Feltskjema
Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune
Kulturminnetype:

Utsiktspunkt "Bellevue"

Utfyllende type/navn

Bellevue

Objekt nr.: HO-10008

MIS nummer og navn: 34. Annet ferdselsminne

Vestfold

Fylke:
Kommune:
Sted:

Holmestrand

Kommunenr.:

0702

Nordre Zikk-zakk-stien går fra Sommerro ned mot sjøen nord for jernbanestasjonen.

Stedsbenevnelse:
Kartfesting:

Fylkesnr. :

Navn

Gnr.

Bnr.

Sommerro

80

30

Øst (lavest tall):

Nord (høyest tall):

Koordinatsystem:

0574128

6595754

WGS84 - UTM 32V

Riksantikvarens
"Lokid."

0

Kort beskrivels av hva Oppmurt utsiktspunkt av stener etc. med jernrekkverk. Fantastisk utsikt over
funner er:
Holmestrand nord, med den tidligere Badebryggen. Stedet ligger 61 moh.

Platået ligger der fremdeles og er godt synlig når en kommer ned. Noe av stien var
steinsatt, men steintrappen er borte. Mye er også tilbake. Deler av jernrekkverket er der
Beskrivelse av tilstand: fremdeles. Steinmuren som fører ut til platået er der som tidligere og i god stand. Stien
videre nedover fra platået ble fjernet da veien ble bygget inntil fjellet før den gikk inn i
Holmestrandstunellen tidlig på 1980-tallet.
Merknader:

Stedet er også beskrevet i en artikkel Jarlsberg Avis 26.08.2010. skrevet av Storm
Bergum

Fotografier -A :

HO-1008-A Kart over området med stien ned.

Fotografier -B :

HO-1008-B Gammelt prospektkort fra stedet. "Udsigt fra Bellevue" Vi ser Holmestrand
Kurbad i bakgrunnen

Fotografier -C :

HO-1008-C Gammelt prospektkort fra stedet. "Udsigt fra Bellevue"

Fotografier -D :

HO-1008-D Bellevue med steinmuren i dag

Fotografier -E :

HO-1008-E Deler av rekkverket mot nord er der fremdeles

Fotografier -F :

HO-1008-F Stien ned til Bellevue med steintrapper

Fotografier -G :

HO-1008-G Utsikten fra Bellevue i dag

Fotografier -H :

HO-1008-H Platået i dag sett noe nedenfra

Dato:

18.08.2011
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Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Kildedel

Objekt nr.: HO-10008
Fakta:

Historiske
opplysninger:

Bellevue er et utsiktsplatå i det som en gang het Sommeroklova, eller som de fleste
kjenner som Nordre Zikzakk. Denne veien ned fjellet var tiltenkt badegjester som skulle
besøke Holmestrand Bad og ble etablert en gang tidlig på 1840-tallet. Dette kurbadet
var viden kjent til lagt inn på 1900-tallet. Fra Rambergveien et par hundre meter fra
Rove, fører stien ut mot fjellkanten og nedover mot Bellevue. Nede på fjellplatået er det
fremdeles rester etter rekkverk av jern. Steinmuren er intakt som i gamle dager.
Fortellinger, tro og tradisjon:

Det fortelles at de kondisjonerte av byen tok seg hit opp på utsikten for riktig å se hvor
vakker byen var. Det var spesielt gjester fra Holmestrand Kurbad og Hotell sosieteten
som frekventerte stedet. Stien ned ble også benyttet av byens borgere som skulle opp
og ned fra "fjellet"
Datering:
Eldre fotografier/kart: Det er laget prospektkort av dette stedet,
Merkander:
Dato:

18.08.2011

Informant

Storm Bergum

Kvalitetssikring
Kontrollert dato:

19.11.2011

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:
Merkander/suplerend
e opplysninger:

Fotografier:
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Fotografier - A :

Fotografier - B :
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Fotografier - C :

Fotografier - D :

Fotografier - E :

Fotografier - F :

Fotografier - G :

Fotografier - H :
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