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Lyrik

"Mennesket har korsets form"

Freddy Fjettheim

(Cappeten Damm)

En mdnniska med armarna ut$rackta tikt vingarna pi en figet - etler [ikt en korsfist. En
mlinniska som ser ut att ftyga - etter fatta - mitt emel[an jord och himmet. Si ser omstaget
ut pi norske fcirfattaren Freddy Fjettheims nya diktsamling, "Mennesket har korsets form".

"Sakpoesi", lyder undertitetn.

Sjiitv har jag atdrig htirt talas om just den genren, och jag gissar att genren liksom bitden,
iir en del av budskapet. Freddy Fjettheim ir i sitt hemland kiind ftir sitt litterdra
experimenterande, men ocksi fcir sina skarpa debattartiktar, dir han nagelfar det norska
konsumtionssamhhttet. Vir moratiska kottaps pi detta omride hinger samman med den
ekologiska kotlapsen som vi nu btir attt mer varse, 6r en av hans grundtankar.

Redan i diktsamlingen "Kristus kommer, trh Maria" fcirde han iiven in retigionen i sitt
skapande. | "Mennesket har korsets form" ir den kristna tematiken helt genomfiird.

Jag gissar att minga tisare suckar tungt nir de hcir tatas om litterira experiment. Gtir inte
det. Freddy Fjettheims dikter titer sig sikert anatyseras bide pA tiingden och tvdren, men
titt skittnad frin minga experimenterande tyriker, dr detta inte tyrik som miste dyrkas upp
med hela verktygstidan.

Jag tdser heta diktsamtingen i ett enda svep, och vitt heta tiden ha mera. Korset stir i
centrum, Hur kunde Gud tita sin egen son fiirbtcida pi ett kors?

"Jag dr dAren som frigar", skriver poeten, och svarar sedan:

"er ikke korset hjertets koordinater

vannrett och [odrett

tanke og fornemmetse



visdommen vendes om tit ett trekors

stik doden skat bti et nYtt tiv

som vokser in i himmeten"

(ur kristi hender)

En rad mycket korta dikter handtar om kristusbtivandet, kristusvlig€tr, kristus dans. De ir

atla treradingar, och anatyserar korsets innebcird fiir oss, fcir de eftertevande. I dikten
"Undergingen" finner vi ingingen titt livet efter dtiden i en rad dikter som rtir sig runt

temat ddd titt tiv. Den tomma graven, mysteriet - men ocksi det faktum att den som tatar
och skriver om Kristus av omvdrlden ofta btir dcimd titt tystnad.

"nir jeg skriver om kristus btir enkette venner titt fiender

jeg trues med yrkesforbud

hva betyr: ordets makt

u/

Hhr kopplas ocksi den kristna tron titt mitjcifcirstciring och ekotogi:

"jo, markjordbaer dufter Gud

ingen tid a miste

redde det titte i det store, og det store i det ti[[e"

Rent spriktigt iir det hir attts& inte svira dikter. Det dr ett rakt, enkelt, avskatat sprik,
och formmissigt tigger det niira Tomas Transtrcimers avskalade "Sorgegondolen". Jag tycker
att det dr dikter som g&r rakt ner i hetvetesdjupen av existensen, och just ddrfor ocksi
fcirmir att ge trcist och tindring.

Orden fytter omstagets bitd med just detta som karakteriserar minniskan: vitjan att ftyga.
Svivandet mettan himmet och jord. Och detta att vi atdrig kan hitta balansen, om vi inte



strdcker ut armarna i en vidtippen gest. Den gest som symbotiserar ett kors, Gh samtidigt

innebiir att vi lever med en cippen famn. 5i miste vi ndrma oss framtiden:

"min hind i din hind

under hvite vingeslag

biiye hodet

det som er rundt deg er i deg

og det som er i deg er runt meg

tcifte hodet"
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