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 Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! 

 

Bakgrunn for valg av oppgave. 

Da jeg først bestemte meg for å skrive om Vikersund Kurbad, hadde det 

lite med selve behandlingssenteret å gjøre. For meg er nemlig Badet, det er 

det det alltid har blitt kalt, noe mer enn bare det. Det er min families 

historie. Det var min egen oldefar, vestlendingen Hans Haavik, som 

grunnla stedet, og selv i dag er det bare hans etterkommere som eier aksjer 

der. Dessuten vokste pappaen min opp på Vikersund Bad og det er der han 

jobber i dag. Derfor var det først og fremst nysgjerrighet på mine egne 

slektninger som drev meg. Jeg ville finne ut hvem de var, hva de var 

opptatt av, deres forhold til hverandre osv. Og mest av alt ville jeg finne ut 

av deres forhold til Vikersund Bad; - hvordan de følte for det, og hva som 

fikk dem til å klamre seg så hardt fast til det? Så da jeg satte i gang, var det 

slike ting jeg så etter. Jeg ville forske på mine slektningers personligheter. 

Kanskje håpet jeg å finne svar på hvorfor visse ting er slik de er i dag. 

I hvert fall ble Vikersund Kurbad nærmest et skalkeskjul for det jeg 

egentlig hadde lyst å skrive om. Jeg ventet ikke å finne at selve stedet og 

dets historie kunne være interessant. 
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Helga Og Hans Haavik med 6 av de 7 barna. Fra venstre: Herman (lege og 

direktør ved V.B.) Randi (gift med Einar Paulson, senere direktør ved 

V.B.), Alida (gift med Paul Nilsen, bademester/sjefsfysioterapeut ved 

V.B.) Svein og Herborg. 

Kurbad- utspring i antikken. 

Før vi går noe nærmere inn på Vikersund Kurbads historie og utvikling, 

skal vi først se på opprinnelsen til selve kurbadene og deres 

behandlingsmetoder. Og da må vi mye lengre bakover i tid, nærmere 

bestemt 4000 år. Vi må til antikkens Hellas og de "minoiske" kulturer. På 

den tiden hadde grekerne nemlig en gud som het Asklepios. Han var sønn 

av guden Apollon og menneskekvinnen Koronis, og han ble faktisk født 

med verdens første, kjente keisersnitt (Apollon skar opp Koronis mage 

etter at han hadde fått henne drept pga. sjalusi). 

Men i tillegg til dette var Asklepios også legekunstens gud. Og til ære for 

ham, ble legekunsten dyrket i spesielle "templer" kalt asklepieion. Et slikt 

asklepieion ble gjerne bygget i nærheten av varme, mineralholdige kilder 

og prestene der ble i praksis sett på som badeleger. Ja, faktisk ble alle 

antikkens kjente leger, bl.a. Hippokrates, sett på som direkte etterkommere 

etter Asklepios, og mange av dem var opptatt av vannkurer. På et 

asklepieion ble massasje, bad og sunnhetssøvn sett på som svært viktig, og 

akkurat som et kurbad har fysioteraputer og assistenter, hadde et 

asklepieion massører og badetjenere. 

I dag regner man med at disse templene også var et direkte forbilde for de 

senere så berømte romerske badene. De spredte seg utover hele 

Romerriket, og var veldig spesielle for den tiden. Men etter romerrikets 

fall, gikk det lang tid før det skjedde noe mer spennende i kurbadenes 

historie. Flere hundre år, faktisk. 



Men rundt 1700 e.Kr. forandret dette seg. Da kom nemlig 

kurbadstradisjonene hit til Nord-Europa. Samtidig som kronprinsen i 

England (senere kong Georg IV) fikk opprettet et sjøbad til seg selv ved 

Brighton, ble det første innenlandske kurbad grunnlagt i Tyskland av en 

mann ved navn Johann S. Hahn.Særlig i Tyskland blir dette utviklet 

videre, og tidlig på 1800-tallet systematiseres de Tyske Badekurmetoder 

av Sebastian Kneipp og Vincenz Preissnitz. 

Noe senere samme århundre kommer også badene til Norden. Først ute er 

Danmark (Klampenborg) og Sverige (Ramlösa og Medevi), men i 1835 er 

det Norges tur. Da får vi i hvert fall et badekursted, grunnlagt på Moss. 

Vårt første kurbad får vi riktignok ikke før 1837, da legen Heinrich 

Thaulow startet Sandefjord Bad i Sandefjord. Thaulow tålte ikke klimaet 

der, og flyttet senere til Modum der han var lege på Blåfargeverket i 

mange år. I 1857 grunnla han St. Olavs Bad (senere Modum Bads 

Nervesanatorium). Og hvis vi derfra beveger oss ca. 60 år fremover i tida, 

nærmere bestemt til 1918, kommer vi til det året da Modums andre 

Kurbad, Modum Helseheim, ble grunnlagt. 

 
Modum Helseheim 1923 

14. Juni 1918. Et nytt kurbad startes. Ca. 200 m fra Tyrifjordens vestre 

bredd, på tidligere Vestre Viker gård, ble en konstituerende 

generalforsamling holdt. Den var "for stiftelse av et aktieselskab, paatenkt 

dannet til indkjøp, anleg og drift av en helseheim i Modum." Det nye styret 

fikk fullmakt til å foreta "de nødvendige skritt til bygging av bad og 

kurhotell." Modum Helseheim var igang! 

Men ting skjedde før denne dagen også. 

Grunnleggerens historie. 

En eller annen gang i 1907, sto en ung mann i Oslo. Han hadde en nettopp 

ferdig avlagt embetseksamen i medisin, og hans navn var nå dr. Hans 

Haavik. 

Dr. Haavik (f. 10 februar 1875) kom opprinnelig fra Fusa i Hordaland, og 

han hadde tidligere vært lærer. Men en dag gikk han plutselig lei og han 

reiste vekk fra lærerstillingen på Sørlandet. Nå ville han bli lege i stedet, 



og det klarte han på svært kort tid. 

Sin første legepraksis fikk Dr. Haavik i Finnmark. Og om han kanskje ikke 

hadde vært verdens mest tålmodige lærer, ble han i hvert fall en flittig 

lege. Han gikk veldig opp i arbeidet sitt. Men dette gjorde også at han ofte 

følte seg nokså hjelpeløs når det gjaldt det medisinske tilbudet. Til 

revmatikere var det ofte bare Jod og Nafta som ble delt ut på fredager for å 

holde pasientene i en slags smertefri "rus" over helgen. På mandagen 

skulle de jo ut i arbeid igjen! 

Etter tre år i Finnmark, dro Hans Haavik tilbake til Vestlandet, og der ble 

han, i tillegg til vanlig praksis, tilsynslege på kurbadet Furuly Helseheim. 

Det var grunnlagt av en mann som het Olaf Olvik. Han var også 

vestlending og hadde opprinnelig vært fotograf. Under et opphold i 

Tyskland kom han i kontakt med naturleger og deres forsøk på å kurere 

gikt og reumatisme med varme pakninger, dampbad og lysbad. Etter det 

vendte han hjem som naturlege selv, og grunnla sitt eget kurbad på Lervik 

i Stord. Hans Haavik ble også veldig opptatt av disse 

behandlingsmetodene. Kanskje var det fordi han endelig fikk se noe som 

faktisk virket. I hvert fall gikk det ikke lang tid før han begynte å se for seg 

et lignende kurbad her på Østlandet. Han mente at vårt tørre klima måtte 

være det perfekte sted for en slik institusjon. 

Og rundt 1915 slo han til. Da flyttet nemlig dr. Haavik, sammen med sin 

kone Helga, hit til Modum hvor han tok en dårlig betalt stilling som 

kommunelege på Sysle. Her begynte han å reise rundt for å se etter en 

passende eiendom til en helseheim. I bygda ble dr. Haavik raskt det store 

samtaleemnet. En mann som legger giktpasienter i Syslebekken, etter først 

å ha gitt dem kokende varme omslag kan da ikke være riktig klok? Men 

giktpasientene stolte blindt på ham, og etter hvert ble han godtatt av resten 

av moingene også. Da oldemoren min på morsiden, Gjørdis Fegri, fikk vite 

hvem jeg skulle skrive særoppgave om, måtte hun fortelle om den gangen 

da dr. Haavik, eller "vassplasken" som han også ble kalt, reddet tanten 

hennes. Da hun ble syk, brukte han nemlig sine egne kurmetoder, i stedet 

for å sende henne til en risikabel operasjon. I åtte dager gikk han hele 

veien til Gjermundrud, "og det var langt på den tiden det skjønner du!" 

Hans Haavik ble i hvert fall likt av min oldemor. 

Det var i grunnen bare hypokondere som virkelig hadde noe i mot dr. 

Haavik. Behandlingen deres besto nemlig av en iskald bøtte vann slengt 

midt i ansiktet.  

I grunnen skjønner jeg ikke helt hvorfor de ble sure. Behandlingen virket 

jo - de kom aldri igjen... 

I Oktober 1917 hadde Hans Haavik bestemt seg. Da kjøpte han Vestre 

Viker gård, en eiendom på 80 mål ca 200 m fra Tyrifjordens vestre bredd, 

nord for Vikersund sentrum. Kjøpesummen var 38.000 kr. Problemet var 

at det var få bygninger. Det eneste som fantes var et (bolig)hus, en låve og 

et stabbur. Ingen av dem passet noe særlig som internat for pasienter med 

reumatisme og gikt. Derfor ble det 16. november undertegnet en 

kjøpekontrakt for kjøp av det "store" Grand Hotell i Vikersund. 



Kjøpesummen var på 76.000 kr.Dette var i grunnen kanskje litt risikabelt, 

siden helseheimen ennå ikke var stiftet, og det ikke var skaffet noen 

kapital. 

Men da det i januar 1918 ble lagt ut aksjeinnbydelse, viste interessen seg 

faktisk å være ganske stor. Massevis av Haaviks venner og pasienter 

(minus eventuelle hypokondere) var ivrige til å støtte prosjektet. På kort tid 

ble det solgt 300 aksjer à 500 kr, og de fikk en kapital på 150.000. Det 

første styret besto av Olaf Olvik, lederen av Furuly Helseheim, 

overrettssakfører P. Bowitz Halvorsen, disponent J. E. Skaseth og lege 

Hans Haavik, og selskapet Modum Helseheim ble, som kjent, stiftet senere 

den sommeren. Dr. Haaviks drøm så ut til å gå i oppfyllelse. 

 
Vikersund Kurbad sett fra syd i 1922. Fra venstre: " Spisesalebygget" og 

Stabburet, Hovedbygningen som brant ned i 1923 og "Doktorgården", det 

opprinnelige framhuset på Vestre Vike gård. 

  

Behandlingsfilosofien 

"Vann, lys og luft + et godt kosthold ordner det meste" sa Dr. Haavik 

Behandlingen skulle øke kroppens metabolisme (stoffveksel).  

Dette var selve grunntanken, eller hovednøkkelen, til de tyske 

badekurmetodene.  

Lysstråler, vannbad og frisk luft påvirker kroppens kjemiske reaksjoner og 

får sirkulasjonen i gang. Heten fra varme pakninger og bad påvirker 

kroppen til å starte sin egen renselse, myke opp stive muskler og får 

svetten igang. Frisk luft og lys motiverer kroppen til å skape sin egen 

sunnhet. Det meste skulle kunne behandles på den måten, og de som 

virkelig gikk inn for metodene, tok litt avstand fra de nye og "syntetiske" 

medisinene. Som strofen under viser, kunne det bli sett på lik linje som 

alkohol og andre giftstoffer, hvis ikke verre! 

. 



"Nikotin, sa'n 

øl og vin sa'n 

like giftig er som medisin sa'n." 
(utdrag fra VKB`s Kurvise, se siste side ) 

"Tøff start" 

Det er mange ting som kan gå galt når et nytt selskap startes, og Modum 

Helseheim fikk oppleve en god del av dem. De første vanskelighetene 

startet faktisk allerede høsten 1918. Da det skulle settes i gang med 

byggingen av en treetasjes hovedbygning med gjesterom og badeanlegg 

viste det seg plutselig at det manglet ca. 170.000 kr. Men ingen ville gi 

seg. 149.000 kr ble dekket med et pantelån og resten skulle skaffes ved 

hjelp av nye aksjer. En av de som var mest ivrig med dette, var en 

barnebok- og kabaretsangskriver som het Ada Sofie Hansen. Hun reiste 

rundt med et foredrag som het "Utsyn", og samtidig sørget hun for å tegne 

aksjer. Det er trolig også hun som har skrevet sangen "Kurvise til 

Vikersund Bad," under kjelenavnet Nicolette.En annen som sørget for å få 

tegnet aksjer var Hans Haavik. Han reiste iherdig rundt på Østlandet og i 

vestfoldsbyene for å reklamere. 

Da byggearbeidene endelig kom i gang, hadde kurvirksomheten på Grand, 

forlengst startet. Særlig på sommeren og høsten var det "mange" pasienter 

der, og i gjennomsnitt var det 25 pr. måned. Men i Oktober snudde det. Da 

kom spanskesyken til Norge, og folk fikk andre ting å tenke på enn sine 

"verkbrudne" ledd. Antallet pasienter på Helseheimen sank gradvis, og i 

første halvdel av desember var det bare fem stykker igjen. Men byggingen 

på Vestre Viker fortsatte. Høsten 1918, og videre utover i 1919, ble det i 

tillegg til hovedbygningen i tre, bygd et murhus som skulle inneholde 

kjøkken, spisesal og gjesterom. Det ble kjøpt inn en komfyr beregnet til 

matlaging for 150 personer, og samtidig dukket de første annonsene om 

Modum Helseheim opp i norske aviser. Belegget på Grand begynte også å 

stige igjen. 

5. mai 1919 ble det bestemt at det skulle ansettes en agronom (Martin 

Berge) på Vestre Viker, slik at gården ble selvholden med grønnsaker. Og 

den sommeren var det så mange pasienter på Grand, at man faktisk kunne 

merke et behov for mer hjelp. Men så kom det selvfølgelig noen 

vanskeligheter igjen. Styreformann P. Bowitz Halvorsen, og daglig leder 

Hans Haavik var ikke akkurat verdens beste venner, og de kranglet stadig 

om små bagateller. Bl. a. påsto Halvorsen at Haavik ikke tok ordentlig 

vare på gården, imens Haavik påsto at Halvorsen gjorde ting mye dyrere 

enn de trengte å være ved å blande seg inn hele tida. Resultatet ble at Hans 

Haavik sa opp jobben sin 26. juni 1919, med virkning fra 1. mars 1920, og 

at Halvorsen sa han aktet å legge ned sitt verv som styreformann. Her var 

det visst ikke plass til to! 

På den følgende ekstraordinære generalforsamlingen 11. oktober, ble det i 

hvert fall slik at P. Bowitz Halvorsen gikk av som styreformann, mens 



Hans Haavik trakk tilbake sin oppsigelse. Olaf Olvik, lederen av Furuly 

Helseheim, ble valgt til ny styreformann. 

Vinteren 1920. Nå begynte det å merkes at man hadde brukt mye penger. 

A/s Modum Helseheim hadde dårligere råd enn noensinne. Ledelsen hadde 

visstnok mest lyst til å stenge hele virksomheten på Vestre Viker, og bare 

holde oppe på Grand, men det ble allikevel tatt opp et lån på 10.000 kr, og 

slik ble de verste krisene unngått. Men nå var det få som holdt motet oppe, 

og det var kanskje ikke så rart at Hans Haaviks optimistiske forslag om å 

bygge enda en stor kurbygning, ble stemt ned. De hadde jo tross alt en 

løsgjeld på 116.000 kr. 

I 1921 ba styret alle kreditorene om å ta imot aksjer isteden for penger, 

men det var svært få som var villige til det. Da begynte også aksjonærene å 

trekke seg. En etter en solgte de aksjene sine og forsvant. 

Men Hans Haavik nektet å gi seg. Han hadde på den tiden ca 40.000 kr i 

uhevet lønn, og etter hvert som de andre solgte, begynte han å kjøpe opp. 

Sakte men sikkert begynte Modum Helseheim å bli et enmannsverk. 

 

Alida sammen med Martin Berge (mangeårig gårdsbestyrer ved VB) 

Vikersund Badesanatorium. 

Da denne navneforandringen ble vedtatt på generalforsamlingen 9. april 

1923, kom det virkelig fram at det ikke var med så mange aksjonærer 

lenger. Først ble forslaget nemlig stemt ned med 107 mot 76 stemmer, men 

da generalforsamlingen enstemmig vedtok at de skulle stemme en gang til 

og at alle skulle få en stemme uansett hvor mange aksjer de hadde, ble 

resultatet noe annet. Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2. I denne nye 



perioden blir det bygget en ny bygning - "Nybygget". Nybygget er også av 

mur, og det ligger noen meter unna Hovedgården. 

 
Personalet 1932 

Helga og Hans i midten foran. Alida står i kortermet genser til venstre bak 

Helga. 

Herman og Olaf står bak hverandre til høyre øverst i trappa, mens Svein 

står i midten bakerst. Ingeborg Nå sitter ved siden av Helga. Ellers kjennes 

Bademester Paul Nilsen og Sykegymnast Leif Anderen igjen øverst til 

høyre. 

  

"De dovnes gymnastikk." 

Behandlingen på Vikersund Badesanatorium fulgte hver dag et bestemt 

mønster, der pasientene nesten kunne minne om varer på et rullebånd. For 

hvert stoppested ble en del av behandlingen ordnet. Og det er ikke for 

ingen ting at det ble kalt "de dovnes gymnastikk." Først ble pasientene 

hjulpet ned alle trappene fra rommet sitt til badeavdelingen. Deretter lå de 

og dampet under pakninger. Etter dette ble man lagt i varme bad, og til sist 

fikk man en hel halvtimes massasje.  

En erfaren fysioterapeut i dag sier at den behandlingsmetoden er "helt 

vill", mens en som jobbet der den gangen sier "jeg skjønner ikke hvordan 

de overlevde." Når som helst kunne en pasient sitte i et hjørne og pese etter 

luft, og det hendte ofte at en av dem svimte av underveis. Men deilig må 

det ha vært allikevel da!  

Her kommer litt om hvert av skrittene i behandlingen. 



Frakting av pasienter: 

Det fantes som sagt ikke heis på den tida, og alle pasienter som hadde litt 

vondt for å gå, måtte bæres rundt omkring. Dette brakte midlertidig med 

seg litt problemer hver gang de skulle inn i dameavdelingen. Det var 

nemlig bademesteren, og et par av de andre kraftige kara som tok seg av 

dette, og det hadde en uheldig virkning på de halvnakne damene som 

allerede var der.  

Hver gang noen ropte ut, med høy og klar stemme, "Menna kommer!", ble 

det vill panikk blant dem. De hylte og skrek. Og alle gjemte seg på 

merkeligste steder i en slik fart som i grunnen var ganske utrolig når du 

tenker på den tilstanden de var i. Men som en nokså furten dame en gang 

uttrykte det: "Æsj, de så jo ikke opp en gang!" 

Varme pakninger: 

Her lå pasientene, halvveis avkledd, på benker, mens en assistent eller en 

fysioterapeut, la pakninger på dem. Pakningene ble sydd av de ansatte, de 

var firkanta og lagd av strie. De ble dampvarmet i store vannkjeler og 

surret inn i et håndkle for å dempe bitte litt av varmen før de ble lagt på 

pasienten. Selv om meningen med pakninger egentlig er lokalbehandling 

av enkelte områder, kunne pasienter ha opptil åtte gloheite pakninger på 

seg på en gang, og da er det kanskje ikke så rart at noen av dem svimte av 

innimellom. I grunnen burde de vel forlengst ha smeltet inn til små 

geleklumper. 

Badene: 

Det var fire slags bad som pasientene på Vikersund Badesanatorium kunne 

få: Kullsyrebad, saltbad, hylikobad og furunålsbad. 

Kullsyrebadet var det kjøligste badet, og det skulle virke beroligende på 

nerver. Før pasientene gikk opp i badet, hadde man salt og natron i det, og 

mens pasienten lå der, helte man saltsyre oppi. Det bruste som en frådende 

sjø, og for den badende var det visst nok veldig behagelig. Men for de som 

gjorde istand badet var det verre. Fikk de så mye som en dråpe av saltsyre 

på huden, ville det etse seg inn som et brannsår. 

Saltbadet hadde samme slags virkning som kullsyrebadet. Her ble 

pasienten enten lagt i et bad som allerede hadde salt i, eller så ble hun/han 

skrubbet inn fra topp til tå med grovt havsalt før de steg ned i karet. 

Hylikobadet var et mer medisinsk bad. Det holdt ca 37 grader, og når en 

pasient lå der i ca. 20 min, økte det blodsirkulasjonen bl. a i huden. 

Furunålsbadet var også medisinsk og det ble, akkurat som massasjekremen 

fysioterapeutene brukte, fremstilt av en kjemiker som het Bødger Næss. 

Han hadde nemlig et laboratorium på Badet, der han lagde kremer og 

neglelakk og masse rart. 

Furunålsbadet ble brukt omtrent på samme måte som hylikobadet, og i 

tillegg til sin vanlige virkning, lukter det utrolig godt! Pasienter som hadde 

vært på badet en stund, og som nå skulle hjem, pleide ofte å kjøpe med seg 



en flaske eller to, og når de kom tilbake neste gang sa de at de følte seg 

bedre allerede når de kjente lukta av furunål i gangen. 

Massasjen: 

En halvtimes massasje sto det, og en halvtimes massasje skulle det være 

også! Dersom en stakkars fysioterapeut, eller sykegymnast som det het da, 

prøvde å avslutte en smule før, kunne hun risikere å høre dette: "Unnskyld 

meg, men jeg har faktisk to minutter igjen." Ikke snakk om å få gjøre klar 

til neste pasient.  

Men alle var jo ikke slik heller da. Og dessuten er det viktig å tenke på at 

de jo var ganske syke og svake. Kanskje trengte de å bli dullet litt med? 

Og noen av gjestene var faktisk morsomme også. En gang var det en dame 

som ble fornærmet da hun ikke veide mindre etter massasjen! (og det er 

som kjent bare massøren som blir slank av massasjen) Men at dette likevel 

var yndlingsbehandlingen til pasientene var likevel lett å se. De av dem 

som hadde penger pleide av og til å kjøpe full kroppsmassasje. Da 

masserte man til og med hver eneste finger, og hver eneste tå. En annen 

dame ville en gang ha bademester Paul Nilsen (min bestefar) til å massere 

den nederste delen av kroppen sin, og en kvinnelig sykegymnast til å 

massere den øverste. En mann kunne jo ikke se brystene hennes, men…. 

underlivet - det gikk visst an! 

I tillegg til dette var det også mange andre tilbud: En lyskasse med speil og 

kulltrådpærer, en dampkasse med varme rør i gulvet, og sist men ikke 

minst, svømmebassenget. Det var perfekt til å myke opp stive muskler. 

Dessuten hadde de noe merkelig kalt kullbuelys. Det var to kullstaver som 

ved hjelp av en elektrisk gnist mellom seg, avga et underlig blått lys. Dette 

skulle pasienten sitte og se på, og mange mener det var forløperen til 

solariumene, eller "høyfjellssolen", som vi har idag. 

I grunnen er det rart at denne kabalen gikk i orden. At alle pasientene kom 

seg gjennom karusellen hver dag. Det kan være vanskelig å skjønne 

hvordan det gikk til. Men for en som jobbet på Vikersund Badesanatorium 

på den tiden, er ikke dette noe mysterium. Nesten alt var nemlig takket 

være en eneste person - søster Ingebjørg. Ingebjørg Naa, som hun egentlig 

het, hadde jobbet på Badet nesten helt siden starten, og der betydde navnet 

hennes nærmest stødighet og solidaritet. Hun var oversøster på 

dameavdelingen, men mange mener nok at Badet ikke kunne ha vært til i 

det hele tatt hvis det ikke var for henne. I årevis tok hun seg av lidende 

pasienter, og da hun i 1956 fikk kongens fortjenestemedalje i gull, kom det 

hundrevis av gratulasjonskort fra hele landet. Hun tok seg faktisk nesten 

ikke en eneste ferie før hun fylte 65 år, (og jeg er ikke helt sikker på om 

hun gjorde det etterpå heller). 



 

Fysikalsk avdeling ca 1934 (Ingeborg Nå foran i midten og farfar Paul 

Nilsen til høyre) 

Brannen. 

20. April 1923. Sagflis på loftet i hovedbygningen på Vestre Viker blir 

antent av gnister, og hele bygningen, brenner ned. Alle menneskene 

kommer seg heldigvis ut, siden ulykken skjer på dagen. Men skaden var 

allikevel stor. Nesten alt av utstyr og 

møbler forsvant. Men det verste var 

kanskje den virkningen som det fikk på 

styret og aksjonærene. Stemningen 

hadde jo ikke vært så alt for høy på 

forhånd, med tanke på de tidligere 

vanskelighetene, og brannen gjorde det 

ikke bedre. Det kom riktignok i stand en 

slags erstatningsbadeavdeling på 

doktorgården på Vestre Viker, men der 

var alt så primitivt at man måtte varme 

opp vann og bære det fram og tilbake i bøtter. 

     Hovedbygget 1923 

Bygningen var faktisk forsikret for 200.000 kroner, men på en 

ekstraordinær generalforsamling 30. juni 1923, ble det besluttet at 

gjenoppbyggingen av hovedbygningen skulle utsettes inntil videre. Det så 

ut til å kunne være slutten på Vikersund Badesanatorium. 

Hans tar over. 

Men det var en person som reagerte på "utsettelsen" av byggingen. Hans 

Haavik hadde allerede kjøpt opp mange aksjer, og han nærmet seg 

majoriteten, men nå gjorde han også andre ting. Utover sommeren og 

høsten 1923 bygde han nærmest egenhendig opp en underetasje til 

badeavdeling. Den ble en forlengelse av spisesalen, og denne gangen ble 

alt bygget i mur. Etter at dette var ferdig bygde doktoren en gjestevilla kalt 



Solheim oppe i Tørroppen. Den kostet til sammen bare 10.000 kr, og for 

hver gang badet hadde et lite overskudd ble det oppført et rom til. Og i 

1926 sto den nye hovedbygningen ferdig. Den hadde aldri kunnet vært 

oppført hvis det ikke var for Hans Haaviks ideer, og andre menneskers 

tillit til ham. Huset var bygd oppå badeavdelingen, og den inneholdt også 

en flott, og etter datiden moderne, svømmehall. Den ble stedets største 

attraksjon. Etter denne dagen så det ut som om flaksen, hvis man kan kalle 

det flaks når man tenker på alt det harde arbeidet som lå bak, hadde snudd. 

Krigen. 

Den 9. april 1940 ble Norge okkupert av tyskerne. Det fikk egentlig 

allerede i begynnelsen en betydning for Vikersund Bad: Det begynte å 

komme såkalte "slankedamer" dit, og en sykegymnast som var uheldig og 

dusjet den ene av dem i for varmt vann, fikk bare kommentaren "Synd du 

ikke skålda a helt!" Men det var mye verre ting enn dette som var i vente. 

Tyske Ss-tropper så tidlig ut Badet som et hovedkvarter, og man 

forberedte seg på dette. For bl. a. å rekke og kjøre vekk alle møblene før 

tyskerne kom, ble det gang på gang snakket om smittsomme pasienter som 

hadde en rekke med farlige sykdommer. Det sies også at da tyskerne kom 

til Badet for første gang, jaget Hans Haavik dem vekk med rive. 

Men i 1943 var det slutt. Da inntok soldatene badet, og alle de ansatte ble 

spredd. De hadde visstnok fått valget om de heller ville være igjen og 

jobbe for tyskerne, men ingen ble. Og tyskerne måtte ha med sengekøyer 

selv! Som sagt ble Vikersund Badesanatorium hovedkvarteret til tyskerne i 

dette distriktet, og ble nærmest bygd om til en festning. Det var digre 

piggtrådgjerder rundt hele området, og nederst ved veien var det en port 

som hele tiden var bevoktet. 

Alt dette var sikkert fint for tyskerne det, men for Haavikfamilien var det 

ikke særlig hyggelig. De hadde nemlig fått lov til å fortsette å bo på der. 

Kanskje tyskerne syntes det var kjekt å ha noen med medisinske 

kunnskaper rundt seg?  

Da det ble skutt og drept en person på Vikerjordet var det dr. Herman 

Haavik, den ene av dr. Hans Haaviks sønner, som ble kalt ut for å ta seg av 

ham. Og hver gang familien skulle ut, måtte de gå forbi tyske soldater. 

I den siste tiden av krigen, da tyskerne stresset som verst, orket ikke 

Haavikingene mer,- de flyttet. Noen flyttet til kjente i Sand, og noen til 

kjente på gårder lenger opp i bygda. 

Og da krigen endelig var slutt, og tyskerne hadde gitt seg, gikk 

Heimevernet inn på Vikersund Badesanatorium. De fant ut at hvis det var 

russerne, og ikke dem selv, som hadde kommet dit, ville tyskerne ha 

sprengt i stykker hele badet. Sprengstoffet var allerede plassert! Ganske 

skremmende å tenke på. Alt var jo bare tilfeldigheter den gangen. 

Da Haavikingene skulle flytte inn på badet igjen, tror jeg de må ha følt at 

de sto ovenfor en tung oppgave. Alt utstyret var flyttet vekk, og de ansatte 



var spredd overalt. Men den første dagen da Badet offisielt ble åpnet igjen, 

skjedde det noe rart. Uten noen som helst beskjed eller avtale, dukket alle 

de ansatte opp igjen. En etter en kom de, og alle visste at det var der de 

hørte til. Det var da helt naturlig? Det var visst en ganske spesiell stemning 

den dagen. Det dukket til og med opp en pasient eller to, til tross for at 

ingenting av utstyret var hentet! 

Men den gamle legen Hans Haavik og hans kone Helga, fikk ikke oppleve 

noe av dette. De døde med syv måneders mellomrom før tyskerne i det 

hele tatt tok over Badet. Helga døde høsten 1941, og Hans forsommeren 

1942.Men selv på slutten viste dr. Haavik hva som virkelig hadde vært 

viktig for ham. De siste ordene hans til sine to sønner Herman og Olaf som 

overtok driften på Badet var: 

"Bygg videre gutter!" 

Vikersund Bad. 

I slutten 1940- årene bestemte man seg enda en gang for å endre navn. 

Grunnen var at Vikersund Badesanatorium var et litt tungt og langt navn, 

og dessuten kunne ordet "sanatorium" virke skremmende på enkelte. I den 

perioden som kommer etter dette, begynner Badet virkelig å modernisere 

seg, og det bygges bl. a. heis. 

 
   Flyfoto fra 1974   
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Familieselskapet 

Etter Hans og Helga Haaviks død, ble aksjene overtatt av de fem 

gjenlevende barna deres: Olaf, Herman, Svein, Randi og Alida (den siste 

var min bestemor), og nå var det de som fikk bestemme. 

Senere er det også blitt laget en regel som sier at det bare er direkte 

etterkommere fra Hans og Helga som kan arve etter dem igjen, så nå er det 

et skikkelig familiedynasti.  

Men Haavikingene tok ikke bare over som aksjeeiere. Mange av dem 

begynte også å arbeide på Badet. 

"Ikke ta fra oss badet" 

I oktober 1991 kom Helsedirektoratet med en ny utredning. Alle kurbad og 

rekreasjonshjem skulle gjennomgås, og deles inn på nytt, og fra nå av 

skulle de hete opptreningsinstitusjon gruppe 1, og opptreningsinstitusjon 

gruppe 2. Liten vits, spør du meg! 

Vikersund Bad måtte, som alle andre kurbad her i Norge, søke om å få 

komme i  

gruppe 1. 

"Vi sendte søknaden, og trodde alt var i orden," sa administrerende 

direktør Grete Sand da jeg intervjuet henne. Hva var vel galt med 

Vikersund Bad? 

Men 3. januar kom katastrofemeldingen til Badet. Det var et endelig 

avslag på at Vikersund Bad fikk være en opptreningsinstitusjon gruppe 1! 

"Men hva er så galt med det?," spør du kanskje. "Hvorfor kunne de ikke 

fortsette som gruppe 2?" Svaret er i grunnen enkelt. Hele poenget med 

Vikersund Bad ville vært borte! Eller som Grete Sand sa i et intervju i 

Fremtiden 15.januar 1992: "Det nytter ikke for oss å drive på den måten. 

All vår faglige og medisinske ekspertise vil da bli overflødig." Forskjellen 

mellom gruppe 1 og gruppe to ble nemlig ganske stor, noe du tydelig kan 

se på dette utdraget fra en medisinsk artikkel: 



"Forskriftene krever at gruppe 1 - institusjonene skal ha lege som er 

spesialist i reumatologi eller fysikalsk medisin, eller har tilsvarende 

relevante medisinske kvalifikasjoner. De skal også ha fysikalsk avdeling, 

ergoterapiavdeling, sykepleiere, varmtvannsbasseng og forøvrig være 

utstyrt og bemannet for å kunne gi større mengde individuell og mer 

spesialisert behandling og opptrening enn gruppe 2 - institusjonene. Disse 

behøver ikke ha lege som er spesialist, ergoterapeut eller basseng, men de 

skal ha fysioterapeuter og sykepleiere."  

(Skrevet av Kjell Haavik Nilsen i Tidsskrift for Den norske lægeforening 

nr.26/1996). 

Og Vikersund Bad hadde alt det faglige i orden. Det helsedirektoratet 

hengte seg opp i, var at bygningene ikke var innrettet som om alle de 105 

pasientene satt i rullestol. Badet hadde aldri mer enn fem eller seks slike 

pasienter om gangen! Til og med rullestolpasienter syntes dette var 

latterlig. Vikersund Bad fikk ikke en gang lov til å holde oppe som et 

kurbad til de hadde fått bygget om ting slik myndighetene ville ha det. 

"Helsevesenet kan ikke skjønne konsekvensene av sitt eget vedtak," sa 

pasientene. "Dette er nødt til å være misforståelse," sa administrerende 

direktør Grete Sand. "Det kan da umulig være noen byråkrater som kan 

lansere noe slikt i tider med stor arbeidsledighet," sa de ansatte. "Vi kan 

ikke sitte med hendene i fanget å se på dette," sa ordfører Odd Flattum. 

Og sammen med mange andre startet de kampen om Vikersund Bad. Store 

underskriftskampanjer ble sendt rundt, sykehus støttet opp, Grete Sand dro 

til departementet flere ganger for å protestere. Sekretæren i Foreningen 

Norske Kurbad skrev at det i det hele tatt var så mange alvorlige mangler 

ved Helsedirektoratets behandling at den ikke kunne aksepteres. 1993, 

Vikersund Bads 75 års jubileum, ble litt av et år! Men til slutt vant Badet 

også den kampen. Alle rommene ble lagt til rette for rullestoler, og 

Vikersund Bad kunne fortsette å være landets eldste gjenværende kurbad. 

Men Badets ledelse slo seg ikke til ro med det. 

Vikersund Kurbad. 

I slutten av 1992 fikk Badet enda et nytt navn: Vikersund Kurbad. Nå 

skulle det være slutt på alle misforståelsene. Dette var et seriøst 

behandlingssted med en seriøs behandling. Det var f. eks. ikke et tilfeldig 

badeland.  

Og i 1996 realiserte Vikersund Kurbad en gammel drøm. De bygde 

sammen Hovedgården og Nybygget. Den nye "Mellombygget," som det 

foreløpig heter, inneholder blant annet en splitter ny og moderne 

behandlingsavdeling, pluss et kjempeflott treningsstudio. Den gamle dr. 

Haavik ville nok ha vært fornøyd. 



    

"Hans Haavik var ikke bare lærer og lege. 

Han var snekker, gårdsgutt og altmuligmann 

ettersom det passet. Hvor det trengtes tok 

han et tak med, - som på dette bildet hvor 

han med ljå og rive deltok i høyonna" 

Vikersund Kurbad som en del av Modum. 

Allerede den gangen da Hans Haavik, eller "Vassplasken", jobbet som 

kommunelege, ble det snakket mye om ham, og hans merkelige 

behandlingsmetoder. Men da han i 1926 fikk oppført med svømmebasseng 

(!), ble moingene virkelig oppgitt. "Et svømmebasseng," sa de. "Hva i all 

verden skal han med det. Han må da være helt tussete." Men Vassplasken 

fortsatte med sitt, og folk ble sikkert vant til det etter hvert.  

Og det var jo litt moro at det kom så mange rike mennesker til Vikersund. 

Hver gang et par ekstra fornemme fruer spaserte rundt på gata, smilte folk 

til hverandre og nikket: "De der er sikkert fra Vikersund Bad." 

Og gjestene på Badet var også til nytte for handelsstanden. Når de rike 

pasientene skulle hjem etter et behandlingsopphold, kjøpte de ofte med seg 

noen varer herfra. Her på "landet" skulle det jo være så god kvalitet. 

Og for mennene i bygda var Vikersund Bad ekstra flott. Hver fredag 

samlet de seg nemlig til her til "badedagen" sin. Da storkoste de seg i 

badekarene, tok badstue og plasket kanskje litt i svømmebassenget, og 

noen fikk kanskje litt behandling til slutt for "vontene" sine. Hvem var det 

som sa at Vassplasken var tullete? 

I dag er Badet et av landets mest anerkjente kurbad (eller 

opptreningsinstitusjoner gruppe 1), men det er fortsatt åpent for folk i 

Modum. Kanskje mer enn det noen gang har vært til og med. Mange 

moinger får behandling etter at den vanlige arbeidsdagen for 

fysioterapeutene er over, den nye treningssalen er åpen for de som har lyst 

og Modum reumatikerforening svømmer i det 34 grader varme bassenget 

to ganger i uka.  

I tillegg har Badet ca 65 årsverk (105 personer), og er jo på den måten litt 



viktig. 

Men allikevel er det nok mange moinger som ikke er helt klar over hva 

som egentlig skjer på Vikersund Kurbad. Som det sto i en artikkel i 

Drammens tidende, Buskerud blad i 1989: "Kurbad - er ikke det et slags 

finere feriested?" Men... som det også kom fram der: De som tror at denne 

gamle fordommen stemmer i dag, tar feil. 

 
 

Sankt Hansfering midt på 60 tallet 

 

Dagens behandlingsfilosofi - vi stiller krav. 

Den største forskjellen mellom den gamle behandlingsfilosofien og 

dagens, er denne tanken: 

Du er din kropp!  

Det er et helt menneske som har problemer.  

De fysiske og psykiske lidelser smelter sammen. 

Dagens behandlingsfilosofi kan summeres i disse tre ordene: 

Behandling - Opptrening - Opplæring ! 

Resultatet blir at der hvor pasientene før i tiden kunne ligge stille og la 

andre gjøre jobben, må dagens være med å delta aktivt i behandlingen. 

Alle orker jo selvfølgelig ikke like mye, men uansett hvor skadet du er, bør 

du trene selv.  

Dette foregår med apparattrening, svømming, kondisjonstrening, 

avspenning og egne treningsøvelser. Dagens fysioterapeuter er mer som en 

slags igangsettere.  

Men de gjør også andre ting. Det er som sagt et helt menneske som har 

problemer, og idag får pasientene også mulighet til å snakke ut om de 

psykiske problemene de måtte ha. 



Men noe av det gamle er jo også beholdt. Det finnes fortsatt varme bad, 

pakninger og massasje. Vikersund Kurbad er faktisk det eneste stedet som 

i dag bruker og lager de gamle pakningene av strie i vanndamp. 

Men egentreningen blir som sagt stadig viktigere.  

Kanskje tar dette helt over til slutt? 

 

Personalet i Jubileumsåret 1968: Foran Dr. Herman Haavik, flankert av 

mine besteforeldre Alida og Paul. Min pappa Helge står til venstre. Rett 

bak Helge står Grete Sand, nåværende direktør og ved siden av henne står 

Hans Otto, sønn av Herman. 

Badets planer og håp for fremtiden. 

Badets mål har som sagt alltid vært å "bygge videre," og det neste 

ordentlige byggeprosjektet er et nytt svømmebasseng som en forlengelse 

av Mellombygget.  

Ellers tror jeg det er mange på Badet som ønsker at myndighetene kunne 

refundere mer av behandlingskostnadene for pasientene. Slik det er i dag 

er det mange som må ta opp lån for å få komme hit. Dette gjelder særlig 

minstepensjonister. Slikt burde det ikke være her i Norge. De fleste 

pasientene ville bli ute av stand til å fungere uten behandlingen sin. Vil 

myndighetene heller ha mange arbeidsledige og pleiepasienter? 

Til slutt gjenstår det bare å ønske Badet lykke til videre. 

Jeg er glad i det!!! 

Etterord. 



Som du sikkert har funnet ut nå, har jeg ikke skrevet så mye om familien 

min som jeg egentlig hadde tenkt. Det er ikke det at jeg ikke har funnet 

noe ut om dem, for det har jeg, men det ville bli så utrolig mye å ta med. 

Jeg fant etter hvert ut at det er selve Badets historie som er det mest 

spennende, og at det var den jeg burde prioritere først. Dessuten føler jeg 

på en måte at jeg har skrevet om familien min allikevel. Badets historie har 

dem på en måte med seg. De er den delen som alltid er til stede, men som 

du ikke hører så mye om. Og dr. Hans Haavik har jeg jo nevnt. Dette har 

vært en ganske krevende oppgave å arbeide med i grunnen. Det har vært så 

mange måter å samle stoff på. Jeg har bladd i bøker, lest artikler, snust i 

hefter og ikke minst snakket med mennesker, (det siste var også det 

morsomste!). Alt dette gjorde at det tok lang før jeg kunne sette meg ned 

og virkelig skrive, men da jeg endelig gjorde det, kom tingene heldigvis av 

seg selv. Derfor er hvert eneste kapittel en liten blanding med litt av hvert. 

Og jeg skulle så gjerne ha skrevet mer enn det jeg har gjort nå. Jeg skulle 

ha fortalt om alle kjendisene som har vært på Badet, om alle de morsomme 

småhistoriene og om mysteriet med "Kurvisen til Vikersund Bad." Det 

hadde jeg ikke tid til, men jeg har i hvert fall lært mye. Kanskje skriver jeg 

en hel bok om det neste gang?! 

 
Styremøte en gang på slutten av tyvetallet, Hans til høyre. 
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Kurvise til Vikersund Bad 
Alle veier går til Vikersund, sa'n, 

fra det nakne skjær til bøkens lund sa'n 

Norge, Danmark, Sverige 

drar pr. tog og ferje 

og pr. buss til Tyrifjordens bunn, sa'n. 

No'n og hver, sa'n 

kommer her , sa'n 

Søker bot for sykdom og besvær, sa'n. 

En har gikt i alle sine le', sa'n 

alle lea knirker som av tre, sa'n. 

En i ischiasnerva 

er blitt reint forderva 

på et ganske uanstendig sted, sa'n. 

En har fett, sa'n 

reint forsett sa'n 

mens en annen er for tynn og lett, sa'n 

En har nerver som er reint på spreng, sa'n 

så han vrir seg søvnløs i sin seng, sa'n 

En har brekk og brudd 

og en har hekseskudd,  

og alle gnager hver på sitt refreng, sa'n. 

En har falt sa'n 

og er halt, sa'n  

andre feiler ingenting - og alt sa'n. 

Doktor'n kaller på enhver, sa'n: 

Kom til meg ! Kom bare som du er, sa'n 

For en rimelig sum, sa'n 

skal du få et rum, sa'n 

epler, kål og pottiter og bær, sa'n. 

Nikotin, sa'n  

øl og vin, sa'n  

like giftig er som medisin, sa'n. 

Først og fremst så skal du bruke vann, sa'n. 

Iskaldt eller glohett som en brann, sa'n. 

Kle deg bare naken 

med en "damp" på baken, 

og hold ut så lenge som du kan, sa'n. 

Siden gnis, sa'n 

fortrinnsvis, sa'n 

både det som si's og ikke si's, sa'n. 



Siden kan du altså velge hva, sa'n 

du kan ønske deg av heite bad, sa'n 

Enten glødelamper 

eller kassedamper 

eller furun's duftende nirvad, sa'n. 

Siden dusj, sa'n 

iskald dusj, sa'n 

Om du hyler "isj" og "æsj" og "usj", sa'n. 

Somme tider skjener doktor'n ut sa'n. 

Bare pynt deg med en kaldtvannsklut, sa'n. 

Har du vann i "raden" 

så grip bare spaden, 

grav så ryggen står ut som en tut, sa'n.  

Intet "men", sa'n 

adjø min venn, sa'n 

Om en måned kommer du igjen, sa'n. 

Om man ligger som et lam, sa'n 

på en slaktebenk foruten ham, sa'n 

tumler man som iser  

mellom hvite fliser 

i den store, lyse svømmedam, sa'n 

Bukse, skjørt, sa'n 

av er ført , sa'n, 

Her er bare fikenblad og flørt, sa'n. 

Siden er det både bridge og dans, sa'n 

mange fant - og finner enn en sjangs, sa'n 

Selv en eldre dame 

finner litt å ta me' 

før hun går for siste gang til vanns, sa'n 

Sommer'n lang, sa'n 

har man trang, sa'n 

til å melde stadig dobbelt grand, sa'n 

Og som i den gamle boken står, sa'n  

døve hører og de halte går sa'n. 

For all giktas hindring 

fins der bot og lindring, 

allting går som doktor Haavik spår, sa'n. 

Kom, kom an ! sa'n 

hvo som kan, sa'n 

Og bli født på ny i ånd og vann, sa'n. 

 

Nicolette  
 


