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2. søndag i advent var 
det gudstjeneste i 
Bagn kyrkje igjen, 
etter et halvt års 
restaureringsarbeid.
Anne-CAthrine Dyve
redaksjonen@avisa-valdres.no

BaGn: Allerede før man så re-
sultatene av restaureringen, re-
gistrerte man den nye lukten i 
kirka. Det luktet rent og nytt, 
ferskt treverk. Signe prest øn-

sket de mange frammøtte vel-
kommen tilbake til kirka etter 
et halvt år, og ønsket samtidig 
alle velkommen til kirkekaffe i 
hennes nye residens, bygdas 
gamle og ærverdige prestebo-
lig. Også den nyrestaurert.

restaureringsarbeidet
Etter ei fin adventsmesse der 
Signe prest blant annet preket 
om de fire adventslysene som 
symboler på Jesus, tro, håp og 
kjærlighet, vandret hele me-

nigheten over til presteboligen 
for en kaffetår. Etter kaffen vis-
te Oddleiv Juvkam, som er 
både klokker og samtidig byg-
ningsingeniør i kommunen, 
bilder og fortalte om restaure-
ringsarbeidet som er gjort på 
kirka. 

stokk og stein as
I 2015 begynte man å se på be-
hovet for reparering av taket på 
kirka, men grundige undersø-
kelser avdekket mer prekære 

behov for restaurering. Det øs-
tre hjørnet i kirka var sterkt an-
grepet av råte, og kirketårnet 

hadde seget 14 centimeter på 
ene sida. Stokk & Stein AS fra 
Lom fikk oppdraget etter en an-
budsrunde, og dagen etter kon-
firmasjonsgudstjenesten i vår 
satte de i gang. Inventaret ble 
fjernet og orgelet pakket inn i 
plast. Gulvet måtte brytes opp 
for å få montert en kraftig løfte-
ramme på fast grunn midt i kir-
ka. Med denne ble taket og tår-
net jekket opp slik at man kun-
ne komme til den skadde delen 
av veggen. Etter møysommelig 

Bagn kyrkje åpnet dørene etter restaurering
nye laFtestOKKer: De nye stokkene er tydelige mot den gamle veggen foreløpig.

" 
Hadde det ikke 
vært for de tre 
englene (Tore og 

Sigrun Bergli, Oddleiv Juv-
kam), så hadde ikke kirka 
blitt klar til jul.
liV BarBrO VeimOdet
kirkeverge
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arbeid ble råtne stokker fjernet 
og erstattet av nye laft, ovenifra 
og nedover. Høyst uvanlig. Før 
tårnet ble senket ned igjen på 
plass, så ble det tredd inn to 
jerndragere under tårnet for å 
forsterke bæringen. Enorme 
mengder leire, gammelt isola-
sjonsmateriale, ble fjernet fra 
gulv og tak.   Og før gulv og 
bordkledning ble lagt tilbake på 
plass, ble det lagt inn vindtet-
tingsmateriale for å få et min-
dre trekkfullt kirkebygg. De nye 

laftestokkene er ubehandlet og 
mye lysere enn resten av veg-
gene, men riksantikvar og fag-
folk har avgjort at slik skal det 
være. Med tiden vil dette jevne 
seg ut. I etterkant av restaure-
ringen har kirketjener Tore 
Bergli fått med seg kona og 
gode hjelpere til å støvtørke og 
vaske ned kirka, rette ut og 
male gulvet, skifte ut ledninger 
til ovner og lysekroner med 
mere. 

ny runde til våren
Årsaken til at dette arbeidet ble 
påbegynt, et dårlig kirketak, 
rakk Stokk og Stein AS ikke å 
gjøre noe med i denne omgan-
gen. De kommer derfor tilbake 
til våren for å ta det, og da blir 
også utvendig pipe revet. Den 
gamle ovnen kan ikke lenger 
brukes av brannvernhensyn, så 
pipa blir overflødig. Men ovnen 
er et klenodium, så den blir stå-
ende.

engler
På kirkekaffen ble Tore og Si-
grun Bergli og Oddleiv Juvkam 
hedret med symbolske engler 
av kirkeverge Liv Barbro 
Veimodet. Hadde det ikke vært 
for de tre englene, så hadde 
ikke kirka blitt klar til jul. Hun 
laget også en liten utstilling av 
gjenstander funnet under kir-
kegulvet. 

lys i presteboligen
Presteboligen har stått ube-

bodd i 5 år siden Hartberg flyt-
tet fra bygda. Selv om det fore-
løpig bare er første etasje i hu-
set som er gjort i stand, så var 
Signe prest glad over å kunne 
invitere så mye folk hjem til 
seg, og hun hadde allerede 
mange strøtanker om ymse ar-
rangementer hun nå kan invite-
re til. Og kirkegjengerne ruslet 
etter hvert hjem igjen, glade 
over at kirketårnet atter er rett 
og at lyset er tilbake i vinduene 
hos presten.

Bagn kyrkje åpnet dørene etter restaurering
BÆreBJelKer: To jerndragere må opp og inn under kirketårnet.  Foto: oddleiV JuVKam

enGler: Liv Barbro Veimodet omtalte Oddleiv Juvkam, Sigrun og Tore Bergli som engler som sikret 
julegudstjenesten i Bagn kyrkje.


