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Noen av deltakerne på turen til Nord-Norge. 
Foto Paul Anton Bukier

Helsekost1453

For omtrent 80 år siden innførte skoleoverlege Carl Schiøtz skolefrokost for alle barn 

i Oslo. Kosthold og ernæring var vesentlige ingredienser i folkehelsearbeidet og arbeidet 

for å utjevne sosiale forskjeller i første halvdel av 1900-tallet. Oslofrokosten – sammensatt 

etter strengt vitenskapelige kriterier – ble en fanesak og kopiert mange steder i landet. 

Dessverre er kostholdet i dag kanskje like fattig som det var den gang. Feilernæring er 

i ferd med å bli et like stort folkehelseproblem som i 1920- og 30-årene, men på en annen 

måte. Samtidig ser vi at de sosiale forskjellene øker. Et felles, gratis skolemåltid vil kunne 

være med på både å bedre ungdommenes helsetilstand og å utjevne ulikhetene. Det er 

derfor grunn til å glede seg over at Fremskrittspartiet i slutten av mai gjorde gratis skole-

måltid til en valgkampsak. La oss håpe flere følger etter.

Charlotte Haug
redaktør

Legene og 1905

1453

«Under de herskende alvorlige politiske 
forhold var det rimelig at det blev talt 
varmt for fedrelandet, for regjering og 
Storting, til hvem det blev sendt tele-
grammer,» heter det i et referat fra Lege-
foreningens landsmøte i Trondheim 
i 1905 (1). Her deltok 110 av landets 
1 229 leger.

Tiden rundt forrige århundreskifte var en 
ekspansiv og optimistisk periode innen 
medisinsk vitenskap og terapi, men kan-
skje mest innen det forebyggende helse-
arbeidet. Med bakgrunn i de medisinske 
nyvinningene på slutten av 1800-tallet, 
var legene i ferd med å opparbeide seg 
en faglig autoritet og en sosial posisjon, 
som langt overgikk den relativt svake stil-
ling de hadde hatt i det 19. århundret. 
Ikke minst ble medisinere brukt mer 
planmessig i den politiske beslutnings-
prosessen, og bredere anvendelse av 
fagkunnskapen var et viktig virkemiddel 
i den profesjonsbyggende strategien. 
Men noe bekymret – særlig overproduk-
sjonen av leger og de problematiske for-
holdene på arbeidsmarkedet. Av de 
nyuteksaminerte måtte stadig flere 
«nedsette sig» på det private marked 
med et heller usikkert inntektsgrunnlag. 
Derved øyner vi også en todeling i lege-
nes verdiorientering. De privatpraktise-
rende bekjente seg sterkere til materielle 
og økonomiske verdier som symboler 
på profesjonell suksess. De offentlige 
legene holdt fast ved embetsstandens 
normsystem, der ytre symboler på høy 
posisjon skulle nedtones.

Etter landsmøtet «drog en stor del av 
deltakerne ut på en 10 dagers tur med 
«Hera» langs kysten helt til Kirkenes – 
en tur som var begunstiget av fint vær 
og efter alle beretninger var helt igjen-
nem vellykket» (1).

Les mer om Nord-Norge-turen på side 
1525.

Aina Schiøtz

aina.schiotz@isf.uib.no
Universitetet i Bergen
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