
Heyerdahls krefthospital  

«Jeg har i mange år savnet en habil og uavhengig strålefysiker ved Rikshospitalet. Krefthospitalets 

fysiker vil bli en meget viktig faktor så vel for det praktiske som det vitenskapelige arbeid på 

hospitalet.» Fra Dagbladets Intervju med Heyerdahl i 1930. 

Av Hans Hilmar Bjerke 

Overlege dr. med. Severin Andreas Heyerdahl sto sentralt i 
oppbygging av Det Norske Radiumhospital. Sammen med legene 
Hans C. Huitfeldt, Thormod Sommerfeldt og E. Poulsson arbeidet 
han i Arbeidskomitéen fra 1916-1920 med å samle inn penger til et 
kreftsykehus. Bygging av sykehuset startet først i 1929 på grunn av 
dyre og vanskelige byggeforhold. 

Heyerdahl fylte 60 år i 28. august 1930 og Aftenposten publiserte et 
intervju med han med overskriften «Imponerende resultater av den 
nyeste strålebehandling.». Han hadde vært på en 3 måneders 
studiereise i Europa for å samle informasjon om strålebehandling 
og sto nå i spissen for en forestående landsinnsamling for å skaffe 
en halv million til radium. Danmark hadde allerede skaffet 1,5 og 
Sverige 5-6 millioner kroner til radium. Han kjøpte inn 200 mg 
radium, men trengte til sammen 2,5 g radium. Heyerdahl fortalte at 
fysiker N. Moxnes var ansatt og oppholdt seg i Gøttingen der han 
arbeidet med en doktoravhandling om røntgenstrålene. Moxnes 
hadde et stipendium for å studere målemetoder for radium og 

røntgenstråler så han kunne 
veilede ved kjøp av instrumenter. 
Moxnes var i 1920 utdannet 
kjemiingeniør fra Norges tekniske høyskole og ble samme år 
vitenskapelig assistent der. I 1922-24 var han i USA og i Holland 
1926.  

Heyerdahl sa i intervjuet at det var en stor fordel om Moxnes kunne 
kontrollere radium og røntgenapparater ved andre store institutter, 
og sa at han i mange år hadde savnet en habil og uavhengig 
strålefysiker ved Rikshospitalet. Dette var et sterkt frampek om å 
danne et nytt statlig institutt for å måle radium og røntgenstråler, 
seinere Strålevernet. Heyerdahl ville høsten 1930 i tillegg til fysiker 
også ansette direktør, bestyrerinne og fyrbøter.  

Heyerdahl hadde deltatt på den 2. radiologkongressen som ble 
arrangert i Stockholm 24.-26. juli 1928. Dette ble en historisk 

kongress der to sentrale organisasjoner ble stiftet. Den internasjonale komité for radiologisk vern 
eller strålevern (International Commission on Radiological Protection, ICRP). Historien om ICRP kan 
leses her ICRP Publication 109 av R.H. Clark og J. Valentin.  Den internasjonale komité for 
stråleenheter og målinger (International Commission on Radiation Units & Measurements, ICRU) ble 
formelt stiftet på samme kongress, men var foreslått på den første radiologkongressen i 1925 i 
London. Historien til ICRU kan leses på deres hjemmeside, https://www.icru.org/about-icru/history/. 
Første ICRU rettledning kom i 1931. Heyerdahl skriver en lengre artikkel fra kongressen i Aftenposten 
31. august 1928.  
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Innledningsforedraget ble holdt av presidenten for 
kongressen Gösta Forssell. Foredraget ble etterfulgt av 
redegjørelser for røntgenundervisningen i de deltakende 
land. Kongressen delte seg så i 6 parallelle seksjoner: 2 for 
røntgendiagnostikk, 2 for røntgen- og radiumterapi, en for 
radiobiologi og helioterapi (lysbehandling) og en for 
radiofysikk og medisinsk elektrologi (elektrisk fjerning av 
hår). I alt var det anmeldt 333 foredrag. Leger fra 
Radiumhemmet i Stockholm demonstrerte 103 
kreftpasienter som var friske og helbredet ved 
strålebehandling. Overlege Berven og legene Heyman, 
Sandstrøm, Hagberg, Andrén, Westemark, Ahlblom og 
Lundgren sto for demonstrasjonen. Fra Norge presenterte 

overlege S. Bakke fra Haukeland foredrag om peristaltikk-
bevegelser i uterus og tuber.  

På konferansen fikk Heyerdahl også høre at all erfaring 
tilsa at effektiv strålebehandling av kreft ble gjort på spesielle klinikker som var ledet av 
spesialutdannede leger. Stråleterapien og røntgen-diagnostikken mente Heyerdahl hadde et bredt 
felles grunnlag i felles røntgen-fysikk og røntgen-teknikk. Rolf Sievert fra Sverige hadde to år før 
kongressen publisert beskrivelser av det første ionisasjonskammer.  Sievert ble på kongressen valgt 
som første leder av ICRP. Det var resultater fra Sieverts seksjon om radiofysikk som ble trykket av 
Kungl. boktryckeriet i 1929 som de første internasjonale retningslinjer for røntgenstråler og radium.  
De var skrevet på engelsk, tysk og fransk i samme publikasjon. 

Siste kveld ble avsluttet med 800 gjester på Grand Hotel Royal. På kongressen deltok fra Norge 
overlege Bakke (Bergen), dr. Bohne (Trondhjem), ingeniør Furuheim (Oslo), dr. Grieg (Bergen), dr. 
Schiander (Oslo), dr. Werenskiold (Oslo), dr. Paus (Oslo) og overlege S.A. Heyerdahl (Oslo).  

Sverige hadde lang erfaring med strålebehandling. 
Sjøgren og Stenbeck publiserte i 1899, som første i 
verden, resultater fra en pasient med kreft som var 
helbredet med strålebehandling. Skader etter bruk av 
stråling ble ikke tatt hensyn til i de første 20 årene som 
fulgte oppdagelsene til røntgen (1895) og radium 
(1898). Radiologene kunne for eksempel bruke 
hendene sine til å stille inn strålefeltet. Den første 
artikkelen om skader var allikevel publisert 6 år etter 
oppdagelsen av røntgen av Frieben i 1902. Sverige ble 
svært aktive i strålevernsarbeidet da Rolf Sievert ledet ICRP i en periode rundt 1930 og fra 1956-
1962. Rolf Sievert ble hedret for sin sentrale rolle i strålevernsarbeidet og i ICRP da enheten for 
strålevernsstørrelsene, sievert (Sv) fikk hans navn. 

Heyerdahl måtte se på at bygningsarbeidet dro ut i tid. Bygningsarbeiderne streiket. Men han hadde 
bestilt radium og hadde vært i Brüssel sammen med Moxnes og kjøpt 1500 mg radium. Prisen var 50 
kr per mg, og i tillegg kom gull- og platinatuber, dessuten måtte de betale for sertifikater. 350 000 kr 
ble totalsummen. Radiumet var levert i tuber med 10, 20 og 50 mg. Radium Belge solgte radiumet 
som kom fra gruver i Kongo. I begynnelsen av august 1931 ble pakken med tubene utpakket og 
«utvaaket» av dr. Moxnes og overlege Heyerdahl i Den norske Creditbank. Radiumet ble så ført til 
Radiumhospitalet der Moxnes skulle gjennomgå beholdningen på nytt og ordne denne for fremtidig 
bruk.  Heyerdahl håpet i august 1931 at arbeidskonflikten kunne løses og hospitalet kunne åpne ved 
nyttårstid.  

Figur 4 Ignorering av risiko ved stråleeksponering 
førte til mange skader de første åra. Kilde: ICRU 

Figur 3 Leder av ICRP i flere perioder. 
Måleenheten for strålevernstørrelsen 
doseekvivalent er sievert (Sv). 
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Håkon 7. nedla den 15. juni 1929 grunnstein til Det norske 
Radiumhospital. Hospitalet ble åpnet 9. mai 1932. Heyerdahl hadde 
da 20 års erfaring med strålebehandling fra Rikshospitalet. Der var 
han blant annet ansvarlig for beholdningen av radium og rapporterte 
jevnlig til sykehusdirektøren om dette. Han utførte en fysikers 
oppgaver med radiumtubene uten å ha den teoretiske bakgrunnen 
som fysiker. Dette førte til hans sterke forståelse av å ha fysiker ansatt 
i sykehuset, og nytten av nasjonale fysikalske laboratorietjenester. 

Dette synet på hva et radiumhospital måtte ha av ekspertise var 
formet av hans lange erfaring med røntgenstråler og radium, og hans 
deltagelse på kongressen i Stockholm i 1928. Ved åpningen av Radiumhospitalet nærmet Heyerdahl 
seg 62 år. Han ledet utviklingen av Radiumhospitalet som en institusjon basert i fysikk, forskningen 
og i utprøvende pasientbehandling som ble hjørnesteinene for behandlingen. 

I mai 1933 skrev Arbeiderbladet om Radiumhospitalets første årsberetning, at det var besøkt av 6188 
pasienter de første 8 månedene.  Det var utført 2211 radiumbehandlinger, 3531 
røntgenbehandlinger og 301 røntgenundersøkelser. På laboratoriet for patologi ledet av prosektor 
Kreyberg, drev de arbeid innen arvelighetsforskning og studerte røntgenstrålenes virkning på dyr og 
spesielt lunger. Moxnes ledet det fysiske laboratorium som utviklet målemetoder og sammenstilte 
måleapparater for kontroll av radiumpreparatene og for radiumdoseringen.  

Ellen Gleditsch skaffet i 1912 de første radiumtubene til kreftbehandling på Rikshospitalet der 
Heyerdahl arbeidet fram til Det norske radiumhospital åpnet i 1932. Gleditsch hadde i tiden i Paris 
hos Curie tilegnet seg store kunnskaper om stråling og hvordan radiumkildene skulle behandles 
hensynsfullt for å unngå stråleskader. Sammen med Eva Ramstedt ga hun ut boka Radium og de 
radioaktive processer i 1917.  Boka var en grundig kilde til kunnskap om strålingens egenskaper som 
kvadratloven for stråling og om hvordan α-, β- og γ-stråling svekkes i de forskjellige stoffer. Gleditsch 
var kjemiker og arbeidet med radium og de radioaktive produktene som kom fra dette radioaktive 
atomet; Den gang kalt emanasjon, nå kalt radon. I boka beskrev Gleditsch også behandling av gikt og 
reumatiske lidelser med emanasjon eller radon. Det ble forordnet inhalasjon av stoffet eller bad- og 
drikkekurer med radonholdig vann. Radon er sterkt kreftfremkallende, men dette ble en 
oppmerksom på først seinere. Boka beskrev kort fysiologiske virkninger av strålene. Brannsår kunne 
oppstå raskt eller etter flere dager, og det kunne oppstå blemmer og sår som ikke grodde. Hun ble 
nok ikke direkte involvert i den medisinske bruk med radium, men hadde et vitenskapelig nettverk 
hun kunne formidle kunnskap fra.  

Heyerdahl savnet en fysiker som kunne hjelpe han med dosimetrien. Det var krevende å planlegge og 
å innstille radiumtubene på kreftsvulstene, inne i eller rundt dem. Én fysiker skulle fylle disse 
oppgavene i det nye hospitalet. Det var ikke mye hjelp med én person, men én var mer enn noe 
annet norsk hospital hadde. 

Kildene til denne artikkelen var avisartikler fra ca. 1920 til 1933 som ble oppsøkt i digitalisert form på 
Nasjonalbiblioteket, nb.no. I tillegg hentet jeg informasjon fra hjemmesidene til ICRP og ICRU, og fra 
Wikipedia om Heyerdahl og Moxnes. Jeg har også boka Radium og de radioaktive processer av Ellen 
Gleditsch og Eva Ramstedt. 

Figur 5 Grunnstein til DNR 


