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Stillasene er fjernet. Nå fremstår den tidligere trauste Henningsengården i ny og moderne drakt. 

HOLMESTRAND: Det er vel lenge siden Henningsengården er blitt 
omtalt som noe smykke i bybildet. Men etter å ha stått bak stillaser i 
lengre tid, kom «nye» Henningsengården for en dag mandag ettermiddag. De 
grå metallkasettene fra tidligere er erstattet med en ren og hvit murfasade – 
oppstykket med grønne og røde karnappet.

- Karnappene så veldig kraftige ut, men det ble kanskje bra, spør arkitekt 
Ragnar Korneliussen når vi viser ham et bilde av bygget han har tegnet. 

Spent på responsen
Korneliussen har ikke rukket å se bak stillasene ennå og innrømmer at han er 
spent på responsen. 

Før han tegnet bygget gjorde han seg godt kjent i byen.

- Jeg gikk fram og tilbake i gaten mens jeg så for meg hvordan det ville se 
ut. Jeg tegnet også Doktor Graaruds plass 1-3 og føler jeg har kjennskap til 
byen og hva gatebildet tåler, sier Korneliussen.

Han sier han har forsøkt å skape et moderne uttrykk med den nye fasaden.

- Moderne arkitektur uttrykker seg med et litt diskret fargespill. Vi bruker 
mer farger nå enn tidligere, sier Korneliussen.

«Smykker»
Arkitekten sier at karnappene er tenkt som små «smykker» på fasaden.

Over butikkene bygges gården om fra kontorer til ti leiligheter. Leilighetene skal 
være ferdigstilt i mars, og da begynner salget, ifølge prosjektleder Alexander 
Kirkerud.

For de som er interesserte i arkitektur, er ikke Henningsengården det 
eneste bygget i sentrum å se opp for framover. Det gamle skolebygget på 
Gausetangen skal få en ansiktsløfting i form av en Bauhaus-inspirert 
fasade når det står ferdig ombygd til 34 leiligheter. Her venter byggestart 
på ferdig behandling fra kommunen.
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