Nyhetsbrev #9/2013
Infact for Varden: ”Halve Porsgrunn vil ha kirken opp igen”.
Meningsmåling og to avstemninger viser at flertallet ønsker Østre Porsgrunn kirke gjenoppført
Avisen Varden har fått InFact til å foreta en undersøkelse av hvordan folk ønsker seg den fremtidige Østre
Porsgrunn Kirke. Denne meningsmålingen, ble gjennomført 29/8 2013, og 1.056 innbyggere over 18 år i
Telemark ble spurt.
Spørsmålet som ble stilt var ”Hvordan bør Østre Porsgrunn Kirke bygges opp igjen etter at den brant?”.
Alternativene var ”Kopi eller rekonstruksjon”, ”Etter arkitektkonkurranse” og ”Vet ikke”.
Blant innbyggere i Porsgrunn ønsker ca 50% ”Kopi eller rekonstruksjon”, 30% ønsker en kirke basert på
”Arkitektkonkurranse”, mens 20% ikke har tatt stilling. I hele fylket er det som man kunne forvente flere
som ikke har noen mening.
Vi har fjernet "Vet ikke"-gruppen; dermed går 63% av Porsgrunns innbyggere inn for kopi eller
rekonstruksjon, mens 37% ønsker en kirke etter arkitektkonkurranse - av dem som har stilling til saken.
Resultatet sammenfaller godt med tall som fremkommer i to avisavstemninger på nett. Også her er
tilhengerne av rekonstruksjon i flertall, med hhv. 80% i Varden og 72% i TAs internettbaserte avstemninger.
Beslutningstakerne i kirken og kommunen bør ta utgangspunkt i den klare opinionen for en gjenoppføring
av kirken slik den var. For menigheten er det selvsagt viktig med en funksjonell kirke, men alt tyder på at
det kan imøtekommes gjennom en rekonstruksjon supplert med ny kjelleretasje under kirken og eksísterende
tilleggsarealer i andre bygninger. Utgangspunktet for valget bør ikke være praktiske behov, men være
innbyggernes oppfatning av hva som er riktig for bydelen og for Østre Porsgrunn kirke som kulturbærer av
nasjonal historisk og arkitektonisk verdi..
”Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke” går inn for en folkeavstemning om kirkesaken.
Dermed kan man få en avgjørelse som kan bli respektert av alle og sette punktum for opprivende lokal strid,
slik man ser etter folkeavstemningen om OL i Oslo.

Kilde: Varden http://www.varden.no/kultur/slik-vil-de-at-ostre-porsgrunn-kirke-skal-se-ut-1.8042462

Kilde: TA http://www.ta.no/nyheter/article5564158.ece

Gjenoppføring vil bygge bro mellom gammelt og nytt
(Gjengivelse fra PD 7/9-13 og Varden 30/8-13 )
Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke er enig med dem som ønsker å bygge en ”ny og
moderne kirke” for ”ungdommen og fremtiden”, ikkeet ”museumsbygg" for "forfedrene”. Å gjenskape
patina, sjel og historisk sus med en eksakt kopi er en umulig oppgave. En kopi i ordets egentlige
forstand er ikke hensiktsmessig. Vi går inn for en mest mulig autentisk gjenoppføring, med tekniske
forbedringer og nye lokaler i kjelleren..
Det var et forferdelig tap for byen og menigheten da kirken brant, De fleste savner kirken og har den
klart for seg på netthinnen. Det er derfor gledelig at Fellesrådet har besluttet å utrede også
gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke slik den var.På den måten kan man få best mulig faglig klarhet
i om en gjenoppføring er økonomisk, kunstnerisk, historisk, arkitektonisk, lovmessig, håndverksmessig
og funksjonelt mulig.
Vi føler oss sikre på disse kravene kan oppfylles på en forsvarlig måte, til gavn for dagens menighet o g
etterkommere. Slik kan man sikre kontinuitet i Kirkehaugmiljøets egenart, og reparere den
kulturhistoriske helheten. Samtidig tilgodeses menighetens behov for et moderne bygg. Det blir en bro
mellom gammelt og nytt, mellom fortid, nåtid og fremtid.
Ifølge forslaget til reguleringsplan, «skal kirkebygget med sin utforming og beliggenhet i landskapet
fremstå som et landemerke og signalbygg. Bygget skal ha en symbolverdi og vise tilhørighet til de
nære omgivelsene og til porsgrunns-landskapets overordnede trekke. Bygget skal ha tårn. Byggets
materialer skal harmonere med omkringliggende vernede trehusbebyggelse»
En rekonstruert kirke vil oppfylle alt dette og ikke være i konflikt med ønsker om en moderne kirke for
fremtiden. En annerledes, modernistisk kirke vil derimot være en trussel mot det helhetlige kulturmiljøet og
behovet for kontinuitet på Kirkehaugen. Den kan ha nok få mange praktiske løsnigner, med kontorer, møteog vrimlerom, kirketorg osv. Men en slik kirke vil sannsynligvis ikke bli en harmonisk del av
bygningsmiljøet, og vi vil tape tilknytningen til historien. En vanlig arkitektkonkurranse vil gi oss
øyeblikksbilde av trender blant arkitekter. Nybygget vil primært bli et personlig uttrykk. En slik tilnærming
kan passe mange steder, men ikke på Kirkehaugen. En rekonstruksjon vil derimot respektere stedet og så
langt som mulig gjenopprette et stort kulturhistorisk tap.
Kirkens form og plassering på den opprinnelige tomten er et opplagt valg også for nybygget, Kirkens
øst/vest-akse bør beholdes, likesom dens kristne symboler og formål. Grunnmuren er i seg selv
verdifull, og representerer en viktig bevart del av kirken. Eksperter har påvist at den kan bære en
tilsvarende ny konstruksjon.
Kirken og kapellet utgjorde en helhet. Kapellet er verneverdig som en viktig historisk bygning, og bør
bevares med opprinnelig arkitektur. Enkelte har ønsket kapellet revet, men det er heldigvis reddet. Skulle
kapellet bli totalskadet i brann bør også det rekonstrueres.
Vi bør også verne kirkegården med gamle graver og monumenter. Den representerer historiske verdier av
nasjonal betydning. Kirkegården bør beholdes urørt. Derved vises pietet og respekt for gravfreden.
Riksantikvarens ønske om vern bør være overordnet, og gi føringer for at ingen graver må flyttes eller
slettes, slik enkelte har ønsket.

Presse siden sist:
Varden 10/9-13 s 21 Førstekonservator Tor Kjetil Gardåsen: ”Kirkebygg og «historieforfalskning»"
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVeVhhTnF6NlBNbTg/edit?usp=sharing
PD 7/9-13 Else M. Skau og Audun Engh: Gjenoppføring kan bli brobygger mellom gammelt og nytt
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVY0YxaEZkb3M0SGM/edit?usp=sharing
PD 6/9-13 s20. Kerstin Laue ”Historieforfalskning eller merverdi?”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVNDR6MnBHRno5YVU/edit?usp=sharing
PD 3/9-13 Nymalt kapell bobler i sola. BIS, som malte kapellet, må nå trolig skrape og male deler av
kapellet om igjen. http://www.pd.no/lokale_nyheter/article6840136.ece
Vårt Land 2/9-13 Gjenoppføringskomite foreslår utnyttelse av underetasje
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVRnlELVdPWWJOTDg/edit?usp=sharing
TA 5/9-13: Aasmund Beier-Fangen ”Ikke fjern historien. - En arkitekt som mener en kirkekopi er en
forfalskning er eksponent for historieutryddelse og ødeleggelse av fellesverdier. ”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVeTJSUjZka1ZyQ2s/edit?usp=sharing
Varden 5/9-13 s. 64 Fra gjenoppføringskomiteens arrangement på Kirkehaugen ”Troens hus og dødens
hage – en vandring blant gravminner og kirkehistorie”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVRF9jQ2JUbThkSUk/edit?usp=sharing
Varden 5/9-13 s. 20. Kerstin Laue ”Historieforfalskning eller merverdi?”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVR0U1bUpoNm96WW8/edit?usp=sharing
Varden 3/9-13 s. 48-49 ”Halve Porsgrunn vil ha kirken opp som den var” – en meningsmåling blant
1054 telemarkinger.
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVd09rSndvQmZ3QVU/edit?usp=sharing
TA 3/9-13 s. 18-19: ”På jakt etter den nye kirken” – ideskisser til kommende gjenoppført ØPK
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVWUNBM3RwXzdtalE/edit?usp=sharing
Varden 29/8-13 s. 56: Moderne under, samme gamle over” – ideskisser til kommende gjenoppført ØPK
http://www.varden.no/kultur/slik-vil-de-at-ostre-porsgrunn-kirke-skal-se-ut-1.8042462
Varden, leder 30/8-13: Om gjenoppføring av ØPK ”– La oss få se alternativene”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVS25OemNlbFNSRHM/edit?usp=sharing
Varden 30/8-13 Else M. Skau og Audun Engh: Gjenoppføring kan bli brobygger mellom gammelt og
nytt https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVYWtGR1IzSkgyM1k/edit?usp=sharing
TA 21/8-13 Else M. Skau: Grunnmuren er verneverdig: ØPKs grunnmur er verneverdig og kan brukes
til oppføring av ny tømmerkirke.
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVWDE3VXZ2Ri01a0E/edit?usp=sharing
PD 16/8-13 Audun Engh og Kristin Kaasa Moe: Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke kan bli et
vigtig opplæringsprosjekt
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVZGNnQ05OTU13WWM/edit?usp=sharing

Varden 16/8-13 s. 64 Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke: "- Ny kirke må forbli
kristen" https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVR0xYYnNuUzEtbzg/edit?usp=sharing
TA 16/8-13 Kort om "Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke"s 4 sider lange
høringssvar til Reguleringsplanen http://www.ta.no/nyheter/grenland/article6811026.ece
TA 15/8-13 Anne Beate Odland og Audun Engh: Gjenoppføringen av Østre Porsgrunn Kirke
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVZW9GTUJkVWxPVEE/edit?usp=sharing
Varden 15/8-13 Kristin Kaasa Moe og Knut Kallhovde: Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke kan
bli et vigtig opplæringsprosjekt
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVd1JZbk1NMXY0aGM/edit?usp=sharing
TA 13/8-13 s. 12: Riksantikvaren og biskopen støtter gjenoppbygging som et alternativ.
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVV0t4TVpWSnRNNTA/edit?usp=sharing

Uttalelser til Reguleringsplanen:
Porsgrund Historielag
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVOXUwS0hjOXNlSU0/edit?usp=sharing
Fortidsminneforeningen i Telemark
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVaDlNWHBYak9aUDg/edit?usp=sharing
Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVbFhvYnlUWkExc1k/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/

