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Sommeren 1880 møttes to menn i Battle 
Creek, ikke så langt fra Chicago. Den ene, John 
Harvey Kellogg, var overlege og hospitalsleder, 
og i tillegg oppfinner av cornflakes og 
peanøttsmør. Han var engasjert i det meste 
innen folkehelse og medisin. 

Den andre, John G. Matteson, var dansk-amerikaner, på besøk 
fra sitt arbeid i Kristiania med å etablere Adventistsamfunnet 
i Norge. Dr. Kellogg var svært interessert i å høre nytt fra 
Norge og ikke minst om mulighetene for folkehelsearbeid. 
Selv redigerte han helsetidsskriftet Good Health (’Den gode 
helse’) i USA. Tilbudet gikk på både faglig og økonomisk hjelp 
dersom Matteson ville starte et liknende blad i Norge.  
 Matteson var knapt returnert til Kristiania før han var i 
gang med forberedelsene for det nye tidsskriftet. Rotasjons-
presse for prosjektet ble innkjøpt. Han fortalte ivrig om alt 
sammen i et brev til dr. Kellogg: ”Jeg har skrevet og gjort 

ferdig første nummer av Sunnhetsbladet. Når det er ferdig 
trykt, sender jeg deg et eksemplar.”  I juli 1881 lå det endelig 
ferdig trykt, klart for utsendelse til en forventningsfull krets 
av mottakere. Åtte velfylte sider var ikke mye, men de fylte et 
behov i tiden og ble tatt godt i mot i vide kretser.   
 Sunnhetsbladet ble til i en spennende tid, som redaktører 
og redaksjonssekretærer visste å utnytte. Norge var i rask 
utvikling politisk, økonomisk, og akademisk. Forståelsen for 
folkehelse og medisin, livsstils-relaterte lidelser, livsstilsendring 
og populærmedisin for allmennheten var gode ingredienser 
for et tidsskrift med vyer og visjoner. Rammen rundt 
fødselen til det nye tidsskriftet kunne knapt ha vært bedre. 
Grunntanken fra starten av var en helsebyggende livsstil innen 
kosthold, mosjon, holdninger, terapi og forhold til rus- og 

nytelsesmidler. Bak samtidens språkdrakt i nr 1, årgang 1, 
er det tanker som skulle bli allemannseie først 3/4 århundre 
senere. Bladet var til dels forut for sin tid. Kanskje det er 
grunnen til at 130-åringen fortsatt er ved god helse og har et 
aktivt pågangsmot. 

ET BARN AV SIN TID?
John G Matteson grunnla bladet, men fødselshjelpen kom 
i form av $120 og en rekke artikler fra dr. John H Kellogg, 
mannen som oppfant cornflakes og peanøttsmør. Sammen 
så de mulighetene i den generelle samfunnsveksten og 
folkeopplysningsbølgen. Landevinningene innen medisin og 
helse ga et bunnløst vell å øse av. Nasjonal forankring fant 
bladet i samtidens ledende norske leger som f.eks. Mathias 
Greve, mannen bak Dr. Greves barnesåpe, og Arthur Collet, 
kjent av generasjoner for sin barnegrøt. Felles for alle var 
et markert engasjement innen folkehelse og forebyggende 
medisin. 
 Oscar Nissen, som redigerte bladet sist på 80-tallet, ble den 
mest avholdte av alle de tidlige redaktørene. Med lederskap 
også innen misjonskretser, avholdskretser og sosialistkretser 
bidro han med et verdifullt nettverk. ”Sundhedsbladet er blevet 
en magt i staten” skrev han i desemberlederen i 1888, idet han 
siterte en kollega. 
 Carl Schiøtz, Oslofrokostens far, redaktør både for det 
norske Lægetidsskriftet (1929-38) og Sunnhetsbladet (1927-
34), ved siden av sitt engasjement i 
helsepolitiske og akademiske kretser 
som formann i Statens ernæringsråd 
og professor ved Universitetet i Oslo, 
bidrog sterkt til bladets utvikling. 
 Den internasjonale forankringen 
ble sikret gjennom overlegene Carl 

 Sunnhetsbladet var ‘den folkelige 
Sundhedsplejens mest utbredte Organ 
i Norden.’
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SUNNHETSBLADET – 1881-2011. 
130 ÅR I FOLKEHELSENS TJENESTE.

FORUT FOR
SIN TID?

RØTTENE: Kelloggs Battle Creek sanatorium. 

PIONÉR INNEN FOLKEHELSE: John Harvey 
Kelloggs ambisjoner innen folkehelse var direkte 
årsak til Sunnhetsbladets etablering i Norge. 

CORNFLAKES OG FOLKEHELSE: 
“Toasted Corn Flakes” ble oppfunnet 
som en del av dietten ved sana-
toriet i Battle Creek.  
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Ottesen og Harold 
Lie fra badesanatorier 
utenfor København 
og Lillehammer. De 
brakte med seg bl.a. 
nære kontakter til 
Adventistsamfunnets 
internasjonale 
helsearbeid og 
medisin i London, 
Basel, Tyskland og 
USA, med ideer som 
var relativt ukjente 
her hjemme på 
berget. 
 Redaksjonelt 
har bladet flere 
ganger blitt 
beskrevet som 
Nordens eldste, 
mest utbredte og 
derfor mest leste 
tidsskrift av sitt 
slag. Det var ”den 

folkelige Sundhedsplejens mest utbredte Organ i Norden.” 
Opplaget steg fra 2000 i 1896 til 12 000 i desember 1897, 
med en videre markert vekst til 25 000 i 1910 og 40 000 like 
etter 2.verdenskrig.

ET SAMFUNNSSPEIL
Sunnhetsbladet reflekterte ofte sin samtid med forsidebilde av 
kronprinsfamilien i april 1938 og en beklagelse av dronning 
Mauds bortgang i november samme år. I 1934 ble både 
Hitler og Mussolini omtalt for sine sunne livsstilsvaner innen 
kosthold, rus og røyk. Men i 1939 ble tonen en annen. 
Arthur Collett forespeilet utviklingen med artikler om mat 
og sunn livsstil i krisetider. Carl Ottesen fulgte opp med en 
oppmodning til åndelig og legemlig sunnhet for å holde motet 
oppe i den kommende krise. ”Vi takker våre lesere for det 
gamle år og ønsker dem et lyst og fredfullt år. La oss håpe på 
det beste, men forberede oss på det verste.”
Under krigen hadde bladet en lang liste med råd i den 
oppståtte situasjon, fra mørkeleggningsproblemer og 
brenselsnød til grønnsaker, frukt og søvn. ”Vi må denne 

vinteren lære å like grønnsaker.” Professor Olaf Moen fra 
Landbrukshøyskolen ga praktiske råd om hva man bør dyrke, 
hvor og hvordan. Kålrot ble anbefalt over alle grønnsaker, 
men også poteten ble omtalt som den store redningsmann. 
Også ulike viltvoksende planter ble beskrevet. I juni fortsatte 
psykiater Ottar Lingjærde med gode råd for nervene i en 
krigstid. 
  Mest rørende er det å lese numrene fra våren 1945, med 
en redaksjonell hilsen om at krigen er slutt og at marerittet er 
over. Julinummeret jublet med kong Haakon, krigshelten over 
alle krigshelter, på forsiden. Augustnummeret ble innledet med 
et bilde av ’glade barn i frihet’.

KOSTHOLD OG MOSJON
I august 1907 dukket Johanne Ottesen opp i spaltene med 
en artikkel om agurkens fortreffelighet. Pouline Johanne 
Norderhus fra Lesja i Gudbrandsdalen hadde utvandret til 
USA, hvor hun ble gift med Carl Ottesen. En hovedsak for 
henne ble forbrukerveiledning ved oppsvinget i frukt- og 
grønnsaksimporten. Bananartikkelen i desember 1914 fortalte 
om helt andre fremtidsvyer enn realitetene ved krigen på 
kontinentet. Hun står som et godt eksempel på tidsskriftets 
stadige vektleggning av frukt og grønt lenge før vitaminbølgen 
i mellomkrigsårene og Grønn resept i 2003. Det dreide seg 
om proteiner, energi og vitaminer for eksempel i soyabønner, 
poteter, mandler, tomater, bananer, sitrusfrukt og epler – ikke 
minst i den mørke årstid. ’Spis solskinnsføde’, var slagordet. 
 Men redaktørene fløy også vidt i helsefilosofien med 
’vårens livskraft, velferdens farer, ferieturer til fjells, vær og 
sykdom, sangen for sunnhet, aldring og høstbading, rotter 
og barneleker. Fysisk fostring fokuserte på breddesport og 
uteaktiviteter. Man dro til fjells med dr. Uggedal og gledet seg 
over skogsliv sammen med med danskenes orienteringsmester.
Samtidens helsehelter var gode referanser, i en tid da 
forskningen ennå var i startfasen. Amerikaneren Nordini på 
kajakktur over Atlanterhavet med plantekost til niste, Rosa 
Symonds, med verdensrekord i ’cykkelkjørsel over lange 
avstander’ også på plantekost og Roald Ammundsens reise til 
Sydpolen etter kostholdsråd fra dr Kellogg.
 ’Vitaminrevolusjonen’ i mellomkrigsårene ble reflektert 
med matutstillingen i 1932, konferansen ’Sunde Mødre 
– Sundt Folk’ i 1934 og vandreutstillingen om nasjonalt 
kosthold av 1936. Forskningen ledet ut i den nye tid med nye 
detaljer, men også nye strømninger med råkost og psykososiale 
sider var av betydning. Ellers ble blåbær applaudert som 
Nordens Drue.

SUNNHETSBLADETS FRAMTID
Sunnhetsbladets oppgave dreier seg fortsatt om ”at utbrede 
Oplysning blant Almuen om det menneskelige Legeme, hvoraf 
det bestaar, .., og hva der kan bidrage til at bevare Legemet og 
Menneskets legemlige Velvære og henvise til Naturens Love og 
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Kræfter, saavidt som de regulerer og virke paa Legemet.” 
 Men det kreves at man er våken for trender og oppdagelser i moderne forskning og 
praksis, omsatt og anvendt i forståelig språk og meningsfull sammenheng for folk flest. 
Her lå styrken hos de medisinske samfunnsstøttene som har båret det redaksjonelle 
ansvaret alle disse årene. Dette er også utfordringen i fremtiden.
 ”Jeg får spise gulrøtter så lenge det er sunt”, sa en frustrert kursdeltaker en gang. 

Han hadde opplevd at helsesannhetene kunne skifte over natten alt etter hvilken kilde 
han holdt seg til. Selv med all vår opplysning og utdannelse, trenger vi stadig hjelp til 
å forstå kroppens funksjon både ved sykdom og helse, slik at vi kan gjøre våre egne 
helsefremmede valg. Behovet for motiverende helsetidsskrifter er derfor økende. De 
gode rollemodellene fremmer de gode valgene.
 Moderne forskning har vist oss et stadig mer komplisert samspill mellom kropp 
og sinn. I tillegg har man funnet at folkehelse også dreier seg om byggeskikk, 
arbeidsformer, transport, inntekt, utdannelse, miljø, kultur, religion, holdninger og flere 
andre sider ved et moderne samfunnsliv. Sunnhetsbladet velger derfor stadig å utvide 
også det utvidete helsebegrepet ved hjelp av artikler fra profesjoner og disipliner til dels 
utenfor helsefeltet.  

VARIGE VISJONER
Sunnhetsbladet kom til verden i forventningenes århundre. Land og folk hadde våknet 
fra ”Den 400-årige natten, som hadde ruget over apekatten” ifølge Ibsen. På tross 
av mange problemer og vansker blåste optimismens vind over landet. Mulighetenes 
marked bugnet også innen helse og velferd. 
I jubileumsåret lever Sunnhetsbladet fortsatt midt i et mulighetenes marked. 
Redaktørene opp gjennom årene skal applauderes for at de både visste å reflektere 
endringer og fremskritt i samtiden, samtidig som det grunnleggende budskapet 
forble det samme. Her ligger en nøkkel til framtiden.  
 Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden, har det vært 
sagt. Peter F. Hjort, som nylig gikk bort, fikk oppleve det. 
I Lægetidsskriftet i 2006, under tittelen ’En spåmanns 
gjensyn med sine prognoser’, fortalte han om hvordan det 
var å møte seg selv igjen i døren. Hva han hadde sagt ved 
foreningens 100 års jubileum i 1981, skulle vurderes 25 år 
senere. Han innrømmet at han undervurderte eldrebølgen, 
ikke forventet størrelsen på grådighetskulturen og hadde for 
mye tiltro til framtidig satsing på forebyggende arbeid.
 Likevel er det nettopp Hjorts tenkning, framtidsvyer og 
anbefalinger som mer enn det meste har fremmet det gode i vår 
tid. Sunnhetsbladet henter inspirasjon og mot for framtiden nettopp 
gjennom forskere og tenkere som Peter F. Hjort, som for øvrig helt til 
sin død var en markert støttespiller for Sunnhetsbladet.

FØRSTE NUMMER 
OG FØRSTE 
ÅRGANG

John Matteson var ikke helse-
utdannet, men hadde stor innsikt i 
helsespørsmål. Dessuten hadde han 
med seg dr. Kellogg med omfattende 
faglige bakgrunn og forfatterskap. 
Mye av innholdet hadde røtter hos 
Kellogg, blant annet to innledende 
artikler om helse og sykdom. Nye 
tanker om folkehelse ble presentert, 
med både faglige og filosofiske 
definisjoner av sykdom og helse.
 Det nye bladet inneholder også 
praktiske råd om frisk luft og sollys 
gjennom daglig utemosjon og 
fornuftige byggeskikker.   
 Hjemmebehandling av sykdom 
ved bruk av hvile, frisk luft,vann og 
et sunt kosthold blir lovet som et 
fast innslag i de månedlige numrene. 
Det advares mot tobakk både som 
sigar og snus, fete matretter, mangel 
på grønnsaker, for lite mosjon og 
følelsesmessig ubalanse, som om det 
skulle være en moderne melding 
fra Helsedirektorat. Artikkelen om 
næringsmidler ligger særlig langt 
foran sin tid. Konklusjonen er ’up to 
date’: Mer grovt og grønt.
 

 Carl Schiøtz, Oslofrokostens far, 
var redaktør både for det norske 
Lægetidsskriftet (1929-38) og 
Sunnhetsbladet (1927-34).

 Prof. Olaf Moen fra Landbrukshøyskolen ga prak-
tiske råd om hva man bør dyrke, hvor og hvordan.
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Dr. Carl Shiøtz
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