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Håll mig borta från blod, låt mig drömma min dröm.  

Eftertankar om Kurt Högnäs lyrik. 

 

Det är januari, snöyra, en skrällande traktor som plogar där ute. Jag plockar fram alla diktböcker av 

Kurt Högnäs som jag har i min bokhylla. De är från slutändan i ett långt och nu fullbordat 

författarskap, utkomna mellan åren 2008 och 2020.  

Omslagen av Helena Kajander bildar en svit i lugna, brutna färger med mjukt disiga och ljusspeglande 

naturimpressioner. Titlarna är i samma anda: Och havet lyste, De bronsblå solarna, Refug, Öknen var 

ett annat hav och Någon gav vinden ton. 

Högnäs särpräglade lyriska inre monolog blir sublimare och djupare för varje bok, har Kaj Hedman 

sagt. Men han hann skriva nitton diktsamlingar och debuterade redan 1955, samma år som Gösta 

Ågren och Wava Stürmer, och samma decennium som Evert Huldén, Inga-Britt Wik, Hans Fors, Leo 

Ågren och Lars Huldén – starka österbottniska namn som plötsligt tog plats på det litterära fältet. 

Och visst möter man ett flackt och vindpinat österbottniskt landskap i Högnäs lyrik, men framför allt 

närheten till havet, kustmiljön, stranden som ett gränsland, i stiliserad och centrallyrisk form. 

När jag läst Högnäs dikter förut har det varit som recensent, i jäktet mellan andra uppdrag och 

distraherad av verklighetens stök, som det oftast är. Men egentligen behöver man sakta ner mer än 

vanligt inför hans poesi för att alls kunna öppna sig för lågmäldheten och de subtila skiftningarna i 

den. 

Jag gör det nu. Det finns tid, jag har inget annat för mig. Och jag tycker mig komma underfund med 

läsarten, att den måste vara okroppslig, immateriell. ”Jag har ingen längtan / att bli kropp, / att binda 

mig så. / Du som lyssnar – och om, / håll mig borta / från blod, / låt mig drömma min dröm.”  

Det är en svår utgångspunkt för mig! Men ja, låt oss drömma din dröm. Jag försöker följa. 

Så jag läser om de färglösa solarna som skingrat sig i ekon, om den nya dagen som är sträv mot 

fönstret med vita rispor av snö, om årtag som hörs på avstånd och skyms av strandträd, om 

skuggningen över säljkvistarna, om tranropet som stiger ur vassen och om bäcken som solvarm 

rinner över revlar av sand. 

Och jag förstår att allt det här är viktigt, och att det när som helst kan vara förbi. Som efter attentatet 

i Tel Aviv som Högnäs beskriver, och ”överallt där verkligheten slår igenom”. 

Hotet och sorgen finns där, men läsningen känns som en övning i meditativ vandring där vägen är 

målet. Jag fäster mig vid prosadikternas inledande satser, hur dikterna börjar sin vindlande gång, hur 

lyriskt det första anslaget är. Så här kan de lyda (radade efter varandra, plockade från olika dikter): 

Efter snöfallet en söndag ligger skolgården vit. Marsvind genom högstammig skog, mjuknande kring 

barn med pulkor. Där går en ängsväg genom ljuset, med de två hjulspårens parallella suck under 

lasset. Båtar i vitt, bland ytor som börjat styvna. Långsamt, ur hinnorna av dimma, börjar fjärden ta 

gestalt. 

Säger inte redan alla de här startpunkterna något väsentligt om det som måste följa? Om vad som är 

värt att notera? Ett slags formel för sin poetiska kunskapssyn ger Högnäs också när han skriver:  

”Inte / mening, / men meningens / skugga, / skildrande / inte skuggans / väsen, / men dess / fall.” 



I sina självpositionerande dikter intar han en anspråkslös och återhållsam attityd, någon gång med 

ett stänk av självironi: ”En gång fanns jag inte, det känns fortfarande fullt möjligt.” Men jaget 

identifierar sig också med den flacka bränningen som strandat utan glöd, och hans förhållningssätt till 

ståndpunkter är avgjort försiktig: inte hänge sig åt det absoluta eller åt sanningar utan reträtt utan 

hellre bli ”stående i nickningarna, de gick nätt och jämnt över nätet.”  

Det är kväll, fastfrusna snöstänk på fönstret, ingen plog längre, tystnad. Jag ställer tillbaka 

diktsamlingarna i bokhyllan. Och känner att jag som alltid varit så intresserad av lyrikens idéer, teman 

och kontext är tacksam över något annat nu. Över all skönhet och undflyende mening. Över flyktiga 

intryck som förevigats. Över rader som de här, svårkommenterade: 

”Molnbank, / men som en landsförbindelse / under sakta avdrift / genom svallet / av ljus” 
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