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Åpningstider, omvisninger og sted 

Aker  

Adresse: «Fattiggården», Bygg 62 

Trondheimsvn. 235 

0514 Oslo 

  

Åpningstider og kontaktinformasjon: 

Åpent museum 1. og 3. tirsdag i måneden 

kl. 1200 – 1400 (lukket juni – august) 

Omvisning etter avtale. Museumsgruppen 

er tilstede tirsdager mellom 

Kl. 1000 – 1400 i Bygg 62 – 

«Steinbygningen». 

  

Thorstein B. Harbitz, mob. 417 65 879 

Solveig Fretland, mob. 90019418 

Gerd S. Jensen, mob. 984 90 685 

Tove Tranøy, mob. 907 81 207 

 

Dikemark  

Adresse:  

Bjørkelibygningen,  

Sykehusveien 4,  

1385 Asker.  

 

Åpningstider og kontaktinformasjon: 

Det er ikke faste åpningstider i museet, 

men du kan ringe sentralbordet på 

Dikemark og avtale tid for besøk.  

Telefon: 66 90 87 50 eller 66 90 84 20   

 

 

 

 

Gaustad  

Adresse:   

Sognsvannsvn 21,  

bygning 11,  

Gaustad sykehus  

 

Åpningstider og kontaktinformasjon: 

Hver onsdag fra kl. 11.30 - 14.00. 

Kontaktinformasjon: 

resepsjon tlf 22 92 35 00.  

 

Ullevål  

Adresse: 

Bygg 24  

Kirkeveien 166  

Oslo  

 

Åpningstider og kontaktinformasjon: 

Åpent med omvisning hver tirsdag og 

torsdag klokken 12 til 14 (bortsett 

fra når disse dager faller på en 

helligdag).  

 

Telefon: 22 11 90 80  

E-mail: 

ulleval.museum@sykehushistorier.no  

(leses i åpningstid)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Museumsløypa” 
 

Fortid belyser nåtid 

 

Bilde av  

Stabburet? Bilde ? Bilde ? 

Aker Dikemark Gaustad Ullevål 

Samlinger av bilder og gjenstander 

som gir et bilde av sykehusenes  

utvikling i løpet av 150 år  

Mer informasjon finner du på www.oslo-universitetssykehus.no under  

sykehuslokasjon, praktisk informasjon/museum 

og 

www.Sykehushistorier.no 

Priser: 

Kr. 30.- for voksne 

Kr. 300.- for grupper på mer enn 10 personer  

Gratis for pasienter og ansatte 

   

http://www.oslo-universitetssykehus.no/
http://www.oslo-universitetssykehus.no/
http://www.oslo-universitetssykehus.no/
http://www.sykehushistorier.no/


Aker museum 
 

  

Aker museum holder til i 

Steinbygningen («Gamlestuen») Bygg 

44, i Stabburet, samt i «Fattiggården» 

Bygg 62 på Tonsen gård på Aker 

sykehus. 

  

Ved 100-års jubileet for Aker sykehus 

på Tonsen i 1995 ble 

museumssamlingen i Stabburet 

åpnet. I 2015 hadde museet nyåpning 

etter videreutvikling og oppgradering. 

  

Museet i Stabburet omfatter en 

gjenstandsutstilling fra sykehusets 

forskjellige avdelinger og 

funksjoner innen sykepleie, kirurgi, 

endokrinologi, ernæring, indremedisin, 

fødeavdeling, laboratorier m.m. 

  

I «Fattiggården» (Bygg 62) finnes en 

omfattende tekstet, fotografisk 

posterpresentasjon fra sykehusets 

200-årige historikk som Aker herreds 

og senere (1948) Oslo bys sykehus på 

Tonsen. Denne inkluderer  

krigsårene 1940 – 1945 da sykehuset 

var rekvirert av de tyske myndigheter 

til Sinzen Kriegslazarett, og Aker 

sykehus for øvrig var midlertidig 

forflyttet til provisorium ved Berg skole. 

 

 

 

 

Seksjon for logopedi 
Medisinsk klinikk 

 Dikemark museum 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

Dikemark psykiatriske sykehusmuseum ble 

offisielt åpnet i 1984, som det første 

psykiatriske museum i Norge. Museet 

etablerte seg i Vaskeribygningen, men i 

2005, da sykehuset feiret 100-års jubileum, 

flyttet museet til bygningen Bjørkeli. 

Bjørkelibygningen er oppført i 1919 

i jugendstil, typisk for Dikemark sykehus’ 

arkitektur.  

 

I Dikemark psykiatriske sykehus-museum 

finnes en omfattende samling fra sykehusets 

historie fra 1905 og frem til i dag. Spesielt er 

Rolf Gjessings laboratorium internasjonalt 

kjent. Jugen-innredningen står som godt 

som urørt fra 1920-1930 årene og er unik. 

 

Utstillingen viser et mangfold av 

pasientkunst, malerier og tegninger. 

Tidstypiske møbler fra perioden, 

 mye laget av sykehusets pasienter og 

betjening. Der er vaktrom for leger  

og sykepleiere, pasientarbeid, kirkerom, 

isolat, kjøkken, spisesal og salonger.  

 

Utstillingen bidrar til å avmystifisere 

psykiatriske lidelser gjennom å gi et 

innblikk i behandling og sykehusopphold, på 

den tid en lukket verden. 

 

 

 

 

 

 

Gaustad museum 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gaustad museum gjenåpnet i 1 etg. i 

bygg 11 år 2005 i forbindelse med 

sykehusets 150 års jubileum. Museet 

ligger i bygget, som tidligere rommet 

sykehusets vaskeri. 

 

I 1855 åpnet Gaustad Asyl som Norges 

første behandlingsinstitusjon for 

psykiske lidelser. Anlegget var bygget 

med tanke på at også omgivelsene har 

betydning for vår helse. I tillegg til 

regelmessighet i hverdagen, så man på 

lys og frisk luft som viktige faktorer for 

pasientenes helbred. 

 

Gaustad museums samling inneholder 

gjenstander, tekst materiale og bilder, 

fra behandling og drift gjennom hele 

sykehusets historie.  

 

Museet har redskaper og materiale fra 

verkstedene og gårdsdriften, som i 

tillegg til å gjøre sykehuset selvforsynt 

på flere områder, og har vært med på å 

gi pasientene varierende 

arbeidstrening og aktivisering. Museet 

har også en samling mekaniske 

tvangsmidler, og statistikker som viser 

bruken av disse i de første årene.  

 Ullevål museum 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Navnet Ullevål betyr Ulls voll, det vil si 

jorder ryddet i den krigerske og 

skiløpende guden Ulls tegn i før- 

kristen tid. I 1884 og 1909 kjøpte byens 

fedre 360 mål av den gamle gården for 

å bygge et epidemisykehus og  første 

del sto ferdig i september 1887.  

 

Ved sykehusets 100-årsjubileum ble 

det arrangert en storstilt utstilling fra 

Gamle Ullevål i en av bygningene fra 

1887. Den er senere videreutviklet til 

en samling som gir et representativt 

bilde av nå snart 130 års sykehusdrift.  

 

I museet finnes forskjellig medisinsk-

teknisk utstyr, instrumenter, møbler og 

et omfattende bildemateriale som viser 

forskjellige epoker i helse-tjenestens og 

sykehusets historie.  

 

Det har følgende avdelinger med utstyr 

og instrumenter: Kirurgi, medisin, 

psykiatri, operasjonsstue, laboratorium, 

røntgen, sykestue voksen/barn, 

ambulansetjeneste, prestetjeneste, 

legekontor, betjeningsrom, bibliotek, 

fototeknikk og undervisning. Nye 

utstillinger i 2017 om infeksjons-

sykdommer og reservedelsmennesket. 

 

 

 


