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Hvem var modell for kirurgen og romanhelten Jonas Fjeld?
Det kan ha vært doktor Tandberg på Lillehammer.
I årene 1911–35 skrev Øvre Richter Frich (1872–1945) 21 bøker om den ﬁktive kirurgen og
helten over alle helter, Jonas Fjeld, «den blonde kjempe». Spenningsserien oppnådde en
fantastisk popularitet.
Mange har spekulert på hvem som kan ha vært modell for Jonas Fjeld (1). Forfa eren har
gi ulike forklaringer. I et intervju i 1932 u alte Frich at han ikke hadde brukt noen direkte
modell, men nevnte Tandberg som en blant ﬂere som hadde bidra til å gi Jonas Fjeldskikkelsen «form og farve» (2). I et annet intervju ble han spurt om hvor han mø e Jonas
Fjeld: «Det var doktor Tandberg på Lillehammer. Han [Jonas Fjeld] eier alle de gode sider
hos ham, ridderligheten, roligheten, motet, styrken» (3).
Olaf Tandberg (1879–1932) var, i likhet med Jonas Fjeld, kirurg. I 1920-årene var han en av
torakoplastikkens pionerer i Norge. Ved sykehusene i Levanger og på Lillehammer sto han
bak modernisering og nybygging og ﬁkk nærmest legendestatus. Han var også leder av
Norsk kirurgisk forening og president i Legeforeningen. Men det var som idre smann han
ble kjent med Øvre Richter Frich. De var begge aktive i Norske Studenters Roklub.
Tandberg ble en av landets fremste idre sutøvere på starten av 1900-tallet, som roer,
langrennsløper og skihopper.
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De e er en kort biograﬁsk artikkel om Olaf Tandberg. Den bygger i hovedsak på søk i
Nasjonalbibliotekets digitalbibliotek. Det ﬁnnes en omfa ende li eratur om Tandberg
både som idre smann og lege.

Hvem var Olaf Tandberg?
Olaf Tandberg ble født i Askim i 1879 som nummer fem av ni søsken (ﬁgur 1). Faren,
sogneprest Stener Tandberg (1837–1911), var ivrig skiløper, ellvandrer, seiler og ry er (4).

Den blonde kjempe | Tidsskrift for Den norske legeforening

Figur 1 Portre foto av Olaf Tandberg. Foto: privat
Interessen for idre og friluftsliv fulgte familien, og Olafs ﬁre år eldre bror, Kristian
Tandberg (1875–1911), var pioner innen både ski- og klatresport. Han hadde en rekke
førstegangsbestigninger i norsk ellheim. Navnet hans er i dag kny et til Store
Skagastølstind, der han i 1903 klatret en ny rute som kalles Tandbergs renne (4).

Idre smannen
Ved Solberg gård i Bærum, der Spesialsykehuset for epilepsi ligger i dag (5), ble det i slu en
av 1880-årene anlagt en hoppbakke. Fram til midten av 1930-årene var Solbergrennet en av
de mest tradisjonsrike hoppkonkurransene i Norge. I 1900 sa e Olaf Tandberg, som 21 år
gammel medisinstudent, ny verdensrekord i skihopp med et svev på 35,5 meter (6).
Rekorden var tre meter lengre enn den gamle. Social-Demokraten opplyste at «Det er det
vældigste hop, som nogen skiløber endnu har klaret» (7), og Aftenposten skrev imponert at
Tandberg «greiede det kolossale Tryk» (6).

«I 1900 satte Olaf Tandberg, som 21 år gammel medisinstudent, ny
verdensrekord i skihopp med et svev på 35,5 meter»
I 1901 ﬁkk Tandberg kongepokalen i kombinert i Holmenkollen (8). Samme år ga han seg
som konkurransehopper for å konsentrere seg om studier og arbeid, men i 1910 kom han
tilbake og vant på ny kombinert i Holmenkollen. Han beholdt interessen for skihopp livet
ut. E er sin aktive skikarriere var han i årene 1918–30 hoppdommer i Holmenkollen og i
Lysgårdsbakken på Lillehammer (ﬁgur 2). Så sent som i 1931, året før han døde, var han
prøvehopper begge steder (4). På Lillehammer var han i alle år en drivkraft i skiklubben,
som organisator og instruktør.
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Figur 2 Olaf Tandberg som hoppdommer. Foto: privat
I sommersesongen var han i mange år aktiv som roer i Norske Studenters Roklub (ﬁgur 3).
Samme år som han vant kongepokalen i Holmenkollen, var han med å vinne
innriggerløpet ved landskapproingen (9).
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Figur 3 Nikolai Paus (1877–1956) og Olaf Tandberg (1879–1932) som roere (9). Begge var gode
venner av Øvre Richter Frich. De tre ble kjent med hverandre i Norske Studenters Roklub.
Fotograﬁet er ikke datert, men stammer trolig fra 1903. Paus, med kallenavnet Sterke-Paus,
var utdannet lege i 1903, Tandberg i 1904. Paus, som ble kirurg og overlege i Tønsberg, var en
annen av modellene til Jonas Fjeld (2). Faksimile: Norske Studenters Roklub gjennem 25 aar:
1897–1922 (9, s. 39).

Legen
Tandberg studerte medisin i Kristiania i årene 1897–1904. E er endt studium hadde han en
målre et kirurgisk utdanning. Han var først et år ved sykehuset i Stavanger hos Axel
Cappelen (1858–1919), en pioner i norsk kirurgi og en kollega som Tandberg sa e høyt (10).
Dere er fulgte et års kandida jeneste ved Rikshospitalet, tre år ved sykehuset i Levanger
og reservelegestilling i Trondheim før han ble overlege i Levanger (11).
Tandberg dro også utenlands for å lære, til Tyskland, Sveits og Danmark. Under oppholdet i
Levanger var han ﬂere ganger på kortere studieopphold i Lund og i Stockholm (4).

Sykehusbyggeren
Tandberg var overlege ved Innherred sykehus i 1911–17. Straks han begynte, tok han opp de
kummerlige forholdene ved sykehuset. Verken nyopererte eller døende ﬁkk enerom, heller
ikke smi ebærende pasienter med tuberkulose eller veneriske sykdommer. Det var e
vannklose , to bø e-doer og ingen bad. Dessuten var det konstant overbelegg. Ved
operasjonsstua «lider høilig» både pasient og lege over mangel på luft (12).
Han ble en sterk pådriver for restaurering og nybygging og var den drivende kraft bak det
som nå kalles 1916-bygget (12), som da ble anse som landets mest tidsmessige sykehus.
Tandberg beskrev ombygningen i en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening (13).
Nybygget gjorde at kapasiteten ble fordoblet fra 60 til 120 senger.
Årsberetningene fra Innherred sykehus ble oﬀentliggjort i tidsskriftet Medicinsk Revue
(14). Listene over diagnoser, dødsfall og utførte operasjoner viser at legene må e beherske
hele faget. Legestaben besto kun av ham selv og én assistentlege.
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I 1915 publiserte han resultatene av 32 prostatektomier som han hadde utført i perioden
1911–15 (15). Tandberg mente at operasjonen «ingenlunde» hadde få den plass som den
fortjente. Mange betraktet den som en siste utvei. Når pasientene omsider søkte kirurgisk
hjelp, var tilstanden dessverre altfor ofte dere er, skrev Tandberg (15). Resultatet var godt
hos 73 %, mindre godt hos 15 % og mortaliteten over 11 %. Resultatene var altså ikke særlig
oppmuntrende (16), men så hadde han også strukket operasjonsindikasjonen lenger enn
han under andre forhold ville ha gjort. Det skyldtes at pasientene tilhørte en spredtboende
landbefolkning; enkelte bodde opptil seks mil fra nærmeste lege.

«Endog fra Oslo, 'hvor det ikke skulde mangle dyktige kirurger', kom det
mange pasienter som ikke ville la seg operere av andre enn ham»
På denne tiden ble det diskutert om prostatektomi var forbundet med psykiske
forandringer. Tandberg mente at denne innvendingen mot operasjonen var atskillig
overdrevet. Han hadde ikke merket annet enn glede hos pasientene som var befridd fra
urinveisplagene. Hos de aller ﬂeste var seksualevnen uendret e er operasjonen (15, 16),
men han må e medgi at folkekarakteren hos den «robuste, rolige Indherredsbefolkning»
spilte en viss rolle.

Fornyeren
E er seks år i Levanger søkte Tandberg seg bort. Vi ﬁnner navnet hans som søker til tre
ulike kirurgstillinger på Rikshospitalet i 1917, men det endte med at han ble overlege ved
Kristians amts sykehus på Lillehammer. Det vakte sorg i Trøndelag da han slu et (ﬁgur 4)
(17).
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Figur 4 Dikt publisert da Olaf Tandberg slu et som overlege ved Innherred sykehus.
Faksimile: Nordeneldsk Tidende 8.8.1917 via Nasjonalbiblioteket (CC BY-NC-ND) (17).
Også på Lillehammer gikk han straks i gang med modernisering av sykehuset, som i 1919
skiftet navn til Opland fylkessykehus. Her var oppgaven større enn i Levanger. E er en
storstilt ombygging sto det gule bygget ferdig i 1923 (18).
Tandberg skrev i årsrapporten fra 1924 at man på sykehuset hadde behandlet 1 151 pasienter,
at det var foreta 815 operasjoner, og at gjennomsni lig liggetid var 34,1 dager. I tillegg til
overlegen var det tre assistentleger (18).
På Lillehammer opererte han mange pasienter for magesår. Han var tilhenger av en spesiell
metode og hadde inntrykk av at resultatet var tilfredsstillende. Da en av hans elever gjorde
en e erundersøkelse av 148 pasienter som var operert ved sykehuset i perioden 1918–30,
viste det seg at det «subjektive inntrykk» ikke var til å stole på (19). Over 10 % av alle opererte
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hadde vært innlagt på sykehuset for fortsa e plager e er operasjonen. Resultatene var
likevel på høyde med de beste, og Tandberg ble rost for sin «vanlige nitide og hurtige
teknikk» (19).

Tuberkulosekirurgen
I de første tiårene av 1900-tallet sto Lillehammer-distriktet sentralt i behandlingen av
tuberkulose. Området hadde et klima som ble anse å være gunstig for de «brystsvage».
Mange pasienter valgte derfor å bose e seg der. Det ble sagt at det var «tuberkulose i andet
hvert hus» (18).
Det ble etablert et samarbeid mellom sykehuset på Lillehammer og
tuberkulosesanatoriene i området. Hver uke mø es Tandberg og legene ved sanatoriene,
Willie Holmboe (1876–1949) og Carl Mathiesen (1861–1952), for å diskutere mulige
operasjonskandidater (18).
Syke mennesker fra hele landet skal ha søkt Tandberg. Endog fra Oslo, «hvor det ikke skulde
mangle dyktige kirurger», kom det mange pasienter som ikke ville la seg operere av andre
enn ham, også for temmelig uskyldige inngrep. «Ham og bare ham kunne man betro seg
til» (20).
Selv om de e var før subspesialiseringens tid, bidro tuberkulosen til at det var
lungekirurgi som skulle bli Tandbergs spesialfelt. Mange av operasjonene gikk ut på å få
den syke lungen til å klappe sammen ved å erne de øverste ribbeina, såkalt torakoplastikk,
en metode som var innført i Norge i 1914 (21). Tandberg samlet et stort materiale, og
resultatet fra 103 operasjoner i perioden 1920–28 ble publisert (21). Dødeligheten var 8 %.
Man må e regne med at omtrent 10 % døde i tilslutning til operasjonen. Den var derfor
forbundet med «en viss engstelse og uhyggefølelse» hos både pasient og operatør (22).
Han konstruerte også et eget instrument, Tandbergs periostavløser, et raspatorium som
skulle forhindre pleura- og lungelesjoner, samtidig som løsningen av periost skjedde
hurtigere (21).
I 1928 utførte han en operasjon som vakte oppsikt. Hos en pasient med
lymfogranulomatose i lungen utførte han en stor partiell reseksjon av øvre lungelapp med
godt utfall (23, 24). Et slikt inngrep i én seanse gjennom fri pleurahule skal ha vært
enestående i Norden og hadde angivelig få sidestykker i verden (24).

Organisatoren
Arbeidet i Legeforeningen hadde ligget Tandberg ernt før han i 1926 ble valgt til
foreningens visepresident. Det var e er sterkt press at han mo ok valget (25). E er to år
som visepresident ble han valgt til president for 1928–30. E er avgangen var han leder av
Norsk kirurgisk forening til sin død. Han deltok ellers ikke i det oﬀentlige liv. Det var først
og fremst kliniker han var (25).
I hans presidentperiode var det deba om det oﬀentlige legevesen, særlig distriktslegenes
lønns- og arbeidsvilkår. For å spare inndro myndighetene enkelte distriktslegestillinger, og
lønningene ble sa ned. Legeforeningen protesterte. Andre aktuelle saker var rasehygiene
og sterilisering. Steriliseringsloven kom i 1934, og problemet med kvakksalverne ble
forsøkt løst med kvakksalverloven i 1936 (26).
Provosert abort på sosiale og humanitære indikasjoner var et annet stridstema.
Legeforeningen hadde nedsa en komité som i 1930 kom med en delt innstilling.
Mindretallet var konservativt. Saken ble drøftet i Det norske medicinske Selskab året e er.
Tandberg viste til sin erfaring fra 20 års arbeid på to større fylkessykehus og stø et Tove
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Mohrs (1891–1981) forslag om kvinners selvbestemmelse (27). I Arbeiderbladets minneord
het det at Tandbergs innsats i abortsaken var «av veldig betydning». Legeforeningen hadde,
skrev avisen, endret standpunkt takket være Tandbergs posisjon innen legestanden (28).

Vitenskapsmannen
Tandbergs faglige bredde kommer godt fram i hans publikasjonsliste. Flere av artiklene
hans var kasuistikker: et tilfelle av irreponibel tynntarmsinvaginasjon (1908), et tilfelle av
samtidig ekstra- og intrauterin graviditet (1915), ﬁre tilfeller av pneumokokkperitoni
(1916) og en ny seneplastikk ved pla fot (1918).
Til tross for at Tandberg utviste en stor aktivitet, publiserte og refererte, mente hans fe er,
kirurgen Nils Backer-Grøndahl (1877–1975), likevel at han ikke leverte mer enn «ganske få
bidrag til den norske medisinske li eratur» (29). Det var for eksempel Tandbergs
svigersønn, kirurgen Morten Gjessing (1901–81), som samlet og publiserte
operasjonsresultatene fra torakoplastikkene (21).

Hvem var han egentlig?
Kildene omtaler Tandberg som livsglad, humørfylt, energisk og handlekraftig. Men
vandrehistoriene kan skygge for et mer helhetlig bilde av ham. Da han fylte 50 år, sto det at
han «meget nødig stiller sine følelser tilskue» (30). Han var beskjeden og tilbakeholden.
Han følte at beundringen han mø e, var nærmest sjenerende (31). Det ville man neppe
gje et når man leser om hans innsatser i idre en og som operatør, sykehusutbygger og
organisasjonsmann. Men det kan passe med hans livsmo o: non videri, sed esse – 'å være,
men ikke synes' (Olaf Tandbergs barnebarn, personlig meddelelse). Det betyr ikke noe hva
du synes å være, men hva du er.
Arbeidet slet på ham både fysisk og psykisk. «Kirurgien var ham ikke nogen le sak» (29).
Gikk det dårlig med en pasient, hadde Tandberg ham stadig i tankene og kunne ukalt
avlegge ham visi utenom arbeidstid (20). Dessuten plaget «gikten» ham i alle år. Det
hendte han sto bøyd over operasjonsbordet så lenge at han må e bruke mange timer for å
få re et seg opp igjen (32).
Det fortelles om en mann som drev rovdrift på seg selv. Han tok på seg de byrder som ble
lesset på ham (31), og brente si lys i begge ender (20). Han arbeidet bestandig, det var
alltid noen som trengte hans hjelp. E er å ha kommet hjem fra sykehuset på
e ermiddagen, tok han om kvelden imot pasienter i peisestua i overlegeboligen (18) og dro
i sykebesøk.
Han beholdt interessen for friluftsliv, sport, ski og harejakt livet ut (4). Dem han «brød sig
om å være sammen med», var gjerne friluftsfolk som ham selv (33).

Døden
Som ung hadde Tandberg pådra seg en tuberkuløs pleuri , som blomstret opp under en
elltur i Jotunheimen i påsken 1931. I mai 1931 må e han søke om permisjon fra arbeidet.
Likevel kunne de vikarierende legene stadig konferere med ham om både medisinske og
administrative spørsmål (34), og så sent som våren 1932 laget han budsje forslag for
sykehuset (35).
Sykdommen utviklet seg, og Olaf Tandberg døde i juni 1932, 52 år gammel. Han bukket
under for sykdommen som han hadde lagt ned en stor kirurgisk innsats i å bekjempe.
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Forfatterne takker Olaf Tandbergs barnebarn Nina Lorange Balch-Barth, Mona Lorange Haaverstad
og Morten Tandberg Gjessing for nyttige opplysninger og utlån av bilder.
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