Nyhetsbrev #3/2013
Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke
F O R E D R A G på Porsgrunn Bibliotek, tirsdag 19/3 kl. 19:00
Ved kunsthistorikerne Tommy Sørbø og Morten Stige med temaet:
"Østre Porsgrunn kirke - Fremtid for et brent kulturminne
Arrangører: Komiteen for gjenoppføring av
Østre Porsgrunn kirke,
Fortidsminneforeningen i Telemark og
Porsgrund Historielag.

TOMMY SØRBØ er kunsthistoriker, humorist og dramatiker.Han har arbeidet som
museumslektor på Nasjonalgalleriet, skrevet for Riksteateret, for radioprogrammet ”Hallo i
uken”. Forfatter til romanen ”Søppel” og ” Norske malerier” og ”Til fots i Toscana - En
vandrehistorie”.
MORTEN STIGE er kunsthistoriker ved Universitetet i Oslo. Arbeider hos Byantikvaren i
Oslo. Han er spesialist på middelalderkirker og kirkearkitektur. I sin hovedoppgave skrev han
om koret i Stavanger domkirke, om utvidelse og innflydelse. Sammen med Øystein Ekroll har
han også skrevet Bind 1 ”Kirker i Norge” om Middelalder i stein og boken ”Tingvoll kyrkje”.
Til Porsgrunn Dagblad 1/3-13 uttalte Tommy Sørbø blant annet: ”– Vi må ikke glemme det
som er en kjerne i religionen, det irrasjonelle og det mystiske. Det er dette som frister mange i
møte med religionen. Folk er ikke ute etter en moderne arbeidskirke som er praktisk tilrettelagt
for ansatte og noen få i menigheten. Snarere tvert imot. En alminneliggjøring av kirken vil føre
til at folk ikke går i kirken. Folk drar på kulturreiser for å oppleve gamle kirker og katedraler.
Østre Porsgrunn kirke var et unikt kulturminne som er viktig å bygge opp igjen i det spesielle
trehusmiljøet i bydelen. En gjenoppbygging av den gamle kirken vil føre til mye mer god
omtale og PR for Porsgrunn, enn å bygge en såkalt tidsriktig arbeidskirke.

Det er i de gamle, historiske
kirkebyggene folk står i kø for dåp,
konfirmasjoner og bryllup, ikke i nye,
nærmest anti-sakrale forsamlingshus.
Kirkebygget var en ytring fra de som
bygget Østre kirke for 250 år siden.
Det er viktig å lytte til den stemmen
disse utgjorde. I Porsgrunn oppstod
på 1960- og 70-tallet et nærmest
raseri mot det gamle. Unike
bygninger ble revet for de kunne ikke
stoppe utviklingen. Gjenoppbygging
av Østre kirke kan bli en slags bot til
alt som ble revet på 60- og 70-tallet.
Vi bør kunne si at det ble begått feil
den gang”.
Morten Stige har foreløpig ikke noe klart svar på om det bør bygges kopi eller en helt annen
type kirke på Kjerkehaugen. ”Det finnes sikkert gode nok håndverkere til å gjenoppføre kirken
som den var. Det er ikke ofte disse håndverkerne får en utfordring i den skala det vil være å
gjenoppføre Østre Porsgrunn kirke. Men nettopp det vil være en av de største verdiene og et
hovedmoment i en slik løsning”. Foredraget på Porsgrunn bibliotek skal handle om Porsgrunn
som rokokko-by. – Dette er interessant bygningshistorie. Mye er tapt, bare biter er igjen, men
jeg skal snakke om dette i forbindelse med valget vi står overfor med ny kirke, kopi eller nytt.
Det er svært vigtig å være klar over utfordringene man står overfor med plan- og
bygningsloven og tekniske forskrifter dersom en rekonstruksjon velges”, sier Stige til PD.
Relevante artikler siden sist:
Arbeidskirke frister ikke folk
http://www.pd.no/lokale_nyheter/article6527807.ece
Strømmer til Holmenkollen Kapell for å gifte seg:
http://www.osloby.no/nyheter/Strommer-til-Kollen-for-a-gifte-seg-7114700.html
Sykkelvei over graver forkastet
//www.pd.no/lokale_nyheter/article6463190.ece
Østre Porsgrunn Church på Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98stre_Porsgrunn_Church
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