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Abstract
Purpose:
In this essay a limited and specific selection of poems by the Swedish poet Nils Ferlin, has been analyzed in order
to find various images of Christ. By using these images of Christ, a possible Christology within the poems by
Ferlin, will then be elucidated, a so called Ferlinian Christology. The theoretical perspective used in the analysis
is one of high versus low Christology i.e. whether the emphasis is focused on Christ as divine, or Christ as human.
Method:
The used method is hermeneutic, and the chosen poems have been ascribed autonomy in order to verify their
message, rather than the message of the author. The poems have been read and analyzed with a text oriented focus.
Result:
The result of this study is that a various number of images of Christ can be found within the selected poems by
Ferlin. In some poems the image of Christ is described by the views of others; persons in the immediate surroundings of Jesus, or first-hand witnesses to the events of the Gospels. Some images show Christ as an explored tool
in the hands of dogmatic structures, where the death of atonement on the Cross is problematized, along with people’s misuse of the death of atonement as a free pass to heaven, instead of taking responsibility of their own sins.
Other images of Christ in the poems are more positive; showing Jesus as an inspiration, a beacon and a compass
of morality. The most striking image, however, is the one of Christ as someone who places mercy above all.
Conclusion:
A Ferlinian Christology can be seen primarily as low Christology since it is putting the emphasis on the humanity
of Christ, and partly problematizing the divinity of Christ. A Ferlinian Christology emphasize the living Christ and
the Christ one finds in the Gospels. The Christ found in the dogmas is not showing the truth. The Christ living and
acting in the interest of the weak and marginalized people, is the one who ought to be seen upon with respect and
as a beacon of morality and truth.
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1. Inledning
Man ska akta sig för att missbruka Kristi kors [...] Även vi hedningar reagerar. Det är ett
gammalt vidrigt spel det där med Kristus som joker. Den kristna och stora revolutionen kommer nog först när vi avskaffat kristendomen och låter Kristus leva![…] … huvudsaken för
människan och hennes ära, det var väl detta att Kristus levde, inte det att han dog.1

Sedan tonårstiden har jag fascinerats av den svenske skalden Nils Ferlins (1898-1961) dikter och han är
min favoritpoet om man nu kan utse någon sådan. Det är svårt att specifikt ange vad det är som tilltalar
och fascinerar mig. Kanske är det språket som är sparsmakat och enkelt, samtidigt som det är träffsäkert
och rikt. Nils Ferlin har en oefterhärmlig diktion, ett moget uttryckssätt, skenbart enkelt och vardagligt,
men i varje vers och strof finns en udd eller en tvist. Dikterna innehåller också sin egen musik, med
rimmen och rytmen och närheten till psalmens form. Det är därför inte heller underligt att så många av
Ferlins dikter har tonsatts, inte minst av hans gode vän Lille Bror Söderlund (1912-1957).2
Det sparsmakade och enkla, jämte det träffsäkra och rika, utmärker inte bara språkbruket i Ferlins dikter.
Även innehållet kan beskrivas på samma vis. Om och om igen sätter Ferlin fingret på frågan om vår egen
existens, på vårt förhållande oss människor emellan och inte minst vår relation till Gud. Hans dikter är
ständigt relaterande till livets förgänglighet, men också till frågan om varför vi finns till. Dikterna belyser
det allmänmänskliga; döden, kärleken, livet, pendlingen mellan sorg och glädje, mellan hopplöshet och
passion.
Att beskriva Nils Ferlin som kristen rätt och slätt, är dock alldeles för simpelt. Författarkollegan Stig
Carlson (1920-1971) reagerade efter Ferlins död på en radioandakt, där en präst beskrev Ferlin som en
kristen diktare. Carlson menade att ett försök att göra Ferlin till en konventionell kristen var att förminska
det allvar som fanns hos Ferlin, en människa, som enligt Carlson, visste ”mera om Gud än en hel busslast
pastorer”.3 Nils egen fru, Henny (1907-1979), menade att han var en ”sökare av stora mått” snarare än
religiös i någon konventionell kristen mening. Nils gode vän Gustaf Andborg (1897-1990) beskrev honom som ”en stor moralist” och att Ferlins etiska förhållningssätt stod i relation till Jesus och evangelierna.4 Men kanske författaren Hjalmar Gullberg (1898-1961) ändå tydligast sätter fingret på Ferlins
kristna förhållningssätt, när han skriver i sin artikel ”Vad Kristus lärt Ferlin”5: ”Ingen av de mera städade
kollegorna har kommit evangeliernas paradoxala huvudperson så nära inpå livet som han”.6 Uttalandet
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Nils Ferlin. Och jag funderade mycket- betraktelser och brev. Stockholm: Bonniers, 1965, 93.
Flera tonsättningar av Ferlins dikter har även gjorts bl.a. av Thorstein Bergman, Olle Adolphson och Rolf Wikström.
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indikerar inte bara att Ferlin har en relation till Kristus, utan att den även är genuin och speciell och att
den kristusbild som Ferlin anammat ligger bortom konventionella uppfattningar.
Nils Ferlins farfar var präst i Värmland, så man kan föreställa sig att den gamla lutherska kyrkotraditionen
påverkade Nils och hans familj. Nils levde samtidigt i en tid då de gamla dogmerna och förkunnandet i
svenska kyrkor började ifrågasättas. Det nya sekulära samhället höll på att utformas och människor behövde förhålla sig till den gamla kristna kulturen. Nils var inte bekännande kristen i det avseendet att han
deltog i gudstjänster,7 men han var tydligt influerad av Bibeln som textuell och litterär källa för sina
dikter,8 både vad gäller teologiska budskap, men också konkreta bibelhändelser som ofta får utgöra stommen i hans dikter, såsom händelserna under julnatten eller Kain och Abel och det första brodermordet.
Vid läsning av Ferlins dikter ser man att även språkbruket och stilistiken är inspirerat av Bibeln. Det
vackra poetiska språkbruket i Bibeln såg Ferlin som något av en modell för poesi. Ändå följde han inte
förväntade ramar och normer i sin diktning. Det finns en självständighet i hans diktion och tvära omkastningar, något som i ena stunden kan ses som rena rama hädelsen, blir i nästa stund till en förkunnelse av
bibliska mått. Men även om hans dikter står för en särpräglad individualism i diktandet, så var Nils Ferlin
en ”beroende” diktare och den litteratur han helst höll sig till var just Bibeln. Där hämtade han många av
sina motiv och han byggde en symbolvärld utifrån Bibelns texter.9
Från början var det nog renheten och enkelheten i Ferlins dikter som fascinerade mig mest. Den första
dikten som jag minns och memorerade är Infall:
Man dansar däruppe - klarvaket
är huset fast klockan är tolv.
Då slår det mig plötsligt att taket,
mitt tak,
är en annans golv. 10

I all sin enkelhet sätter den fingret på frågan om vår egen existens och att allting i livet är relativt. Det
handlade mycket för Nils Ferlin om att inta någon annans position eller perspektiv och att rubba en konventionell verklighetsförståelse eller ifrågasätta det förväntade. Det här återfinner man i flera av hans
dikter, inte minst i de som på något vis belyser eller berör kristusgestalten, vilken i sig själv kan ses som
en metafor för perspektivskiften eller ifrågasättande av förväntad logik med tanke på dess paradoxalitet.11
Med tiden växte även en medvetenhet fram hos mig om kristusnärvaron i Ferlins diktning. Den Kristus
som beskrivs i Ferlins dikter följer inte gängse normer eller det förväntade. Kristus beskrivs stundom
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som en joker som spelas ut av människorna, en bild av en utnyttjad figur som förtjänade bättre. Stundom
beskrivs han som den enda räddningen, även om människorna ständigt missar chansen de får genom
Kristi försoningsdöd, eller att de avfärdar det som erbjuds.
Oavsett vilken position som dikterna laborerar med, så kan man som läsare ana undermeningen av Kristus som sann Gud, sann människa. Ferlin imponerades inte av kyrkans dogmer och av människor som
placerade Kristus som en marionettfigur för sina egna syften.12 I en intervju i Aftontidningen 1942, får
Ferlin frågan om vilken mänsklig egenskap han värderar främst. Han svarar att det är så komplicerat med
alla frågor och att det enklaste svaret vore att säga ärlighet, men varje ärlig människa vet hur svårt det är
att vara ärlig. Ferlin får då följdfrågan om vilken egenskap han tycker sämst om hos en människa. Han
svarar utan tvekan: ”Hyckleri – som vi alla mer eller mindre är behäftade med.”13 I samma intervju får
Ferlin frågan om vilket valspråk han skulle välja för sitt liv. Då citerar Ferlin den berömda Gyllene regeln
ur Matteusevangeliet: ”Allt vad I viljen att människorna skola göra eder det skole I dock göra dem”.14
Ferlins val av valspråk vittnar om hans närvaro i nuet, under ett skakande pågående världskrig, där en
sträng moralisk hållning, förenad med ömhet och innerlighet för den lilla människan, får utgöra hans
moraliska kompass. Fransson belyser detta i sin bok Nils Ferlin, Bibeln och allvaret och menar att i
Ferlins dikter är alla människor absolut jämlika ”bortom alla titlar och etiketter”. Vidare menar han att
Ferlins jämlikhetstanke handlar om allas vår ofullkomlighet.15
Även om Ferlin aldrig anslöt sig till kyrkliga dogmer eller ens till tanken om att Jesus skulle ha dött på
korset för människornas synders skull, så var Ferlin inte opåverkad av kristen tro, menar Fransson. Under
hela sin levnad hade han ett starkt intresse för kristen tro och livet igenom sökte han efter en moralisk
grund och yttersta mening, vilket inte minst återspeglas i hans dikter.16 För Ferlin var Jesus komplex,
precis som vi människor och en måttstock att efterleva. De svåra frågorna kring liv, död, religion och
moral hängde samman för Ferlin och han stod för en bestämd livsåskådning, vilken han efterlevde till
fullo och som präglade hans dikter. Han hade en hög och sträng moral och även om det finns gammaltestamentliga drag i denna, menar Westerström, så är det Kristus som egentligen utgör Ferlins moralkompass. Han såg Kristus som den lidande människan och talade om Jesus och Maria, modern, med stor
värme. Enligt Westerström är det bilden av en mor och hennes ende son som Ferlins personliga tro kretsar
kring. Gud kunde framställas som den oansvarige fadern, som sviker eller som inte kan hjälpa, även om
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Ferlin på äldre dar såg något försonligare även på Gud. Men för Ferlin handlar tron främst om att hitta
en förebild för det mänskliga livet.17

2. Problembeskrivning och syfte
Uppsatsens syfte är att beskriva de bilder och förståelser av Kristus som kommer till uttryck i ett urval
av Ferlins dikter och ur dessa skriva fram en möjlig ferlinsk kristologi och ur den finna övergripande
teman för hans kristusbild. Ferlin var ofta kritisk till religion, kristen tro och Bibeln i sin diktning. Ändå
återkommer han till bibliska motiv och strofer ur kända psalmer och söker någonstans meningen med
livet och en Gud som ger människan mening. Olika kristusbilder tecknas fram vid läsningen av dikterna;
alltifrån en Kristus som reducerats till ett verktyg för kyrkliga dogmer, till en bild av Kristus som är de
små och marginaliserades vän. Sökandet och funderingar kring vem Kristus är och hur han fungerar i
relation till vår moderna värld, är aktuellt även för dagens människor. Ferlin hyste ett genuint intresse för
det allmänmänskliga och hans beskrivningar av allmänmänskliga dilemman är något människor än idag
kan känna igen, liksom brottningen med olika och ibland motstridiga kristusbilder.
Uppsatsens syfte är att beskriva de bilder och förståelser av Kristus som kommer till uttryck i Ferlins
dikter och ur dessa skriva fram en möjlig ferlinsk kristologi.
2.1 Frågeställning
Den frågeställning som är drivande för detta uppsatsarbete kan formuleras som följer:
Hur ser de kristusbilder ut som framträder i Ferlins dikter och hur kan en möjlig ferlinsk kristologi
skrivas fram med utgångspunkt i dessa bilder?

3. Metod, teori och material
Vad som uttrycks i en dikt är intimt sammankopplat med hur det uttrycks18, därför är det vid ett studium
av dikter intressant att studera såväl innehåll och budskap i dikten, som diktens språkform och språkfunktion. Denna uppsats är ett hermeneutiskt arbete med ett textcentrerat fokus i diktanalysen. Den metodologiska ansats jag inleder med är deskriptiv. Jag beskriver de skilda kristusbilder som materialet
rymmer. Vartefter dikterna analyseras deskriptivt framträder förhoppningsvis gemensamma beröringspunkter och parametrar som tillsammans kan utgöra en bas för att utmejsla vad man skulle kunna kalla
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Ibid, 449.
Maria Essunger. ”Poetisk filosofi”, i Mikael Stenmark, Karin Johannesson, Francis Jonbäck och Ulf Zackariasson (red.).
Filosofiska metoder i praktiken. Ödeshög: DanagårdLitHO AB, 2018, 179.
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en ferlinsk kristologi. En deskriptiv analys sker också av diktens språkliga form för att även där undersöka eventuella gemensamma parametrar. För att fördjupa analysen använder jag olika samtalspartners i
form av tidigare forskning om Nils Ferlin, samt forskning om kristologi. Vad gäller det sistnämnda är
det särskilt den teologiska diskussionen kring så kallad hög och låg kristologi som får utgöra ett analytiskt
bollplank för mig, eftersom dessa paradigm på ett förtjänstfullt sätt förmår belysa och fördjupa kristusbilderna i Ferlins diktning.19
Vid varje läsning av en text, oavsett genretillhörighet, så sker en tolkning av läsaren. Självfallet varierar
det mellan hur olika läsare tolkar texten, vilka referensramar de använder eller vilken kontext de placerar
in texten i. Därför är det viktigt att sträva efter en så kallad hermeneutisk medvetenhet. När det handlar
om poesi eller andra poetiska berättelser, finns det en särskilt utmanande interaktion mellan texten och
mänskligt liv. Ur livsåskådningssynpunkt kan en analys av denna interaktion tillföra mycket. 20 En analys
av poesi kan för den engagerade läsaren bidra till konstruktiva förhållningssätt till livets stora och svåra
frågor.
För att kunna utmejsla en eventuellt ferlinsk kristologi kommer jag också att genomföra en innehållslig
idéanalys. En sådan är ett gott redskap för analyser av litterära texter som inte är av argumentativ karaktär, exempelvis poesi och lyrik. Eftersom syftet med analysen är att klargöra och belysa känslouttryck,
upplevelser och symbolik kopplade till kristusbilder i Ferlins dikter, snarare än att belysa författarintentioner eller historisk kontext bakom texterna, så passar en innehållslig idéanalys tillsammans med ett
textcentrerat synsätt bäst som tillvägagångssätt för mitt hermeneutiska arbete.21
3.1 Hermeneutik och poetisk filosofi
Läsaren står alltid någonstans; i en viss kontext, i en viss sinnesstämning, i en viss förförståelse. 22 Utifrån
detta gör läsaren en tolkning av texten. I den hermeneutiska cirkeln beskrivs tolkningen som en spiralformad rörelse, där en samverkan sker mellan tolkningen av en text som helhet och tolkningen av textens
olika delar. Helhetstolkningen påverkar hur läsaren förstår de olika delarna i texten, förståelsen av de
olika delarna påverkar i sin tur, hur läsaren förstår texten som helhet.23 Den hermeneutiska cirkeln exemplifierar även relationen mellan text och läsare; textförståelse påverkar läsarens insikt om sin egen
förståelse, läsarens självförståelse och omvärldsförståelse, samt referensramar, påverkar texttolkningen.24 Det sker en dynamisk växling mellan läsarens tolkning av textens helhet och tolkningen av dess
19

Ola Sigurdson. ”Kristologi”, i Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svennungsson. Systematisk teologi- en introduktion. Stockholm: Verbum, 2007, 176-178.
20
Essunger. ”Poetisk filosofi”, 181.
21
Carl-Henric Grenholm. Att förstå religion – metoder för teologisk forskning.1:6 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2012,
213-214.
22
Essunger. ”Poetisk filosofi”, 180.
23
Björn Vikström. Den skapande läsaren.1:5 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 26.
24
Ibid, 136.
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delar, genom läsarens förförståelse, ifrågasättande, analys och medvetenhet.25 Tolkningen av en text kan
även ses som en hermeneutisk båge. Den bilden har lanserats av den franske filosofen Paul Ricouer,
vilken beskriver tolkningen som en bågformad väg, som startar vid mottagandet av texten där den första
förförståelsen tillämpas. Den går vidare mot en förklaring eller analys, för att slutligen landa i en fördjupad, förändrad eller tillämpningsbar förståelse.26 Förståelse av en text innebär att följa dess rörelse från
betydelse till referens, från vad texten säger till vad den talar om. En hermeneutisk medvetenhet i tolkningen är alltid nödvändig.27
Poesins språk (tillsammans med övrigt poetiskt språk) äger en egenartad beskaffenhet att exponera och
tydliggöra varierande och motstridiga perspektiv och betydelser. Poesi utmärks av utmaningar i form av
paradoxer, suggestiv symbolik, stilistik och mycket mer. Texten blir därmed öppen för tolkning på ett
vis som inte återfinns i exempelvis faktatexter eller teoretiska texter. Läsaren befinner sig alltid i en
tolkningskontext och det åligger tolkaren d.v.s. läsaren att på ett konstruktivt och kreativt vis förena
intention, text och betydelse utifrån sin egen verklighet. Tolkaren bör också klargöra vilket fokus hen har
i tolkningen och vilka principer som hen låter sig styras av i läsningen; författarfokus, textcentrering,
reception. Med andra ord är således hermeneutisk medvetenhet en nödvändighet28 i det vetenskapliga
arbetet med texttolkning och den öppenhet som poesin erbjuder måste förenas med detta.
Paul Ricœur talar också om tolkningarnas konflikt. Tolkningen kan vara medkännande eller misstänkande till sin natur och de båda samverkar med varandra. Den medkännande tolkningen lockar fram, bevarar och ökar meningsrikedomen i den aktuella texten, medan den misstänkande tolkningen står för ett
ifrågasättande av att okritiskt acceptera sanningsanspråk i texten. Om man arbetar utifrån ett sådant kombinationsperspektiv, så medför det en möjlighet att både se med välvilja och öppenhet på en texts budskap, men samtidigt våga kritiskt granska och distansera sig till textens tillkomst, tradering, användning
och betydelse.29 Poetiskt språk har egenskapen att vara öppet och obestämt. Det poetiska språket erbjuder
ett spektrum av erfarenheter och känslor, som inte alltid med lätthet kan uttryckas med ett deskriptivt
språkbruk. Det poetiska språket, vilket ofta är fyllt av symbolik och metaforer, ber om att få bli tolkat.30
3.2 Textorienterad metod
Den huvudsakliga metod jag har valt för min analys är textorienterad. Det innebär att tolkning och analys
sker utifrån själva texten i sig, i det här fallet de utvalda dikterna. De resonemang och argument som förs

25

Ibid, 26.
Ibid, 28 och 135.
27
Maria Essunger. ”Litteratur och livsåskådningsfrågor-om den meningsskapande döden”, i Carl Reinhold Bråkenhielm,
Maria Essunger och Katarina Westerlund (red). Livet enligt människan. Falun: Bokförlaget Nya Doxa, 2013, 70-71.
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fram handlar därmed om textens innebörd. Texten ses som autonom, d.v.s. den lever sitt eget liv genom
sitt samspel med språkliga och litterära konventioner. Texten kan läsas om och om igen, den kan läsas
med nya perspektiv och tolkas i nya sammanhang, frikopplad från sitt historiska ursprung. Den teologi
eller livsåskådning som framkommer i dikterna, ska enligt den textorienterade metoden ses som en del
av en litterär konstruktion. Den eventuella personliga teologin eller livsåskådningen hos författaren kan
inte med bestämdhet klargöras. Samtidigt kan inte en text uppvisa en livsåskådning, endast individer kan
ha livsåskådningar. Den teologi eller livsåskådning som uttrycks i en text, är därmed beroende och konstituerad av läsarens tolkning av densamma.31 Med den textorienterade metoden kommer jag att göra en
närläsning av ett urval av Ferlins dikter med fokus inställt på kristusbilder och bibelreferenser.
3.3 Metodologiskt frågebatteri och metodologiska mementon
I syfte att klargöra, såväl för mig själv som för läsaren av min analys, vilka slutsatser jag kommer fram
till och argumenten för desamma, vill jag noggrant reflektera kring ett antal frågeställningar som kan
verka vägledande för min förståelse, analys och förhållningssätt till dikterna. Jag väljer därför att ställa
upp ett metodologiskt frågebatteri – eller analysfrågor - med särskilda metodologiska mementon.32 Jag
ställer inledningsvis frågor kring vad som sker i själva mötet med texten; Vilken känsla väcks hos mig?
Relaterar jag något i dikten direkt till egna referensramar? Vad finner jag provocerande? Varför är det
provocerande? Finns det något i dikten som bekräftar och överensstämmer med min egen uppfattning av
kristologi?33 Dikterna står för ett givande och ett tagande för mig som läsare. De metodologiska mementon, som jag särskilt vill försöka hålla i minnet under läsningen, handlar givetvis om vilka teologiska
teman som framträder och hur de kan kopplas till kristologi. Särskilt vill jag beakta de teman eller bilder
som utmanar konventionella uppfattningar om Kristus och kristologi. Jag vill även notera eventuella
symboler och metaforer kopplade till ämnet, samt se mångtydighet, dubbla budskap, antiteser eller lakuner i dikten. Det är också intressant att titta på intertextualiteten i dikterna. Hur kopplas dikten till andra
texter?34 I just Nils Ferlins diktning är intertextualiteten med Bibeln mycket tydlig och därför ett intressant perspektiv att belysa. Slutligen bör jag ha i minnet samspelet (eller diskrepansen) mellan innehåll
och språkbruk och reflektera kring struktur, stilistik och tilltal i dikten.35
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3.4 Teoretiska utgångspunkter
En utgångspunkt i ett fastställt livsåskådningsbegrepp kan bli ett gott verktyg för studiet av teologi- och
livsåskådningsfrågor inom poesi. Livsåskådningsbegreppet fungerar då först och främst som en referensram för de frågor som uppstår ur de dikter som analyseras. Här råder samma öppenhet som vi sett tidigare,
ett samstudium av poesi och livsåskådning handlar inte främst om att identifiera och fastställa redan
befintliga livsåskådningar eller teologiska ståndpunkter. Snarare handlar det om att utveckla och fortsätta
reflektionen kring de livsåskådningsmässiga och teologiska ståndpunkter läsaren finner i dikten.36 Framställningen av en livsåskådning eller teologisk ståndpunkt i en dikt är inte med självklarhet något medvetet grepp från författaren. De flesta författare skriver inte i första hand med intentionen att uttrycka en
livsåskådning, men dikterna kan i sig själva, form- och innehållsmässigt, aktualisera livsåskådningsrelevant material.37
3.5 Material och avgränsningar
Det primärmaterial jag arbetar med i analysen är ett urval av Nils Ferlins dikter. De hämtas från flera
olika diktsamlingar. Det sekundärmaterial jag använder är ett antal biografiska verk om Nils Ferlin (se
längre ner i detta stycke), samt för analysen av kristologi används främst teologisk litteratur som belyser
hög och låg kristologi. Jag har även utgått från specifika nyckelord i dikterna; Kristus, kors, namn på
bibliska personer och platser, för att genom dessa betydelsebärande termer lättare identifiera de dikter
som kan vara relevanta för min analys.
Den här uppsatsen gör inget anspråk på att klarlägga eller befästa Nils Ferlins trosuppfattning eller brist
på densamma, det vore att göra ett alltför högt och förmätet antagande och att göra avsteg från mitt val
att arbeta textorienterat. Enligt den textorienterade metoden tillskrivs istället dikterna autonomi och det
är de kristusbilder som ryms däri som jag ska försöka beskriva och analysera.
Inledningsvis hade jag en tanke om att även skriva om existentialism i Ferlins dikter, såväl som kristologi.
Därmed identifierades initialt ett stort antal dikter, ca 60 stycken, som alla hade någon slags anknytning
till det bibliska, existentiella eller religiösa. För att göra ytterligare en avgränsning så ställdes fokus in
på enbart kristologin och så kunde ytterligare dikter sållas bort, så att ungefär 20 stycken fanns kvar,
vilka på något vis anknöt till Nya testamentet och Jesusberättelsen.
De samtalspartners som jag använder, litteraturvetenskapliga och teologiska, är den relativt nyutkomna
boken av Tomas Fransson Nils Ferlin, Bibeln och allvaret38, samt två böcker av Jenny Westerström;
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Barfotapoeten Nils Ferlin39, och Nils Ferlin, ett diktarliv40. Ett flertal bibelreferenser görs i analysen både
utifrån Bibel 2000, men också från 1917 års bibelöversättning.
Utgångspunkterna för analysen av kristologin är i huvudsak Ola Sigurdsons artikel Kristologi som återfinns i boken Systematisk teologi- en introduktion, samt Christina Grenholms bok Barmhärtig och sårbar- en bok om kristen tro på Jesus, även om andra teologiska standardverk också inspirerat och konsulterats (jfr forskningsöversikten). Vid närläsning av dessa båda verk så fann jag dem tillräckliga för den
analys jag skulle göra och de har visat sig vara goda samtalspartner under arbetet med denna uppsats.

4. Forskningsöversikt
Mitt förhållningssätt till tidigare forskning, dels om Nils Ferlin, dels om kristologi, är en avgränsning.
Om Nils Ferlins författarskap har två doktorsavhandlingar gjorts; Veva jämnt din fan!: om rytm och klang
i Nils Ferlins lyrik, av Gerd Nordlander41, samt Klara var inte Paris: bohemliv under två sekler av litteraturvetaren Jenny Westerström.42 Den sistnämnda har gett ut två biografier om Nils Ferlin; Barfotapoeten Nils Ferlin, Nils Ferlin, ett diktarliv. I min uppsats används inte Nordlanders avhandling då den är
skriven inom området för nordiska språk. Däremot finns mycket matnyttigt för min analys av frågeställningen om en eventuell ferlinsk kristologi i Jenny Westerströms båda biografiska verk Barfotapoeten
Nils Ferlin, och Nils Ferlin, ett diktarliv. 2018 gav författaren Tomas Fransson ut Nils Ferlin, Bibeln och
allvaret, en bok med ett essäliknande upplägg som, enligt författaren själv, snarare bidrar med kompletterande infallsvinklar och tolkningar i förhållande till tidigare forskning, än står för egen forskning.
Både vad gäller Westerström och Fransson, så berör de såväl intertextuella drag i dikterna, som Ferlins
reflektioner kring människans existens och det transcendenta, men där återfinns inget utkristalliserat redogörande för kristusbilder eller kristologi i Ferlins dikter. Vissa avsnitt belyser Ferlins förhållningssätt
till Kristus, men utan att försöka att på något vis systematisera dessa kristologiska perspektiv. Jag kommer att ta del av nämnda författares tankar och analyser och jämföra mina resultat med det som är adekvat
i deras framställningar, men avgränsa mig från dem genom det betydligt snävare urvalet av primärtexter,
samt en inriktning för analysen mot just kristusbilder.
Som ett komplement till Westerströms biografier och Franssons bok, använder jag ett antal äldre verk
om Nils Ferlin. Särskilt intressant finner jag Åke Runnqvists bok Poeten Nils Ferlin43 från 1958 vara,
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samt Arne Häggqvists Ferlin - ungdomsåren44 från 1942. I båda dessa verk betonas särskilt komplexiteten i Ferlins relation till Jesus. De är dessutom båda två författade under Ferlins levnadstid och utgivna i
tiden för sekulariseringens intåg i det svenska samhället. Det ger läsaren en upplevelse av in situ45, och
en intimitet till Ferlin själv, vilken medverkat eller responderat vid tillkomsten av verken.
De samtalspartner jag funnit i Westerström, Fransson, Runnqvist och Häggqvist, samt några till, har
visserligen gett mig goda grunder för min analys och både stärkt min egen tolkning av urvalet av dikter
och ibland kommit med en alternativ tolkning, men de har alla ett annat fokus för sina analyser än jag
själv har. Mina samtalspartners vill vaska fram Ferlins eget synsätt eller förhållningssätt till livets olika
frågor, medan jag söker efter de kristusbilder som kommer till uttryck i ett urval av hans dikter. Utifrån
min textnära läsning av de valda dikterna vill jag sedan mejsla ut en möjlig ferlinsk kristologi, vilket blir
en systematisk reflektion kring de kristusbilder jag ser. Jag gör inget anspråk på att det är Ferlins ståndpunkt, tankar eller avsikt med dikterna, utan det är min egna textnära tolkning av de valda dikterna som
får stå till grund för min analys av kristusbilderna och sedermera en möjlig ferlinsk kristologi, utmejslad
i samspel med samtida teologisk reflektion kring kristologi.
Vad gäller forskning kring kristologi, så finns det en mängd doktorsavhandlingar och andra teologiska
verk, fler än vad som är möjligt att relatera till i denna uppsats. Några klassiska standardverk som kan
nämnas i detta sammanhang är Alistair E. McGrath Christianity an Introduction46, John Macquarrie Jesus Christ in Modern thought47, samt Christopher McMahon Understanding Jesus.48 Eftersom jag valt
att arbeta textcentrerat och med hänsyn till materialets särart, så både form och innehåll står i fokus, så
finner jag de valda texterna av Sigurdsson49 (som tydligt aktualiserar hög- respektive låg kristologi) och
Grenholm (som ger en bild av hur personlig erfarenhet formar vår relation till Kristus) relevanta som
goda samtalspartners.50 Dessa texter ger en nyanserad bild av samtida synssätt på Kristus och kan därmed
ge vägledning för vad en möjlig ferlinsk kristologi kan tillföra den teologiska diskussionen av idag. Jag
tror att min utgångspunkt för denna uppsats kring en möjlig ferlinsk kristologi är relativt unik, då jag inte
har hittat någon forskning som specifikt handlar om denna tematik.
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5. Kristologi
Kristologi är den teologiska förståelsen av vem Jesus är. Ola Sigurdson ger följande definition: ”den del
av den kristna teologin som systematiskt reflekterar över Jesus från Nasaret, han som kallas Kristus.”
Sigurdson fortsätter vidare definitionen med att Jesus är både Gud och människa och belyser att kristologi
även handlar om frågor om detta är korrekt och vad det i så fall medför och innebär. Enligt Sigurdson är
det viktigt att inse att kristologi diskuterar ”en partikulär och en generell fråga” och att detta sker samtidigt; vem är Jesus som individ och vad gör han för mänskligheten?51 Vid byarna kring Caesarea Filippi
frågar Jesus sin lärjunge Petrus: ”Vem säger människorna att jag är?”52. Som en del av Messiashemligheten ställs alltså denna fråga om Jesus som konkret person och detta har varit underlag för diskussionen
om kristologi sen kyrkans begynnelse. Samtidigt förs diskussionen om Jesus i förhållande till det transcendenta och till människans förståelse av det transcendenta, det vill säga det som är svårt att greppa för
människan och Guds uppenbarelse, det outgrundliga, det som ligger bortom människan och världen.
Kristologin för en reflektion över hur det transcendenta blir immanent, hur det obegripliga och svårfattliga blir begripligt och tillgängligt för oss människor. Frågan om det konkreta och det abstrakta är oskiljbart enligt kyrkans dogmer, menar Sigurdson. Jesus Kristus fyller den funktion i kyrkan som gör Gud
konkret för människan, Gud som blir människa genom sin son Jesus, blir till en verklighet som både är
synlig och förkroppsligad.53 Det konkreta är mer än bara människan Jesus, det är hela Jesu liv och gärningar. Guds handling blir konkret och begriplig för oss människor genom att Jesus blir människa och
att historien om honom är en mänsklig historia, samtidigt som Jesus Kristus också är den som möjliggör
människors frälsning och försoning med Gud.54
I kristna traditioner delas kristologin vanligen in i två delar; en existentiell reflektion om vem och vad
Jesus är, och en soteriologisk55 reflektion om vad Jesus gör, hur han möjliggör frälsning. Den delas också
ibland in i en ontologisk och en funktionell kristologi, vilken även den belyser skillnaden mellan Jesus
existens och Jesu verk. Sigurdson ställer sig skeptisk till om ontologi och funktion kan separeras. Frågor
kring det ena leder till frågor om det andra.56
5.1 Hög och låg kristologi
Den teologiska diskussionen om kristologin har genom århundradena brottats med tanken om vem Jesus
är, om han är alltigenom gudomlig och avskild från människan och genom detta gudomliga ursprung kan
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vara världens frälsare och hur mycket betydelse som ska tillskrivas detta, respektive en Jesus vars handlingar och delande av de den mänskliga tillvaron, visar människan vägen till frälsning just genom Jesu
mänsklighet. Den förstnämnda, vilken betonar gudomligheten hos Kristus, brukar kallas för hög kristologi och den sistnämnda, vilken snarare betonar Kristus mänsklighet, brukar kallas för låg kristologi.57
Sigurdsson påpekar att det finns risker med båda synsätten. En hög kristologi står inför utmaningen att
Jesus mänsklighet och mänskliga historia får stå i skymundan för en kristusbild som endast förstås på en
abstrakt nivå och där Jesus mänskliga och konkreta drag försvunnit. Människan kan då få det svårt att
identifiera sig med Jesus Kristus. En låg kristologi, eller en kristologi nedifrån, kan hamna i en problematisering av Kristus gudomliga natur, då den lägger störst tyngd vid Jesus mänskliga natur. Utmaningen
för en låg kristologi blir att förena Jesus mänskliga historia med Guds historia.58
Christina Grenholm beskriver sin egen förståelse av vem Jesus är, som en kristologi nedifrån, eftersom
den tar sin början i det jordiska. Grenholm menar att det inte finns något förenklande i detta synsätt, att
det skulle vara reduktionistiskt, utan jämför istället med ett anabatiskt synsätt, alltså något som går uppåt,
är uppåtriktat. Grenholms kristologi går från det jordiska upp mot ”rymder som inte låter sig fångas”.59
Oavsett vilken ståndpunkt för kristologin som intas så är, enligt Sigurdson, det kristologiska perspektivet
ett resultat av en hermeneutisk tolkning, eftersom ingen människa kan göra anspråk på kunskap om Gud.
Grunden för tolkningen finns i Bibelns berättelser, i psalmer och böner, konstverk och poesi, och genom
dessa erhålls en förnimmelse av Guds kärlek till människan.60 Grenholm är inne på samma spår och
menar att Gud har uppenbarat sig i Jesus och vi får en förståelse av vem han är genom underlagen för
tolkningen, till exempel genom läsning av Bibelns texter.61

6. Bibelpoeten Nils Ferlin
”Mitt bibelstudium är av gammalt datum. Helst läser jag gamla biblar.”62 För Nils Ferlin var Bibeln ett
arv, både bokstavligt och bildligt. Ferlins farfar var schartauansk prost och efterlämnade sina biblar till
Nils, vilken behöll dem livet ut. Den bibelversion som låg Ferlin närmast om hjärtat var Karl XII:s bibel.
1917 års bibelöversättning appellerade aldrig riktigt Ferlin, då han ansåg den ”alltför trivial och opoetisk”. I den betydligt äldre Bibeln erfor Ferlin antagligen det poetiska anslag som han fann så tilltalande.63
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6.1 Intertextualitet med psalmvers och bibel
Rakt igenom Nils Ferlins diktning kan man höra stråk av psalmtoner och bibelklang. Det finns milda
beskrivande bilder med aning av psalmvers som i dikten Kan du höra honom komma64 och det finns
knivskarpa explicita bibelreferenser som i dikten Getsemane65, båda med hög igenkänning hos läsaren,
eftersom Nils Ferlin verkade i en tid då människor fortfarande kunde sin Bibel. Han kunde därför utan
större svårighet använda sig av både stildrag i språket som påminner om bibliskt språk och av ett innehåll
som anspelade på Bibelns berättelser eller karaktärer och veta att det landade hos den tilltänkte läsaren.
Ferlin hyste också beundran för den bibliska stilistiken.66 Litteraturforskaren Jenny Westerström belyser
intertextualiteten i Ferlins dikter i sin bok Barfotapoeten Nils Ferlin och skriver att Ferlin var en beroende
diktare med ett medvetet förhållningssätt till tidigare traditioner inom poesi, men också bibeltolkning.67
Grundtanken kring intertextualitet är att det finns inga texter som är helt fristående, alla texter är beroende
eller har ett samband med en tidigare text, eftersom alla texter tillkommit i någon slags kontext och
författaren av densamma tillika befinner sig i någon slags kontext. Därför finns alltid en förförståelse.
Texter skapas inte i ett tomrum. En författare kan visserligen skapa en ny text, men inte utan påverkan
av något annat tidigare skrivet. För Ferlins del blir detta viktigt och tydligt, då det möjliggör såväl stilbrott
som traditionsbrott i hans diktning. Han skapar nya texter, men de står inte fria från tidigare arv och
tradition. Däremot kan det budskap och de tankar som uttrycks varieras och omvärderas i den nya formen.68 Westerström menar att Nils Ferlin, i egenskap av att vara en beroende diktare, behövde en utgångspunkt. Han sökte efter en rytm i de ord som han studerade, i bibeltexterna fann han ofta en sådan
rytm. Därmed uppstod en speciell kombination av ett modernt analytiskt grepp och ett mycket gammalt
material, vilket fick utgöra underlag för hans diktning.69
Intresset hos Ferlin av att använda Bibelns texter och motiv i sin diktning avtog inte med åren, vilket
enligt Westerström kan tyckas underligt med tanke på att han levde i avkristningens tid i den tilltagande
sekulariseringen i Sverige. Det finns anledning att fundera över, menar Westerström, varför Ferlin förblir
bibelpoet in i det sista. Men Ferlin är i princip trogen den (komplexa) bibliska framställningen av Gud,
eller som Westerström uttrycker det: ”Ferlin har bara en mytologi”. 70 Ferlin har lika stor anledning som
någon annan att göra upp med de trosföreställningar som han fann så inadekvata och exploaterade. Ändå

64

Nils Ferlin. En döddansares visor. 1930, i Nils Ferlin Dikter – den svenska lyriken, 18.
Nils Ferlin. Goggles.1938, i Nils Ferlin Dikter – den svenska lyriken, 114.
66
Häggqvist. Ferlin – ungdomsåren, 53.
67
Westerström. Barfotapoeten Nils Ferlin, 29.
68
Ibid, 26.
69
Ibid, 27.
70
Ibid, 79.
65

16

insåg han att han behövde trosföreställningarna för sitt fortsatta diktande, han var beroende av intertextualiteten för sin diktning, och det kan förklara hans fortsatta intresse för Bibelns texter och motiv.71 Ferlins
användning av intertextualiteten med Bibeln var ett sätt att bevara kontinuiteten med det förflutna. Westerström menar att Ferlin delvis omedvetet använde intertextualitet med Bibeln och att det fanns integrerat naturligt i hans sätt att uttrycka sig. Kanske såg han behovet av att bevara de bibliska motiven och de
kristna värderingarna i sina texter. Om det sedan handlade om ett konstnärligt intresse eller en religiös
mening kan inte besvaras, enligt Westerström.72 Grenholm poängterar något viktigt, som är relevant i
sammanhanget, att ingen kan vara kristen och strunta i Bibeln. Kristen tro är inte ett färdiginslaget paket
som ser likadant ut för alla och som måste mottas på ett visst sätt. Men vissa saker hör ofrånkomligen till
att vara kristen. Man tror på Jesus och man tar Bibeln på allvar. 73 Men Bibeln är till för att tolkas. Den
är full av motsägelser och spänningar, den kan ibland förskräcka, den kan ibland inspirera. Den står för
mångfald, men också för absoluta sanningar. I alla händelser skapas en dialog mellan läsaren och Bibeln
och denna dialog återfinns i de intertexter som finns i de dikter som analyseras i denna uppsats.
Fransson belyser Ferlins användning av bibliska motiv och händelser i skildringen av världen och människorna i sin diktning, med andra ord det rent allmänmänskliga. Hur tydligt referenserna är till Bibelns
texter skiljer sig åt, men Fransson menar att det finns ”en biblisk tankevärld” i Ferlins dikter och denna
fungerade som en motvikt till de samtida föreställningarna om mänskligt framåtskridande. Ferlin stod
främmande inför sådana tankar och de bibliska referensramarna påminde om hur människornas grundvillkor varit desamma genom historien. Fransson menar emellertid att även om Ferlins diktning i allra
högsta grad var biblisk, så var den inte traditionellt kristen.74
6.2 Poetiskt språk
Ferlins religiösa intresse och hans användning av Bibelns motiv och symbolspråk har belysts av Andersson, vilken menar att en stor orsak till Ferlins popularitet bestod i hans användning av en form som
tilltalade den stora massan. Formen för hans dikter var rytmiskt språk, rim, tydliga anknytningar till folkvisor och ramsor, Bibeln, psalmer, och frälsningssånger. Andersson beskriver det som ett sätt för Ferlin
”att sälja ett svårt innehåll med hjälp av en populär förpackning”.75
– Lura i människorna allvarlig poesi genom att tjusa dem med formen. Den moderna jagpoesin, där var och en sysslar med sina komplex och sin personlighets små krumelurer, kan
aldrig bli någon väckelsepoesi, knappast heller den, som arbetar med bilder, den nya sakliga
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poesin. Att uppfatta lyrik med synen fordrar mera både intelligens och fantasi än att uppfatta med hörseln, och det är via den regeln jag tror att lyriken skulle kunna uträtta något.76

Uttalandet av Ferlin vittnar om en stor insikt hos honom om att han använde sig av ett bild- och symbolspråk som var både personligt och originellt. Det i kombination med ett innehåll som berörde litenhet,
vilsenhet, oro och ångest bidrog säkerligen till Ferlins popularitet, menar Andersson, då läsarna kunde
känna igen sig.77 Ferlins dikter förhöjde livskänslan genom den stämning som förmedlades och den textmelodi som presenterades. Ordens skönhet och klarhet ger tillförsikt och lycka och detta trots att de talar
om tillvarons svårigheter och grymheter.78
Ferlin var förtjust i gamla språkanvändningar och ordformer. I dikten Judas Iskariot finns ett bra exempel
på hur han växlade mellan gammalt och nytt, eller högstämt och alldagligt. Ålderdomliga former som
eder, vare och löne, blandas med talspråkligt vart (i betydelsen blev).79 Westerström menar att Bibeln
gav Ferlin en ”språkligt-stilistisk reservoar”. Med det menar hon att psalmer och bibelspråk var det språk
som skilde sig från vardagligt språk. Klangen var ålderdomlig och främmande och därmed poetisk. I sin
användning i sina dikter av högt och lågt, språkligt sett, tog Ferlin fasta på den språkliga kraft som återfanns i Bibelns språk. Det arkaiska, det ålderdomliga språket och uttrycken, gav en känsla av kontinuitet
med det förgångna och Ferlin hade troligtvis mött detta språkbruk hos sin farfars predikningar80, men
ändå använder Ferlin detta sällan och noga övervägt.81 I dikten Kan du höra honom komma återfinns
enstaka ord som örtagård. I andra dikter förekommer tydlig arkaisering genom användandet av gammalstavning, thy (ty) och vhi (varför). Det specifika hos Ferlins användning av bibliska uttryck är blandningen mellan ett högt stiliserat språk, med ett lågt vardagligt.82
6.3 Gudstro och människosyn
De flesta av de författare som skrivit eller forskat om Nils Ferlin har kommit till samma ståndpunkt; det
finns egentligen endast en dikt av Ferlin där han tycks utgå från att Gud existerar. Den dikten är Ett
minne:
ETT MINNE
Skimrande vitt som det vitaste silver
var vattnet vid Vinga fyr Rökskyar bolmade, måsarna skreko
och luften var bräddad av glädje och eko
av främmande länder och äventyr - ---
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Gud, har jag sagt,
o, du levande X i det minsta och finaste ting,
snäckornas gud och förnyelsens gud du som hinduerna se som en flammande ädelstensring,
elektriska bälte av under och kraft
som spänner all världen omkring:
lys på mitt liv.
Gud, har jag sagt, du som talade nyss
ur de bristande isarnas dön,
guld har du strött över vågornas välv,
guld över klippornas krön - aldrig jag visste som nu och förnam
vad världen är väldig och skön.
Herre, ditt ansikte ser jag i dag
och viskar dej vilset en bön:
Väck den ej mera, min fråga
som hörde sitt eko och grät,
släck den, förintelsens låga
i nervernas blodiga nät Se på mej, maskarnas like,
Herre jag ber dej ju blott:
lär mej att älska ditt rike
och bära de dagar jag fått.83

Diktens form utmärks av rim, men den följer ingen given fast ordning för rimmen; i vers ett rimmar strof
två med strof fem, samt strof tre med strof fyra. I den andra delen av dikten rimmar stroferna två, fyra
och sex. Därefter rimmar stroferna nio, elva, 13, och 15. Efter det går Ferlin över i ett växelrim där strof
16 rimmar med strof 18, strof 17 med strof 19 och så vidare. Den här strukturen ger dikten en deklamerande ton. Infogat i vissa strofer, samt mellan verserna, finns streck som sticker ut från en vanlig tillämpning. Dessa är varken talstreck eller bindestreck. Deras funktion är istället att stärka rytmen i dikten. Vid
en recitation av dikten ger de naturliga pauser och skapar betoning och eftertanke. Det första strecket
efter andra strofen ”vid Vinga fyr” låter läsaren stanna upp i landskapet som just beskrivits. De tre
strecken mellan de två verserna för läsaren varsamt över till den andra delen av dikten, vilken har ett helt
annat tilltal än den första delen. Användningen av strecken hjälper således till att förstärka diktens framförande av budskapet. I den allra första strofen finns en tydlig allitteration; skimrande, vitt, vitaste, silver,
men detta poetiska stildrag används inte i resten av dikten. I andra versen återfinns upprepningar i ordet
”guld”, men styrkan i dikten är ordrikedomen. Vokabulären är rik, varierad och innehållstung.
Min egen personliga tolkning av dikten är att den är ett direkt tilltal till Gud. Dikten står för frågor och
funderingar och den ber Gud om svar. Gud ser, som levande, in i den minsta detalj, in i det minsta som
finns. Samtidigt finns här en tydlig komplexitet. Dikten landar i en kontrast. Den som tilltalar Gud ser
världens väldighet och skönhet för första gången, men känner sig ändå vilsen och frågande. För även om
han ser det goda och ser Herrens ansikte, så ber han Gud att inte behöva stå frågande. Han ber om hjälp
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att älska världen och att känna sig tillfreds med det liv som han har fått. Detta direkta tilltal till Gud,
avslutningsvis i form av en bön, står också för ett erkännande av Guds existens. Jag tolkar det också som
att det är inte en traditionell gudstro som uttrycks. Man får en känsla av att den som ber bönen har sett så
mycket ont, att han är trött och lite uppgiven och istället för att känna glädje, fröjd och förtröstan över
den nyfunna samhörigheten med Gud, ser han närmast med sorg på det hela. Han viskar fram sin bön
vilset och ber att hans fråga inte ska behöva väckas igen.
Runnqvist i boken Poeten Nils Ferlin, framhåller också diktens unikum genom att den anropar Gud som
existerande, men också att den är en bön om att få möjlighet att älska världen och det liv diktens jag har
fått. Andra dikter av Ferlin handlar allt som oftast om omöjligheten i detta. I dessa dikter kan Gud möjligtvis vara en tänkbarhet, en diskutabel figur, som man kanske kan eller inte kan tro på. Detta har ingenting att göra med att Ferlin är religiöst likgiltig som poet, menar Runnqvist. Det handlar snarare om
Ferlins motvilja att ansluta sig till en specifik kyrklig dogm. Kristus är däremot en sanning att förhålla
sig till,84 vilket jag återkommer till. Det icke-konfessionella hos Ferlin beskriver även Jenny Westerström
i boken Nils Ferlin – ett diktarliv, och menar att den bön som framförs i Ett minne är en enstaka företeelse
i Ferlins dikter. Det har återigen att göra med Ferlins aversion mot de som utövar den kristna tron i
dogmernas fundament och påstår sig ha snabba och tvärsäkra svar på livets svåra frågor.85 Ändå är dikten
Ett minne mer än så. Bönen i dikten är tydlig. Grenholm uttrycker det som att en bön inte är ett faktum,
utan bön är tro.86 Ingen ber utan att tro, ingen ber till ett högre väsen utan att ha tänkt tanken att där finns
något existerande. Ingen ber utan att tro att där finns någon som kan ingripa, vara verksam i ens liv, göra
skillnad. Ingen ber utan att tro att det finns något mer i tillvaron. Den vilsenhet som uttrycks i bönen i
dikten Ett minne, är därmed också ett uttryck för stark tro.

7. Evangeliernas Jesus
De reflektioner kring Gud och uppenbarelsen som aktualiseras i Ferlins dikter, baseras i stort sett endast
på bibliska referensramar. Men när det är fråga om reflektioner kring Kristus ger dikterna framförallt
uttryck åt det allmänmänskliga. Enligt Fransson förekommer det i Ferlins dikter två skilda kristusgestalter. Den ena är en storkyrklig Kristus, en som är närmast ett offer för systemet, skapad av kyrkans dogmer
och system, vilken dikterna kan bestrida och löjliggöra. Den andra är en äkta kristusgestalt, en som ses
på med sympati, en evangeliets Jesus.87 Denna andra kristusgestalt skildras i dikterna med medkänsla,
engagemang och aktning. Denne Kristus är ingen uppenbar och självklar gestalt, det krävs ett engage-
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mang, av fantasi och reflektion för att leva sig in i denne Kristus. Kristusgestalten det handlar om i dikterna är utan tvivel hämtad från evangeliernas Jesus, men han är mer än bara en historisk person. Kristusbilden är något av en arketyp, en urbild, för alla människors levnad i alla tider. I dikten Status Quo
finner vi en Kristus som kämpar för människan genom att han ”mot lag och auktoritet han ställde barmhärtighet” och i dikten Kan du höra honom komma är Kristus den som ”vandrar dig till mötes i dagarnas
kvalm och han vill dig inte alls något illa”. Fransson uttrycker liknande tankegångar, men i relation till
en annan dikt, nämligen Getsemane:
Dikten Getsemane blir ett mörkrum för människor i alla tider och det går att se hans drag i
skönheten som kommer till byn och i den lille konstnären som nog kommer frysa sig fast i
den vresiga vinden. Mer än att vara en inkarnation av Gud, förkroppsligar Kristusgestalten
något mänskligt.88

7.1 ”De andras” Jesus
I Bibelns texter finns en neutral berättarröst som från ett ovanifrånperspektiv förklarar vad som sker. I
Ferlins dikter möter läsaren ofta ett annat perspektiv, det är de andra, de som spelar biroller i berättelsen
som presenterar vad som sker och varför. Ferlin ger berättarrösten åt någon karaktär i evangeliet som
normalt inte får komma till tals och låter den rösten skildra kristusgestalten. Det kan vara personer i Jesus
omgivning som får ge sin version av berättelsen. I dessa skildringar benämns Jesus nästan alltid som
Kristus.89 Att låta någon annan framföra berättelsen är visserligen ett vanligt grepp hos många författare
och i likhet med dessa illustrerar även Ferlin, inte bara Jesus som person, men också Jesusberättelserna.90
Jag kommer att belysa detta utifrån två stora bibliska händelser; julnatten och påsken.
7.1.1 Julnatten
Väntan på den kommande Messias har präglat två stora världsreligioner; judendomen och kristendomen.
Det säger sig självt att för den förstnämnda pågår väntan alltjämt, medan för den sistnämnda är väntan
över eller möjligtvis av ett annat slag (väntan på Jesus återkomst). Christina Grenholm påpekar i sin bok
Barmhärtig och sårbar att de som förväntade sig att Messias ankomst skulle uppfyllas enligt förbestämda
regler, missade helt hans ankomst.91 Vid julnattens händelser enligt evangelierna, är egentligen de enda
som med ens får veta att väntan är slut, herdarna ute på ängen. De är män från samhällets bottenskikt och
de lever utanför bygemenskapen. Detta kommer också tydligt till uttryck i Ferlins dikt Herdarna:
HERDARNA
Herdar var vi. Med snabba steg
vände vi hem till gård och teg.
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Aldrig vävde en rymd så vid
silver blänkte kring får och kid.
Silver blänkte och änglars tal
förde vi ned till by och dal…
Byn var mulen och trist att se:
ingenting hade vi där att ge.
Ingen skänkte ett ord till svar
och ingen visste var barnet var.
Männen tego – i hårdnat hot,
och kvinnorna sågo oss skyggt emot.
Hörde de då ej rymdens sång,
eller ville de bara vardagsgång?
Trodde de mer på id och grus
än konungslig glans över Davids hus?
Männen tego. – Och klokt och kallt
nödgades vi förneka allt.92

Diktens form karakteriseras av ett regelbundet rimmande, en mycket traditionell form. Diktens budskap
utmanas eller förminskas därmed inte av normbrott av det slag som finns i dikten Ett minne. Här används
även gamla ordformer, såsom tego, sågo, nödgades och allitteration, såsom hårdnat-hot, klokt-kallt. Det
för tanken till ordvändning och ordformer i gamla bibeltexter. Det ger en tyngd och auktoritet åt verserna.
Språket blir stiliserat och högtravande. Det ger en betoning av allvaret i att det glada budskapet om Messias ankomst tas så lättvindigt på. Ferlin låter en utomstående berätta om julnatten. Det blir herdarnas
egen berättelse. Den tar vid där julnattens berättelse slutar i evangelierna. Herdarna har redan upplevt
undret av änglasång och stjärnan över stallet och det lilla barnet i krubban. Allt det är nu över och nu
handlar det istället om hur de försöker sprida och berätta det fantastiska de har varit med om. Men istället
för att mötas av glädje över undret som skett och att Messias äntligen kommit, så möts herdarna av
likgiltighet. Folket tror inte på det som profeterna sagt, att en konungason av Davids hus har fötts. Dikten
pekar på människans oförmåga att känna igen under, de går där och väntar, men är förblindade av sin
egen väntan och cyniskhet. Kristusbilden i dikten är en bekräftelse av julnattens händelser såsom den
framställs i Lukasevangeliet93 och pekar på svårigheten att bli trodd. Trots att herdarna är förstahandsvittnen till det under som skett, till den profetia som uppfyllts, så tas inte deras glada budskap emot av
människorna de möter. Dikten förnekar inte sanningen kring julnatten, istället pekar den på den kamp
som tar vid efteråt för att sprida sanningen. Dikten framvisar en Kristus, vars kamp börjar redan som litet
spädbarn. De som lättast känner igen undret som skett är människor som lever i samhällets utkant, de
som är de svaga och marginaliserade.
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Dikten Herdarna utgör tillsammans med Maria och Natten lyser som silver, goda exempel på den nytestamentliga dominansen i Ferlins dikter. Flera av hans dikter kan associeras till varandra och knytas ihop
tematiskt, enligt Westerström .94 Dikten är skriven i första person pluralis (vi), vilket gör att herdarna för
sin egen talan. Det är ett tydligt avsteg från den bibliska texten,95 vilken är skriven i tredje person pluralis
(de). Bibelversen skildrar hur herdarna går hemåt, prisande och lovande Gud, underförstått att de kommer
att sprida det glädjerika budskapet. Men Ferlins dikt tar en annan vändning. Enligt Westerström invänder
Ferlin mot den klassiska versionen och ger en variant där herdarna får representera de känslosamma och
lyhörda. I motsats till dem står människorna som är alltför kloka för sitt eget bästa och för idoga i sin
väntan.96
Tanken på den heliga modern som får offra sin son, är central i Ferlins dikter. Det finns oräkneliga dikter
om Maria, Jesu moder, men Ferlins dikt med samma namn hör till en av de enklaste.
MARIA
Ej skrämdes jag stort av herdarna
men gråa konungar tre
de snörde min strupe till ångest
för guld och aloe.
Så vänliga var deras ögon
av hån fanns inte ett grand.
Dock grep jag i stallets dunkel
min makes valkiga hand.
En dröm som jag haft kom för mej,
en syn – en förvirrande stor,
att jag skalv som i häftig feber
fast jag var en så lycklig mor.
Kan lycka lysa till smärta
och glädje brista till gråt?
Tyst gömde jag allt i mitt hjärta
och mindes det efteråt.97

Dikten har en mycket specifik rytm genom att varannan strof dikten igenom rimmar. Dikten får en högtidlig och seriös prägel, trots sin enkelhet. Det finns en allvarsam substans i formuleringar som ”snörde
min strupe till ångest” och ”skalv som i häftig feber”. Samtidigt uttrycks de enkla förhållandena i händelsen genom formuleringar som ”stallets dunkel” och påminnelsen om hur Josefs yrke säkerligen lett
till ”min makes valkiga hand”.
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I denna dikt får Maria själv komma till tals och beskriva hur hon känner sig under julnattens händelser
och det som händer framöver. Jag-formen gör dikten mycket personlig. Dikten refererar även till tidigare
passager i evangelieberättelsen, till bebådelsen och i dikten får Maria benämna det som en dröm. Just
detta att bebådelsen benämns som en dröm kan upplevas på flera sätt. Det kan möjligen kännas provocerande, då det finns ett stråk av förnekelse av bebådelsen i formuleringen. Om det hela bara var en dröm,
handlar det då om helig ande och jungfrufödsel? Å andra sidan finns flera exempel i bibeltexterna på hur
Gud kommer till människorna i en dröm. I Matteusevangeliet, då Josef tvekar angående sitt äktenskap
med Maria som är havande genom helig ande, uppenbarar sig Herrens ängel för honom i en dröm.98
Likaså blir de tre vise männen tillsagda i en dröm att inte återvända till Herodes.99 Om man ser drömmens
form som ett av de många sätt som Gud manifesterar sig för människor på, så blir valet av dröm istället
en verifikation av sanningen i Marias bebådelse. Det finns även en framåtsyftande referens, om det lidande som komma skall, vilket Maria verkar ha en föraning om. Redan nu funderar Maria om inte lyckan
hon känner kan förvandlas till smärta och glädjen bli till gråt. I diktens sista två strofer finns en direkt
referens, eller intertext, till julevangeliet, där det står att Maria gömde allt detta i sitt hjärta. Inte heller i
denna dikt ifrågasätts sanningen kring julevangeliets budskap och Kristi födelse. Den känslostorm som
skildras, som Maria, modern, beskrivs uppleva, är trovärdig och äkta. Det finns inget förlöjligande eller
ironiserande, utan istället framställs ett genuint intresse och en inlevelse i hur Maria antagligen kunde ha
upplevt det hela. Det finns en varsamhet i diktens ord och en respekt för evangeliets budskap, speciellt i
den sista frasen med den direkta evangeliereferensen ”tyst gömde jag allt i mitt hjärta”.100
Westerström framhåller också att Ferlin låter Maria stå i strålkastarljuset i dikten, eftersom hennes innersta tankar och känslor beskrivs, medan hon i Bibeln hamnar i bakgrunden och frånsett orden om att
hon gömde allt i sitt hjärta, beskrivs ingenting i evangelietexten om Marias känslor.101 Även Fransson
beskriver hur Ferlin låter Maria berätta sin egen historia och att beskrivningen av hennes känsla av smärta
och glädje och kanske förvirring, får blir centrala i dikten.102
Motivet för en annan dikt om julnatten är även det hämtat från Nya testamentet. Samtidigt som den
hämtar sitt motiv från julevangeliet, så får läsaren en förnimmelse om att sceneriet i dikten är det fasansfulla krig som pågår. Jaget i dikten ”lurar med hand på hane” redo att avlossa sitt vapen mot fienden. Det
får stå i skarp kontrast om julevangeliets budskap om fred på jorden103:

98

Matt 1:20–21.
Matt 2:12.
100
Luk 2:19.
101
Westerström. Barfotapoeten Nils Ferlin, 74.
102
Fransson. Nils Ferlin, Bibeln och allvaret, 128.
103
Westerström. Barfotapoeten Nils Ferlin, 78.
99

24

NATTEN LYSER SOM SILVER
Vi lura med hand på hane
i natt och snö.
Vad tror du om döden, bror:
är det svårt att dö?
Guds enfödde son, vår Herre,
vi ropa till.
I världen äro vi farne
så hopplöst vill.
Guds enfödde son, vår Herre,
vart född idag.
Till människorna vart givet
ett gott behag.
Guds enfödde son, vår Herre,
var mild och vek
men log genom törnetaggar
och ångst som skrek.
Där ser du hans stjärna, broder,
ta sikte nu!
Se, natten lyser som silver
vi tvekar du?104

Återigen rimmar varannan strof dikten igenom, men stroferna, som är betydligt kortare än i Maria, består
till största delen av postulat som ”Guds enfödde son, vår Herre, vart född idag”, och de ger en deklamerande ton med aning av bibelvers och psalm. I denna dikt återfinns ålderdomliga ordformer, såsom äro,
vart givet/vart född (istället för blev). Dessa förstärker stråket av psalmton. Mot denna skapas en skarp
kontrast; vers ett talar om döden, vers tre om människosonen som fötts till människorna med gott behag.
Diktens titel Natten lyser som silver refererar, i min tolkning, till julnatten och av den tredje versen kan
läsaren förstå att det är julafton den dag dikten utspelar sig. Som en skarp kontrast till julens glädje står
diktens personer som uppenbarligen ligger i en skyttegrav eller liknande. Frågan som ställs om döden
kontrasterar i sin tur mot ropet till ”Guds enfödde son”. Det finns direkta referenser till en psalm105 ”till
människorna var givet ett gott behag”, och till trosbekännelsen106, men även påsken och Jesu lidande, där
han, trots törnekronan, ler mot människorna. Jesus besegrar korsets lidande och död och återuppstår,
därför ler han. I den sista versen finns en uppmaning som kan tolkas på två sätt. Stjärnan som ska tas
sikte på, kan vara en soldat som kommer i skyttens sikte på den motsatta sidan. Men det kan också vara
Jesus som är stjärnan att ta sikte på. Dikten slutar med en fråga, ett öppet slut, som i så många av Ferlins
dikter. Även i denna dikt finns en bekräftelse av evangeliet, inte bara av julnattens händelser utan även
till påsken. Den framställer också Jesus som en ledstjärna att följa, ett val som människan kan göra.
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Enligt Fransson innehåller dikten Natten lyser som silver, ett laborerande med formuleringar kring kristusgestalten; det är ett märkligt leende som ges trots törntaggar och ångest.107 Om frälsaren som ler ända
in i döden, skriver även Westerström och menar att det står för mer hopp och en positivare ton än andra
dikter av Ferlin. I dikten finns ett ljus, en stjärna och ett hopp, men även anspelningar på krigsåren och
problematiken kring att ta en annan människas liv.108
7.1.2 Påsken
Även påskens händelser illustreras i ferlinsk diktning genom de andras röster, genom röster som inte
utgör berättelsens centrum. En av historiens genom tiderna mest omdiskuterade och kanske hatade person, Judas Iskariot, får i en av Ferlins dikter med samma namn, ge sin version av det som hände i Getsemane och därefter.
JUDAS ISKARIOT
Ni vet allihop hur det hände:
”en av eder…och denne vart jag.
det kom köld i min hud och det brände
som glödgade gisselslag.
Hängläppad jag stod som en fåne.
så bar mej sandalerna fort
under midnattens glosögda måne
mot översteprästens port.
Mitt ärende slog som en bräcka.
den fryntlige Hannas sken
som en nytvättad gris vid mitt fräcka
inträdesord: Nasare’n.
Och priset på Åsnemessias?
- rätt märkligt hur vi tagit fel
på nardusfalskan, Marias,
dock bjöds jag en tiondel.
Min siffra var bara ett infall.
jag bugade för deras bud.
Fast trettio silverpengar
är dåligt betalt för en gud.
Jag log lite blekt – och jag kräktes
mitt under Kaifas tal,
men jag bar genom isigt töcken
min gärning till Kidrons dal.
Sen vandrade jag några dagar
allena i bygden och såg
djupt i den djupa mullen
och högt emot molnens tåg.
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De spetälske fick mina drakmer
jag sa: det är orent guld
men de ropade: Löne dej Herran
och vare dej städse huld.109

I de första fyra verserna användes växelrim i dikten. Därefter bryts mönstret och i de följande fyra verserna rimmar strof två och fyra med varandra. Därmed ändras också rytmen i dikten, ganska abrupt och
lite hårdhänt. Det ger en känsla av diktens allvar och den ödesdigra väg som diktens Judas har valt.
Formuleringarna och ordvalet i dikten behåller dock en mjuk ton, inte minst genom allitterationen ”djupt
i den djupa mullen”, som ställs i motsats till ”högt emot molnens tåg”.
Utan omsvep kan man, enligt min mening, som läsare förstå att diktens jag är Judas Iskariot. Judas som
är den störste förrädaren, den störste syndaren, han får här komma till tals. Det ges en explicit referens
till evangeliet: ”en av Eder”.110Dikten skildrar Judas ångest och hans känslor under och efter förräderiet.
Läsaren får bilden av en Judas som är ett offer för omständigheterna och som, liksom Jesus själv, följer
Guds förbestämda vilja. Det paradoxala och rentav skrattretande i dikten är när Judas ger bort de trettio
silverpengarna till de spetälska och i retur får deras fridshälsning. Dikten sympatiserar tydligt med den
svage och min tolkning är att det just handlar om sympati och inte ett försök att nå upprättelse för Judas.
Judas egen berättelse ger ett alternativ till evangeliets beskrivning av påskhändelserna. Den beskriver hur
förlåtelse trots allt finns för Judas ”och vare dig städse huld”. Judas som begått syndernas synd, även för
honom finns förlåtelsen. Det vittnar om storheten hos Kristus, men är inte helt oproblematiskt. Kan människor begå vilka synder som helst och ändå nå förlåtelse? I dikten finns ett ironiskt drag i den lyckönskning som de spetälska tillönskar Judas, det är ett ödets ironi att den man som just förrått Guds son tilllönskas ”Löne dig Herran”. Men samtidigt som den bekräftar förräderiet av Jesus, så betonar den Jesus
storhet genom konstaterandet att ”trettio silverpenningar är dåligt betalt för en gud”.
Runnqvist och Westerström hävdar samstämmigt att dikten är ”en studie i förrädarens psykologi”111, den
ger röst åt Judas som inte tidigare fått komma till tals. Den är samtidigt, enligt Runnqvist, en dikt som
ser Judas belägenhet, att han står där i den oförklarliga situationen av att ha förrått Mästaren. 112 Westerström menar att Ferlin försöker ge en röst åt de marginaliserade och åt de föraktade människorna och
därmed skildra deras version. Efter andra världskriget drogs Judas ständigt upp som exempel i debatten
om quislingar. Ändå kan Ferlin inte låta bli att fundera över om den onde verkligen är så ond som påstås.
Ferlin försöker ge en omvänd och alternativ bild, som många antagligen finner provocerande. 113 I Franssons analys av dikten Judas Iskariot, görs reflektionen att Judas framställs som ”en ganska medioker-
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men inte utstuderat grym, person”. Judas står ”hängläppad” och ”som en fåne”. Vidare kommer Judas på
att trettio silverpengar nog egentligen var ”dåligt betalt för en gud”. Det här ger bilden av en sorglig figur,
som läsaren kan känna medömkan med, trots hans svåra synd.114 Fransson refererar i sin analys till Westerströms påpekande att det nyligen avslutade världskriget troligen påverkade Ferlin att leva sig in i Judas
historia. Ferlin kände ingen sympati för krigets kollaboratörer, men kunde ändå bland dem se ”de olyckliga snarare än de onda”. Medkänslan är nödvändig, menar Fransson, för att kunna ge röst åt judasgestalten.115
En annan biblisk figur som uppenbarligen fascinerade Ferlin, var Barabbas,116 brottslingen som frigavs
efter att folket fått välja mellan honom och Jesus. Ferlin skrev en egen dikt om denne figur, 117men han
förekommer även i en senare dikt Selot.
SELOT
Hårt höll jag mig först till nasarén
men hans passivitet bar emot.
Då ville jag kors och sot.
Det var jag som spred ut i gränderna
att Barabbas var selot.118

I denna korta dikt följs inga givna rimregler. Strof två, tre och fem rimmar och ger en stackato liknande
rytm. Ordvalet är närmast genialiskt. Det är nasaréns (underförstått Jesus) passivitet som har stört diktens
jag. Tillämpningen av språket i denna dikt, de korta formuleringarna, det enkla ordvalet och den stackatoliknande rytmen ger en jordnära och pragmatisk bild av människans ofullkomlighet. Det hör till det
rent allmänmänskliga att förråda, svika eller ”vända kappan efter vinden”. Diktens form förstärker budskapet om människors svaghet.
Dikten lämnar många frågetecken efter sig. Vems röst det är som egentligen hörs i dikten är oklart. Det
är någon som sprider rykten, kanske en tidigare medlem i lärjungaskaran, möjligen Judas Iskariot som
ångrat sitt förräderi och som försöker få Barabbas korsfäst istället för Jesus, spekulerar Westerström.
Anledningen att sprida ut att Barabbas var selot var att seloterna var fiender till romerska herraväldet och
då skulle romarna ha begått ett misstag genom att släppa Barabbas. Liksom i dikten Maria så låter Ferlin
figurer som fått en undanskymd roll i bibelberättelsen, nu äga ordet. 119 Jag instämmer i Westerströms
analys. Det kan mycket väl vara en av lärjungarna som talar i dikten, kanske någon som blir missnöjd
med att Jesus inte kämpar emot mer och tar till vapen vid gripandet i Getsemane. Men som sedan i sin
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förtvivlan över Jesu lidande sprider ut falska rykten om Barabbas. En sådan tolkning stöds även av Fransson som också påpekar att besvikelsen kan ha haft sin grund i Jesus politiskt passiva hållning.120 I den
korta formuleringen ”hans passivitet bar emot”, ryms en kristusbild som visar lugn, icke-våld och godhet
in i det sista.
I diktsamlingen Från mitt ekorrhjul121, finner man flera dikter med tydliga kristusbilder som relaterar till
påskhändelsen. En av dessa, Status Quo, ger en direkt framställning av Jesus:
STATUS QUO
Han var egensinnig som få
och farlig för Status Quo:
Mot lag och auktoritet
han ställde barmhärtighet.
Jag vet han blev pinad ihjäl
i går. Det fanns giltigt skäl.
Ty han ställde barmhärtighet
över lag och auktoritet.
Han var egensinnig som få
och farlig för Status Quo.122

Formen för denna dikt utmärks närmast av en prydlighet i strukturen för rimmen; i vers ett och två rimmar
strof ett med strof två, strof tre med strof fyra. Emellertid innehåller verserna inte lika många strofer, den
tredje och avslutande versen innehåller endast två strofer. Det är ett ferlinskt grepp att låta ämnet eller
frågan ”hänga i luften”. Läsaren får en känsla av att dikten är oavslutad. Diktens tyngsta budskap finns i
de innehållstunga orden ”lag och auktoritet” och ”han ställde barmhärtighet”. Detta upprepas och ger
läsaren en tydlig fotnot om vilka som är de onda och vem som är den gode. Det går inte att ta miste på.
Dikten börjar och slutar med samma formulering, vilket också ger en emfas på motpolen mellan gott och
ont, en så kallad cirkelkomposition.
Jag tolkar dikten som att det är ett ögonvittne till Kristi lidande som är en anonym röst i dikten. Jesus
nämns inte i dikten, men läsaren förstår ändå av sammanhanget att den anspelar på honom, genom välkända beskrivningar av honom som en motpol till lagen och auktoriteten och som den som står för barmhärtighet och som därmed blir farlig för överheten. Westerström menar att det inte är någon slump att
direkta platser eller personer inte omnämns i dikten. Det finns inte heller något direkt bibelord som kan
urskiljas. Intertextualiteten i dikten blir därför svävande och låter läsaren själv fylla i ”luckorna” som
uppstår och dra slutsatser från referensramar och kring berättelser om Jesus.123 Även Fransson påpekar
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att det är av sammanhanget i dikten som vi förstår att den handlar om Jesus.124 Det finns en skarp kontrast
mellan den man som nyss avrättats och den överhet som ser honom som ett hot och därför har skäl att
pina ihjäl honom. Samtidigt tänker jag, så kan denna status quo, detta ständiga oförändrade tillstånd, vara
något som gäller än idag. De fasta strukturer som återfinns i samhället, där kyrkan är en av dem, har mer
än en gång under historiens lopp sett goda människor som ett hot. Det givna i att sätta barmhärtighet över
allt annat är inte lika självklart för alla instanser i etablissemanget. Jesus som någon som ställde barmhärtighet över lag är en genomgående kristusbild hos Ferlin, menar såväl Fransson som jag själv.125

8. Människornas Jesus
Jag tror att det är barmhärtigheten som dominerar hos Jesus, eftersom jag känner honom
som just barmhärtig. Han vill helighet, men är barmhärtighet, för han vet vad det innebär
att vara människa och jag tror att hans tårar var äkta.126

Citatet ovan är hämtat ur Christina Grenholms bok Barmhärtig och sårbar. Grenholm ger en mycket
personlig bild av Kristus i sin beskrivning av hans försoningsdöd på korset. I korsfästelsen finns en konsekvent kärlek till människan, menar hon. Jesus tar emot lidandet men utan att underkasta sig det, inte
många har den förmågan. I lidandet finns ett stort allvar, vilket Jesus inser. Genom att stå för en kärlek
som är barmhärtighet mellan ljuvlighet och sårbarhet, blir inte kärleken bitter. Jesus kärlek bär försoningens hemlighet.127
Arne Häggqvist ger en bild som landar i Grenholms beskrivning av Jesus, när han skriver att Ferlin hade
ett behov av att pröva människors äkthet. I Jesus, människan, fann Ferlin oväntat och med förtjusning en
person som utan förbehåll och kompromisser kunde hysas stor aktning för. Denna äkthet hos Jesus tilltalade Ferlin och innebar en ljusstrimma i hans annars stora pessimism. Häggqvist menar att även om
Ferlin emellanåt såg Jesus som alltför mjuk och mild och passiv i sin framtoning, så tilltalades han av
Jesus altruism, godhet och fullkomlighet.128
Fransson beskriver hur Ferlin alltmer levde sig djupare in i kristusgestalten. Han förknippade Kristus
med den som gav kraft åt de små människorna och beskrev ofta Jesus med ord som mild, vek och besynnerlig,129 vilket överensstämmer med Häggqvists notering om att Ferlin såg Jesus som alltför mjuk och
mild. Ferlin kände ett stort medlidande för sina medmänniskor och det uttrycks också ofta i hans dikter
menar Fransson. Ferlin hade själv erfarenheten av att vara en komplex människa.130 Runnqvist beskriver
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också Ferlins medkänsla med de små och svaga, men även hur Ferlin avskydde maktmänniskor, förmynderi och förtryck.131
För Ferlin var försoningsdöden på korset så mycket mer än något som man bara skulle sätta sitt hopp till.
Enligt Fransson ansåg Ferlin att något gick förlorat; intresset för den Kristus som levde.132 För Ferlin var
idén om att Kristus skulle ha lidit och dött på korset för människornas synders skull och därmed på något
vis kompensera människornas brott, något anstötligt och motbjudande. Han såg det som ett spel från
människans sida att gömma sig bakom, utan att egentligen behöva ta ansvar.133 Ferlin lyfter flera gånger
fram i sin diktning att människor borde hämta sin inspiration av den Kristus som levt istället för i den, i
Ferlins ögon, vidriga läran om försoningsdöden på korset.134 Som redan påtalats tidigare levde Ferlin i
en brytningstid mellan en gammal lutheransk kristen kultur och ett nytt sekulariserat samhälle. Ferlin
ifrågasatte utformning och innehållet i förkunnandet i kyrkor och kristna samfund. Den förändring som
nu skedde måste både Ferlin och andra människor finna ett sätt att förhålla sig till.135
8.1 Samhällets och dogmernas Jesus
Ferlin själv var väl bevandrad i bibliska referenser, men kunde inte fullt ut räkna med att hans läsare hade
samma kunskaper i det nya sekulariserade samhället. Detta kommer till uttryck i hans dikter på skilda
sätt. I Gratispassageraren exempelvis så är strofer ur en frälsningssång utgångspunkten för dikten:136
GRATISPASSAGERARE
Jag går på tåget
som går till himlen
med fribiljetten från Golgata.
Frälsningssång.
På det att människan leva skulle
i tidlös frid över gravens kulle
och gräsets hån
fick underjorden ett offer bjudas:
guds ende son.
Det är ett drama - till sin etik
rätt problematisk och farsens lik,
men mänskligheten bör tacka Judas,
bör tacka Judas, den stackars karn,
att när den stannar, vår levnads kvarn,
och när vårt hjärta ej längre bankar
i horiskhet och i glada tankar
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då kan vi kliva direkt på tåget
som går till himlen, så smort och bra,
med fribiljetten från Golgata.137

Återigen frångås alla regler för strofernas rim, liksom vi har sett i tidigare nämnda dikter. Dessutom
skiljer sig längden på de två verserna markant. Dikten har ett tvådelat budskap; Jesu som givits oss, men
som utnyttjas. Den andra versen är mer än dubbelt så lång som den första. Det ger en särskild tyngdpunkt
på den sista versen och den senare delen av budskapet är genom sin mer omfattande längd det som ges
mest betydelse.
Dikten innehåller metaforer som ”i tidlös frid över gravens kulle” och ”gräsets hån”. Dessa ger en ytterligare dimension till dikten genom att de visualiserar ett motsatsförhållande; friden över gravens kulle
står i motsats till gräsets hån. Metaforerna berör och skapar spänning hos läsaren. De ger en raljant ton
som präglar hela dikten. Samtidigt som den erkänner Kristus existens och att försoningsdöden på korset
leder till det eviga livet i himlen, så raljerar den över mänskligheten och människans tillkortakommanden.
Vi går alla i dåliga syndfulla tankar. Judas, tillskrivs här en ny roll genom att han faktiskt gör mänskligheten en gärning genom att förråda Jesus. Det är därför Jesus hamnar på korset på Golgata och det bör
vi tacka Judas för. Han har möjliggjort för oss att kliva på tåget som går till himlen. Dikten uttrycker
tydlig skepsis kring försoningsdöden och räds inte för att placera en biblisk figur i ett annat ljus än vad
som är vanligt. Det ges ett alternativ till hur vi kan se på Judas. Samma grepp finns i dikten Judas Iskariot.
Kristus tillskrivs en äkthet, men den missbrukas av etablissemanget som använder försoningsdöden som
en fribiljett för ett syndfullt leverne. Annorlunda uttryckt, människan friskriver sig från personligt ansvar.
En liknande skepsis inför försoningsdöden aktualiseras också i följande två dikter: Spel ut och Jokern.
SPEL UT
Spel ut för en blodig poker
mörkt blod vid människan kletar
sen jorden plöjdes till åker
med plogar av mammutbetar.
Spel ut för en blodig poker.
Tids kommer vår tyste städare.
Och Kristus heter vår joker,
vår gud och ställföreträdare!138

JOKERN
Du är vår lille joker
två tusen år ifrån.
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Vår milde lille joker,
Marias son.
För manna och för honung
och för hjärtan i darr
vi krönte dej till konung
och narr.139

I båda dikterna växelrimmas, vilket gör den redan korta texten ännu enklare i sitt uttryck. Här återfinns
en del allitteration; ”två tusen år ifrån”, men det mest slående är liknelsen av Jesus Kristus som en joker.
Det enkla och lågmälda språket tydliggör diktens budskap. Även om dikten Spel ut har ett tämligen cyniskt drag och är lätt anklagande i tonen, så finns där en förmedling av hopp, enligt min tolkning. De
inledande stroferna, med jorden som plöjs av mammutbetar, skulle kunna jämföras med människans förstörelse av jorden. Vidare spelar det ingen roll hur många spel människan deltar i, livet är ändå inget spel
och den tyste städaren är den död som tids nog väntar. Men hoppet består av det trumfkort människan
har, hennes joker, Jesus Kristus och i han finns räddningen. Men som vanligt utnyttjar människan situationen till sitt eget bästa. Om Kristus någonsin ska bli människans räddning, så måste hon se honom som
något mer än en ställföreträdare. I dikten Jokern, vilken är en fortsättning på Spel ut, märks samma cyniskhet och bitterhet över behandlingen av kristusgestalten. Det är ändå en bekräftelse av att Jesus är
människans räddning, i det att han är jokern från 2000 år sedan och Marias lille son. Men människan har
i egensyfte och egennytta skott sig på Jesus uppoffring. I dikten finns en tydlig kritik av människans
inkompetens att se Kristus som levande här och nu, liksom hennes bristande förmåga att ta eget ansvar
för livets utfall.
I Franssons analys av dessa dikter påpekas också att Jokern är djupt ironisk. När Ferlin liknar Kristus vid
en joker är det Ferlins anstötliga tanke om Jesu försoningsdöd som anspelas på. Dikten Spel ut, menar
Fransson, skildrar ett världshistoriskt perspektiv på människan. Hennes våldsbenägenhet genom tiderna
liknas vid ett blodigt pokerspel. Men Kristus som dött försoningsdöden, rentvår från alla skulder och så
kan det blodiga spelet börja om igen.140 För Fransson är det en indikation på Ferlins syn på korsfästelsen
och försoningsdöden. Han ser inte Kristi försoningsdöd som en förlossning, snarare något som människorna utnyttjar och har som förevändning för att synda mer. Runnqvist beskriver det som att Ferlin ger
en bild av Kristus som ”det okända och irrationella kortet i vår lek, den som vi hyllar, men ringaktar i
vardagslag”.141 Westerström ger en intressant sammanfattning av Ferlins antipati mot försoningstanken.
Hon skriver att den paradoxala formen för Ferlins övertygelse blir ”avskaffa kristendomen och låt Kristus
leva”. Hans inställning är starkt kopplad av hans avsky för hyckleri och nedlåtenhet. I dikten Jokern,
påpekar Westerström, kan det finnas en dubbel betydelse huruvida jokern är narren, eller representerar
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”det ständigt utbytbara kortet”.142 Jag menar att diktens joker eller narr också kan anspela på dåren, den
obemedlade, den utstötte, som i bibeltexten ofta framhålls som den som verkligen förstår Jesus budskap.
Det finns många exempel i nya testamentet; tullindrivaren Sackaios, Simeon och Hanna i templet, den
blinde Bartimaios, för att nämna några.143
8.2 De små och de marginaliserades Jesus
Enligt Runnqvist tror Ferlin inte på en gud ”som sitter i en tempelgård”. Istället tillskrev Ferlin Guds rike
de små och marginaliserade.144 Detta tydliggörs i dikten Innan ditt rike blev kartlagt:
INNAN DITT RIKE BLEV KARTLAGT
Det var bara tokar och dårar
som lyssnade på dig först.
Det var slavar och skökor och ogärningsmän
men då var ditt rike som störst.
Det var bara enkla själar
och själar på undantag.
Sen byggdes det katedraler
och kyrkor av alla de slag.
Och påvar det kom och präster
som tvistade om vart ord
du fällt på din korta vandring
på denna bullrande jord.
Men tokar det var och dårar
som lyssnade på dig först.
Det var innan ditt rike blev kartlagt
och då var ditt rike störst.145

Här återfinns en städad form för diktningen, vilket ger en seriös ton. Strukturen är tydlig, med rim i varje
vers i strof två och fyra. I dikten återfinns allitteration; slavar-skökor, påvar-präster, och upprepningar
där den första och sista versen börjar och slutar i stort sett på samma vis. Det ger dikten en cirkulär
komposition, som hur man än vänder och vrider på den ändå har samma budskap. Det blir ett cirkulärt
budskap, som aldrig upphör. Det finns, enligt mig, en omtanke och kärlek för medmänniskan som kommer till uttryck i den här dikten. Den pekar tydligt på att det var den lilla människan som Jesus först och
främst vände sig till. Referensen till Matteusevangeliet146 där Jesus säger att man måste bli som ett barn
för att komma till himlen, ligger som en omfamning kring hela dikten. Likaså Jesu uttalande om det du
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gör för dessa mina minsta147 aktualiseras tydligt. Dikten framhäver och kritiserar att kristendomen övertogs av maktmissbrukare och gjorde den till något som inte var det sanna rike som Jesus avsåg. Dikten
visar på att det ursprungliga var det sanna och riktiga och den blir som ett konstaterande i sekulariseringens tid, att när kristendomen präglades av sanning och äkthet, då var den också som störst.
I dikten kan man se hur Ferlin omfamnar kristusgestalten med sympati och kärlek, menar Andersson,
och att Ferlin ser Kristus som en rebell som lever bland och talar till de marginaliserade, bland ”slavar
och skökor och ogärningsmän”. I dikten ges uttryck såväl för Ferlins samhällssyn, som medkänsla för de
allra svagaste och fattigaste, men också för det intresse han hyste för Kristus.148 Även Westerström ser
ett kristet budskap i dikten som är av personligt slag. Dikten är skriven i du-form och riktar sig direkt till
Kristus. Den innehåller ett budskap hämtat ut evangelierna och handlar om den allra första tiden. Då var
det de föraktade och utstötta som kom till tro. Det här var innan kyrkor byggdes och dogmer grundades
som det sedan streds om. Westerström ser en kärna i det kristna budskap som Ferlin tror på och det är
den allförlåtande kärleken, den som innefattar alla förutom de som är alltför tvärsäkra. Westerström finner en annan referens till Matteusevangeliet: ”I trodden honom icke, men publikaner och skökor trodde
honom”.149 Det speciella med den här dikten, menar Westerström, är att det inte finns bestämda allusioner
på bestämda bibelreferenser, utan den handlar snarare om en allmän hållning till evangeliernas budskap.150 Fransson instämmer i sin analys av dikten och skriver att det i Ferlins dikt finns ”både storslagenheten och tragedin med det rike som Jesus talade om och förkroppsligade. Riket som aldrig skulle bli
större i takt med att det växte och blev kartlagt, utan var som störst när det i världens ögon var som
minst.”151
Många har vittnat om Ferlins djupa medkänsla med såväl de fattiga och svaga som de udda och avvikande. I dikten Kan du höra honom komma möts läsaren av en visserligen icke-namngiven person, men
vars agenda för mänskligheten man inte kan undgå att förstå.
KAN DU HÖRA HONOM KOMMA...
Kan du höra honom komma - ej i buller och gny,
ej i tordönets sprakande dunder Nej, han vandrar i sin örtagård lik himmelens sky
i morgonens solstänkta lunder - Kan du höra honom komma, att han kommer som en psalm
- så mjuk och så drömmande stilla
han vandrar dig till mötes i dagarnas kvalm
och han vill dig inte alls något illa.
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Ty han talar ej latin - som den grå teologin
vilken halkat på sin egen halhets halka Men han talar som en ton ur en mjuk violin
och han talar såsom aftonens svalka.152

I denna dikt tillämpas ett högtidligt rimmande. Strukturen är tydlig med växelrim. Det högtidliga draget
finns i allitteration som halkat-halhets-halka och liknelser som ”talar som en ton ur en mjuk violin och
talar såsom aftonens svalka”. Det här leder tanken till psalmverser, men också till bibeltexter liknande
de i Höga visan, där just användningen av ordet ”såsom” är vanligt; ”såsom en lilja bland törnen”153,
”såsom vinträdets klasar”.154
Även om det återigen som i så många andra av Ferlins dikter, inte uttalat står vem det är som kommer,
så finns tecknen på vem det är som avses i undertonerna och ordvalet i dikten. Jag tolkar dikten som att
beskrivningen av Jesus som den milde, som inte kommer med dunder och brak, som inte kommer med
pompösa och storslagna, är en beskrivning av Kristus som kommer i den stunden då han behövs som
mest. Han liknas vid en mjuk drömmande psalm och vid svåra tider finns han där. Det är en Jesus som
bara vill människan gott. I slutet av dikten ser vi återigen en tydlig kritik mot fastslagna dogmer ”som
den grå teologin”. Men den Jesus som beskrivs här är inte en Jesus som är fånge i kyrkans dogmer, det
är en Jesus som finns där för människan när han behövs som mest.
Även Fransson tillskriver dikten ett budskap om någon som kommer som inte vill människan illa. Det är
öppet vem som kommer, men det framstår klart att människan behöver inte försöka höra eller lyssna, de
hör hur han kommer drömmande stilla. Fransson påpekar också att diktens språk påminner mycket om
psalmspråket och att detta i sig är en markering från Ferlin att ta avstånd från det latin som ”den grå
teologin” talar. Dikten beskriver en förtröstan och en vänligt inställd närvaro som omsluter människan.
Även denna dikt har intertextuella referenser, enligt Fransson. Gud som kommer stilla och inte i ett dunder relaterar till Första Konungaboken 155 och vandringen i örtagården kan relateras till skapelseberättelsen, men även till Jesu grav, vilken i Johannesevangeliet anges ligga i en örtagård.156 Westerström har
även hon identifierat det intertextuella i dikten. Örtagården är vanligt förekommande i Bibeln, men även
uttrycket ”himmelens sky”157 och Westerström menar att den okände personen i dikten får en biblisk
natur genom att han ”vandrar i sin örtagård lik himmelens sky”.158
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9. Fördjupande analys och diskussion
I denna uppsats belyser jag vilka kristusbilder som framkommer i ett urval av Nils Ferlins dikter och hur
de skulle kunna utgöra grunden för en möjlig ferlinsk kristologi. I detta hermeneutiska arbete, där text
och idéer stått i centrum, har jag också arbetat med den intertextualitet med olika bibelberättelser, som
finns i de utvalda dikterna.
Ferlin själv var högst medveten om såväl poesins tidigare traditioner, som traditionella bibeltolkningar.
Det tillät honom att laborera med stilar och bryta mot givna normer för diktformen, men också att bryta
med traditioner, så att nya texter kunde skapas som dock inte stod fria från arv och tradition. Både inom
formen för dikterna och inom dikternas budskap återfinns denna koppling till tidigare traditioner, inte
minst genom intertextualiteten med Bibeln. Bibliska stildrag i språket, rytm i bibelcitat och klangen av
psalmvers, alla återfinns de i dikter som Ett minne, Kan du höra honom komma och Maria och de ger en
speciell kombination av ett modernt analytiskt grepp i samtal med ett mycket gammalt material.
Ferlin befann sig i en brytningstid mellan det gamla religiöst präglade samhället och det nya sekulariserade. Fortfarande kunde människor sin Bibel, vilket utgjorde goda förutsättningar för att hans sätt att
arbeta med bibliska intertexter i sina dikter skulle landa väl, även om hans religionskritik inte heller går
att ta miste på. I de utvalda dikterna kommer denna förtrogenhet med bibeltexter tydligt fram, liksom en
skarp kritik mot fastslagna normer och stelnade strukturer. Exempelvis illustreras i dikter som Spel ut
och Jokern hur de gamla trosföreställningarna blivit inadekvata och exploaterade av samhället och kyrkan för egen vinning.
I andra dikter berörs litenhet, vilsenhet, oro och ångest, något som blir tydligt i Ett minne eller i dikten
Natten lyser som silver där det talas om tillvarons svårigheter och grymheter. Det allmänmänskliga
speglas i Herdarna och Judas Iskariot. Ett personligt och originellt bild- och symbolspråk förmedlar en
stämning som ger förhöjd livskänsla, hopp, tillförsikt och lycka i Kan du höra honom komma, medan
bild- och symbolspråket i Natten lyser som silver ger en brutal och avskalad bild av hopplöshet och
tillkortakommanden. Kontrasterna mellan dikterna kan tyckas vara närmast brutal, men även om en del
dikter framhäver en pessimism och bitterhet över tillvaron, så står de ändå för en ärlighet kring världens
tillstånd. Det allvar som finns i människors hjälplöshet och förtvivlan förringas inte i dikterna.
9.1 Kristusbilder
En rad olika kristusbilder tecknas fram i ljuset av de analyserade dikterna. I ett antal dikter tillåts de
andra, ögonvittnena eller sidoaktörerna, berätta Jesushistorien. I dessa dikter benämns Jesus nästan alltid
som Kristus och de bekräftar evangeliets berättelse eller budskap. I dikterna Herdarna, Maria och Natten
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lyser som silver, vilka handlar om julnattens händelser, bekräftas framställningen av berättelsen i Lukasevangeliet. Här ges en bild av en Kristus som redan som nyfödd börjar sin kamp för att föra ut sanningen om den kristna tron. I dikten Judas Iskariot ges en nyans till evangeliet; samtidigt som den bekräftar Judas förräderi, så betonas Jesus storhet.
I andra dikter framträder en kristusbild av en Kristus som reducerats till ett verktyg för kyrkliga dogmer.
Det finns en motsatsbild i Ferlins dikter, mellan motviljan att fullt ut tro på Gud ställt mot den sanning
som Kristus står för. Men kristusbilden kan även den delas upp i en motsatsbild. Den storkyrkliga Kristus
skildras i Spel ut och Jokern, som ett offer för systemet som skapats av kyrkans dogmer och hierarki.
Den äkta kristusgestalten är evangeliets Jesus, vilken är värd aktning och engagemang och som skildras
med sympati och medkänsla i dikter som Kan du höra honom komma och Status Quo.
Till bilden av en Kristus som reducerats till ett verktyg för dogmer, hör i den ferlinska diktningen också
bilden av försoningsdöden på korset. Kristi lidande och död på korset för att ta på sig människornas
synder presenteras i dikter som Selot, Jokern, och Spel ut, men är kanske extra tydligt i dikten Judas
Iskariot. I dessa dikter kommer bilden fram av Kristi försoningsdöd på korset som anstötlig och människorna beskrivs dessutom som benägna att gömma sig bakom korsets seger för att slippa ta ansvar för
sina missgärningar. Det sker istället på bekostnad av den inspiration som den Kristus som levde och
verkade, kan erbjuda. I dikter som Innan ditt rike blev kartlagt och Status Quo, finner man exempel på
detta. Kristus leverne är det som möjliggjort det eviga livet i himlen, det ser vi i dikten Gratispassagerare,
där Kristus tillskrivs en trovärdighet och äkthet, men som kyrkan och samhället missbrukar som ett frikort för synder. Samma cyniskhet och bitterhet över missbruket av Kristus och kritik över människans
inkompetens att se den levande Kristus, ses i dikterna Spel ut och Jokern, där det pekas på att Kristus är
människans räddning och inte bara en ställföreträdare.
Liknelsen av Kristus som en joker i ett ändlöst spel, där Kristi försoningsdöd ses som en rättighet, ett
trumfkort som människan fritt kan använda när det passar sig, visar på den problematik som försoningsdöden på korset kan innebära. I dikterna ses ett stråk av den avsky som hyses för det falska hyllandet av
Kristus, vilket framställs som hyckleri och nedlåtenhet. Grenholm pekar på något som inte framträder i
dikterna, nämligen att nya möjligheter för livet skapas i den förlåtelse som försoningsdöden medför.
Denna förlåtelse är en form av barmhärtighet, skriver hon, och därmed finns det också ett tilltalande drag
i Kristi försoningsdöd på korset. Jesus barmhärtighet, som försoningsdöden innebär, är människors möjlighet att lära känna igen kärlek i en ofullkomlig värld.159 Grenholms närmande till försoningsdöden ger
en nyans till dikternas problematiserande av densamma. Det är en del av det kristna budskapet och tron
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att Gud intar mänsklig form genom sin son Jesus Kristus och att mänsklighetens räddning finns i försoningsdöden på korset. Jesus är därmed sann Gud och sann människa, något som, trots den kritiserande
tonen, dikter som Jokern och Gratispassagerare, ändå rymmer.
En av de tydligaste kristusbilderna i de utvalda dikterna är Kristus som sätter barmhärtighet över lag,
auktoritet, våld och över maktmissbruk. Kristus skildras som en motpol till lag och auktoritet i Status
Quo och i Selot är det Kristus passivitet i sina gärningar som framhålls. Kristus blir ett hot mot överheten
genom att stå för barmhärtighet, för icke-våld, för altruism och för en äkta godhet. I dikten Innan ditt rike
blev kartlagt betonas att Guds rike på jorden inte var som störst när det var påvar och präster som tvistade
om Jesus ord och gärningar. Istället var riket som störst när de var de enkla själarna som bildade riket,
innan maktmissbrukarna tog över.
Kristus i relation till det allmänmänskliga är också tydligt i flera av dikterna. Återigen är det en kristusgestalt som är hämtad från evangelierna och som utgör grunden för människors liv. Till detta hör också
bilden av Kristus som de små och marginaliserades vän. I dikter som Herdarna, där det är männen i
samhällets bottenskikt som berättar, eller som i Natten lyser som silver där soldater i skyttevärn ges en
röst, återfinns en tanke om alla människors totala jämlikhet och värde. Sympati med den svage, med
offret för omständigheterna, ses i dikten Judas Iskariot. En kristusbild som ger kraft åt den lilla människan återfinns i När ditt rike var som störst, där Kristi omtanke och kärlek för medmänniskan är det
centrala. I dikten Kan du höra honom komma ges bilden av en Kristus som kommer till människan när
hon behöver honom som mest. Till detta hör bilden av en levande Kristus. Grenholm ger en intressant
skildring i sammanhanget av hur hon brukar ställa frågan till sina studenter om de kan motivera sin tro
på uppståndelsen. De flesta svaren handlar om den tomma graven eller vittnesbörden från lärjungarna,
men sällan eller aldrig får Grenholm svaret att orsaken är att studenterna har mött Jesus. Grenholm skriver
sedan att ”Bibelberättelserna är inte tillräckliga, kyrkan som struktur hade kunnat uppstå ändå, men det
faktum att Jesus Kristus på något vis lever och verkar ger Bibelns berättelser innehåll”160 och betonar
den levande Kristus, liksom Ferlin gör när han skriver ”huvudsaken för människan och hennes ära, det
var väl detta att Kristus levde, inte det att han dog.”161
I dikten Ett minne finns ett direkt tilltal till Gud. Guds existens tycks vara belagd, men även om jaget i
dikten ser världens väldighet och skönhet, så finns ändå ett rop på hjälp, ett tvivel och ett ifrågasättande.
Jaget ber om hjälp att älska Guds rike och ”bära de dagar jag fått”. Trots denna kontrast i dikten, så finns
ett anslag av en sanning att förhålla sig till, Jesus Kristus. Bilden av Kristus som ledstjärna och moralkompass återfinns i flera dikter. I dikten Natten lyser som silver finns en dubbel uppmaning vad gäller
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att ”ta sikte”; fiendesoldaten som ligger och väntar i sin skyttegrav, eller Jesus som ledstjärna. Det finns
ett val för människan; att ta en annan människas liv, eller att följa en stjärna och ett hopp.

Även om människan har ett val så väljer hon ofta fel. Det är ett tema som framställs i flera av dikterna. I
Kristus finner människan sin räddning, men i sin ofullkomlighet så missbrukar hon den, gör avkall på
den eller missar den helt. I dikten Herdarna tas inte det fantastiska budskapet om Messias ankomst väl
emot av människorna de möter. Herdarna möts istället av likgiltighet hos människorna, vilka är förblindade av sin egen väntan på Messias. I Natten lyser som silver finns det självklara valet för människan,
att följa stjärnan, men ändå tvekar hon. Människan har till och med ett erbjudande om det eviga livet
genom Kristi försoningsdöd på korset, men i Gratispassagerare använder människor försoningsdöden
istället som en fribiljett för sina synder. Att Kristus är människans räddning betonas också i dikten Jokern,
även om bitterheten över behandlingen av Kristus dominerar i dikten. Slutligen i dikten Kan du höra
honom komma finns en bekräftande bild av en Kristus som finns där för människan när hon som mest
behöver honom. ”Stilla som en psalm” vandrar Kristus människan till mötes.
9.2 En ferlinsk kristologi
Så hur skulle då en eventuell ferlinsk kristologi kunna formuleras och hur skulle den kunna förtydligas
teologiskt? Den skulle kunna formuleras på följande vis:
Kristus i evangeliet är den Kristus som människan ska lyssna till. Den Kristus som reducerats till kyrkliga
dogmers verktyg är inte en Kristus som står för sanningen. Inspiration ska hämtas från den Kristus som
levde och verkade och som förde de små och marginaliserade människornas talan. Den engelske teologen
John Macquarrie har sagt att man visserligen kan beklaga att Jesus höll så låg profil så att människan
idag inte vet mer om honom, att det inte finns mer belagt i historieböckerna, men att det är just denna
låga profil, detta verkande bland de små och marginaliserade, som är Guds uppenbarelse för människan.162 Här blir budskapet i dikterna Kan du höra honom komma och När ditt rike var som störst mycket
tydligt. Jesus kommer inte med det storslagna och pompösa, han kommer i det lilla enkla sammanhanget.
Den Kristus som levde och som lever här och nu, är den som har möjliggjort det eviga livet. Kristi försoningsdöd är inte en rättighet. Kristi försoningsdöd är en möjlighet. Människan är dålig på att ta vara på
denna möjlighet. Men det är där räddningen finns. Kristus är den som sätter barmhärtighet över allting
annat. Kristus är en verklig person. Han ger kraft åt den lilla människan och han finns där när människan
behöver honom som mest. Kristus är en ledstjärna och en kompass för den moral som ska följas, men
människor i sin ofullkomlighet gör fel val. Kristus kan inte heller bära ansvaret för människors synder.
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Kristi lidande och död på korset är inte det som ska betonas och inte heller något som människan kan
gömma sig bakom för att slippa ta ansvar för sin egen synd.
Den ferlinska kristologin kan i första hand placeras inom så kallad låg kristologi, eftersom den framförallt
belyser Kristus mänskliga natur och delvis problematiserar Kristus gudomliga natur. Detta främst genom
att i en ferlinsk teologi förkastas ett godtyckligt användande av försoningsdöden på korset som ett fripass
för syndfullt leverne. Sigurdson skriver att i den tidiga kristologin fanns en betoning på ett abstrakt beskrivande av vem Jesus var, snarare än ett fokus på vad Jesus gjorde, hans helande och räddande verksamhet.163 I dikten Natten lyser som silver uttrycks hur människan ropar till ”Guds enfödde son”, men
ändå är vilsen och rädd. Det spelar ingen roll hur mycket människan ropar på Gud om hon inte lever med
Jesus. Den ferlinska kristologin placerar Kristus i en alldeles speciell särställning och tillskriver honom
alltifrån att stå för en sanning, vara en moralkompass, ge kraft, vara en inspirationskälla och vara människans räddning. Men är man då kristen om man anammar en ferlinsk kristologi? Grenholm skriver att
”kristen är jag för att jag tror på Jesus. Den kristna bekännelsen finns i tron på Jesus”.164 Den tanken
återfinns i dikten Kan du höra honom komma, där diktens jag uppmanar till att lyssna efter Jesus. Det är
ett närmast kravlöst erbjudande som beskrivs i dikten. Diktens språk ger en förnimmelse av ett stilla,
mjukt och kärleksfullt erbjudande om ett möte med Jesus.
I en ferlinsk kristologi sätts barmhärtighet över lag. Men det gör inte Jesus till någon menlös figur. Grenholm skriver att ibland verkar bilden av den snälle Jesus vara den dominerande i kristna kretsar. Människor raljerar gärna med alltför snälla människor, snällhet misstas för svaghet, men hur skulle människan
klara sig utan de medmänniskor som står för omtanke och välvilja, frågar Grenholm. Jesus är inte menlös,
i evangelierna visas ibland bilden av en upprörd Jesus, som inte tiger kring orättvisor och missförhållanden. Genom en konsekvent hållning gentemot sina kritiker låter han dem falla på eget grepp, en tanke vi
ser i dikten Selot. Jesus var snäll, men inte naiv, Jesus var omtänksam, Jesus var barmhärtig. 165 Det
uttrycks som bäst i Status Quo: ”mot lag och auktoritet, han ställde barmhärtighet”.
De två kristologiska perspektiven av högt och lågt behöver inte motsäga varandra. Istället är det en fördel
att behålla dem båda, något som både Grenholm och Sigurdson betonar. En kristen som vill möta Jesus
Kristus måste till fullo förstå både människan Jesus, hans som verkade på jorden, och förstå trons Kristus,
han som led, dog och uppstod för människan enligt kristen teologi. Grenholm skriver om Jesus oförutsägbarhet. Jesus är inte ett mysterium, omöjlig att förstå sig på, men han överraskar ständigt, det ser vi i
evangeliernas berättelser.166 Mer än en gång gör han tvärtemot vad lärjungarna förväntar sig. Han väljer
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att äta middag med den utstötte tullindrivaren och han vägrar att döma en äktenskapsbryterska. Jag tänker
att Jesus överraskar än idag. När jag läser evangelietexterna finner jag ständigt nya saker som förvånar
mig eller överväldigar mig, båda på ett positivt sätt. Det oförutsägbara i Jesu handlingar inspirerar och
väcker nyfikenhet, men ger också vägledning för mitt eget handlande och agerande. Samtidigt berikar
det mitt känsloliv och min tankevärld. Det tydliggör Guds mening för mig. Sigurdson skriver att i berättelsen om Jesu hela liv, synliggörs Jesu kroppslighet och mänsklighet, men också Guds handlande med
människorna.167 Denna blandning av högt och lågt, av mänskligt och transcendent, speglar den komplexa
gudsbild som kristenheten tror på; den treeniga guden. Draget av denna blandning, eller kombination av
hög och låg kristologi, återfinns i dikter som Spel ut, med sin beskrivning av Kristus som en liten joker,
samtidigt som han tillskrivs vara ”vår gud och ställföreträdare”, eller i dikten När ditt rike var som störst,
där Jesus anhängare tydligt tillskrivs vara de marginaliserade människorna, skökorna, slavarna, tokarna,
men där det ändå finns en stark betoning att det handlar om Guds rike på jorden. Sigurdson beskriver hur
det i den tidiga kristologin mycket handlade om relationen mellan Kristus gudomlighet och Kristus
mänsklighet. Det var nödvändigt att utgå från att ”Kristus både måste vara sant gudomlig och sant mänsklig för att kunna vara den verklige frälsaren”.168
I den ferlinska teologin återfinns dragen av hög och låg kristologi, vilket också blir tydligt i dess form,
genom att språkanvändningen i dikterna stilistiskt växlar mellan högt och lågt. Ferlins förtjusning i gamla
språkanvändningar och ordformer återspeglas i dikten Judas Iskariot. Där finns ett bra exempel på hur
han växlade mellan gammalt och nytt, eller högstämt och alldagligt. Ålderdomliga former som eder, vare
och löne, blandas med talspråkligt vart (i betydelsen blev).169 I Bibeln fann Ferlin en ”språkligt-stilistisk
reservoar”, menar Westerström och den ålderdomliga klangen i psalmernas och Bibelns språk gav färg
åt Ferlins poetiska språk.170 I dikten Kan du höra honom komma återfinns enstaka ord som örtagård. I
andra dikter förekommer tydlig arkaisering genom användandet av gammalstavning, thy (ty) och vhi
(varför). Det specifika hos Ferlins användning av bibliska uttryck är blandningen mellan ett högt stiliserat
språk, med ett lågt vardagligt. Denna blandning kan även urskiljas i dikternas innehållsliga budskap, med
en blandning av hög och låg kristologi.
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10.Sammanfattning och framåtblickar
I denna uppsats ville jag undersöka närmare de kristusbilder som kommer till uttryck i ett urval av Nils
Ferlins dikter. Ur dessa valda dikter ville jag sedan försöka skriva fram en möjlig ferlinsk kristologi.
Medveten om att jag redan hade en viss förförståelse kring Ferlins diktning, då jag sedan ungdomsåren
läst och tolkat hans dikter, försökte jag närma mig de valda dikterna med en textnära tolkning och friskriva dem så långt det var möjligt från deras kontextuella uppkomst. Med andra ord ville jag se dikterna
som autonoma, för att kunna utmejsla den kristusbild som möjligen framkommer i varje dikt. För att göra
detta var det nödvändigt att ställa frågor både om vad som var uttalat i texten, men också om det outtalade.
Till diktens form och språk hör att använda sig av symbol- och bildspråk, vilket ger underförstådda betydelser och som kräver ett bruk av läsarens referensramar i tolkningen. Dessa kristusbilder förde jag
sedan samman till vad som skulle kunna utgöra en möjlig ferlinsk kristologi, i samtal med två samtida
teologers diskussion av kristologi; Sigurdson och Grenholm.
Ett tydligt resultat som jag kommit fram till är att en möjlig ferlinsk kristologi hamnar inom så kallad låg
kristologi. Det är framför allt det allmänmänskliga fokuset i dikterna som gör att det handlar om en låg
kristologi, även om vissa innehållsliga och formmässiga aspekter också aktualiserar viss hög kristologi.
Dikterna uttrycker en strävan efter sanning och ett ansvarstagande hos den enskilda människan. I dikterna
finns en stark kritik mot etablissemangets och människors utnyttjande av Kristus och försoningsdöden
på korset, i eget syfte. Det ges också en bild av hur människor ständigt missar det erbjudande som finns
i Jesus Kristus, i hans verk och gärningar. En ferlinsk kristologi betonar således människans tillkortakommanden och ofullkomlighet, samtidigt som den bejakar Kristus som en ledstjärna och en moral kompass.
Under uppsatsprocessen har jag flera gånger noterat att den avgränsning som gjorts ifråga om existentialism i Ferlins dikter, hade funnit gott underlag om även den belysts i analysen. Studien har väckt flera
frågor som är intressanta att fördjupa sig i, speciellt inom existentialism, t.ex. människans fria val och
därmed sammanhängande ansvar och ångest. Budskapet i dikterna kan även kopplas till befrielseteologin, där det eskatologiska perspektivet inte bara handlar om ett liv efter detta utan vill nå förändring här
och nu på jorden. I vår tolkning av Bibelns texter i allmänhet och Nya Testamentet i synnerhet, får vi
ledtrådar, såväl kring gestalten Jesus från Nasaret, men också ledtrådar till hur vi i vår tid kan tolka
frälsningen. Idag tolkar vi Jesushistorien annorlunda mot hur man gjorde förr, men även om den tolkningen skiljer sig ifråga om vår relation till Gud, eller hur Jesus historia beskriver Guds relation till
världen, så står ändå vår tolkning i ett förhållande till det förflutna. Vi kan aldrig bortse från den historiska
tolkningskontexten. Inom befrielseteologin hävdas att evangeliets budskap motsätter sig hierarkiskt förtryck och maktförhållanden mellan mäktiga och svaga. Den står för en ny tolkning av vad frälsningen
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innebär, en tanke som också skulle kunna härledas ur Ferlins dikter. Studiet av kristusbilderna i dikterna
hade även kunnat handla om människosynsfrågor, vilka även de tydligt relaterar till befrielseteologin.
Min förhoppning är att den här uppsatsen kan läsas och tillgodogöras av vem som helst utanför vetenskapssamhället och skapa reflektion hos läsaren kring medmänsklighet och det allmänmänskliga. De
kristusbilder som har utmejslats är inte alltid traditionella och kanske vissa av dem kan uppfattas som
provocerande, särskilt i en traditionell kristen, eller kyrklig, kontext. Men vare sig om man anser sig vara
kristen eller inte, är det bra att vara öppen för alternativa kristusbilder (och därmed skilda människosyner). Det innebär inte att man accepterar dem rakt av. Grenholm uttrycker det som att ”genom att konfronteras med dem blir ens egen tro tydligare”.171
Någon helhetsbild av kristologin och kristusbilderna erbjuds inte här, istället har ambitionen varit att ge
en översikt över hur en möjlig ferlinsk kristologi kan se ut. Det återstår mycket textmaterial att foga in i
tolkningen kring ferlinsk kristologi, vilket erfordrar ett större utrymme än vad som finns att tillgå i denna
uppsats. Avslutningsvis kan sägas att denna studie är begränsad i flera avseenden. Uppsatsen klarlägger
inte Ferlins kristna trosuppfattning, vilket inte heller var syftet. Min analys av dikterna är givetvis färgad
av ett mångårigt intresse för just Ferlins dikter, samt av min egen trosuppfattning och särskilda intresse
för kristologi. Jag tror dock att uppsatsen kan inspirera och stimulera, såväl människor inom akademien
som utanför den vetenskapliga kontexten, till samtal såväl kring livsfrågor och medmänsklighet, som
mer hermeneutiska frågor om intertextuella samband mellan bibeltexter, litteratur och samtidskultur.
Den kan också väcka tankar kring övergripande teologiska frågor om vem Kristus kan vara för människor
idag och vikten av att kunna sin kulturella historia och Bibelns inflytande på densamma. Oavsett vilken
typ av samtal som uppsatsen engagerar eller inspirerar till, så hoppas jag att denna studie kan bidra till
reflektion och eftertanke hos människor och kanske en påminnelse om det erbjudande som finns i kristen
tro och tradition, ett erbjudande där människor kan få möjlighet att ”höra honom komma”.
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