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GULLHAUG: I forbindelse 
med torsdagsavisens sak «Alt 
klaffet», der Runar Bekkeseth 
ble intervjuet om forholdene 
under Breimyrrennet, la vi 
dessverre ved bilde av feil 
person. Bildet viste Rotary-
klubbens Ole Herman Nordby 
fra seremonien hvor Bek-
keseth fikk tildelt «Æresnys-
gjerrigprisen» for 2013. Vi 
beklager feilen.

FEIL EKSOTISK 
KJØKKEN
HOLMESTRAND: I saken om 
det kommende norsk-filippin-
ske spisestedet i Langgaten 
siterte vi kokk og daglig leder 
Jennifer Schjerven på at det 
filippinske kjøkkenet er influert 
av blant annet indonesisk og 
thailandsk. På telefon til 
Jarlsberg forklarer Schjerven 
at dette ikke er riktig. Derimot 
har filippinsk mat trekk fra 
malaysisk og amerikansk, i 
tillegg til spansk.

TUSENER BLE 
STRØMLØSE
HOLMESTRAND/HOF: Cirka 
3.200 kunder var en stund 
uten strøm i Holmestrand og 
Re på formiddagen torsdag 
etter en feil i transformatorsta-
sjonen på Bentsrud. Feilen ble 
rettet i 11.20-tiden, og 
strømmen kom tilbake, meldte 
Skagerak Energi via tb.no. I Hof 
mistet 574 kunder strømmen 
over lengre tid. Her ble tung 
snø over luftledninger utpekt 
som den skyldige. Her tok det 
noen timer før feilen ble 
utbedret og strømmen kom 
tilbake.

BENEKTER 
BOMHÆRVERK
SANDE: Bomaktivisten Johan 
M. Nome nekter å betale bot 
for hærverk på bomstasjonen i 
Sande 1. september. Han 
mener han er uskyldig og er 
klar for å gå rettens vei, melder 
tb.no. Nome presiserer at 
videoen fra natten viser at han 
faktisk strammer skruene på 
bomstasjonen, ikke åpner 
dem, og derfor ikke kan 
beskyldes for hærverk.

IKKE FULL 
KLAFF

RETT PERSON: Runar 
Bekkeseth, Botne SK.  
 FOTO: ARNE VIDAR STØLAN.

UNIK: Slik kan Gausetangen skole fremstå i 2017. Eiendomsutvikler Trygve Bjarkø kaller arkitekturen «rent Bauhaus-uttrykk» og mener et slikt 
bygg vil være unikt på landsbasis.   ILLUSTRASJON: RY MORRISON

Gausetangen skole 
kan bli til 34 leilighe-
ter og 130 barnehage-
plasser. Eiendomsut-
vikler og hobbyhisto-
riker Trygve Bjarkø 
håper Bauhaus-inspi-
rert arkitektur vil 
overbevise politiker-
ne og Riksantikvaren.

MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Forvandlingen 
av Gausetangen fra fraflyttet 
skole til leilighetsbygg og seks 
avdelings barnehage kan snart 
være igang.  Tegningene kom-
munen fikk i hende i januar (se 
over) har overbevist rådman-
nen til å gi prosjektet til politi-
kerne for førstegangsbehand-
ling senere denne måneden.

Resultatet av politikernes 
gunst kan gi den enkle murbyg-
ningen fra 1899 nye balkonger 
på alle fasader og en ekstra 4,5 
meter høy innskutt etasje på 
toppen. Bygningen kan romme 
34 leiligheter. Dessuten skal det 
bygges ny barnehage på tomta, 
med plass til 130 barn.

Ble truet med innsigelser
Utformingen har bydd på utfor-
dringer.

– Vi har fått konstruktive inn-
spill fra Vestfold fylkeskommu-
ne. Nå begynner prosjektet vårt 
å bli veldig fint, sier utbygger 
Trygve Bjarkø.

Han snakker om instansen 
som har truet med å komme 
med innsigelser som kunne 
veltet hele prosjektet. Å få arki-
tekturen til å harmonere med 
fredede empiregården Gamle 
Gausen og den foreslått fredede 
nyrennesansebygningen Nedre 
Gausen har nemlig ikke vært 

enkelt. Mailutveksling mellom 
Bjarkø og arkitekt Ry Morrison 
viser at sistnevnte tidvis har 
jobbet 20 timer i strekk med 
justeringer.

Inspirert av Bauhaus
Bjarkø er medlem av Fortids-
minneforeningen og oppslukt 
av arkitektur. Han mener de 
nye planene gir Gausetangen et 
rent Bauhaus-uttrykk (se fakta-
boks).

– Både arkitekten og jeg har 
latt oss inspirere av Bauhaus-
stilen. Det skal vi også spille på i 
interiøret, sier Bjarkø.

Bauhaus-stilen fikk en kort 
levetid. Såvidt Bjarkø kjenner 
til, finnes ingen bygg i samme 
stil i Norge. 

– Mange unge liker stiler fra 
samme tidsperiode, som Art-
deco og Jugend, så jeg tror vi 
treffer markedet godt, sier han.

Veggene til de gamle klasse-
rommene skal beholdes og gi 

kontraster mellom gammelt og 
nytt innvendig. Resultatet blir 
en miks av 2-, 3- og 4-roms ut-
leieleiligheter.

– Vi sikter oss hovedsaklig 
inn på unge familier, gjerne 
med barn. Tanken er at man får 
opsjon på å kjøpe leiligheten 
når man har bodd der en viss 
tid, forklarer Bjarkø.

Han håper å ha hele prosjek-
tet ferdig i 2017.

BAUHAUS-SKOLEN
 ■ Tysk skole for arkitektur og 
formgiving. Grunnlagt 1919, 
stengt av nazistene i 1933.

 ■ Stilen var basert på 
samarbeid mellom kunstnere 
og arkitekter.

 ■ En rekke Bauhaus-bygg 
ble tatt opp på Unescos 
verdensarvliste i 1996. Av 
disse minner kanskje det 
såkalte Bauhaus Dessau 
fra 1926 mest om Bjarkøs 
Gausetangen-prosjekt.

GAUSETANGEN KAN FÅ «BAUHAUS-STIL»:

Vil bygge design-b
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boliger

UTBYGGER: Trygve Bjarkø ønsker å bygge boliger for unge i 
etableringsfasen på Gausetangen.  ARKIVFOTO: PÅL NORDBY

Rådmann Thor Smith 
Stickler var ikke helt 
fornøyd med Gausetan-
gen-tegningene. Derfor 
fikk han utarbeidet nye, 
der trappeelementene fra 
Nedre Gausen får plass 
over inngangspartiet.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Utvalget for 
regulering og kommunaltek-
nikk møtes 26. februar. I råd-
mannens innstilling til møtet, 

anbefaler Stickler politikerne 
om å gå for Bjarkøs planer, 
med noen forbehold.

Har lagd tegninger
Blant annet skriver rådman-
nen at kommunen og fylkes-
kommunen begge har vært 
opptatt av at inngangspartiet 
skal markeres ved hjelp av 
trappeelementer av typen 
som preger endegavlen til den 
tidligere døveskolen. 

«Oversendte illustrasjoner 
viser imidlertid ikke en til-
fredsstillende utforming av 
hovedinngangen til bygget. 

Rådmannen har, på denne 
bakgrunn, utarbeidet illustra-
sjoner som kan være utgangs-
punkt for en byggesøknad», 
skriver Stickler.

Ny lekeplass
Rådmannen ønsker også å 
presisere at barnehagen ikke 
skal tilby flere enn 130 plasser. 
Han krever også at utformin-
gen av barnehagen – som ikke 
er tegnet ennå – skal skje i dia-
log med kommunen, og at ut-
bygger sørger for kvartalsleke-
plass i Hagemannparken. 

Vil ha trappetak over døra
HARMONI: Både Holmestrand kommune og Vestfold fylkeskommune er opptatt av at det nye 
leilighetsbygget tar opp elementer fra Nedre Gausen (til venstre).  FOTO: MAGNUS ERLINGSEN


