinstituttet ble tuberkulosen for 
første gang oppdaget i 1882 og var en folkesykdom i 
Norge fram til 1950. Bekjempelse av sykdommen ble 
naturligvis en viktig sak for sanitetsforeninger over 
hele landet. 

Aase har funnet fram et gammelt dokument. 19 sider 
maskinskrevet tekst, med enkelt kommentarer og 
rettelser skrevet med blyant. Aase mener det er 
daværende formann Vera Meyer som må ha skrevet 
teksten som begynner slik: «Styret i Oslo 
Sanitetsforening har anmodet meg om å sette 
sammen en enkel beretning om opprinnelsen og 
senere driften av Brusetkollen og Vangen 
Friluftsskole».

Meyer begynner fortellingen med å referere fra 
gamle styreprotokoller, som hun beskriver som 
«uhyre interessant lesning, og gir et kulturhistorisk 
bilde av en tid som så helt forskjellig fra den vi lever i 
i dag. Man blir grepet av en stor beundring for disse 
kvinner, for deres forutseenhet, for deres intelligens 
og for deres enorme innsatsvilje til å ta på seg og 
gjøre nybrotsarbeid i den ene sak efter den annen.»

I oktober 1910 hadde de et styremøte hvor de 
diskuterte et innspill fra Frøken Sophie Møller om å 
opprette en friluftsskole som skulle være åpen også 
utenom feriene «som et nytt ledd i kampen mot 
tuberkulosen». Forslaget ble vedtatt og allerede i juli 
1911 ble Rønningen i Maridalen innviet og 33 

«svakelige folkeskolebarn» kunne flytte inn. «Det var 
ikke langt mellom tanker, planer og handling 
dengang» står det i beretningen. 

- Tenk, de brukte inntekten fra årets maiblomster til å 
kjøpe Rønningen. Det er helt utrolig, sier Aase 
Magnussen.

Folkesanatoriet på Grefsen
- Sanitetsforeningen åpnet Grefsen Folkesanatorium i 
1909, forteller Aase videre. Hun viser fram et hefte fra 
75-årsjubileet til OSF: I 1971 skrev overlege Simon 
Frostad et tilbakeblikk over sanatoriets mest aktive 
periode:

«Dengang, i 1953, hadde sanatoriet 140 senger for 
tuberkuløse syke, alle senger var belagte, og 
pasienter måtte stå på venteliste i flere måneder for 
å få behandling for sin lungetuberkulose.  Der lå, så 
og si, pasienter alle steder, og alle værelser som på 
noen måte kunne romme en sykeseng, eller to, ble 
utnyttet. Til gjengjeld var forholdene med hensyn til 
kontorer og undersøkelsesrom for legene, meget 
kummerlige. Overlegen hadde sitt kontor på 
røntgengjennomlysningsrommet, og skulle en av de 
øvrige leger røntgengjennomlyse en pasient, hadde 
overlegen ikke annet å gjøre enn å slukke sin 
skrivebordslampe, legge armene over kors, og 
tålmodig vente til han atter kunne få tendt lyset til 
fortsatt arbeid.»

Overlege Frostad avslutter tilbakeblikket sitt slik: 
«Dette gamle sanatorium […] synger nå på sitt siste 
vers, svanesangen over en institusjon, som ved sin 
innsats i kampen mot vår alvorligste folkesykdom - 
tuberkulosen - har gjort seg selv overflødig.»

Kontordamen forteller forts.

Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening i Riksarkivet


