REFLEKSJONER OM
DET FEMTE VERSET


av Eyvind Skeie

Det var spennende å bli utfordret av Kirkens
Nødhjelp til å lage et nytt vers på «Tenn lys». Jeg
måtte tenke litt på hva jeg kunne si med disse fire
ekstra linjene. Hva er annerledes nå enn da sangen
ble skrevet?
Det første jeg tenkte på var dette:
Det er på sin plass å trekke inn et videre perspektiv
knyttet til det vi kan kalle for økologi, eller vårt
ansvar jorden. Men dette ansvaret må vi uttrykke
positivt. Det er jordens rikdom det handler om. Det
ble den første linjen.
Den andre linjen måtte da ha med seg
barneperspektivet, og gjerne nevne «barn i alle
land».

I den siste linjen ville jeg forsøke å samle opp det hele.
Det kunne skje ved å kombinere ordene «lys og
håp» og ved å referere direkte til fattigdommen, som
egentlig ikke ble omtalt i de fire første versene.
Jeg ønsket også at dette verset skulle ha mer
direkte appell i seg og være rettet mot handling.
Det er ikke nok at vi «bare» tenner lys i seg selv.
Vi må også gjøre noe.
Vi må handle.
Det gjør Kirkens Nødhjelp og derfor var det
fint å kunne skrive dette verset nettopp i denne
sammenhengen.

Den tredje springer så rett ut av dette perspektivet:
Mange barn lever under press, i utrygghet og redsel.
Det er noe vi stadig er blitt minnet om de senere
årene. Samtidig vet vi at det er svært mange barn
som «er redde» også her i vårt eget land og omkring
i hele verden uten at vi får vite om det.

TENN LYS

Det femte verset
Tenn lys for livets rikdom, for jord og luft og vann!
Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land!
Må ingen være redde og mangle hjem og brød!
Tenn lys og håp i verden mot fattigdom og nød!

Med gode ønsker!
I oktober 2016
Eyvind Skeie

