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Deler ut flere 
gratis aviser
Jarlsberg har trykket opp 
1.000 ekstra aviser av 
jernbanenummeret. Her er 
Wenche Zell på rådhuset.

 ● NYHETER  SIDE 24

Onsdag er årets 
mørkeste dag
Wenche Eyde og Røde Kors 
vil lyse opp dagen med en 
bevisstgjørende aksjon på 
jernbanestasjonen.

 ● NYHETER  SIDE 9

Blåste for god 
julestemning
HUK holdt sin tradisjonelle 
julekonsert den siste 
søndagen før jul. HUK 
avsluttet en fantastisk helg.

 ● KULTUR  SIDE 13 

Synger g jerne 
julesanger ig jen
I Hof kommunestyre har 
man hatt tradisjon for 
julesang, det vil ordføreren 
gjerne gjenoppta.

 ● KULTUR SIDE 14

ÅPNET: Statsminister Erna Solberg ankommer Holmestrand Stasjon.- Ordfører Alf Johan Svele, Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Plumbo, 
Emmy og Christer Torjussen var blant gjestene. FOTO: ALEXANDER SVANBERG

HER KOMMER HUN: Jernbaneverket sparte ikke på noe da den Holmestrand 
stasjon til seks milliarder skulle åpnes lørdag. Hovedgjest var statsminister Erna Sol-
berg, som var mektig imponert over byens signalbygg i fjellet. SIDE 2–3

Fredag: Det ble verdensrekord!
Verdens lengste pepperkaketog, på 370,75 meter, er laget i den nye storkommunen Holmestrand. Slik blir det fest av, som de 
hundre deltakere og tusenvis av publikummere beviste fredag kveld. FOTO: ALEXANDER SVANBERG

 ● NYHETER  SIDE 4–5

Statsministeren 
åpnet stasjonen 
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– I 2015 besøkte jeg 
nye Kleiverud barne-
hage. Jeg lar meg 
imponere gang på 
gang i Holmestrand, 
sa statsministeren da 
hun lørdag åpnet den 
nye togstasjonen i 
Holmestrand.
PÅL NORDBY
paal@jarlsbergavis.no
930 65 552 

HOLMESTRAND: Erna Solberg 
ble fra flere medier spurt om 
nytten opp mot prislappen på 
6,3 milliarder kroner.

Verdt prisen
– Dette er et samfunnsnyttig 
prosjekt for veldig mange men-
nesker, som reiser fra og til og 
gjennom Vestfold. Det blir nå 
flere avganger, større sikkerhet, 
raskere og mer presist. Vi får 
flere biler vekk fra veier, flere 
over på kollektivt, og det blir 
bedre for pendlerne. Det er 
verdt prisen.

– Ja, det er dyrt, men det kos-
ter å bygge i Norge, sa hun.

Foreløpig ikke sertifikat
Statsministeren kom til Holme-
strand på plassen ved siden av 
lokføreren, og hun fleipet med 
at hun måtte sitte der fordi hun 
foreløpig ikke har sertifikat for 
store ting som tog.

– Det var greit sitte ved siden 
av, og det var fantastisk å sitte 
og se i front. For en opplevelse å 
komme inn hit. Denne stasjo-
nen er unik i Norge med de to 
gjennomgående sporene i 
midten, sa hun.

– Og hvis du sammenligner 
med andre?

– Holmestrand stasjon har nå 
en større og bredere stasjon 
enn i mange andre byer i ver-
den, konstaterte hun.

Må finne løsninger
På spørsmål   fra Jarlsberg ville 
hun ikke gå i detaljer, men ga et 
lite håp om snarlig løsning når 
det gjelder finansiering av ny 
sentrumsvei.

– Vi skal glede oss over jernba-
neanlegget og begivenheten i 
dag, men holmestrandingene er 
også opptatt av en løsning for 

Kjempeimponert

ÅPNET: Statsminister Erna Solberg ankom Holmestrand stasjon lørdag. 

TALTE PÅ TAKET: Ordfører Alf Johan Svele.
PÅ SKJERM: Ketil Solvik-Olsen, 
samferdselsminister, glimret med sitt fravær. Han 
gratulerte dog via video-overføring. 

sentrumsveien. Vi du si noe om 
det?

– Ja, vi skal glede oss over da-
gen i dag, men vi må finne alle 
nødvendige løsninger etter 
hvert, var det knappe svaret fra 
statsminister Erna Solberg, før 
hun gikk videre for å se en ver-
densrekord i pepperkaketog. 
370 meter lenger nede ventet 
representanter for bake- og 
konditorlandslaget, og ute på 
scenen på stasjonsbygningens 
tak ventet taler, sang og musikk 
og annen underholdning.

SE BILDESERIE PÅ 
JARLSBERGAVIS.NO

NYHETER
TIPS  OSS!  959 00 750 jarlsbergavis.no/nyhet 

Send gjerne bilder og tekst fra der du er til stede. E-post: redaksjonen@jarlsbergavis.no 
Telefon: 33 09 90 00 Tipstelefon e. kl. 16.00 og i helgene: 959 00 750
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t statsminister

ALLE FOTO: ALEXANDER SVANBERG UNG FANEBÆRER: Elvira var på plass sammen med Jernbanens 
musikkorps.

SPILTE FOR TOGET: Korpsmusikk hører 
høytideligheter til.

HARABALL: Plumbo overtok etter at alt det 
høytidelige var unnagjort.

DOKUMENTERT 2: Det 
samme var en rekke mobiler..

SANG: Artisten Emmy fra 
Sande. 

DOKUMENTERT: Både TV2, 
NRK og NTB var på plass.

INTERVJU: Flere hadde samferdselsspørsmål til regjeringens 
overhode.

FYLKESORDFØRER: Rune 
Hogsnes (H)

TALTE: Elisabeth Enger, 
jernbanedirektør

KONFERANSIER: Christer 
Torjussen.

TUR: Statsministeren lot seg 
imponere.

ETTERLYSER: Ulf Malm. 
 FOTO: ALEXANDER SVANBERG

En 16 år gammel gutt ble 
påkjørt på Kleiverud 
torsdag kveld. Politiet 
ønsker fortsatt kontakt 
med bilfører.
HENRIK ULRICHSEN / MAGNUS 
FRANER-ERLINGSEN
redaksjonen@jarlsbergavis.no
33099000

KLEIVERUD: Ulykken skal ha 
skjedd i Kleiverudveien. 

Den første meldingen om ulyk-
ken kom klokken 19.Den gikk 
ut på at det var en mann som 
var påkjørt, men det viste seg 
senere at det var en 16 år gam-
mel gutt. 

Var på joggetur
– Det er en 16 år gammel gutt 
som var ute og jogget. I det han 
skulle krysse gaten, ble han på-
kjørt av en bil, sier operasjons-

leder Jan Kristian Johnsrud.
Han opplyser også at gutten 

ble kjørt til sykehus for sjekk.
– Det er snakk om mindre 

skader i hodet, sier han.

Vil snakke med kvinnen
Politiet ønsker å komme i kon-
takt med bilføreren.

– Vi ønsker å komme i kon-
takt med føreren, en voksen 
kvinne. Hun kjørte gutten hjem 

og reiste deretter fra stedet, sier 
operasjonslederen.

Mandag ettermiddag jobber 
politiet fortsatt med saken, 
opplyser politistasjonssjef Ulf 
Malm. 

– Vi ønsker fortsatt kontakt 
med fører av bilen, sier Malm. 
Han hadde på det tidspunktet i 
går ikke informasjon om gut-
tens helsetilstand.

Vil snakke med bilfører etter påkjørsel
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Ordfører Alf Johan Svele 
inviterte fredag gjester til 
«mingling», kake og 
musserende på Kjærsente-
ret, som vorspiel til den 
store finalehelgen. 
PÅL NORDBY
paal@jarlsbergavis.no
93065552

HOLMESTRAND: – Jeg er vel-
dig glad for den jobben dere i 
Bake- og konditorlandslaget 
har stått for, slik at det ble mu-
lig å nå en verdensrekord. Jeg 
vil ikke si hva min første kom-
mentar var da Inger Christen-
sen fortalte om ideen, men et-
ter hvert ble også jeg bitt av 
konkurransen i det, sa Svele til 
latter i salen. 

– Dette har bare ballet på seg 
noe vanvittig, la han til.

For en mobilisering
– Og for en mobilisering dette 
har vært. Det er viktigst av alt. 
At alle har vært med å dra et 
lass sammen. Et strålende en-
gasjement. Vi er utrolig stolte, 

og nå får vi et jernbaneanlegg i 
verdensklasse. Dette har vært 
en utrolig reise å være med på. 
Det er helt utrolig det som nå 
skjer, sa Svele, og beskrev sta-
sjonen med store ord.

– Helt utrolig det som nå skjer
«MINGLING»: Ordfører Alf Johan Svele hadde fredag invitert fylkespolitikere, lokalpolitikere, 
kommuneadministrasjon og andre til en hyggelig «minglestund» på Kjærsenteret. FOTO: PÅL NORDBY

FEIRET MED KAKE: En godbit ble det til de innbudte før den 
kommunale delen av åpningsfesten fredag.  FOTO: PÅL NORDBY

19. DESEMBER: Soloppgang over Mulvika, sett fra Smørstein.  FOTO: PÅL NORDBY

MURENS FALL: Gradvis forsvinner muren gjennom byen. Her mot Bakken.  FOTO: PÅL NORDBY


