EN DIKTBERÄTTELSE I ORD OCH BILD

Anna Höglund, bilderboksmakare och konstnär, debuterar nu som poet. Hon har
tidigare vunnit uppskattning för sina nyskapande barnböcker.
Att bilden står i centrum är inte att ta miste på för denna nya poet, då boken också
innehåller ett antal bilder av krita - blyertzkaraktär. Bilderna uttrycker ofta en sorts
ensamhet eller inåtvändhet, där den personliga meditationen skapar en stilla
stämning. Uttrycksfulla bilder, som i sin lite stereotypa framtoning skapar ett slags
inre drömlandskap i konkreta ordbilder.
De över femtiotalet dikterna pendlar mellan olika känslolägen. De är beskrivande i
den bemärkelsen att dikterna flödar sakta fram som i en prosaberättelse. Det handlar
om berättande dikt, där de konkreta detaljerna lyfts fram och mellan raderna kan man
ana en sorts demaskering av känslor.
”Damen med de gula kalsongerna” är en bild som då och då återkommer i
dikterna. Hon står för det annorlunda, vågade, men samtidigt uppriktiga. Hon avslöjar
och kommenterar, bedömer, ifrågasätter, samtalar:
Damen med de gula kalsongerna drar ett bloss på en cigarr
Glöden lyser till ett ögonblick i dunklet.
Och det är inte utan att många dikter lyser till, glimmar plötsligt med en
underliggande sanning, en kommentar, en slutledning, en iakttagelse. I dikten
”En dörr står på glänt” berättas om en döende gammal kvinna. Med en registrerande
beskrivning flyter dikten fram. Den döende kvinnan ”svävar på en tråd mellan fönstret
och sängen”. Jag hör henne andas.” Plötsligt stiger en far in i rummet, snabbt, och
oväntat:
Så pekar han anklagande på mig med sin ena krycka
Och ger mig en blick som betyder:
Och varför är inte du helt ifrån dig?
Anna Höglund använder sig av en nyenkel stil, berättande, kommenterande. Hon gör
det med återgivande av en rik detaljflora, som skapar atmosfär och igenkännande.
Med tydliga iakttagelser, såsom en tecknandekonstnär, berättar hon om livet och
de ”spetsgula kalsongerna” på ett engagerande, personligt sätt.
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