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Dr. J.T. Ebbesen var gjennom store deler av 1800-tallet en stor kulturpersonlighet  

i Sandefjord; kommunelege, lokalpolitiker, medlem av en rekke råd og utvalg,  

varamann til Stortinget, badelege ved Sandefjord Bad og sentral person i  

utviklingen av balneologien - bruken av bad som medisinsk behandlingsform. 

Jørgen Tandberg Ebbesen ble født på Nabbetorp ved Fredrikstad den 11. desember 1812. Han døde i 
Sandefjord 16. juli 1887, knapt syttifem år gammel. Hans foreldre var Hans Christian Ebbesen (1774-1858), 
opprinnelig fra Solør på Hedmarken, og mor Abigael Maria Bing fra Fredrikstad. 
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Hans Christian Ebbesen, som da var løytnant, 
kjøpte Nabbetorp teglverk 1796-97 for 1620 
riksdaler, etter at det et par år tidligere var pri-
vatisert etter nærmere 140 år i statlig eie. Fra 
et beskjedent nivå - med en produksjon av  
ca. 100.000 murstein årlig med 8 mann i 
arbeid, vokste teglverket utover på 1800-tallet 
til en bemanning på ca 30. 

Vi må følgelig anta at J.T. Ebbesen vokste opp i 
gode borgerlige kår, siden han fikk anledning til 
å studere. Hans bror ble forøvrig jurist, og over-
tok teglverket etter faren. 

Jørgen T. Ebbesen tok medisinsk embeds-
eksamen i 1839, samme år som han overtar 
legestillingen i Sandefjord etter dr. Heinrich 
Arnold Thaulow. J.T. Ebbesen giftet seg i juli 
1838 med Henriette Sophie Frisak, født i 1811 
på Island, og hun døde i Sandefjord 26/6 
1888. Henriette Sophies mor, Magdalene f. 
Borchgrevink, døde i Sandefjord i 1854. 
Antakelig bodde hun som enke hos datter og 
svigersønn, dr. Ebbesen. 

Dr. Ebbesen var ordfører i Sandefjord i 11 peri-
oder (á 1 år); første gang 1848, siste gang 
1876. Ordfører, viceordfører, formannskaps-

medlem; tilsammen 21 ganger på 28 år. Dessuten hadde han en rekke andre tillitsverv;  
sundhedskommisjonens formann, stadskonduktør, revisor, fattigtilsynsmann, ligningsmann, for-
likskommisær, medlem av bygningskommisjonen og reguleringskommisjonen. 

I mange år var ordførervervet upolitisk, men etter 1880 representerte ordførerne ett bestemt parti. 
Dr. Ebbesen var en av grunnleggerne av Sandefjord Høire og lokalpartiets første formann. 
Sandefjords Tidende skriver den 24/12-1883 at «igaar blev der dannet en Høireforening i 
Sandefjord». «Til Bestyrelse ble valgt: Dr. Ebbesen (formann), sakfører Andersen (nestformann), 
agent Linaae, kjøpmann Wetlesen og kjøpmann P.C. Pedersen». «Med et hurraraab som ledsaget 
«Leve Grundloven» og derpaa «Et leve Kongen og Fædrelandet» hævedes mødet».

I tillegg var han (i året 1879) varamann til Stortinget, en viktig posisjon da han spilte en nøkkelrolle 
for å få jernbanen lagt til Sandefjord (og ikke langt inne i landet). Iherdig lobbying var det som 
måtte til. Inklusive møter med den senere statsminister Johan Sverdrup. Den spennende beskriv-
elsen av hendelsene finner du i Hougens «Sandefjords Historie». 

Så til legegjerningen. Jørgen Tandberg Ebbesen var lege i Sandefjord fra 1839 til sin død i 1887. 
Han avløste dr. Heinrich Arnold Thaulow i 1839 som byens by- og fattiglege, og overtok som 
overlege ved Sandefjord Bad da dr. Thaulow flyttet til Modum høsten 1839. Som badelege ved 
Sandefjord Bad fra 1839 til 1875 bidro han betydelig til utviklingen av balneologien i Norge.

Sandefjords ordførere i perioden 1846-1875 

(fra Sandefjord fikk bystatus i 1845).  

Dr. J.T. Ebbesen i midten i øverste rekke. 
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De første årene i Sandefjord bodde ekteparet Ebbesen i Storgaten 6, som da var helt nytt og 
bygget av prost Peder Pavels. Pavels bodde da selv i sognepresteboligen. Da Pavels gikk av 
som sogneprest i 1846, måtte Ebbesen flytte, og han kjøpte da det som senere ble kalt 
Ebbesengården i Nygaten, dvs. den nåværende Rådhusgata. Mer om dette senere. 

Men det å være byens lege i begynnelsen av 1840-årene, riktignok i kombinasjon med stillingen 
som badelege ved det nystartede Sandefjord Bad, var ikke veldig godt betalt. Han søkte derfor i 
1845 også stillingen som korpslæge ved det Larvikske musketerkorps i den Kristiansandske 
infanteribrigade. Han ble først kompanikirurg og i 1848 korpslæge, en stilling han beholdt til 
1854. Det var muligens dette som satte han i stand til i 1846 å kjøpe den nybygde Hallgreengården, 
som ganske snart ble Doktorgården, eller Ebbesengården, på folkemunne. Gjennom fire årtier, 
fra 1846 til sin død i 1887, var Ebbesengården byens kulturelle og politiske sentrum.

Denne fotomontasjen fra 1871-72 forteller noe om den gjestfrihet som preget hjemmet - og kanskje noe 

om hvilke personer som var på besøk; politikere, badegjester, familie og andre. Doktoren selv i vinduet - 

sammen med en av døtrene? Bildets opprinnelse er ukjent.
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Også fru Ebbesen var aktiv i det sosiale og politiske liv. 
I 1860-årene arbeidet hun iherdig for å få innført obli-
gatorisk undervisning i håndarbeid for piker i almue-
skolen. Etter først å ha startet en privat håndarbeids-
skole, førte hennes arbeid til at kvinnelig håndarbeide 
ble innarbeidet i folkeskolens fagkrets i 1867. 

Da dr. Ebbesen i 1839 overtok driften av Sandefjord 
Bad, var dette et meget beskjedent anlegg. «Badehuset 
er forsynet med 8 dobbelte Badeværelser, indrættede 
til Styrte- og Dusch-Bad, …, og der er tillige indrættet 
et saakaldet Russebad, eller Dampbad med Damp 
Dusch.» Dette i henhold til Ebbesens bok fra 1855. 

Etter at dr. Thaulow hadde flyttet til Modum for å bli 
verkslege der, var det altså dr. Ebbesen som var bade-
legen ved Sandefjord Bad. Men Thaulow besøker 
Sandefjord de fleste somrene med pasienter – eller 
som badegjest. Sikkert også for å følge med i driften; 
han hadde jo den største aksjeposten. På tross av 
stadi g vekst, sliter badet med dårlig økonomi – og etter 
Thaulows mening - dårlig ledelse. 

I 1855 har vi en kraftig avispolemikk i hovedstadsavisene, hvor Thaulow beskylder Badets ledelse 
for manglende utvikling og vedlikehold av Badet. Samme år utgis to bøker om badet: Dr. Thaulows; 
på tysk og meget forseggjort, bl.a. med egne litografier – og den mer nøkterne, men informative, 
Sandefjords Bad, av dr. J. Ebbesen. Begge finnes digitalisert på Sandefjord Biblioteks side Tema 
Sandefjord. Torkel Fagerli har omtalt bøkene i Sandar Historielags Kulturminne våren 2006. 

Sandefjord Bad sett fra Huvik.
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Det kom ikke noe ut av ordkrigen i 1855; Thaulow hadde nok med å forberede oppstarten av 
Modum Bad i 1857. Og Sandefjord Bad gjorde jo fremskritt. I 1862 ble det bygget en paviljong 
over svovelvannsbrønnen, og Badets park fikk den såkalte vandreplanen, en 62 meter lang og syv 
meter bred overbygget platting, hvor badegjestene kunne gå tørrskodd i dårlig vær – eller under 
tak for å unngå den sterke solen…

Imidlertid manglet man en tidsmessig societetsbygning (med spisesal, salonger o.a.) for helt å 
kunne konkurrere internasjonalt. Så endelig, i 1857, kjøper badet Peder Søebergs gamle borger-
gård, og innreder den til badets Societetsbygning. Dette er bygningen som i vår tid ble kjent som 
Folkets Hus etter at Sandefjord Bad i 1902 fikk nye societetsbygninger på Hjertnes. 

Året 1864 blir spesielt. Dr. Ebbesen får tillatelse av Direksjonen ved badet til å søke om å ta i mot 
seks danske offiserer på friplass, til rekreasjon ved badet, etter den dansk-tyske krig, der Danmark 
måtte avstå bl.a. Schleswig. En omreisende fotograf, læreren og senere presten Ole Tobias Olsen, 
tar fantastiske bilder av badegjestene, inklusive de seks danske offiserer. Torkel Fagerli omtaler 
dette i Kulturminne våren 2015. Og dr. Ebbesen mottar Dannebrogsordenens Ridderkors for å ha 
sørget for de seks danske offiserers opphold ved Sandefjord Bad i 1864. 

I sine aktive år som badelege skrev dr. Ebbesen en rekke medisinske artikler, og utga tre bøker, i 
1855, 1862 og 1870, som alle finnes digitalisert på Sandefjord bibliotek (https://www.sandefjord.
folkebibl.no/sandefjord/tema/digitalsamling/Velkommen.html).

Vi er kommet til 1870-årene, og dr. Thaulow er blitt meget formuende, noe som hovedsakelig 
skyldes hans deltakelse i Ringerike Nikkelverk. Som hovedaksjonær i Sandefjord Bad iverksetter 
han et oppkjøpsraid, og ender som eneeier av Badet i 1873. Dr. Ebbesen finner det ikke mulig å 
fortsette, og dr. Thaulow innsetter sin svigersønn, dr. Carl Knutsen, som direktør og overlege ved 
Badet.

Det var på denne tiden at dr. Ebbesen, ifølge Ragnar Iversen, også ble «skipsreder», idet han i 
1872 ble medeier i skonnertbriggen «Unita», bygget på Rødverven. De andre deleierne var skips-
rederne P.A. Grøn og C.M. Grøn. 

Her er de seks danske offiserer som er omtalt i teksten.Dannebrogsordenens Ridderkors.
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Tilbake til Doktorgården/Ebbesengården. Tomten strekte seg fra dagens Museumsgata helt opp 
til Bjerggata. Etter dr. Ebbesens død bodde en av dr. Ebbesens døtre, som hele livet bare ble kalt 
frk. Ebbesen (Henriette Sophie Tandberg Ebbesen, 1853-1939) i Doktorgården. (Ref. Kulturminne 
høsten 2015 av Tor Nicolaysen.) Henriette Ebbesen var blant de første tre kvinnene som ble valgt 
inn i Sandefjord bystyre, i 1901. Hun satt 15 år i bystyret. Hun var med og stiftet KUF i Sandefjord, 
og ga tomt til eget hus for KUF i krysset Rådhusgata/Bjerggata. Dette sto ferdig 1909, arkitekt 
Haldor Bøvre. Frk. Ebbesens niese, Ragnhild Castberg, flyttet inn til sin tante i 1899, og drev der 
sin privatskole. Huset ble revet i 1964 for å gjøre plass for en bensinstasjon.

På familiegravstedet sør for Sandar kirke finner vi gravplatene til Jørgen Tandberg Ebbesen og 
frue Henriette Sophie. Det foreligger en omfattende beskrivelse i Sandefjords Tidende av 23. juli 
1887 fra hans begravelse: «Ved Dr. Ebbesens begravelse fra Sandefjords kirke holdt provst 
Lange en særdeles gribende tale og bragte en hilsen fra kjendte og venner, fra by og bygd baade 
her og i udlandene. Ligesaa en hilsen fra den fraværende søn og fra hans hustru som, hvis til-
stand desværre var saadan at hun manglede forstaaelse av det tab hun led ved sin kjære og 
pligtopfyldende ægtefælles bortgang. Efter salmen «Den store hvide flok» satte toget sig i  
bevæg else med Badets musikkorps og Sangforeningen med floromvunden fane i spidsen. Som 
Marshaller fungerede lægene Freng og Christensen. Den avdødes ordener bares av distriktslæge 
Leegaard fra Laurvig. I følget deltog 300 med bl.a. Kommunebestyrelsen in corpore, advokat 
Stang, Hoffstaldmester Sverdrup, professor Reis, Kjøbenhavn. Ved graven talte sogneprest 
Jespersen».

Ebbesengården malt (akvarell) 1939 av Hjalmar Anthony. Bildet tilhører Torkel Fagerli.
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På Sandar kirkes kirkegård finner vi gravplatene til dr. Jørgen Tandberg Ebbesen (1812-1887) og 

hans kone Henriette Sophie f. Frisak (1811-1888).

Det er å håpe at dette kulturminne vil bidra til å løfte fram personligheten Jørgen Tandberg 
Ebbesen og understreke hans betydning for Sandefjord gjennom store deler av 1800-tallet. Til 
slutt vil jeg slå et slag for å gi Ebbesen gaten sin tilbake. På sekstitallet forsvant Ebbesens gate 
da Dronningensgate skulle føres gjennom til Hjertnespromenaden, og den senere Søeberg-
utbyggingen eliminerte den lille gatestumpen som hadde båret Ebbesens navn. En så betyd-
ningsfull person burde selvsagt æres med sin egen gate!
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