Kurbadet i Sandefjord 180 år (1837 - 2017)

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Det er i år 180 år
siden den unge
nyutdannede legen
Heinrich Arnold
Thaulow grunnla
Sandefjord Svovlog Søbad, det som
i dag fremstår
som Kurbadet
i Sandefjord.

Brønn i Museumsgata
Etter at Havnesporet ble nedlagt og skinnene fjernet,
ble det anlagt en gate som nå heter Museumsgata. Etter
gravearbeider i gata ved Kurbadet på 1970-tallet, blir det
oppdaget en brønn. Bilder blir tatt etterhvert som man graver
funnet fram, og bildene er forsynt med nummer og sirlig
påskrift om hvor i prosessen man er. Hvor gammel denne
brønnen er, vet man ikke, men trolig er dette enten en gytjebrønn eller kanskje en brønn hvor man hentet svovelvann?
Kanskje noen vet mer om denne brønnen, opplysninger tas
imot av SLS. Svein Olav Løberg/Bilde: Sandefjord kommune

Svein Ingebretsen
redaksjonen@sb.no

H

einrich Arnold Thaulow var
født 1808 i Schleswig, en liten by i det sydligste amtet i
daværende Danmark-Norge,
hvor hans far, Johan Fredrik Thaulow,
var herredsfogd. Heinrich studerte først
på universitetet i Kiel, men flyttet til
Norge i 1830 og tok eksamen ved universitetet i Kristiania i september 1833.
Senere samme høst kommer han til
Sandefjord som stedets første lege.
Det var ikke mye til by han kom til.
Stedet fikk jo ikke bystatus før i 1845.
Men det var en etter forholdene idyllisk
liten landsby; en husklynge litt opp fra
havnen, et forsiktig gateløp i retning av
kirken, samt noe tilfeldig bebyggelse
under Oddefjell.
Og Thaulow observerte umiddelbart
at stedet var fredfullt, hadde et godt klima og vakre omgivelser. Pluss friskt, salt
sjøvann. Med andre ord; egnet for etablering av et kurbad.

Brennmaneter, tang og tare
Vel var Thaulow eksepsjonelt fremsynt
og energisk, men han trengte lokal støtte. Han fikk flere «formuende mænd»
med seg, bl.a. kjøpmann Christen L. Sørensen i Sandefjord og byfogd Olsen og
megler Falkenberg fra Larvik, og dessuten nevnes Ole Melsom, Jonas Andersen, tollbetjent Breda og Ludvig Høst.
Det refereres videre til en betydelig

1875: Kurhuset i sveitserstil fra 1875.
«dugnadsinnsats» fra byens befolkning
for bl.a. å fylle opp «tomten», som i utgangspunktet bare var en langgrunne
som ble oversvømmet ved høyvann.
Det var primært som sjøbad Thaulow
så for seg institusjonen. I dag har vi
Strømbadet, eiet av Motorbåtforeningen Ulabrand, som minne om dette.
Snart ble han oppmerksom på svovelvannet, som ble analysert og funnet
høyst aktuelt som kurmiddel.
Gytjen skulle også inngå i behandlingstilbudet, men man var i utgangspunktet ikke klar over at denne fantes i
Badets umiddelbare nærhet, i Kamfjordkilen. Senere føyde dr. Thaulow
brennmaneter, tang, tare og bjerkeris til
behandlingsmetodene, noe som førte til
at Sandefjord Svovl og Søbad etter hvert
ble betraktet som et velutstyrt og pålitelig bad med meget gode behandlingsresultater.

Helhetsbehandling
Et kurbad på denne tiden var like meget
et «spa» som en helseinstitusjon. Her «lå
man ved badet», ofte i seks uker, medbringende familie og kanskje tjenerskap. Sykdommene som ble behandlet
var: «Reumatisme og Gikt, Kroniske
Ledsykdomme, Skrofler, Hemmoroidal-

før og nå

alle foto: privat

lidelser, Lever-, Milt- og Hudsykdomme, Obstruction, Lamheder, Tertiær
Syphilis, Mercurialismus, Neuralgier,
Katarr i Larynx og i Blæren, Hypokonderi og Hysteri».
Ved siden av «den aktive Behandling»
med gytje osv., besto kuren av en mager
diett, dessuten rikelig med mosjon
for de som var i stand til det - og kulturelle opplevelser, som konserter og
teater. En helhetsbehandling, med
andre ord.

Modum Bad og Sandefjord Bad
Som kjent reiste dr. Thaulow fra byen allerede i 1839 for å begynne som verkslege på Blaafarveværket i Modum. Senere
ble han distriktslege på Modum, og i
1857 grunnla han Modum Bad. Fra 1839
til 1875 var det dr. Jørgen Tandberg Ebbesen som var overlege ved Sandefjord
Bad. Dr. Thaulow holdt hele tiden god
kontakt med Sandefjord og Badet, både
som lege og aksjonær.
Han hadde en leilighet på Hjertnes etter at Badet i 1866 hadde kjøpt Hjertnes
Hovedgård. Og da han i 1870-årene hadde skaffet seg en betydelig formue som
medeier av Ringerike Nikkelverk, benyttet han anledningen til å kjøpe ut de
andre eierne av Sandefjord Bad og bli

dragestil: Damer foran Kurbadet i dragestil fra 1899.

eneeier og driver av de to «søsterbadene» Modum Bad og Sandefjord Bad.
Sandefjord Bad fikk da også en etterlengtet modernisering i 1875, mens de
nåværende bygningene fikk sin form til
sesongen 1899, fem år etter at dr. Thaulow døde på Modum, 86 år gammel.
Jubileet har, som seg hør og bør, vært
feiret på Kurbadet 3.november 2017,
nokså nøyaktig 180 år etter starten 1837
og 30 år etter at Kurbadet ble restaurert
til Kulturbad. I dag vrimler det med foreninger, møtevirksomhet og festligheter, i det som var det virkelige «Kurbadet», hvor man behandlet pasientene.

Dampskipkaia
Bildet viser hjuldamperen Bjørn Farmand som ankommer Lahelle i 1867, ifølge Illustrert Tidende nr. 415, 8.
september 1867. Til Lahelle gikk det en relativt god vei fra
Sandefjord, og det ble ansett som raskere og mer praktisk å
gå innom Lahelle i stedet for å måtte seile inn og ut den lange
Sandefjordsfjorden. Mange badegjester som skulle til eller
fra Sandefjord Bad benyttet denne reiseveien. På beddingen
på «den nordre verven» ligger selfangeren «Sterkoder». Merk
også sjøbua på odden, som ble kjernen i Asborg og Martin
Ingebretsens «Sjøbris», Lahelle, nå eiet av Alfred Janson.

Kilder:
Knut Hougen: Sandefjords Historie,
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Tekst og bilde: Svein Ingebretsen og Kurbadets arkiv

Gytjebad: Gytjebad for menn, fra museet på Kurbadet.

Ollebakken i Lunden
Dr. Heinrich Arnold Thaulow med sin
kone Nicoline kjøpte i 1834 en plass som lå
under Lunden gård for 150 Spesiedaler, som
Thaulow hadde lånt av sin svigermor, enkefru Vibe. Plassen hvor familien Thaulow
bodde da de kom til Sandefjord, hadde ganske sentral beliggenhet og var en god plass
for en lege. Han måtte jo ha et sted å bo og et
uthus, med plass til sitt kjøretøy, som på
den tiden var hest og vogn. Det var dessuten et sted med landlig luft og fin utsikt over
byen. Som man kan se er det beiteområde
rundt husene, og selv om det på den tiden
ble sagt at dette var på «bondelandet», så

var det ikke lange veien til fots ned til tettbebyggelsen og Kurbadet. Her bodde det
unge paret til august 1839 da de flyttet til
Modum, hvor Thaulow var blitt ansatt som
verkslege. I årene 1834 til 1839 fikk ekteparet 4 barn, alle jenter. Ollebakken 1A er bygget 1916 på murene av et eldre hus. Dette eldre huset er det lille hvite huset som er gjengitt på før-bildet til venstre. Det er bekreftet
av senere beboere at dr. Thaulow bodde på
denne plassen her i sin tid i Sandefjord.
Tekst og bilder:

Svein Ingebretsen og Kurbadets arkiv
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