
Søndagen en messe verd  

De to gamle levde på en avsides plass i Krødsherad. Vår tids måte å prate på ville bli 

«utenfor folkeskikken». Men var det noe de i rikt mon hadde, så var det folkeskikk og 

det å leve livet med ære. 

De hadde noen bøker, mannen hadde vært ved saniteten da han avtjente sin 

militærtjeneste, så han hadde sin egen handskrevne bok om «Råd ved sjukdom». 

Ellers fantes i huset både salmebok og bibel. Primstaven og merkedagene viste dem 

når onner skulle gjøres og når helg og høgtid kom. Og ikke var feil evangelium lest 

der i huset noen helg. 

Bygda hadde ennå ikke fått elektrisitet, og radio og aviser nådde ikke de mindre 

plassene først. 

Granliene omkring plassen hadde lenge stått stakket med snø. Nå var det blitt 

væromslag og tjukk tåke hadde ligget over skaugen i fleire dagar. 

Så hadde dagane gått i surr for de to, og de funderte på når søndagen kom. Anders tok 

skiene fatt, med langstaven i den eine handa og ei tyrilise i den andre kom han fram 

til Lyarhaugen. 

Herfra kunne en om sommeren høre kubjellene ganske langt unna. Han lydde, var det 

ikke det han hadde følt og fornamt i heile dag. den malmtunge klagen fra 

kirkeklokkene i Olberg nådde fram. Lommeklokka viste et kvart før elleve. Da visste 

Anders at presten var kommet til kirken, det ble ringt i klokkene en time for 

gudstjenesten begynte, når presten var kømmi, da preka begynte og da messa var 

over. 

Han trampet av seg snøen på trammen, huket seg ned i den låge døråpningen; Jau, 

kjørkeklukkun hadde ringt i hovedkjørka. En liten hvit duk ble lagt på bordet, ett 

stearinlys ble tendt. Boka ble slått opp på søndag seksagesima, og i Johannes 

evangelium 12,35 leste han — — 

Ennu en kort stund er lyset iblandt eder: vandre den stund I har lyset, forat ikke 

mørket skal komme over eder; den som vandrer i mørket vet ikke hvorhen han går. 

Tro på lyset den stund I har lyset, forat I kan vorde lysets barn! 

Fra «Nokre salmar» av Elias Blix sang de: 
 

Det folk som frægt vil vera 

Og vinna lukka lang, 

Det høgt Guds ord må bera 

Som ljoset på ein gang. 

 

Gud, lat ditt ord få fylla 

Kvar heim frå fjell til strand 

Og med sitt ljos få gylta 

Vårt fagre fedreland!  


