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Þann 3. janúar 2021 bárust sorgarfréttir úr tónlistarheiminum: Söngvarinn Gerry Marsden var dáinn. 
Marsden gerði lagið „You'll never walk alone“ að miklum smelli á sjöunda áratugnum. Í dag er þetta 
lag sungið á mörgum fótboltavöllum – líka ekki langt frá okkur hér hjá „Borussia“ í Dortmund. En 
hvernig gerðist það? Fallegust er frásögnin frá Liverpool: Á sjötta áratug síðustu aldar voru þá þegar 
leiknir slagarar á enskum knattspyrnuleikvöngum. Þar á meðal var mesti smellur Liverpool 
hljómsveitarinnar Gerry and the Pacemakers. Sagt er að hátalarakerfið hafi bilað á einum tímapunkti. 
Og þá héldu áhorfendur áfram að syngja einir, án undirleiks: „Þú ert aldrei ein(n) á ferð“. 
 

Þetta verk – eftir Richard Rodgers (tónlist) og Oscar Hammerstein (texti) – var upphaflega 
lokaatriði Broadway söngleiksins Carousel, sem frumsýndur var árið 1945. Hún fjallar um verkamann 
í hringekju sem fremur rán vegna fjárhagserfiðleika, hann vildi sjá fyrir framtíð eiginkonu sinnar og 
ófædds barns þeirra, en hann deyr á meðan. „Þú ert aldrei ein(n) á ferð“ er sungið tvisvar í 
söngleiknum – einu sinni til að hvetja konuna til að komast yfir andlát eiginmanns síns, og í annað 
sinn í lokaatriðinu, við útskrift 15 ára gamallar dótturinnar úr skólanum. Þannig að þetta lag fjallar um 
að horfa til framtíðar með trausti þrátt fyrir allar þjáningarnar í heiminum. 

 
Þú ert aldrei ein(n) á ferð! Jesús gaf vinum sínum þetta loforð. Síðasta versið í Matteusar-

guðspjalli hljóðar svo: „Sjá, ég er með yður alla tíð, allt til enda veraldar!“ Og hvernig Guð gerir það 
er óendanlega skapandi! Stutt reynslusaga: Hópur 25 Úkraínumanna var mjög skapandi. Ég fann hjá 
mér hvöt til að bjóða þeim öllum að fá sér ís. Þegar ég leit í veskið mitt sá ég að það var engin leið til 
að peningarnir myndu duga handa öllum. En boð mitt stóð. Orðin „gefið og yður mun gefast!“ komu 
upp í hugann. Ég treysti því að leið myndi opnast fyrir mig. Svo við lögðum leið okkar í ísbúðina. Á 
leiðinni þangað hitti ég mann. Hann sá alla Úkraínumennina með mér og rétti mér sjálfkrafa 50 evrur. 
Við kvöddumst hlæjandi. Þegar ég kom að ísbúðinni sá öldruð kona mig. Hún var svo ánægð með 
alþjóðlega hópinn okkar að hún kom með göngugrindina sína og rétti mér 50 evrur líka. Ég brosti og 
leit upp til himins. Því nú var nóg af peningum fyrir alla! Þú ert aldrei ein(n) á ferð! – You never walk 
alone! 
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