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Uten skygge 
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Hvordan skape en flamme? 

Troen på Gud handler om å tenne en gnist, skape glør og 

ivareta flammen. Når vi oppdager varmen som vi er 

skapt til å være bærere av, oppstår fenomenet flammer. 

Jeg ønsker at mine salmer skal ha denne effekten. Noen 

av dem skaper en gnist, andre ivaretar glørne som 

finnes, og sammen har de kanskje potensiale til å tenne 

en flamme i deg? 

 

Disse salmene er som ulike stadier av et bål. Noen har 

vært vanskelige å tenne, og jeg har måttet nøye meg 

med et stearinlys. Andre har gitt meg varme lenge og jeg 

har kommet tilbake for å tenne bålet på nytt.  Mange av 

dem holder meg varm fortsatt.  

 

Jeg anbefaler deg å behandle dem varsomt, for de er 

varme, selv asken av dem kan brenne deg. Kanskje må 

de inntas i doser, kanskje trenger du ikke lenger 

tennvæske i lesingen din.  Jeg håper mine salmer er som 

en flamme. Uten skygge.
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          Visshet 

 

Hvis diktningen er bevis på at du finnes 

vil jeg skrive hele dagen 

hvis ordene er bevis på at du taler 

vil jeg snakke om deg, selv i søvnen 

hvis bibelen gir meg svar jeg ikke selv har funnet 

vil jeg la den bli min rettesnor 

hvis dine tanker er høyere enn mine 

vil jeg glemme mine kortsiktige planer 

hvis du kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv 

vil jeg la deg definere mitt selvbilde 

hvis du tror på meg, mer enn jeg tror på deg 

vil jeg la troen drive meg til trygghet 

hvis din kjærlighet overgår min egen 

vil jeg pantsette det jeg trodde var å elske 

hvis jeg er bevis på at du skaper 

vil jeg fortsette å leve, selv etter min død 

hvis du har plass til meg i himmelen 

er jeg trygg på hvor jeg havner 

hvis du er med meg fra i dag, har jeg ingenting å frykte 
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Håp 

 

En himmel uten stjerner 

er en planet uten skaper 

Et hav uten vann 

er en begrenset galakse 

En vind uten styrke 

er en konge uten makt 

Et liv uten deg 

er en fremtid uten håp 
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Majestet 

 

Der fjellet møter himmelen 

ser jeg deg 

vinden holder meg  

slik skyen tynges av regnet 

vil jeg fylles av deg 

slik du ser den triste 

gjennomskues jeg 

kommer innfor deg 

ved fjellets fot, 

der møter jeg, deg 

min majestet 

 

 

 

 

 



08.04.22 Kl. 13:00 Kandidat 503 

 

 

Nok 

 

Du kjenner 

taket på smerten 

bunnen av dalen 

lengden på livet 

  

jeg kjenner ikke  

min egen kropp 

min egen pust 

mitt eget blod 

 

kjenner bare  

deg, alene 

  det er nok  
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Konstant  
 

 

Fremfor alt vil jeg kjenne deg 

for du er sannheten jeg søker 

 

jeg vil erfare at din kjærlighet 

er uforanderlig 
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Nøkkel 
 
 

     Låst ute 

 av eget liv 

      tapt  
i egne  

formuleringer 

funnet  
i et evig lys 
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Ren 

 
Vil gi deg 

et rent hjerte 

men tilsmusset i aske 

holder jeg igjen 

gir deg kun 

en bit 

glemmer at askens glør 

renser mitt innerste, 
mørkeste rom 

du tåler 

min skam   

tilgir meg 

mine overtredelser 

jeg har såret meg selv 

det vet du såre vel 
naglene i dine hender 

tåler spikrene  
i mine kammer 

sår som vil skape 

arr til din ære 

viser andre din renhet 

gjennom et sprukket kar 
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Lysende 

 

Kan jeg tåle ditt lys 

og fortsatt være mørkeredd? 
 

om jeg vender om 

ville jeg sett deg  
som du er? 

 
har gått med deg 

fra barndommen 

kjenner ikke til 
alt du har spart meg fra 

 

kan du tåle at  
jeg tror  
jeg vet 

kan du ta imot  
alt jeg er 

alt jeg tror  
jeg er 

 

vende mitt hjerte 

nærmere ditt? 



08.04.22 Kl. 13:00 Kandidat 503 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Du og jeg 

 

Du holder meg fast når jeg slipper 

Du fortsetter når jeg stopper opp 

Du tåler meg når jeg ikke tåler meg selv 

Du ser meg når jeg skammer meg 

Du elsker meg når ingen fordrar meg 

Du søker meg når jeg avviser deg 

Du gir meg aldri opp, jeg gir deg aldri opp 
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Gnist 

 

 

Uten deg er sjelen grå 
uten deg er pulsen borte 

uten deg er jeg fortapt 
 

 
dråper faller på arket 

ta dem imot - la dem tørke 

kan jeg forlate mørket 

selv om det er blitt 

min nærmeste venn? 
 

tenn lyset i meg 
la meg skinne igjen 
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Om igjen 

 

Jeg ber til deg, 

fortsetter dagen 

forteller hjertet 

at det slår for deg 

forteller meg selv 

at jeg behager deg 

 

bønnen viker for bekymringen; 

den ble satt høyere 

enn navnet ditt 

 

så jeg omvender meg 

nok en gang 

og starter bønnen 

på nytt 
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Mellomrom 

 

Du holder meg fast 

før livet glipper mellom fingrene 

og ebber ut 

 

tilgi meg for alt jeg ikke kunne tilgi meg selv for 

bevar meg fra det jeg ikke sparte meg selv fra 

 

fortsett å gi meg kjærligheten; 

den jeg aldri kan fortjene 

men alltid 

tar imot 
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Alltid 

 
Ser mot deg 

alle timene 

i mitt døgn 

 

ber om  

å bli bevart 

ber om å bli besvart  
 

jeg mistet alt 

du er alt  

jeg har igjen  
 

jeg er på vei  

med både feil 

og mangler 

 

har du plass til meg  

helt inntil deg? 

 



08.04.22 Kl. 13:00 Kandidat 503 

 

Besvergelser 

 

Ja, jeg tror på deg 

men jeg tror også 

på min egen 

utilstrekkelighet 

likevel dekker du meg 

med din nåde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan jeg leve med meg selv 

etter alt jeg har gjort? 

kan jeg leve uten deg 

når jeg vet alt du gjør? 
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Formet 

 

 

Du valgte meg 

før jeg valgte deg 

før jeg kunne begripe hva 

du hadde frelst meg fra 

 

ga meg din pust 

ga meg dine tanker 

jeg var påtenkt 

jeg var planlagt 

fra begynnelsen 

fra evigheten 

 

du er luften jeg puster 

du er livet jeg lever 

 

du fortsetter å gjøre 

ditt verk i meg 

du er min skaper 
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Urolig 

 

Jeg er urolig  

du fant meg slik 

og børstet av støvet 

jeg ikke ble kvitt 

 

hos deg finner jeg ro 

der finner jeg fred 

for urolige tanker 

som ikke slipper 

verken i dag 

eller i morgen 

 

holder fast ved deg 

som gir meg tro 

til å holde ut 

gjennom turbulens 
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Kjennskap 
 

Kjenner jeg deg 

som du virkelig er 

kjenner jeg din puls 

dine hjerteslag? 

gjenkjenner jeg mirakler 

når jeg ser dem? 

kjenner jeg deg som 

frelser, bror og venn? 

kjenner jeg deg, herre 

- slik jeg bør? 

sovner jeg i Getsemane 

er jeg ikke våken for å be? 

lar jeg deg bli pisket 

om og om igjen 

går jeg fra deg 

hengende på korset 

forlater jeg graven 

mens du enda ligger der 

glemmer jeg 

at du har stått opp igjen? 

kjenner jeg sårene ved din side 

kjenner jeg din nye skikkelse? 

når du kommer tilbake 

vil jeg kjenne deg igjen? 
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Si meg 

Si meg at håpet  

er udødelig 

at det finnes glede 

i smerten 

og alle feil 

kan rettes opp 

 

Si meg  

at du elsker meg 

at jeg er din 
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Tilbake 

 

 

Jeg vil ikke 
miste deg av syne 
jeg mente ikke 

alt jeg sa 
 
kom til meg  
før jeg visner 
fortell meg 
at jeg kan slippe 
å løpe forgjeves 

 

jeg vil så gjerne 

gi deg rom 
gi deg plass 
gi deg alt jeg er 
 
kom til meg 
vær meg nær 
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Nærvær 

 

Du formet meg 
jeg likner deg 

du fant meg der 
jeg mistet meg selv 

tok meg imot  
før jeg nådde bunn 
 

møter deg  
hver gang solen står opp 
forlater deg ikke  
når solen går ned 
vet at du finnes 
selv om himmelen 
er overskyet 
og tåken dekker hustaket 
vet at du 
har gjenoppstått 
og du ville gjort det 
igjen 
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Horisont 
 

 

Der fremme ser jeg      

      konturen av deg 
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Svakt  
gjenskinn 

 

Bestemte meg  

for å slippe 
alt jeg forsøkte 
i meg selv 

ga deg tillatelse 
til å forandre 

alle mine forsøk 

på å være nok 
 

du tok meg på alvor 
når jeg var ute av stand 

til å handle  
du lot meg hvile  

når livet  
ble overveldende 
 

jeg fant ut  
at jeg trives best 
som svak 

for bare da  
kan du være 

min styrke 
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Stø kurs 

 

Håpet holder meg våken 

troen holder meg i live 

kjærligheten er tilgjengelig 

hvis jeg klarer å gripe den 
jeg strekker meg ut 

du tar meg imot  
i svevet 
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Alt 
 

 

Jeg gir deg alt, 

det lille jeg har 

alt som virker 

ubetydelig 

det som kjennes 

for stort 

 

du ser ikke lite 

på at jeg lever 

for deg 
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Ord 

 

Når ordene blir for mange 

og jeg ikke kan telle dem 

søker jeg tilbake til ditt ord 

der blir jeg stående 

på hellig grunn 
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Her 

 

 

Hjelp meg å holde meg til det lave 

jeg tror jeg trenger høyde for å komme nær 

alt jeg trenger er å bøye mine knær 

puste ut - la ordene sveve 

vite med sikkerhet, at du er til stede 
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Utbrent 
 
 

Trodde jeg hadde grepet deg 

latt ordene ta plass i meg 

stokket om på livet mitt 
latt fargene få del i meg 

 

jeg måtte gjenoppdage 
din kjærlighet 
i lyset av 
tilværelsen 
 
jeg fant 
at du skinner 
også 
når jeg har brent 
lyset 
i begge ender 
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Ufortjent 

 

Vis meg nåden 

jeg ikke fortjener 

gi meg oppmerksomhet 

når jeg krever litt for mye 
 

vær nær meg 

når jeg drar meg unna 

 

vær gleden 

når takknemligheten uteblir 
 

vær sangen 

når jeg mister tonearten 

 

gjør skrittene stødige 

for det er bare 

du som vet  

hva som venter 
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 Hos deg 

 

Du har gjemt meg hos deg 

og jeg vil aldri forlate 

mitt skjulested 
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Inngang 

 

Finner meg selv 

når jeg søker deg 

finner tilbake 

til der du fant meg 
 

har rom for justeringer 

bærer preg av å bli såret 

men du har holdt meg oppe 
 

du lot meg forstå 

og erkjenne 

at jeg finner meg selv  

i deg 

og du skal ha  

fri tilgang 

og jeg skal aldri  

låse deg ute  

igjen 
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Ugress 

 

Tvilen får ikke 

bedre vekstvilkår 

vil kvele håpet 

vil bane seg vei 
 

når jeg velger deg 

må tvilen vike 
 

 for troen min 

har dype røtter 
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Fasade 

 

Trakter etter  
et renere liv 

           bort fra det vage 

           ned til det dype 

våge å tilbe deg 

med kjernen  
av meg selv 

et spill for galleriet? 

hvorfor elsker jeg ikke 

slik jeg sier? 

finnes det anger  
uten tårer 

uten gudsfrykt 
vil ha deg nær 

men holder deg unna 
        
du ser forbi feilstavelsene 

du gjennomskuer meg 
 

la din kjærlighet overvinne  
mitt overfladiske dyp 

jeg søker å bli elsket 
gjennomtrengende 
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Se meg 

 

 

 

Hold fast 

ikke slipp taket 
   før pusten  

kommer tilbake 
 

 
 

 
Når jeg føler meg 
usynlig og glemt 
hold meg inntil deg 
la meg aldri fortsette 
min egen vei 
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Velger deg 

Velger å lovprise deg 

når livet går uante veier 

velger å gi deg ære 

selv om alt butter imot 

velger å synge av glede 

selv om sorgen tar plass 

velger å elske deg 

når jeg ikke føler meg verdig 

velger å se mot deg 

når jeg er full av mitt eget 

velger å holde dine bud 

høyere enn eget strev 

velger å tilhøre deg 

fordi du har valgt meg 
 

hver dag av mitt liv 

velger jeg deg 
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Nytt liv 

 
 
I morgen 

vil jeg våkne 

og fylle dagen 

du har gitt meg  

med ditt liv 

 

 

 

 

Når jeg ikke ser ditt ansikt 

er du fortsatt min Gud 

din varme omfavnelse 

slipper ikke taket 

 

når jeg er nede for telling 

bringer du meg tilbake 

til liv 
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Fylde 

 

Gi meg øyne 
som ser deg 

gjennomsiktig, klart 
nekter å se uskarpt 
 
vil vokse høyere med deg 

til nye dybder 
vil nå dypere med deg 

til nye høyder 
 

for du har behag i meg 

for du lengter etter meg 
for du gir meg evig verdi 
 

vil være i din nærhet  
vil kjenne meg selv i deg 

du er mitt uutgrunnelige dyp 

 

jeg tilhører deg 

kom og fyll meg 

med din sannhet 
med deg selv 
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Skapelsen 

Du lot ditt ansikt  

                 speiles  

i sjøen 

i skyen  

i ansiktet mitt 

 

jeg ser omkring 

ser alt du har formet 

 

vis deg for meg 

i alt det skapte 

vis din herlighet 

gjennom meg 
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Dyp søker dyp 
 

Du lar meg aldri 
synke dypere 
enn der du står 
 

jeg ser utslitte skosåler 

men du ser meg barføtt 
 

kjenner tyngden 
av hvert steg 

visker ut 
mine feilsteg 

 

det er trygt å gå 

dine fotspor leder an 

du vandrer ved min side 
jeg vet hvem jeg følger 

det som ligger foran 

det som er tilbakelagt 

kjenner du allerede 

 

vi går sammen 

jeg kjenner etter 

og du kjenner 

hele meg 
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Ære 

 

 

Vil gi deg ære 

for alt du har gitt meg 

la deg komme til uttrykk; 

gjøre deg synlig 

for fler 
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Klarhet 

 
 

Mitt speilbilde var uklart, 
så jeg speiler meg i deg 

 

før du kom inn i mitt liv 

var blikket forvrengt 
tankene vendt 
mot min selviskhet 
 

du er mitt utgangspunkt 

alt annet settes på vent 

 

 

 

Du viste meg 
ditt ansikt 

du viste meg 
dine hender 

 

nå ser jeg klarere 

nå vet jeg hvor jeg 

skal vende meg 

hver gang bildet 
forstyrres 
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Innerst inne 
 

 
Du kjenner  

mitt tåkete sinn 

det er bare du  

som får slippe inn 

 

 

 

 

Du rommer mer 

enn mine tanker 

mine ord 

du er større 

enn mitt liv 

og min tro 
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Underlig 

Vinden mistet retning 

havet kjente ikke 

sin egen strøm 

 

skyen sanket vann 

i uendelige sirkler 

sanden gjorde ikke 

regnskap for seg selv 

 

hvordan din kjærlighet 

overgår alle andres 

er et under 
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Din 

 

 

 Hold hjertet 

som ikke vil slå 

hold hånden 

som glipper taket 

hold tanken 

som ikke uttales 

 

når jeg ikke vil 

når jeg ikke kan 

ikke gjenkjenner 

min tilhørighet 

 

minn meg på 

hvem jeg likner 

hvem du ser 

hvem jeg er 
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Navnet 

 
 
 
 

Mørke skyer ødelegger 
sikten 

solen gir meg tilbake 
synet 

jeg frykter ikke lynet  
eller vinden 

jeg lytter etter herrens stemme i den 
 

fjellene skjelver 
 under hans føtter 

perlemorskyer  
viser ham ære 

under hans himmel 
kjenner verden sin plass  

 
mine mørke kammer  

søker solens glede 

hvor kan jeg finne det? 
 

bare hos deg 
det navnet 

jeg kjenner 
det navnet 

du kjennes ved 



08.04.22 Kl. 13:00 Kandidat 503 

 

 

 

 

 

Du 

 

 

 

Tenk at du fortsatt søker meg 

at du fortsatt lar deg finne 

tenk at jeg fant deg 

før jeg begynte  

å lete 
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Ord blir fattige 

 

Takk for at du finnes 

når jeg ikke finner meg selv 

takk for at du elsker 

når jeg ikke elsker det jeg ser 

takk for at du bryr deg 

når likegyldigheten tar tak 

takk for at du tåler meg 

når min tålegrense overskrives 

takk for at du beskytter meg 

når jeg er ute av stand til å finne ly 

takk for at du gir meg nåde 

når jeg mister besinnelsen 

takk for at du skaper harmoni 

selv om jeg ikke treffer tonen 

takk for at du ser hvem jeg er 

midt i min skrøpelighet 

 

takk for at du er ordene mine 

når jeg mister mitt ordforråd 

 

 



08.04.22 Kl. 13:00 Kandidat 503 

 

 
Grensesnitt 

 

Gud, du kjenner meg 

mine ulevde dager 

alt jeg glemmer 

alt jeg fortrenger 

 

da jeg møtte veggen 

 ga du den farge 

jeg var tungpustet 

og du ga meg rom 

til å puste 

 

du er alt jeg ber om 

alt som utgjør livet  

jeg kaller  

mitt eget 
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Orkanens  
øye 
 
Når det stormer 

og jeg ikke ser 

hvor jeg finner 

min tilhørighet 

 

vender jeg tilbake 

søker innover 

bryter lydmuren 

og finner svar 

 

bare du 

kan leve 

i mitt sted 

 

jeg er elsket 

 

ved din nåde 

har jeg fred 
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Livspust 

 

 

Jeg kjenner din puls 

og finner min rytme 

 

du er min livspust 

når jeg ikke kan kjenne 

min egen 

 

tar ikke for gitt 

din uforanderlige nåde 

den slipper meg aldri 

av syne  
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Til stede 
 

Elsket meg 

snakket til meg 

tenkte på meg 

før jeg kunne  

 

s t a v e 

 

troen 

håpet 

kjærligheten 

 

gikk ved min side 

før jeg lærte å gå 

så bli hos meg 

i mørke netter,  

i dype daler 

og resten av 

mitt liv 
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Tomrommet 

Jeg tar tilbake 

grunntonen du ga 

glemte melodien  

men forsøkte å holde 

takten, klangen 

 
vær til stede 

vær konstant 

i sangen jeg synger 

i rommet jeg former 

i ordene jeg skriver 

 
jeg vil nå frem til deg 

finne klangen 

som allerede finnes 

i hjertets skjulte 

kammer 
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Festning 

 

Blikket festet på deg 

du gir visdom 

gir meg innsikt 
 

finner deg til rette 

i min hverdag 

i mitt liv 

 

 

takk for at jeg lever 

i ditt hellige navn 

 

bevar meg 

i din nåde 

i din favn 
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Åpen linje 

 

Du svarer bønnen 

før den er formet 

din dype kjærlighet 

kan jeg ikke begripe 

din ubetingede nåde 

forsøker jeg å ramme inn 

 

takknemligheten formes 

i lovsang 

 

jeg trenger deg 

 

min evige lengsel 

min kjærlige far 

min dyrebare Gud 
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Nær 

 

 

Hold meg nær 

det er bare der 

jeg klarer å være 

over tid 
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Hvordan ivareta flammen? 

 

Nå tror du kanskje  

du har kommet til bunns i det hele?  

Men som så ofte skjer  

når noe er slutt; det oppstår  

en ny begynnelse.  

Jeg håper disse salmene 

ikke bare leses  

når du trenger varme, 

men at du jevnlig kan  

vende tilbake til dem  

for å holde deg varm.  

At de tilfører gnist  

til ditt eget liv med Gud,  

eller kanskje gir deg mot nok 

til å nærme deg Han.  

For det skal bare et ord til  

for å ta imot  

denne evige flammen.  

Et ønske om å bli ivaretatt.  

Og det ordet er «ja» 
Og gnisten tennes 
Glørne tar fyr 
Og ditt liv er blitt en uslokkelig flamme. 


