Spennende severdigheter og kulturminner Helsestien!

Nedenfor følger noen forslag til nye oppdagelser på skogsturen i Teieskogen og i Rosahaugparken. Hvis
man følger de nummererte stedene, kan man finne både nydelig utsikt, spennende historie og nye
opplevelser. Stedene ligger der, klare til oppdagelse og kan gi et flott tilskudd til dagens utflukt i skog og
mark. God tur!
1. Kverndrift og isskjæring ved Teiedammene
Øvre Teiedam ble i tiden før 1800 brukt som reservoar for vann. Dette vannet drev en kvern for maling av
korn. Kvernen lå mest sannsynlig i Kvernhusbakken. På andre halvdel av 1800 tallet, ble vannet fra
Øvredammen brukt av Tønsberg Bryggeri både til ølbrygging og til isproduksjon. På denne tiden startet
man med skjæring av isblokker som ble brukt til kjøling på bryggeriet. Mellom øvre og nedre basseng sees
i dag tydelige steinfundamenter fra dette. Isblokken ble transportert på trerenner fra øverste dam, og ned til
et ishus ved nedre dam. Det er spor etter dette huset også i dag.
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2. Hulveier nær Kikutveien
I skogkanten nær Kikutbakken, er det hulveier. Dette er spor etter gamle ferdselsveier og ser ut som
grøftekanter.

3. Skyttergraver fra 2. verdenskrig
Under 2. verdenskrig ble det gravd ut mange skyttergraver i dette området da tyskerne brukte
skogsområdet til øvelse. Skyttergravene sees tydelig i terrenget, men de var mye dypere tidligere.
Det er lett å gå forbi dette området hvis man ikke er oppmerksom – så gå på oppdagelsesferd, og du vil
finne mange skyttergraver i terrenget! Et lite informasjonsskilt er satt opp på området.
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4. Kikutbakken
Skiklubben «Reidar» fikk i 1897 kontrakt med daværende eier av Teie Hovedgård, Fredrik Sundby, om å
leie grunn til en skibakke i «Teie skog». Kontrakten var på 5 år, og betalingen var 55 kr som et
engangsbeløp, deretter 20 kr årlig. Skibakken fikk navnet «Kikut». Kikutbakken var den bakken hvor den
første organiserte skihoppingen fant sted i Vestfold. I 1907 ble det avholdt et «amtsrenn» med ca. 1000
tilskuere! På 1900-tallet forbandt man «Kikutbakken» med Teie IF´s hoppbakke.
Kikutbakken er i dag revet, men det er lett å forestille seg hvordan det har sett ut selv i dag!
For mer informasjon; «Med beksømstøvler og tre render under skiene», Trond Tjomstøl, Njotarøy, Årsskrift 2011.
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5. Husmannsplassen Kikut
Dette var en husmannsplass under Teie Hovedgård. I følge kirkebøkene var plassen bebodd helt opp i
1890-årene. I dag kan steinmurene til det lille huset sees inntil den lave åsen rett ovenfor Banebakken. Et
lite informasjonsskilt er satt opp på området.
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6. Utsiktspunkt på Furuåsen
Nær husmannsplassen Kikut, men litt lenger østover finner man en flott liten høyde hvor det står en benk.
Dessverre er det ikke skoget her på en stund så utsikten er ikke hva den kunne ha vært.
Men – dersom det ble skoget, ville det vært et flott utsyn mot Teie Hovedgård, Tønsberg by og Kanalen!

7. Gammelt steinbrudd i Teieskogen
Rett nord for gamle Teigar ungdomsskole (nå nye Teie barneskole), finnes rester av et gammelt
steinbrudd. Det ser ut som det er laget rette steinhyller i terrenget. Det er også tydelige rester etter ei hvilebu her. Steinbruddet ligger nært inntil lysløypa så det er lett å gå forbi. Med litt observant leting så dukker
det fram i åsen.
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8. Et flott steingjerde
Rett nord/nordvest for Teie idrettsparks hovedbane, befinner det seg et steingjerde ca. 200 meter langt. Det
ligger litt gjemt på stien, men er en perle i skogen som bør sees og beundres. Stien går tvers gjennom
gjerde og har nydelig skog på begge kanter.
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9. Utsiktspunkt mot Vestfjorden
På vestsiden av løypa, ligger det et flott utsiktspunkt med utsyn mot Vestfjorden, Vear og Rakkevik. Her er
det satt opp en benk, og det er bare å nyte den nydelige utsikten!

10. Utsiktspunkt mot indre Vestfold
Litt lenger mot nord, ligger et utsiktspunkt med utsyn mot Rambergåsen, Vear, og indre Vestfold. Her er det
også satt opp en benk. Et fredelig og avslappende sted å hvile på skogsturen!
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11. Utsiktspunkt mot Oslofjorden
Kanskje turens flotteste utsiktspunkt! Her kan man skue utover mot Husvik og Husøysundet i Tønsberg og
til Nøtterøy med Bolærne. Man kan se helt over til Østfold på godværsdager!

12. Fugledam i Rosahaugparken
I Roshaugparken er det et yrende fugleliv ved «fugledammen». Her kan du ta plass på en benk og bivåne
dette yrende livet.
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