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Kjære pårørende
Vi vil få takke for den tillit dere har vist ved å

benytte oss til gravferden, og håper at vi har vært
tilliten verdig.

Med vennlig hilsen fra

Petter Albertsen
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Før jordpåkastelsen

Fager kveldsol smiler over heimen ned,
jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Berre bekken brusar frå det bratte fjell,
høyr, kor sterkt det susar i den stille kveld!

Etter jordpåkastelsen

Ingen kveld kan læra bekken fred og ro,
ingi klokke bera honom kvilebod.

Så mitt hjarta stundar, bankande i barm,
til eg eingong blundar i Guds faderarm.

�

Takk for all vennlig deltagelse

Familien.

Forrettende prest: Jette Bock
Ved orgelet: Michal Medzkiewicz
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Preludium
Musikkinnslag

Jag vill tacka livet

�

Åpningssalme

Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,

selv om du til målet når
først ved verdens ende!

Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;

med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,

døden ikke heller.

�

Minnetale & Blomstermarkering 

�

Interludium - Gabriels obo

Salme før talen

Jeg synger meg en blå, blå salme
når dagen svinger hatten til farvel

og ror med sakte åretak mot strender
dit alle dager ror når det blir kveld.

Da søker jeg min hvile
ved treets trygge rot

mens sankthansormer gløder grønt
i gresset ved min fot.

Da synger jeg min salme.

Jeg synger meg en blå, blå salme
og takker for all grøde som ble min.
For lyse døgn, for barneskritt i tunet

og dine gode kjærtegn mot mitt kinn.
Men òg for våkenetter,

som aldri unte ro,
men ga min dag et dunkelt drag

jeg aldri helt forsto.
Nå synger jeg min salme.

Jeg synger meg en blå, blå salme
til deg, du Hånd som sanker og som sår
og senker deg med signing over jorden

med legedom for alle våre sår.
Som byr oss rette ryggen,

stå opp og gå i strid.
Med løftet hode skal hver sjel

gå inn i Herrens tid.
Så synger vi vår salme.

Salme etter talen 

Velsigna du dag over fjordan.
Velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan

om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille du gav oss

den dagen du fløtta oss hit.
Så vi kjenne du aldri vil la oss

forkomme i armod og slit.

Vi levde med hua i handa
men hadde så sterk ei tru.

Og ett har vi visserlig sanna:
Vi e hardhausa vi, som Du.
Nu har vi den hardaste ria,
vi slit med å kare oss frem
mot lyset og adventsti'a,

d'e langt sør te Betlehem.

Guds fred over fjellet og åsen.
La det gro der vi bygge og bor.
Guds fred over dyran på båsen

og ei frossen og karrig jord!
Du ser oss i mørketidslandet,

du signe med evige ord.
Husan og fjellet og vannet

og folket som leve her nord.

�

Postludium - Vår beste dag
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Til pappa.
Nok pistring nå, ville pappa sagt. Han sa det faktisk også. Ikke så mye

pistring når jeg går bort, og selv om det er vanskelig må vi prøve å oppfylle
hans ønske. Så tenk heller på de gode tidene, og de gode minnene, og de er

det mange av.
Pappa ble født på gården Rydland 15. mars 1941, men selv om dette var midt

under krigen husket ikke pappa mye av det som skjedde.
Allerede som barn fikk han godsmaken på naturen, som jo naturligvis lå rett
utenfor stuedøra. Jakt og fiske var en yndet fritidsaktivitet, men hagla hadde

han fått klar beskjed om å holde seg unna. Men en gang ble fristelsen for
stor. I en alder av 12 år tok han den på skuldra og ikke lenge etter fikk han

syn på en stor tiur, og skjøt. Tiuren falt, men han fikk forklaringsproblemer da
han kom hjem med fangsten, men onkel Hans ble redningen, så lenge han

lovte aldri å røre våpenet igjen, et løfte han holdt.
Pappa fikk seg jobb på jernverket, og det var for så vidt en rimelig enkel
prosess. Man møtte bare opp , spurte om jobb, og fikk som regel ønsket

oppfylt. Men pappa hadde lyst på skiftgang, noe han var for ung til, men ved
å lyve på alderen fikk han det til.

Han jobbet både på råjernverket og valseverket og hadde også noen turer på
havet, men etter tre runder til England var det nok og en ung Lars mønstret
av. Men under en tedans på Meyregården traff han et mannskap som skulle
til Svalbard og pappa spurte om han fikk være med, bare for turens skyld, og

det fikk han.
Da pappa kommer i militæret har han sertifikat og får kjøre lastebil, tar

sertifikat på tungbil og tar tjenesten i Bardufoss. Her var det så mange sprell
at jeg, her i kirka, ikke kan gjengi noe av dette. Jeg kan si at de fisket og koste

seg på fritiden, men resten får komme i en senere anledning.
Så får pappa seg jobb som lastebilsjåfør, og steinarbeider. Flytta til Langneset
og får seg etter hvert fast jobb på transport, men jobber også på kaia og som

sporskifter gjennom livet. Han treffer Solfrid, flytter til Selfors og Viktor ser
dagens lys i 1967. Det skal vise seg at han er en skikkelig fin fyr .I 1980

bygger han hus i Straumen. Han treffer Tove og i 90 kommer Therese Viktoria
kommer til verden. Bene, som pappa kalte henne, skal vise seg å bli en flott

person, hun også.
I 95 skjer det store ting. På nytt skal pappa bli far, og når han gjør det i

voksen alder gjør han det skikkelig, og får to døtre samtidig. Linda Johanne
jobber i dag på tråler og Lise Kristin er lærer. Flotte folk begge to.

Livet er som livet er og pappa blir igjen ungkar, men med begge sine fruer har
han hatt god kontakt med hele tiden.

Minnetale



Men der ute i horisonten er en sjelefrende som skal bety mye, helt til slutten.
Elin skal bli en livsledsager, sjelevenn og en yndet turkamerat. De farter land

og strand rundt i bobil og ingen av dem har mye ro i kroppen, og passer til
hverandre som hånd i hanske. Enten de er på ferie, hytte eller hjemme er det

bestandig liv og røre, og det har vært en fryd å se.
Da pappa ble innlagt på sykehus var Elin der seint og tidlig, og uten sertifikat

med bil betød dette sykkeltur til og fra Hammeren. De som har syklet de
bakkene vet at det er en prestasjon. Hun var også der da pappa tok sitt siste

åndedrag. Elin, vi, ungene til Lars takker deg for alt du har betydd.
Men nok om det triste. Pappa var ikke mye trist, og ville at dette ikke skulle

bli en tåreperse, og da skal vi også snakke om alt de positive han var for
mange. Jeg har fått meldinger fra stortingsrepresentanter som husker pappa

med glede, men jeg har ikke hørt noe fra PST, og det er bra.
Pappa var kommunist på sin hals som ung voksen, men gikk dette av seg med

årene. Men tilbake til NKP. Han fortalte en historie om et tog 1. mai der
ledelsen i NKP var klare over at de noen filmet dem, og gjengen hadde

planene klare. Da de kom til stedet snudde seg til de som filmet, dro ned
buksa, og viste dem blanke messingen. Pappa kunne flire på seg vondt i

magen da han snakket om dette.
Sport må det snakkes om. Den som har vært hjemme hos pappa en lørdag
eller søndag vet at det ikke er rom for noe annet enn sport på tv. Som dere

ser på kista ligger det et Glimt-skjerf, og en hilsen fra Runar Berg. Pappa
elsket Glimt og Glimt satte pris på pappa. Det at han også holdt med det

røde laget fra Manchester kan vi forbigå i stillhet. Selv var han aktiv, både på
ski og med ball i beina. Da han spilte på Selfors var de en fryktet gjeng, både
på banen og langs landeveiene. I bilen til og fra kamp uti øyene var det om å

gjøre å rekke ferga, og at det gikk bra er et under.
Musikk kan vi ikke unngå. I dødsannonsen til pappa er det et trekkspill og det

samme her i kirka. Hvor mange bryllup pappa har spilt i tror jeg ingen har
oversikt på, men det er ufattelig mange som har svingt dansefoten etter hans

toner. Han elsket å spille, og man trengte ikke akkurat mase på han før at
enten trekkspillet eller orgelet ble trakter, på en forbløffende måte. Fin

sangstemme hadde han også.
Men nå skal ikke jeg snakke mer. Reisen har bestandig en slutt. Er det noe

som er sikkert er det at hvis man er født så skal man også dø. Perioden
mellom det ene og det andre kalles livet, og det er opp til hver enkelt å fylle

dette på best mulig måte. Pappa fylte sitt med liv, glede og optimisme, og er i
så måte et eksempel til etterfølgelse. Jeg vet at vi er leie oss i dag, men i

pappas ånd skal vi også le. Det skylder vi han. Hvil i fred pappa – hvil sterkt.



Sjona kirke





Blomster fra barn, svigerbarn og barnebarn



Blomster fra Elin, en god venn og turkamerat









Jette Bock



Minnetale fra Viktor Leeds



Blomstermarkering



Talen



Kisten føres ut



Straumen kirkegård



Kistesenkingen



Jordpåkastelse og velsignelse



Roseseremoni
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