Nyhetsbrev #2/2014
Bevaring av Kapellet bærer kulturarven på Kirkehaugen videre
Østre Porsgrunn kirkes gravkapell er nå ferdig oppusset, offisielt åpnet og skal tas i bruk til
trosopplæring blant barn og unge og mange andre aktiviteter i menigheten. Det gleder oss at man har
sett verdien av dette praktbygget slik at det, etter 13 års forfall, fremstår som den vakre arkitektoniske
perlen som de fleste av oss husker.
Jesu Kirke Gravkapell er tegnet av den kjente
porsgrunnsarkitekten Haldor Larsen Børve, oppført i 1921 og
utformet som en miniatyr av kirken. Kapellet er korsformet,
har samme vinduer med rokokkoinnramming og de
karakteristiske skjell over kirkevinduene. Innvendig er det laget
takhvelving. Det er tydelig at kirken var forbilde for bygningen
og selv om kirken og kapellet er bygget på ulike tider taler de
sitt tydelige språk. Kapellet er utført med respekt for denne
historien og var tilpasset kirkens arkitektur på en enestående
måte.
”Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke” har
tidligere pekt på betydningen av bevaring og aktiv bruk av
kapellet som viktige elemener for at miljøet på Kirkehaugen
opprettholdes. Sammen med en gjenoppført kirke er kapellet
en del av et historisk miljø. Dette må tillegges stor vekt når det
bygges en kommende Østre Porsgrunn kirke. I
Reguleringsplanen står det til og med en bestemmelse som
understreker helhetens betydning ”Hvis den gamle kirken
gjenreises gjelder følgende: Ved totalskade etter brann eller tilsvarende skal kapellet rekonstrueres.”
Det er derfor prisværdig at man ser anvendelsesmuligheter i kapellet så lenge kirken ikke er der. Og
at det ikke bare tiltenkes en rolle som en museumslokale, minne for den nedbrente kirken eller et
kompromiss for ikke å gjenoppføre kirken, men som et levende rum for sakrale og kirkelige
aktiviteter. Vi tror kirkerommet åndelige karakter betyr mer enn dets praktiske funksjon og bl.a.
derfor peker vi på gjenoppføring som det foretrukne valget. Det innebærer også at man bør nedtone
ønsker om andre funksjoner som kontorer, møterom og mingle- og vrimleområder, kirketorg m.m.
som beskrevet i Planutvalgets rapport.
Nå som kapellet både pusses opp og tas i bruk til aktivt menighetsarbeid betyr det eksplisitt at
kapellet ”roper til himmelen” om at også kirken må komme tilbake slik den var. Det dreier seg ikke
bare om bevaring av en felles kulturarv og helingen av et byrom, men også om at kirken ikke må
miste sin hukommelse og primære åndelige funksjoner.
Vi bør derfor også gjenoppføre Østre Porsgrunn kirke, slik at kapellet, kirken, kirkegårdene og
trehusbebyggelsen på Kirkehaugen kan bevares for fremtiden. Ved en gjenoppføring av kirken har
man en gylden mulighet for å gjenskape et tapt kulturminne og etablere et helhetlig kulturhistorisk
bymiljø, der ett av elementene, Østre Porsgrunn Kirke, har manglet i snart tre år.

Presse siden sist:
PD 15/2-14. Grunnloven og Aall-brødrene skal feires
I Porsgrunn kommunens program for grunnlovsjubileet blir Aall-brødrene sentrale.
De beste måten å hedre minnet til byens Eidsvollsmenn, Fabricius og Aall, i 2014 vil være å sikre at
demokratiet kommer til sin rett på Kirkehaugen ved at Østre Porsgrunn kirke gjenoppføres.
Avisen Varden har fått InFact til å foreta en undersøkelse (1.056 innbyggere over 18 år) av hvordan
folk ønsker seg den fremtidige Østre Porsgrunn Kirke. Denne meningsmålingen viste at ca 50%
ønsket seg kirken opp som den var (20% svarte "Vet ikke" og 30% ønsket seg en modernistisk og
annerledes utformet kirke) http://www.pd.no/lokale_nyheter/article7170592.ece
Varden og PD 13/2-14 Audun Engh og Knut Kallhovde: Bevaring av Kapellet bærer
kulturarven av Kirkehaugen videre.
Bevaring av Kapellet bærer kulturarven på Kirkehaugen videre. Østre Porsgrunn kirkes gravkapell er
nå ferdig oppusset, offisielt åpnet og skal tas i bruk til trosopplæring bland barn og unge og mange
andre aktiviteter i menigheten. Det gleder oss man har sett verdien av dette praktbygget slik at det,
etter 13 års forfall, fremstår som den vakre arkitektoniske perlen som de fleste av oss husker.
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVYmhOOE9nRHdYdWM/edit?usp=sharing

Telemarksavisa 12/2-14 s. 46 Audun Engh og Knut Kallhovde: Verdien av bevaring av
Kapellet
Nå som kapellet både pusses opp og tas i bruk til aktivt menighetsarbeid betyr det eksplisitt at
kapellet ”roper til himmelen” om at også kirken må komme tilbake slik den var. Det dreier seg ikke
bare om bevaring av en felles kulturarv og helingen av et byrom, men også om at kirken ikke må
miste sin hukommelse og primære åndelige funksjoner.
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVOGZ4cnpoOUJpT28/edit?usp=sharing

Telemarksavisa 12/2-14 s 51. Klage over vedtaket i Reguleringsplanen der muren er
ignorert.
Kulturminneverdien til Østre Porsgrunn kirkes mur og kjeller er overhode ikke vurdert. Man har ikke
vurdert vernespørsmålet i forholdet til kulturminnelovens bestemmelser. Dessuten er hele
grunnmuren fjernet fra kartet som Reguleringsplanen er basert på.
"Muren og kjellerens kulturminneverdi er ikke omtalt i reguleringsplanen, og det til tross for at det i
flere av høringsuttalelsene, bl.a. fra Fortidsminneforeningen, ble presisert at dette måtte gjøres", sier
Kallhovde. "Man har sett på plan og bygningsloven, men ikke vurdert vernespørsmålet i forholdet til
kulturminnelovens bestemmelser, som går foran. Det er en alvorlig mangel ved Reguleringsplanen".
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVblZ3elM4Qk1mTTg/edit?usp=sharing

Klage over vedtaket i Reguleringsplanen der muren og krypten er ignorert
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVNzUzem5kUG5IZlU/edit?usp=sharing

Pressemeddelse Telemark Fylkeskommune 4/2-14 Else Marie Skau, leder av
"Fortidsminneforeningen" i Telemark siden 1990 og styremedlem i "Komiteen for gjenoppføring av
Østre Porsgrunn kirke" er kåret til "Årets kulturminnevenn" av Telemark fylkeskommune.Vi
gratulerer Else Marie for å bidra til kunnskap, engasjement, vern og bruk av kulturminner i hele
Telemark fylke. http://www.telemark-fk.no/Fylkeskommunen/For-pressen/Pressemeldinger/Else-Marie-Skau-AAretskulturminnevenn#.UvJBBHPsTqA

PD 5/2-14 s. 4 Kapellet offisielt gjenåpnet som møteplass for barn og unge.
Mange av kirkens aktiviter for barn og unge kan nå legges i kapellet. I tillegg til de andre lokalitetene
kirken disponerer, behøver man ikke bygge en radikalt annerledes utformet kirke for å imøtekomme
Planrapporten, men gjenoppføre kirken som den var, slik vi går inn for.
http://www.pd.no/lokale_nyheter/article7149051.ece

Porsgrunn Menighetsblad 1/2014. Byggekomiteen har nå å inngå avtale med (Arken) Rambøl v/
Siv Wiersdalen for utredning av konseptene. Parallelt med dette jobbes det med å få på plass. I første
omgang skal det nå jobbes med å ta stilling til hvilket av disse 4 konseptene en skal gå videre med:
1: Ikke bygge ny kirke i det hele tatt.
2. Bygge en kopi/rekonstruksjon av kirken som brant.
3: Bygge en minimumsløsning basert på forsikringssummen.
4: Bygge en kirke basert på plankomiteens forslag.
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVZWR4akNlR29tYVU/edit?usp=sharing

PD 31/1-14 "– Nei, biskopen fikk ingen konkrete løfter om penger til ny kirke", sier
rådmann Per Wold. En tung kirkedelegasjon med biskopen i spissen har hatt møte med rådmannen
og varaordfører Erik Bystrøm.
Gjenoppføringskomiteen mener at med oppgradering og tilpasninger kan en gjenoppført kirke
imøtekomme ønskene til en moderne menighet. Den 251 år gamle nedbrente kirken (med tilhørende
lokaliteter) var ikke et hinder for å drive et moderne menighetsarbeid eller til kirkens ønske om både
å fastholde og tiltrekke mennesker.
Derfor bør politikerne ikke gi tilleggsbevilgninger ut over det som kreves for å gjenoppføre kirken.
Forsikringsoppgjøret er bl.a. basert på dette. http://www.pd.no/lokale_nyheter/article7140682.ece
TA 1/2-14 Arken Rambøll er satt til å utrede de fire hovedalternativene, hvor
Gjenoppføring er det ene. Det dyreste alternativet, basert på det unøkterne Romprogrammet,
kommer på omlag 80 millioner, cirka dobbelt så mye som forsikringsgrunnlaget. TA 1/2-14 Arken
Rambøll er satt til å utrede de fire hovedalternativene, hvor Gjenoppføring er det ene. Det dyreste
alternativet, basert på det unøkterne Romprogrammet, kommer på omlag 80 millioner, cirka dobbelt
så mye som forsikringsgrunnlaget.
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVQ0tXTGZpdC1GT2s/edit?usp=sharing
PD 30/1-14 Biskop Stein Reinertsen på besøk hos PD På sin kontor-PC har han en egen
mappe for alle nyhetsbrev og ytringer fra Komiteen for gjenoppbygging av kirken. Det er en utbredt
oppfatning at komiteen går på høyoktan i kirkedebatten, i hvert fall i perioder. Det er biskopen som
skal godkjenne endelig forslag til ny kirke, når det kommer så langt. "
http://www.pd.no/lokale_nyheter/article7138628.ece
Pressekonferanse: Varden 25/1-14 s. 62. «Historisk funn» Byarkitekt Wilhelm Swensens,
som også var byggeleder ved Nidarosdomen ca 1962, detaljerte tegninger av Østre Porsgrunn Kirke er
funnet. Dette er viktig dokumentasjon for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke. Tor Kjetil
Gardåsen og Aasmund Beier-Fangen viste de unike tegninger frem på gårsdagens pressekonferanse
på Telemark Museum.
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVOXprWndudks1Zzg/edit?usp=sharing
Pressekonferanse: TA 25/1-14. «Unike tegninger» Tor Kjetil Gardåsen og Aasmund BeierFangen presenterte i går meget detalejerte tegninger av Østre Porsgrunn kirke som viser at den kan
bli akkurat som før. Detaljerte oppmålingstegninger laget av byarkitekt Wilhelm Swensen er funnet i
arkivene til Telemark museum.
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVRGpFSU02YTlQZlU/edit?usp=sharing

Pressekonferanse: PD 25/1-14 s5. «Har funnet kirkeskatt i museumsarkivet»
Fredag viste Telemark Museum fram mengder med tegninger funnet i en arkivmappe. Tegningene er
fra Østre Porsgrunn kirke, og ble laget av arkitekt Wilhelm Swensen i krigsårene. Swensen var en
betydelig arkitekt og byarkitekt i Porsgrunn. Han var også en dyktig tegner og akvarellist. Dette
bekreftes til fulle av tegningene som nå er funnet. "Dokumentasjonen viser museers betydning for å ta
vare på ting. Swensens tegninger kvalitetssikrer så til de grader det vi har fra før", sier Aasmund
Beier-Fangen. http://www.pd.no/lokale_nyheter/article7125610.ece
TA 18/1-14 s 51 Prosjektleder for bygging av kommende kirke snart på plass.
"– En slik stilling eller oppgave burde utlyses slik at flest mulige kvalifiserte kandidater, lokalt og
nasjonalt, kan søke på den. Dette sikrer en mest mulig åpen og demokratisk prosess, noe kirkesjefen
har uttrykt ønske om tidligere", sier Kallhovde
"– Og på den måten sørger man for at den best mulige kvalifiserte prosjektleder utreder de fire
hovedalternativer, herunder gjenoppføringsalternativet.
Kallhovde er dessuten klar på at man burde drøfte kandidatene i de råd og utvalg som kirken selv har
nedsatt slik at det ikke kan etterlates et inntrykk av at prosjektlederen er håndplukket."
https://drive.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVbnk5WDJYTGRsaTg/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/

