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Der fjorden møter fjellet

Holmestrandguiden

KULTURhaven 20 år

BYGNINGSVERN
og BEVARING i 20 år
På det som nærmest kan beskrives som byens tak, Solum, finner vi Kulturhaven.
Et lite eventyrland med en vakker utsikt over området og Oslofjorden. Denne lille
juvelen i kommunen vår er utvilsomt et nasjonalromantisk ikon. Selv om du aldri
har besøkt Kulturhaven er sjansen stor for at du faktisk har sett bilder herfra. Enten
i et interiørblad, en motereportasje, eller i en film. Tekst: Vegard Fondenæs/ Foto: Kulturhaven
Etter et omfattende tomtesøk over hele Østlandet
dukket i 1999 Bentsrudbua opp for salg. Eller «tomt
med rivningsobjekt» som den ble solgt som.
Heldigvis havnet tomten i nettopp Kulturhavens
hender, og Bentsrudbua ble reddet. I dag er den selve
hjerte i dette anlegget som representerer noe helt
unikt i norsk historie
Kulturhaven er et privateid museum og kunstnerhjem
hvor bygningsvern har vært sentralt. På området finnes en rekke bygg fra 16-, 17- og 1800-tallet som er
plukket fra hverandre og deretter møysommelig gjenreist på området. På denne måten har man fått bevart gamle bygg, de fleste av dem rivningstruet, og
samtidig fått gjenreist dem med moderne kvaliteter.
Bygningene er ført tilbake til sin opprinnelige prakt,
farge og med et interiør i tråd med tiden.
Det hele omkranses av en nydelig engelskinspirert
hage som i seg selv ville vært et klenodium.
Dette arbeidet har gjort Kulturhaven til et anlegg i en
helt egen særstilling i landet vårt.

Lang jubileumssommer

Gjennom de siste 20 årene har Kulturhaven arrangert
en rekke konserter med artister fra øverste hylle.
Også internasjonalt.
Som en del av Kulturhavens 20års jubileum var det
planlagt et omfattende program med ulike konserter
gjennom hele sommeren. Her var det både store velkjente navn og for mange, spennende nyoppdagelser
på listen.
Dessverre satte Korona-pandemien en stopp for dette
i år, men jubileet er på ingen som helst måte avlyst.
Det er kun utsatt til neste sommer. På det tidspunktet Holmestrandsguiden gikk i trykken var fortsatt
sensommerens program uavklart.

Vil du vite mer?

Med jevne mellomrom åpner Kulturhaven dørene
sine for publikum i form av ulike former for arrangementer og konserter. Vil du oppleve Kulturhaven, en
av kommunens største skatter, anbefaler vi at du tar
en titt på Kulturhavens hjemmeside kulturhaven.no
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