Nyhetsbrev #7/2013
Utredning av gjenoppføringsalternativet endelig besluttet
Menighetsbladet 4/2013 opplyser:
”Fellesrådet har på deres møte den 18/6 besluttet følgende alternativer/konsepter som Byggekomiteen
hadde foreslått
K0= Nullalternativ, dvs ikke bygge kirke. Dette er en svært usannsynlig løsning, men arbeidsmodellen
anbefaler denne også tatt med.
K1= Økonomialternativet, bygge innenfor de allerede kjente økonomigrenser som er gitt ut fra
forsikringsoppgjøret.
K2= Gjenoppføringsalternativet, gjenoppføring av en kopi av den gamle kirken.
K3= Programalternativet, bygge etter de rammer som er utarbeidet av plankomiteen.
Alle alternativer vil bli analysert ut fra de absolutte krav som lov og forskrifter setter, menighetens
behov og reguleringsplanens begrensninger, samt selvfølgelig økonomi og øvrige muligheter. Alle
konsepter skal nå analyseres etter en slik modell.
Konseptanalysen skal senere kunne danne grunnlag for fremtidig valg av ett konsept som så skal
bearbeides videre frem mot endelig løsning.
Arbeidet starter etter FRs behandling og ferdigstilles etter at Reguleringsplanen er vedtatt av Bystyret
til høsten. Første gangs behandling av reguleringsplanen i Utvalg for plan og kommunalteknikk
foregikk i møtet 14. mai. Planen legges nå ut til offentlig ettersyn.”
Komiteens kommentarer:
Det er naturligvis gledelig at man nå vil foreta en faglig vurdering av gjenoppføringsalternativet ;”K2”.
Vi har lenge argumentert for viktigheten av dette. Forhåpentlig kommer man frem til at gjenoppføring
av Østre Porsgrunn Kirke er det beste alternativet, sett ut fra arkitektonisk, antikvarisk,
håndverksmessig, kunstnerisk, økonomisk, funksjonelt, økologisk, pedagogisk synspunkt og vil være
riktigst ut fra kulturmiljøet på Kirkehaugen, for lokal verdiskapning og fokus på Porsgrunn generelt.
Dessuten bør menigheten satse på et sakralt gudshus hvor de primere kirkelige funksjoner, bønn og
forkynnelse, kommer i fokus slik som vi husker den nedbrente Østre Kirke.
Vi håper at ”Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke” vil bli invitert til å delta aktivt i
utredningen, og at vårt store nettverk av nasjonale og lokale eksperter på området kan bistå Fellesrådet
og Byggekomiteen med den faglige utredningen av ”K2”-alternativet.
Vi hører av og til at ordet ”kopi” blir brukt om vårt alternativ. En kopi betyr en eksakt lik versjon. Det
hverken kan eller vil vi gå inn for. F.eks. vil en ny kjeller, bedre handicaptilgang og andre tekniske
krav til et nybygg bety at det i sakens natur IKKE blir en kopi.
Derfor bruker vi ikke ordet ”kopi”, men i stedet "gjenoppføring av den gamle kirken" eller
"gjenoppføring av kirken slik den var før den brant”. Det må nødvendigvis foretas visse tilpasninger
for bl.a. for å leve opp til dagens mange forskrifter og ta høyde for menighetens behov, f.eks. ved å
bygge en underetasje.
Derfor er ”kopi” av Østre Porsgrunn Kirke strengt tatt ikke dekkende for vårt alternativ.

Reguleringsplan før Østre Porsgrunn kirke til off. høring
Planforslaget med tilhørende bestemmelser er lagt ut på kommunens Servicesenter i Storgata 153 og
her:
https://www.porsgrunn.kommune.no/eDemokrati/Horinger/Forslag-til-reguleringsplan-for-Ostre-Porsgrunnkirke-med-kirkegard-mm-detaljregulering/
Fristen til å levere inn uttalelse er satt til 1. august. Det kan være i korteste laget siden planen legges
ut til høring like før sommerferien. ”Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke” har søkt
om utsettelse av fristen og fått denne forlenget til 15. august. Vi anbefaler også andre som har behov
for en utsettelse å gjøre det samme.
Det er viktig at flest mulig engasjerer seg og bruker den offentlige høringen til å uttale seg. Vår
hovedsak er gjenoppføring av kirken, men planen omfatter et større område med kirken, kapellet,
kirkegårdene og trehusbebyggelsen på Kirkehaugen. Bevaring av trær og vegetasjon hører også
innunder planen. Alle disse elementene danner et unikt kulturmiljø og et sentralt og levende
boligmiljø. Det er kun ett element som har manglet og vært savnet gjennom mer enn to år: Kirken.
Gjenoppføringen av kirken vil også bety reparasjon og heling av dette bymiljøet. Hvis en del av en
bygning skades av brann, vil man, især når det er en verneverdig bygning, prøve å reparere s kaden på
beste og riktigste måte.
Når en hel bygning brenner NED og den er verdifull OG en viktig del av hele miljøet og naboskapet, så
kan man tenke på samme vis og bygge opp igjen for å gjenopprette helheten. Både grunnmur og mange
bevarte bygningsdeler fra kirken er intakt og utgjør en ikke ubetydelig prosentdel av den nedbrente
kirken. Disse bør inngå i den kommende kirke der de hører til, og ikke som løserevne minner eller
museumsgjenstander.
På samme måte som man nå pusser opp gravkapellet bør gjenoppføring av kirken være en viktig
målsetting. ”Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke” ønsker å understreke betydningen
av å reparere og verne helheten i det rike trehusmiljøet på Kirkehaugen.

Bevaring av Kapellet bærer kulturarven pa Kirkehaugen
videre (publisert i TA 17/6, PD 15/6 og Varden 3/7)
Mange forbipasserende har sikkert registrert at det er satt opp stillaser ved Østre Porsgrunn kirkes
gravkapell og at oppussingen er i full sving. Det gleder oss at det er igangssatt tiltak, a vsatt midler og
pågår dugnadsarbeid for bevaring og fremtidig bruk av kapellet slik at det snart kan fremstå som den
vakre arkitektoniske perlen som de fleste av oss husker.
Jesu Kirke Gravkapell er tegnet av den kjente porsgrunnsarkitekten Haldor Larsen B ørve, 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.
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.
Bjørg Kongsgaard og Knut Kallhovde

Presse siden sist:
Varden 5/7-13 s. 4: "Folk flest ønsker å få tilbake det sakrale bygget", sier sokneprest Ivar Brobakken.
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVbjc5Uk11RVJKYWM/edit?usp=sharing

TA 20/6-13 s. 4 Det ble fire kirkealternativ
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVU1kyMVdvekJZb0U/edit?usp=sharing

TA 19/6-13 s 37 Kirkeplan til høring
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVcERQcnlkN1ZOSEE/edit?usp=sharing

TA 17/6-13 s. 47 : Bjørg Kongsgaard og Knut Kallhovde. ”Bevaring av Kapellet bærer kult urarven
videre på Kirkehaugen”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVeEh2eE5tSjdVMGc/edit?usp=sharing

PD 15/6-13 s. 22 : Bjørg Kongsgaard og Knut Kallhovde. ”Bevaring av Kapellet bærer kulturarven
videre på Kirkehaugen”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVdnYtVjFjZnlZbFE/edit?usp=sharing

Innslag med Aasmund Beier-Fangen på TV Telemark
http://www.youtube.com/watch?v=EGmM2HiWnZc

Økonomisk bidrag til komiteens
viktige arbeid mottas med takk !

Kto 280131-63-369
SparebankenSør, Storgaten 128, Porsgrunn

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/

