Nyhetsbrev #10/2013
Tommy Sørbø til PD ”Folk velger bort moderne kirker”
Publisert av Andreas Bjerløv Karlsen i Porsgrunn Dagblad 28.03.2012

– Østre Porsgrunn kirke må rekonstrueres. Ifølge
Tommy Sørbø er det nesten ingen som velger
moderne kirker i forbindelse med bryllup, dåp og
andre høytidsstunder. Kunsthistorikeren fra Nedre
Bjørntvedt har nemlig forsket litt på hvilke kirker vi
velger å bruke ved de store anledningene.
– Det er nesten ingen som velger å bruke moderne,
arkitekttegnede kirkebygg til bryllup, dåp,
konfirmasjon og andre høytidsstunder i livet.
Derimot er det kø foran de gamle, historiske
kirkebyggene eller kopier av disse. Som for
eksempel Holmenkollen kapell, sier Tommy Sørbø
til PD.
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Han er helt enig med Kjell Klevjer Aas og co. som ønsker Østre Porsgrunn kirke gjenreist som den var.
– Motstanderne bruker argumenter som at vi må bygge i tråd med vår tids arkitektur, såkalt tidsriktig. Det er
en selvmotsigelse og en helt banal argumentasjon. Vår tids uttrykk er dét flertallet av folket ønsker, sier
Sørbø.
Østre Porsgrunn kirke var bygget i rokokkostil, og ifølge kunsthistorikeren ble Porsgrunn kalt rokokko-byen
før 1960. – Porsgrunn kunne vært på verdensarvlista, som Røros, dersom den ikke hadde blitt helt rasert på
1960-tallet og utover. Da ble disse flotte bygningene erstattet. Østre Porsgrunn kirke var en av få
gjenværende rokokko-bygninger i hele Norge, før den dessverre brant ned i fjor. Derfor er det utrolig viktig
å få gjenreist den, sier Sørbø.
Når det gjelder argumentasjonen om at kirken ikke lenger blir brukt så flittig hver søndag, og derfor kunne
vært en del av for eksempel det nye kulturhuset, reagerer Sørbø sterkt.
– Hvem kan tenke seg å gå inn i auditorium 207 i et kulturhus når man skal i gudstjeneste?

Østre Porsgrunn Kirke sammenlignes med Holmenkollen kapell
Publisert av Nils Skumsvoll i Porsgrunn Dagblad 14.02.2012

Både Østre Porsgrunn kirke og Holmenkollen kapell (bildet) ble tent på og brant ned til grunnen.
Holmenkollen kapell er i dag gjenreist som originalen, men med en mer moderne romløsning. Arne Sødal
tegnet nye Holmenkollen kapell, og mener man bør se på mulighetene for å gjøre det samme i Porsgrunn før
man setter i gang en arkitektkonkurranse. Foto: ANB
Arne Sødal tror det er altfor tidlig å
konkludere med at en gjenreising av Østre
Porsgrunn kirke ikke vil kunne tilfredsstille
nåtidens behov i menigheten.
Sødal tegnet i sin tid nye Holmenkollen
kapell, en tilnærmet tro kopi av originalen
som brant ned 23. august 1992. Det kom
tidlig i prosessen et ønske om å bygge et
moderne kapell fra kirkelig side, men dette
ble overdøvet av et krav fra folket om å
gjenreise en kirke mest mulig lik originalen.
Det nye bygget stod ferdig i 1996.
Sødal lar seg overraske over at man så tidlig
i prosessen konkluderer med at en arkitektkonkurranse er veien å gå.
– Jeg kjenner ikke debatten rundt Østre Porsgrunn kirke spesielt godt, men på generelt grunnlag vil jeg mene
at det er klokt å vente med å trekke slutninger så tidlig i prosessen. Her burde man først se på hvilke
muligheter man faktisk har for å gjenreise bygget som det var. Jeg kan ikke forstå at man så tidlig kan
konkludere med at en gjenreising ikke kan tilfreds-stille dagens behov, fortsetter den erfarne arkitekten.
Han synes det er naturlig å sammenligne med byggingen av Holmenkollen kapell, som etter hans mening
tilfredsstiller alle moderne kirkebehov.
– Holmenkollen kapell har i tillegg til kirkerommet forsamlingssal, kjøkken og møterom. Dette var en
relativt liten kirke. Bruksarealet er nå doblet. Den har alle tekniske hjelpemidler man trenger i en moderne
kirke. Det er ett års ventetid for å få giftet seg, noe som gjør den til en av landets desidert mest populære
brukskirker, forteller han.
– Arkitekt- og byggebransjen ønsker å bygge nytt. Arkitekter har nok ikke alltid like mye fokus på folks
sentimentale behov. Arkitekter utdannes jo til å tenke nytt, så det er ikke så overraskende. Arkitekter er
motedyr!
– Du er selv arkitekt. Hvorfor ønsket ikke du et moderne kirkebygg i Holmenkollen?
– Jeg hadde et personlig forhold til bygget, det må sies. Sønnen min var den siste som ble døpt i kapellet før
det brant ned. I tillegg tilhører jeg nabo-laget, og har i så måte et sterkt forhold til bygningen. Dessuten har
jeg veldig sans for å ivareta tradisjonell byggestil, noe dette er et godt eksempel på.
– Er det dyrere å gjenreise enn å bygge nytt?
– Ikke nødvendigvis. Et moderne kirkebygg kan fort bli langt dyrere enn å gjenreise. Det kommer jo helt an
på hvilken linje man velger å legge seg på. Det finnes mange eksempler på moderne kirkebygg som har
kostet svært mye å bygge. Men i denne sammenheng handler det vel først og fremst om at det er fullt mulig
å gjenreise en kirke som tilfredsstiller krav til et moderne kirkerom, avslutter Sødal.

Presse siden sist:
PD 27/9-13 s. 6 Enkelte har snudd på en tallerken: ”Nå skal hele kapellet skinne”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVeTdDSFBKQmlsMjg/edit?usp=sharing

PD 21/9-13 s. 6 Komiteen tar til orde for bredt respektert avgjørels og unngå opprivende strid om kirken
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVMDNHem41NlVWa3M/edit?usp=sharing

TA 18/9-13 s. 58 Engh svarer på angrep fra NAL: Kritisk til arkitektkonkurranse
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVTHl1VEl4QjBCNms/edit?usp=sharing

Varden 14/9-13 s75 Kirken kan bli forsinket flere år
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVSFFNemVzV3ZJcGc/edit?usp=sharing
TA 16/9-13 s 2 Audun Engh og Knut Kallhovde: Flertallet ønsker kirken gjenoppført som den var
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVYmJRN3V0UlRGOEk/edit?usp=sharing
Varden 14/9-13 s. 20 Audun Engh og Knut Kallhovde: InFact/Varden: Flertall for gjenoppføring
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVUmlNdWhidUZtX2M/edit?usp=sharing
PD 12/9-13 s 21 Førstekonservator Tor Kjetil Gardåsen: ”Kirkebygg og «historieforfalskning»"
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVVTdldVkzUTlTNU0/edit?usp=sharing

Kontakt oss:
Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke
Adresse: Jønholt Terrasse 20, 3922 Porsgrunn
Telefon: 92622626
Email: knantola@gmail.com
Nettside: www.kirkenopp.no
Bankforbindelse: SparebankenSør, Porsgrunn, ktonr 280131-63-369
Organisasjonsnummer: 998770866
Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/groups/123948604347708/

