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D
enne monumentale og ærverdi-
ge gården midt i Tønsberg sen-
trum ble bygget i regi av Svend 
Foyn i 1870. Svend Foyn, som 
var strengt religiøs, hadde som 
ønske å etablere en borgerskole 

hvor formålet skulle være «å fremhjelpe unge 
gutter en kristelig sans, slik at de ikke skal leve 
for verdens vesen, men for en forberedelse til å 
komme i samfunn med Gud.» Årsaken skal 
visstnok ha vært at han mente at den offentlige 
skolen var i ferd med å skli ut og miste sin reli-
giøse «tukt».

Mye er endret siden den gang, og nå har dette 
flotte bygget blitt inntatt av akupunktør Erik 

Vinje Olbjørn, som eier og driver St. Olav Helse-
klinikk sammen med to kollegaer. Litt rart å 
tenke på at akupunktur er en forholdsvis ny 
måte å bli behandlet på i vårt land, mens den er 
en av de eldste behandlingsformer om vi tar et 
større blikk på planeten vår.

saMMen Med mange gode kolleger og med-
hjelpere utføres det en rekke behandlingsfor-
mer på klinikken. Nå etablerer Erik også en mo-
derne øyeklinikk hvor han bruker det beste fra 
vanlig øyemedisin, og kombinerer det med en 
helhetlig og naturlig behandling, sammen med 
akupunktur, mikrostrøm og lysbehandling.

Østens folk tenker ofte at hele menneske-
kroppen henger sammen. Derfor benytter de 

seg for en stor del av helhetlig behandling som 
de mener kan bistå kroppen til selv å rydde opp 
om vi får sykdommer og plager. Her kan pasien-
ter oppsøke både lege, akupunktør, kiropraktor 
og andre behandlingsformer hver for seg, men 
med den forskjell at behandlere snakker 
sammen med hverandre for en mer helhetlig 
forståelse av en persons sykdomssituasjon. De 
har mer fokus på deg som pasient og årsakene 
til dine plager enn behandlingen av symptome-
ne.

deTTe velkoMponerTe og strengt symme-
triske bygget uttrykker kraft og soliditet der det 
ønsker deg velkommen til bedre helse.

God vandring i det eksotiske Tønsberg.
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