
No livnar det i lundar  
 

No livnar det i lundar, 

no lauvast det i li,  

den heile skapning stundar 

no fram til sumarstid 

Det er vel fagre stunder 

når våren kjem her nord 

og atter som eit under 

nytt liv til daude gror.

 

Jo. de herrer Lindemann og Blix ga oss en arv som generasjon etter generasjon kan 

glede seg over. Det ser ut som de har «råkt på hinnannen» en deilig maimåned når 

vårt kjære fedreland er på sitt aller vakreste. Nettopp begynt å folde ut det vi ser fram 

til i mørketida, lysegrønt håp over alt. Da vi ønsker å kunne stanse tida, holde disse 

vidunderlige døgn med eimen av groe, bjørk og rogn, hegg og syrin. 

Og så høver det seg slik at akkurat i denne fine årstida er det blitt mange helligdager. 

Det er helg på Heilagtorsdag og fyrste og andre Kristsundag, som Anders Hovden 

pleide å sei. 

17. mai er jo Norges høytids- og festdag for både store og små. Ja, for det er 

høytidsstemning over vår nasjonaldag når kjørka er pynta med friskt bjørkelauv, og 

benkene fyllt med norske flagg i glade barnehender. 

Da skjerpes tankene litt om begrepet frihet: «Alt hva fedrene har kjemet mødrene har 

gredt» for at vi kan leve så fritt og trygt som vi og våre barn gjør nå - Dette lærte vi jo 

om på skolen, den gang de 12 skolekretsene i Krødsherad feiret dagen på hvert sitt 

sted, og det var en ansvarsfull oppgave for hver lærer å gi sine elever den 

grunnleggende kunnskap om vårt land. Og det ble lagt vekt på at «Vil Gud ikke verja 

by og land kan vaktmann oss ikkja tryggja». I de små kretsene hvor alle kjente 

hverandre ble det gjerne godt samarbeid mellom læreren og heimane. 

De første 17. mai jeg husker, var skikkelig fine høytidsdager, da vi i heimsydd 

sommerstas gikk i tog fra Rund skole opp til Bergsharnmaren. Vi hadde øvd i vel og 

lenge på fedrelandssangen og -salmen, og nå sang vi så det ljoma bergimellom. 

Med andektig respekt lydde vi til dagens tale om Eidsvoll og Grunnloven, og  Fred 

og Frihet betyr.  Verdier å ha med seg siden, under okkupasjon og  

ufrihet. Mammaene ordna kaffe og kakao til nistekurvene som ble sendt rundt til 

felles hygge. Det var før pølse- og istida det. Så var det sang og leik, kjempemorro! 

Siden ble det felles 17. mai feiring på Olbergsletta, med flaggtog fra Kirken etter 

gudstjenesten. Hornmusikk og høy stemning. Veldig spennende å treffe unger fra de 

andre skolekretsene til tevling og leik. Og så «oversettinga» da i Noresund med 

Halgrim som rodde ferja. I den seinere tid har Krøderen og Noresund arrangert hver 

sin fest i flere år. 

Men nå skal Krødsherad «samles til et rike» og feire nasjonaldagen sammen i Olberg 

kirke og ved Kryllingheimen. Vi synger med Elias Blix: 

Lat folket som broder saman bu 

som kristne det kan seg søma 
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