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bildekilde: Moss som den var, nr 1045171b

Gårdsnavn: Strandgata Gnr/bnr:
Koordinat: Ø: 593959, N: 6589188, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet: Dårlig gjenfinnbar i terreng

Kulturminneregistrering
KMtype:
badeanlegg, ,
Tilstand:
revet
Verneverdi:
Vern:
,
Beskrivelse:

KURBADET
Strandgata
Norges første medisinske sjøbad - med underholdning og egne kanoner!
Side 1

Lok. nr. 1045071 Kurbadet forts:

Badet ble opprettet i 1834 av et interessentskap og stod klart for bruk i 1835. Det var da det første
medisinske sjøbad i Norge, og ble mye benyttet de første årene. Men allerede i 1843 kom det opp et forslag
om å forpakte bort driften. Badet bar navnet «Moss Søebadindretning, og det ble tegnet en aksjekapital på
500 spesiadaler. Dampskipet «Prins Carl» hilste badet med salutt, og fra badet ble hilsenen besvart med
badets egne kanoner.
På denne tiden var Moss nesten alene om å kunne tilby slike badekurer, men etterhvert var det mange som
tok opp tanken med konkurerende tilbud.
Det ble reklamert med mineralske kilder, helsebringende gytje og ellers gode servicetilbud til stadig mer
krevende gjester.
Det ble også tilbudt forskjellig slags underholdning for et aldrende publikum. Det kunne f.eks. Kalles
badesoiree med dans(sikkert ikke i badedrakt), og imellom var det opptreden av kunstnere som danserinner,
alpesangere og musikere. Herrene hadde sine egne spillebord, mens damene hadde arbeidsbord. Denne
underholdningen foregikk helt frem til 1900.
Bygningen rommet et stort rom som ble kalt»konversasjonsværelset», og det hadde en altan ut mot
Værlebukta. Ellers var det 8 mindre rom for varme bad. 4 for herrer og 4 for damer.
Prisen for det såkalte «strømbad» (trolig i sjøen utenfor badet) var 20 øre. Varmt bad med dusj kostet 65
øre. Og hvis det skulle være med gytje kostet det 80 øre.
Gytjen ble hentet bl.a. fra Evjesund. Undertegnedes bestefar var blant dem som stod for denne trafikken.
De rodde ut til Evjesund. Brukte en spesiell spade med langt skaft for å få gytjen opp i robåten. Rodde så
den lange vegen til Kurbadet med den tunge lasten. Den lange spaden han brukte er nå plassert på Rygge
museum. Dette var et meget tungt arbeide, og ikke særlig stor var fortjenesten heller.
Kurbadet hadde en åpningstid fra kl. 0600 om morgenen til kl. 2100 om kvelden.
De første årene var besøket veldig bra, og og 1838 var det hele 9000 besøkende der.
Det året ble det også gitt ut et eget underholdningsblad ved navn «Badegjesten».
Men det ble klaget på at Moss og Kurbadet lå utsatt for vind, og det var ikke bra for svakelige kunder. I
1850 årene ble driften problematisk, og i 1860 kom det opp et forslag om å stenge Kurbadet.
Men det ble igjen en viss oppgang. Kong Oscar II besøkte badet flere ganger når han var på besøk i Moss.
Men lønnsomheten skrantet og enda vanskeligere ble det da jernbanen kom til Moss i 1879 med støy og
støv fra togene som kom og gikk.
Driften holdt seg gående enda mange år. Men i 1958 var det slutt.
Det gamle erverdige huset ble revet ned i 1968 for å rydde plass til det stygge varelageret i Strandgaten.
Fritt etter aviser og skrifter redigert av Liv Stylegar.
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