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I min artikkel «Fotografer i Sandefjord frem til ca. 19101» fortalte jeg på s. 7 om at det 

i 1864 var en fotograf til stede ved Sandefjord Bad og fotograferte badegjester2 . 

En badegjest forteller om besøket 7. juli 1864: 

«I dag havde vi en grusom Varme; - en Photograph, der eiede et af en dansk i Christiania bosat 
Mechaniker Holck opfunden Patent obscura .... ... morede sig med at tage Plader af Hotellet og de 
damer og Herrer 30-40 der sadte paa Plainen paa Bænke med deres Kaffee paa Bordet. Pladerne 
skulle være /ykkedes og vi faar dem vel at see; dog maa de vel sees under forstørrelsesglas.» 

Det har tidligere ikke vært kjent hvem denne fotografen var. Men nå har Nasjonalbiblioteket digitalisert hele 
19 fotografier fra Sandefjord som er tatt av den kjente lærer, folkeminnesamler, amatørfotograf, prest og 

«Nordlandsbanens far»: Ole Tobias Olsen3 (1830-1924). 

I 1864 var Olsen lærer i Christiania og teologisk student. Fra rundt 1863/1864 fikk han ekstra inntekter ved 

å reise rundt på en trehjulssykkel og fotografere i Christiania og omegn. Han brukte et kamerasystem som 

kort tid tidligere var blitt patentert av Olaus Krøger Holck4 (1820-1876). Kamerasystemet gjorde at man 

brukte våtplater uten at man behøvde et mørkeromstelt. 

Olsens fotosamling ble på 1970-tallet gitt som gave av hans familie ti l Oslo Bymuseum og til Universitets

biblioteket i Oslo (senere Nasjonalbiblioteket). Olsens fotografier fra Sandefjord har vært så godt som ukjent 
så langt5. De 19 fotografiene utdyper kunnskapen om Sandefjord Bad, og er et verdifullt tilskudd til vår 

kunnskap om Sandefjords bygnings- og lokalhistorie. Samlingen består av 17 negativer og to positiver, 

hvorav det ene er datert 1864. Etter min vurdering ser alle fotografiene fra Sandefjord ut til å være tatt på 

samme tid, dvs. sommeren 1864. De digitaliserte fotografiene har meget høy oppløsning, og det er mulig å 

få frem mange detaljer. 12 av fotografiene er gruppebilder av badegjester, to fotografier er av det daværende 

badehotellet (senere «Folkets hus»), fire viser byen, Hjertnes og havnen sett fra vest, mens ett fotografi viser 

Sandar kirke og prestegård. I denne artikkelen skal vi vise bildene. Det anbefales å studere bildene i detalj 
ved å søke Nasjonalbibliotekets hjemmeside (www.nb.no). 

1 Kulturminner gruppe 10.2 Vår/Høst 2007 (utgitt av Sandar Historielag, Sandefjord). 
2 Det fremgår av et manuskript fra en dansk badegjest som lå ved Sandefjord Bad i 1864. Manuskriptet er i mitt eie. 
3 Se for eksempel Elstad, Hallgeir. (2009, 13. februar). Ole Tobias Olsen. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 10. august 2014 fra 

http://nbl.snl.no/Ole_ Tobias_Olsen. Om Olsen som fotograf, se Susanne Bonge, Eldre norske fotografer (Universitetsbiblioteket 

i Bergen 1980), s. 317-318. 

• Susanne Bonge, Eldre norske fotografer (Universitetsbiblioteket i Bergen 1980), s. 178. 
5 Ett fotografi er gjengitt på s. 63 i boken Kurbadet 1837-1987 (Sandefjord 1987), men uten opplysning om fotograf. 



Prestegården og 

Sandeherred kirke 

med det gamle 

tårnet dominerer 

dette bildet. 

I horisonten 

skimter vi profilen 

av vindmøllen på 

Mo/Foldvik. 

Utsnitt av fotografi sett mot vest. I forgrunnen ser vi Hjertnes-jordene og bebyggelsen langs Torggata mot det 

daværende torvet. Bebyggelsen til venstre starter i krysset Torggata/Skolegata. I Torggata ser vi først uthusbebyggelse 

og bolighuset til familien Paust i Torggata 12. Det neste hvite huset i Torggata er nummer 1. 

Her ser vi en gruppe badegjester ved svovelbrønnen utenfor Kurbadet. Paviljongen over brønnen ble bygget i 1862. 
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I 1857 kjopte Badet Peder Søebergs eiendom (det senere «Folkets hus»), og gjorde den om til badehotell og sosietets

lokale. På nordsiden (til venstre) ser vi litt av tilbygget fra 1864 - den såkalte festsalen. Tilbygget ble innviet ved en 

festmiddag på 50-årsdagen for Grunnloven, 17. mai 18646 . 

6 Knut Hougen, Sandefjords historie, bind li, (Oslo 1932), s. 124. 
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Bildet viser bade

hotellet sett fra 

havesiden. 

Fra trappen ble 

det tatt mange 

gruppebilder av 

badegjestene. 

Vi ser en rekke 

badegjester i alle 

aldre ved trappen 

til badehotellet. 

Fotografen ønsket 

å selge kopier av 

bildene til gjestene. 



Dikteren og 

professoren 

Welhaven som 

badegjest i 1864. 

Her står Welhaven 

helt til venstre i andre 

rekke. 

Her ser vi en noe 

mindre gruppe 

badegjester foto

grafert ved trappen 

til badehotellet. 

Badegjestene skilte 

seg ut fra byens 

befolkning. Hva 

skal vi si om gjeste

nes antrekk denne 

«grusomt varme» 

sommerdagen i juli 

1864? 

Den store dikteren Welhaven var en av badegjestene i 1864, og han gjorde seg 

bemerket for en tale for Danmark på den store avskjedsfesten for de danske offise

rene7. Olsens fotografier har så høy oppløselig het at det er nokså enkelt å finne 

Welhaven på to av gruppebildene. Dette er et utsnitt fra det foregående gruppebildet. 

På dette bildet 

dominerer barn 

og ungdom for

grunnen. 

7 Knut Hougen, Sandefjords historie, bind li, (Oslo 1932), s. 135. 
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Bildet er tidligere 

gjengitt på s. 63 i 

boken om 

Kurbadet fra 1987. 

Dette bildet skal 

også være fra 

badehotellet, men 

er fra et annet sted 

enn de andre 

gruppebildene. 

Legg merke til den 

danske offiseren i 

forgrunnen. 

Oversiktsfotografiet 

er tatt fra vest mot 

havnen med 

Hjertnes-jordene i 

forgrunnen. 

Kurbadet lå den 

gangen veldig nær 

sjoen. 



Dette er et meget sterkt forstørret utsnitt av det foregående oversiktsfotografiet. I forgrunnen ser vi litt av bryggen, 

mens vi i bakgrunnen ser skipsverftet på Kamfjord med et skip på beddingen. Verftet på Kamfjord var i 1864 eid av 

Even Andersen Haughem. Skonnerten «Pylades» ble bygd ferdig i 1864, og briggen «Eliezer» i 18658. 

Dette er et annet utsnitt av det foregående fotografiet. Kurbadet er den dominerende bygningen, men vi ser også litt av 

parken med vandrebanen og brønnpaviljongen. 

8 Haakon Hansen og Johan Knap, Seilskip i Sandar og Sandefjord (Sandefjord 1962), s. 92 og s. 191. 
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Fotografiet er tatt 

fra vest og viser litt 

av Hjertnes-jordene 

i forgrunnen og den 

trefattige Preståsen 

i bakgrunnen. Midt i 

bildet ser vi bade

hotellet, der sosie

tetslokalene var i 

1864. Helt til hoyre 

ser vi litt av den 

overbygde vandre

planen der gjestene 

kunne spasere tørr

skodd i regnvær. 



Oversiktsbildet er tatt fra vest mot byen og havnen. Hjertnes gård med jorder dominerer bildet. Etter Peder Søebergs 

dod i 1863 kom Hjertnes snart til salgs. Badet onsket å kjope gården for å sikre fremtidige utvidelsesmuligheter og for 

å hindre konkurrerende virksomhet. Badet kjøpte gården i 1866. Det ser ut til at noen badegjester bodde på gården 

sommeren 1864. 

I 1864 fikk 12 danske offiserer gratis kuropphold ved Sandefjord Bad9. Offiserene var rekonvalesenter etter Danmarks 

krig med Preussen og Østerrike om Slesvig i 1864. I Norge var det stor sympati med Danmark, og det ble gjort stor 

stas på de danske offiserene. Bildet viser offiserer utenfor Hjertnes. 

9 Knut Hougen, Sandefjords historie, bind li, (Oslo 1932), s. 135. 
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Gruppebilde fra Hjertnes gård 1864. Vi vet ikke om det er Her ser vi de samme personene som på forrige bilde 

badegjester. Kanskje er noen av personene av Søeberg- fra Hjertnes, men der er annerledes plassert. 

familien som fremdeles var eier av gården i 1864. 

Her er en tredje variant av personene på Hjertnes. Dette er fjerde og siste variant av denne persongruppen 

på Hjertnes. Mon tro om fotografen og de avfotograferte 

ble fornøyd med resultatet? 

Ansvarlig redaktor for Sandar Historielags Kulturminner: Haakon Berg Jensen 
Bruk av stoffet eller kopiering må forhåndsavtales med Sandar Historielag, Sandefjord. 


