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– Jeg ville ha rytme 
istedenfor takt, sier 
arkitekten. «Nye» 
Henningsengården er 
blitt populær.
MagNuS ErLINgSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOlMESTrAnd: Onsdag gikk 
stillasene ned, og «nye» Hen-
ningsengården trådde fram. 
Nettsaken Jarlsberg la ut kort 
etter, førte til mange positive 
reaksjoner fra lesere.

I går kom arkitekt Ragnar 
Korneliussen til Holmestrand 
for å se bygget med egne øyne.

– Overraskende bra. Det ble 
klart og stramt, var første reak-

sjon. Arkitekten var også godt 
fornøyd med de diskrete, nye 
butikkskiltene på fasaden.

Før han satte seg ned ved teg-

nebordet, gikk Korneliussen 
fram og tilbake på fortauet 
mens han så for seg hva som 
skulle erstatte den grå fasaden 

av metallkassetter. Resultatet 
ble solid og rytmisk, sier han.

Brøt mønsteret
– Bygningen var nokså ensar-
tet, og jeg ville bytte ut de lange 
vindusrekkene. Jeg ville ha ryt-
me istedenfor takt, sier han.

Derav de tre karnappene i 
henholdsvis rødt og grønt som 
skal gi beboerne i de kommen-
de leilighetene utsikt bortover, 
i tillegg til utover.

Korneliussen mener den nye 
fasaden gir en ny følelse.

– Følelsen materialene gir, tar 
vi med oss videre i ubevissthe-
ten. Når vi ser pusset mur, som 
her, tenker vi på noe som er so-
lid. Den gamle fasaden ble mer 
en innpakning, mener han.

Gikk rytmisk til 
verks for ny fasade

BlE ny: Etter lengre tids oppussing, fremstår Henningsengården nå i ny drakt. – Overraskende bra, var dommen fra arkitekten, Ragnar 
Korneliussen, da han så bygget for første gang i går.  FOTO: MAgnuS ErlIngSEn

Før: Slik så Henningsengården ut for et år siden.   
    FOTO: Pål nOrdBy


