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1. Inledning 
Kristina Lugn började sin författarkarriär som lyriker och debuterade 1972 med diktsamlingen 

om jag inte. Hon har skrivit sammanlagt sju diktsamlingar, men började relativt tidigt även att 

skriva dramatik. Hennes första pjäs, När det utbröt panik i det kollektiva omedvetna kom 

1986. Under senare år har hon allt mer gått över till att bli dramatiker, och i båda genrerna har 

hon ständigt mött skiftande reaktioner hos sin publik. De ämnen hon berör i sina verk rör till 

stor del människor i utsatta positioner, både i samhället och i familjen. Kristina Lugns por-

trätteringar av dessa människor har starka influenser främst från föregångaren Sonja Åkesson, 

vilken har fungerat som en av Lugns förebilder. Några aspekter som kännetecknar Lugns lyrik 

och dramatik är den svarta, groteska ironin, humorn och ordvrängningarna. Det är ett förfat-

tarskap som är påtagligt, nästan påträngande i sättet det behandlar samhällets brister och män-

niskornas mödor och öden i det så kallade folkhemmet. Lugns lyrik och dramatik är en 

ständig källa till skratt och eftertanke, eftersom hennes ämnen även då de är tragiska, beskrivs 

med slående humor och ironi. De utsatta människorna har en framstående plats hos henne, 

varför jag har valt att studera den existentiella utsattheten i Kristina Lugns lyrik och i viss 

mån även hennes dramatik. 

 

Kristina Lugns författarskap skildrar mestadels kvinnor och barn, ensamma och utsatta i den 

vardag som beskrivs som allt annat än harmonisk. Detta kan ses som en reaktion på skapandet 

av det så kallade folkhemmet, där mannen har ett välbetalt arbete och hustrun är hemmafru, 

välsminkad och lycklig där hon både är representativ och uppfostrar familjens barn. Lugn 

skildrar detta samhälles osynliga baksida, där den lyckliga fasaden rämnar och lämnar piller-

missbrukande vrak efter sig. Jag menar att dessa människor lever i en existentiell utsatthet, 

där de inte klarar av sin egen situation gentemot familjens och/eller samhällets krav. Dessa 

människor hänvisar jag till som existentiellt utsatta.  

 

I denna uppsats ämnar jag fastlägga på vilka olika sätt den existentiella utsattheten skildras i 

ett urval av Kristina Lugns lyrik. Jag vill utreda vilka aspekter Kristina Lugn tar fram för att 

få personerna i sitt författarskap att framstå som utsatta. Vad råkar de ut för? Vilka livssitua-

tioner befinner de sig i? I uppsatsen görs även ett nedslag i Lugns dramatik sett i ljuset av 

lyriken.  

 

1.1. Metod och material 

Jag har valt att främst analysera den existentiella utsattheten i två diktsamlingar av Kristina 

Lugn. Analysen innebär att ta reda på hur denna utsatthet kommer till uttryck. Som utgångs-
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punkt för denna analys används utvalda dikter ur diktsamlingarna om jag inte (1972), och 

Bekantskap önskas med äldre bildad herre (1983).1 De utvalda dikterna är tänkta att represen-

tera de mest framträdande områdena på ett belysande sätt. Anledningen till att valet föll på 

just dessa två diktsamlingar är att om jag inte är Lugns debutsamling, vilken passerade relativt 

obemärkt hos omvärlden. Bekantskap önskas blev däremot hennes genombrott.  

 

Efter genomgången av den tidigare forskningen kommer jag att ge en kort historia till ironin 

som uttrycksmetod eftersom den är så typisk för Lugn. I samma avsnitt ges också en 

kortfattad bild av hur Lugns författarskap är sammanlänkat med fransk existentialism och 

absurdism. Vidare kommer jag att undersöka hur gestaltningen av utsatta människor beskrivs i 

respektive diktsamling och även analysera om och i sådana fall hur gestaltningen förändras i 

genombrottssamlingen jämfört med debutsamlingen. Utöver detta ämnar jag diskutera de båda 

dramerna Idlaflickorna (1994) och Nattorienterarna (1999) i ljuset av de båda 

diktsamlingarna. Dramerna kommer med andra ord inte att behandlas lika ingående som 

diktsamlingarna, utan kommer endast att behandlas i en jämförande diskussion. 

 

Jag har valt att inte använda mig av radiointervjuer och TV-program och har följaktligen 

begränsat mina efterforskningar till skrivet material.  

 

2. Tidigare forskning 
Det är anmärkningsvärt att en så väl publicerad och omtyckt författare som Kristina Lugn inte 

är mer omskriven än hon är. Den tidigare forskningen runt henne är tämligen begränsad, trots 

att hon är flitigt recenserad i dagspressen. Det material som finns att hämta består mestadels 

av en mängd olika artiklar samt inlägg i ett fåtal böcker. Det finns betydligt mycket mera 

skrivet om lyriken än dramatiken, vilket är förståeligt, då dramatiken är av senare datum än 

lyriken. Med all sannolikhet kommer fler arbeten att göras om Lugns dramatik i framtiden.  

 

Kristina Lugn har själv skrivit artiklar, bland annat har hon skrivit om Sonja Åkesson i 

Kvinnornas litteraturhistoria (1983). Detta är i mångt och mycket en hyllning till Sonja 

Åkesson som poet – hur hon använde sina svårigheter i livet för att skapa stark poesi. Hon ”la 

sig vinn att tala om det väsentliga i det till synes banala.”2 Lugn skriver också att ”[d]et är 

fullt rimligt att klistra etiketten Kvinnoförfattare på Sonja Åkesson.”3 Vidare poängterar Lugn 

                                                           
1 Denna titel kommer fortsättningsvis att förkortas till Bekantskap önskas. 
2 Kristina Lugn, ”Människan föds skyldig”. Kvinnornas litteraturhistoria, del 2/1900-talet, red. Ingrid Holmquist 
och Ebba Witt-Brattström. Malmö 1983b, s.344 
3 Lugn, 1983b, s. 336 
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att Åkesson lägger till klassperspektivet, något hon själv i sitt författarskap också varit noga 

med. Ett annat exempel är hennes insändare ”Jag, en centrallyriker”, där Lugn skriver om sin 

roll som lyriker, främst genom att hela insändaren är ett smakprov på det typiska ”lugnska” 

språket. Ett exempel på detta är följande inslag: ”Ibland har jag trott att jag är Yasser Arafat 

och ibland har jag trott att jag är Kerstin Thorvall och alltid har jag trott att man måste sitta i 

egocentrationsläger i sextio år minst innan man är en fullfjädrad centrallyriker.”4 Här blandas 

existentiella frågor med ordvrängningar, humor och ironi.  

 

Det finns också en mängd intervjuer, bland annat Ann Mårtens ”Gömd bakom en öppen 

fasad” (FiB/Kulturfront 1986:20), Magnus Palms ”Lugn bara lugn” (Månadsjournalen 

1993:7) och Cecilia Hagens ”Ibland är jag en elak käring” (Expressen (00-10-15). Gemensamt 

för dessa intervjuer är Kristina Lugns blandning av uppriktighet och provokationslust. Det 

typiskt ”lugnska” språket lyser också igenom som en självklar ingrediens. Nedan följer en 

redovisning över de arbeten som kan räknas till tidigare forskning. Störst vikt fästs naturligt-

vis vid de arbeten som har störst relevans för detta arbete.  

 

2.1. Lyrik 

Isabell Vilhelmsen har skrivit tre artiklar som har betydelse i detta sammanhang: ”Tända ljus 

för en själ. En analys av Kristina Lugns dikt om Gun” (1998) betonar ensamheten, döden och 

det typiskt svenska. Här skriver Vilhelmsen om utsatthet, då särskilt om kvinnors ställning i 

samhället. Hon vill säga att det som kan verka privat i Lugns diktning, i stället är ett medvetet 

sätt att framföra den existentiella problematiken ”Sveket mot Deborah” (1997) behandlar 

Kristina Lugns diktsamling Percy Wennerfors och det lidande flickan Deborah utsätts för. 

Vilhelmsen menar att Lugn och andra skaldinnor i sina dikter ger uttryck för en förtvivlan 

över bristen på empati i vårt samhälle – en brist som tar sig uttryck i övergrepp mot kvinnor 

och barn. Hennes metod för att påvisa detta är att parallellisera privat och offentligt. 

Vilhelmsen har även undersökt vilka faktorer som traditionellt har avgjort kvinnors 

diktningsområden. Hennes resonemang bygger på filosofen Ulla Holms och sociologen Pierre 

Bourdieus teorier. Slutligen är Vilhelmsen medförfattare i Anne-Marie Mais artikel ”Språket i 

fokus: om 1960- och 1970-talets nya språkmedvetna diktkonst”, vilken är publicerad i 

Nordisk Kvinnolitteraturhistoria, bd. 4 (1997). Vilhelmsen är författare till det avsnitt som 

behandlar Kristina Lugn och har rubriken ”Kristina Lugn – de utsattas språkrör.” Här skriver 

hon om Lugns fokusering på de svaga och förtryckta, som så ofta är kvinnor och barn. Hon 

skriver om ensamhet, utsatthet och död. Vidare utreds Lugns poetiska metod både i dikt och 

                                                           
4 Kristina Lugn, ”Jag, en centrallyriker”. Aftonbladet 1983a-11-27 
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dramatik. Vilhelmsens slutsatser blir här bland annat att Kristina Lugn talar de ensammas 

språk, och att döden alltid är närvarande. 

 

Lars Elleströms långa artikel ”Kön och ironi” ur Synsvinkler (1995) behandlar den ironiska 

linjen i samtida svensk lyrik. Där ges en bild av ironin som konstgrepp. Han, liksom 

Vilhelmsen, tar fasta på det kvinnliga perspektivet, varför ironin så ofta används av kvinnliga 

författare etc. Ironin som uttrycksmetod har, enligt Elleström, sin grund i de teorier som be-

traktar kvinnligt språk som underordnat mannens: Elleström skriver: ”Ett flertal teorier om 

kvinnlighet och kvinnligt språk har som bekant poängterat att femininiteten, definierat i ett 

patriarkaliskt samhälle, kommit att framstå som just ett bristtillstånd, en negation av det 

maskulina, rent av som ett intet.”5 Genom att framställa sig själva som svaga och hopplösa 

och överdriva sin oduglighet, öppnas frågan om de verkligen menar allvar. Ironin blev 

därigenom ett sätt för kvinnor att uttrycka sig. Elleström tar Sonja Åkesson och Kristina Lugn 

med flera som exempel för ironiska författarinnor. Mer om den ironiska traditionen återfinns 

under rubriken ”Bakgrund och begreppsdefinitioner”. I övrigt ger Elleström exempel ur dikt-

samlingen Bekantskap önskas och belyser där både svaghet och hjälplöshet – den existentiella 

utsattheten kommer till uttryck även här.  

 

Åsa Beckmans artikel ”Mamma sitter i städskåpet och väntar. Hos Kristina Lugn förblir 

dottern en dotter ända intill döden.” (Dagens Nyheter 1998), handlar om kvinnor som aldrig 

tillåts bli vuxna. Här är det en längtan efter en frånvarande och ouppnåelig mor som är 

central. Fokus ligger på mödrarnas perspektiv, döden och kvinnors utsatthet genom Lugns 

författarskap. Beckman har också skrivit en bok, utgiven 2002, där hon gestaltar de kvinnliga 

poeter som slog igenom runt 1980 – däribland Kristina Lugn, men också poeter som Katarina 

Frostenson, Birgitta Lillpers och Ann Jäderlund med flera. Här utvecklar Beckman temat om 

de eviga döttrarna. Den existentiella problematiken visas med all tydlighet, varför denna bok 

är relevant i denna uppsats. Mer om kvinnlig utsatthet och ensamhet finns i boken Författare i 

vår tid. 164 porträtt i text och bild (1986). Det är ett författarporträtt över Kristina Lugn och 

hennes poetiska framgångar. Hon jämförs här med Sonja Åkesson men med en större del av 

absurdism och äckel. Lugns svarta humor och ironi beskrivs som ett grepp för att läsaren ska 

stå ut med allt det farliga och tragiska.  

 

                                                           
5 Lars Elleström, ”Kön och ironi – en linje i samtida svensk lyrik”. Synsvinkler. Odense, 1995 
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I sin bok Försök med poesi! (1996) skriver Björn Håkansson om den förrädiska enkelheten i 

Kristina Lugns poesi. Han poängterar att detta är typisk kvinnopoesi, dock ej för de feminister 

som söker starka förebilder eftersom dessa kvinnor saknar självförtroende och är ensamma. 

Han skriver även om Sonja Åkessons position som en språkets mästare som uteslutande skrev 

ur kvinnoperspektivet. Trots att Åkessons arbeten inte behandlas i denna uppsats är det 

oundvikligt att omnämna henne, då kopplingen Lugn – Åkesson är uppenbar och självklar. 

Även Eva Lilja skriver om Sonja Åkesson i Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1997). Här 

framställs den groteska ironin som Åkessons varumärke, likaså den talspråkliga realismen och 

identifieringen med samhällets svaga. Eftersom detta är en tradition som Kristina Lugn har 

följt upp, är även denna artikel av vikt för uppsatsen.  

 

Maria Österberg skriver om Lugns användande av rummet i ”’Det måste finnas en reservut-

gång’. Om rumsligheten i Kristina Lugns lyrik,’” i Hemmet, rummet och revolten (1996). 

Österberg gör en utförlig analys av hur dikternas rumsstruktur ser ut. ”Kvinnorna i Lugns 

lyrik trivs inte i sina hem” skriver Österberg, och drar paralleller till hur kvinnorna här har 

svårt att ta plats även i det offentliga rummet.6  

 

”Kvinnokamp och kvinnolitteratur” heter ett avsnitt i Den svenska litteraturen (1990) som 

handlar om kvinnans frigörelse. Birgitta Ahlmo-Nilsson skriver här om den betydelse teatern 

har fått för kvinnans frigörelse, till stor del genom Margareta Garpe och Suzanne Osten. 

Vidare beskrivs här Kristina Lugns diktjag som hennes eventuella alter ego och hennes dikter 

som kvinnlig bekännelselyrik med betydande erotisk frispråkighet. Även Anne Heith skriver 

om Kristina Lugn som bekännelselyriker. Själv anser jag inte att Lugn kan benämnas bekän-

nelselyriker, främst med hänsyn till de uttalanden Lugn själv har gjort i intervjuer. I en 

intervju med Viggo Cavling för Dagens Nyheter dementerar hon personliga samband med 

sina diktjag:  

 
Den mediala bilden av mig sattes på åttiotalet. Den består av två saker, dels 
ett teveprogram som jag gjorde med Bert Karlsson och Jörn Donner och dels 
att jag skulle vara en sobrilätande självmordskandidat som talar otroligt 
långsamt. Det har varit mycket svårt att bli av med de två bilderna. Det är 
inte sant att jag var nära självmord på åttiotalet, då skriver man inte en massa 
dikter och dramatik. Bilden av mig har varit förolämpande för mig. Jag är en 
professionell författare, skulle jag avslöja mina riktiga hemligheter skulle det 
vara som att skriva under min egen dödsdom. Det gör jag inte.7 

 
                                                           
6 Maria Österlund, ”’Det måste finnas en reservutgång’. Om rumsligheten i Kristina Lugns lyrik.” Hemmet, 
rummet och revolten. Studier i litterärt gränsöverskridande, red. Pia Ingström, Kristina Malmio och Maria 
Österlund. Åbo 1996, s. 123 
7 Viggo Cavling, ”Kristina går ombord.” Dagens Nyheter, 01-06-22  
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I en brevväxling med Jan Fogelbäck talar Lugn dessutom om sin borgerliga uppväxt. Modern 

var lärarinna och fadern general. Denna miljö har inte mycket gemensamt med de ensamma 

förortsmödrar som skildras i hennes författarskap. 

 

Vidare finns två specialarbeten från Högskolan i Borås, vilka på olika sätt belyser Kristina 

Lugns poesi. Den ena, Birgitta Björklunds ”Hoppet är ute. Om Kristina Lugn och hennes 

dikter” (1989), ingår i projektet ”Kvinnors vardagsliv” och är alltså inte en litteraturveten-

skaplig undersökning. Björklund ger korta beskrivningar av Lugns diktsamlingar till och med 

1983 där hon även återger mycket korta utdrag av tidningarnas recensioner av respektive dikt-

samling. Eftersom Björklunds uttalanden är så ofullständiga är det svårt att med säkerhet 

avgöra recensenternas bild av diktsamlingarna. Det tydligaste jag kan utläsa är att Bekantskap 

önskas tycks ha fått de absolut bästa recensionerna och att den traditionella könsindelningen 

är en gemensam nämnare i samtliga diktsamlingar. Det andra specialarbetet, ”Recensenternas 

mottagande av Kristina Lugn: Genomgång av tre diktsamlingar” (1987), ingår i projektet 

litteraturkritik och har utan tvekan mer substans. Där gör Katarina Andersson och Birgitta 

Lindberg en noggrann analys av hur diktsamlingarna Till min man om han kunde läsa, Om ni 

hör ett skott… och Bekantskap önskas bemötts av recensenterna. Genom dessa båda 

specialarbeten kan jag konstatera att Bekantskap önskas är den diktsamling som åtminstone 

dittills varit mest framgångsrik hos kritiken.  

 

2.2. Dramatik 

Margareta Wirmark skriver om Kristina Lugns dramatik i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr. 2 

(1997). Det är främst det lyriska språket och musiken i dramatiken som hon koncentrerar sig 

på. Hennes huvudkälla är Lugns pjäs Tant Blomma (1993). Trots att jag inte använder mig av 

den i min uppsats finns mycket gemensamt med Idlaflickorna och Nattorienterarna, varför 

den ändå är värd att ta i beaktande. Några gemensamma nämnare är bland annat väntan, 

ensamhet och existentiella frågor. 

 

Förutom artikeln av Mai och Vilhelmsen som jag nämnde tidigare finns en stor mängd teater-

recensioner, intervjuer och små artiklar från dagspressen. Jag har valt ut ett antal recensioner 

av Idlaflickorna och Nattorienterarna från olika dagstidningar. Idlaflickorna har 

genomgående fått lysande recensioner. Även om recensenterna väljer att betona olika aspekter 

av dramat har de den existentiella problematiken gemensamt – ensamhet, död och uppgörelse 

mm. Vissa tar upp Sif Ruuds och Birgitta Valbergs lysande skådespelarinsatser, medan andra 

fokuserar på likheten med poesi eller de absurdistiska tonarterna.  
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3. Bakgrund och begreppsdefinitioner 
Ironin är en metod som Kristina Lugn använder sig av genomgående i sitt författarskap. Hon 

använder den till att förstärka och framhäva sitt budskap. För att öka förståelsen till Lugns 

användande av ironin vill jag ge en kort historia till den tradition som har fört fram ironin hos 

svenska kvinnliga lyriker. För att klargöra denna tradition måste delar av fransk existentialism 

och absurdism ges en kort förklaring.  

 

”Varför finns det så många ironiker bland svenska skaldinnor?” frågar Ulla Evers m.fl. I 

grund och botten handlar det om det patriarkaliska samhällssystem som det västerländska 

samhället historiskt sett består av. Hon menar vidare att denna tradition av dubbelhet och ironi 

hos kvinnliga lyriker kommer av att män och kvinnor historiskt sett har rört sig i olika världar 

och därmed förskaffat sig olika språk. I sin argumentation hänvisar hon till Shirley och Edwin 

Ardeners socialantropologiska kvinnoteori om dubbelhet och marginalitet.8 Eftersom 

männens språk har varit normgivande har detta medfört problem för kvinnliga lyriker: 

 
Männens dominerande kultur uppfattas som språkligt strukturerad, 
kvinnornas undertryckta kultur som förstummad [---]. Den förstummade 
gruppen tvingas utrycka sig med den dominerande gruppens språk, vilket får 
till följd att den kvinnliga lyrikern har längre till ett eget uttryck.9 

 
Den lyriska tradition som Lugn följer kan sägas komma från en kedja av påverkan som har sin 

grund hos Elsa Graves ironiska och groteska drag. Runt 1950 började Grave skriva om mer 

självständiga kvinnor än hon gjort tidigare, och hon kom att påverka både Majken Johansson 

och framförallt Sonja Åkesson med sin nya, provocerande författarstil. Graves nya inriktning 

samt hennes påverkan på ovan nämnda författare betonas även av Ulla Evers m.fl.10  

 

Eva Lilja skriver att:  

 
Det verkar som om 1900-talets svenska skaldinnebilder ändrar sig diametralt 
ungefär 1950. Skaldinnor före ca 1950 uppfattades som gäckande, ljuva och 
tragiska, men efter1950 snarare som groteska och humoristiska, åtminstone 
om man begränsar sig till de lyriker, som alltjämt läses.11 
 

Grave ingick i den så kallade Lundagruppen där Sartre och fransk existentialism studerades. 

Bernt Olsson och Ingemar Algulin skriver i Litteraturens historia i världen att: 

                                                           
8 Ulla Evers m.fl., ”Kvinnors dikter och kritiken”. I klänningens veck. Feministiska diktanalyser, utg. Eva Lilja. 
Göteborg, 1998, s.12 
9 Evers m.fl., 1998, s.12-13 
10 Ibid., s.9-10 
11 Eva Lilja, ”Skaldinnorna i offentligheten. Konsekration och överskridande i en senmodernistisk kvinnlig 
tradition”. Varför grävde man upp drottning Kristina? Kvinnobilder i olika tider och kulturer, red. Eva Löfquist. 
Göteborg, 1997a, s. 127 
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existentialismen utgår från människans existens, hennes biologiska och 
psykiska faktiskhet utan sociala eller metafysiska bestämningar. Existensen 
är det primära, sedan kommer det som bestämmer en människas liv. Enligt 
Sartre har människan möjlighet att ta sitt öde i egna händer. Det är därför 
hon känner ångest och skuld.12 

 
Med existentialismen följer de groteska inslag som blivit grunden för den groteska ironin som 

via Grave, Majken Johansson och framförallt Sonja Åkesson kommit att bli ett av Kristina 

Lugns kännetecken.13 Här finns också absurdistiska inslag. Absurdismen i sig är närbesläktad 

till existentialismen och symboliserar i mångt och mycket den fragmenterade och ostrukture-

rade efterkrigstiden i Europa, enligt Olsson och Algulin. Vidare förklarar de att 

”[a]bsurdismen [---] tecknar en befängd värld utan all sammanhängande struktur och 

meningsfullt syfte. Den ledde till en starkt reducerad bild av människans livssituation.”14  

 

Det är tydligt att Lugn har anammat delar av den franska existentialismen och absurdismen 

när hon skriver om de ensamma och olyckliga människor som fungerar som diktjag i hennes 

poesi. Tankegången visar sig i hennes insändare i Aftonbladet 1983: 

 
Om vi till exempel övertygar oss om att åtminstone någon älskar oss 
kommer vi att uppföra oss mer älskvärt än vi skulle ha gjort om vi låtit den 
fullständigt oälskades aggressivt oestetiska ångest galoppera bort med oss, 
gud vet vart. Och ju duktigare vi blir på att vara säkra på att åtminstone 
någon älskar oss, desto älskvärdare kommer vi att bete oss och desto 
älskligare intryck gör vi och desto sannolikare blir det förstås att någon 
vågar ta risken att göra en emotionell investering i oss.15 

 
Enligt detta uttalande kan alltså en människa till stor del själv avgöra hur folk ser på henne. 

Ångest och olycka är inte särskilt attraktivt, medan en person som åtminstone låtsas att hon 

har en aning självförtroende genast får lite bättre förutsättningar. De kvinnor som Lugn 

skildrar i så många verk är oförmögna att ta sig ur de destruktiva banor som deras liv består 

av. Ångest och skuld är hela tiden förekommande som följd av denna oförmåga. 

 

Vidare uppmärksammar Lars Elleström de kvinnliga ironikernas tendens att problematisera 

könsrollerna – något som i högsta grad Kristina Lugn gör. I likhet med Evers m.fl. betonar 

han sambandet mellan ironi och det patriarkaliska samhället ”eftersom mannen har varit 

mänsklighetens norm och därmed makthavare på både ett realpolitiskt och ett psykologiskt 

                                                           
12 Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen. 4 uppl. Stockholm, 1995, s. 560 
13 Lilja, 1997a, s.125 
14 Olsson och Algulin, 1995, s. 557 
15 Lugn, 1983a 
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plan.”16 Könsrollerna blir problematiska då kvinnor bryter sig ur så kallat traditionella kvinno-

roller. Denna tendens syns tydligt hos till exempel Grave, Majken Johansson och Sonja 

Åkesson. Flera av dem har själva levt okonventionellt enligt tidens mått, bland annat som 

ensamstående med barn.17 Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att deras personliga 

svårigheter också har påverkat deras uttryckssätt som lyriker. 

 

Svenska kvinnliga lyriker har generellt skrivit konventionell poesi så länge de så att säga 

fogat sig i den traditionella familjebilden. När det visar sig att kvinnor kan stå på egna ben 

och får tillgång till ett liv utanför familjen kommer även behovet av att sätta fingret på sam-

hällets fel och brister. Då det gäller att kritisera samhällsfrågor är ironin en bra metod, 

eftersom den så ofta är humoristisk, slående och därför mer tillgänglig för läsaren.  

 

Många teaterrecensenter har påvisat den uppenbara likheten mellan Samuel Becketts I väntan 

på Godot (1952) och Lugns Nattorienterarna. Efter Eugène Ionesco (1912-1994) var Beckett 

något av en förgrundsfigur för det absurda dramat. Olsson och Algulin skriver om de absur-

distiska verken att ”det är en overklig, absurd värld vi möter i dessa verk, där reduktionen 

framför allt drabbat intrigen. Händelselösheten sammanfaller med en upplöst och 

ostrukturerad världsbild.”18 Händelselöshet och meningslös väntan kännetecknar så väl 

Becketts drama som Lugns, så följaktligen kan det konstateras att Lugn helt tydligt har 

påverkats och inspirerats av Becketts båda luffare. Samtidigt är Lugns värld inte alls så non-

realistisk som Becketts absurdistiska existens. Snarare har hon använt delar av Sartres 

existentialism blandat med vardagsrealism och med de absurdistiska tongångarna gör hon det 

svenska folkhemmet synnerligen folkhemskt. 

 

4. Existentiell utsatthet i om jag inte 
I denna Kristina Lugns debutsamling syns mycket av Sonja Åkessons påverkan. Lugn har 

själv uttalat följande om Sonja Åkesson i en intervju av Magnus Palm: ”Hon bröt av, jag 

uppfattade henne som den första moderna poeten. Jag tänkte: Henne behöver jag.”19  

 

Denna diktsamling kännetecknas av det vardagliga språket, vilket kännetecknas med hjälp av 

talspråkliga uttryck och frånvaron av versaler. Det är en nattsvart diktsamling i vilken den 

existentiella utsattheten starkt kommer till uttryck. Som Eva Lilja påpekar är Lugns 

                                                           
16 Elleström, 1995, s.44 
17 Lilja, 1997a, s.129 
18 Olsson och Algulin, 1995, s. 563 
19 Magnus Palm, ”Lugn bara lugn”. Månadsjournalen, 1993;7 
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behandling av äktenskap och ensamhet i de tidiga diktsamlingarna starkt influerande av Sonja 

Åkesson.20 På vilka sätt Åkessons påverkan syns redogörs i analysen av diktsamlingen.  

 

4.1. Moderskapet som existentiell förutsättning 

I om jag inte finns flera dikter som handlar om barndom och barns utsatta situation. I Lugns 

dikter är barndomen allt annat än lycklig. Redan den första dikten visar på detta: 

 
snoröga 
sa dom 
fördömda snoröga 
lilla fanskap till gloare 
smygtittare, anfallare 
snörvlare 
ordbajsare 
orkar inte med dig 
sa dom 
finns inte plats för dig 
sa dom 
maken till otymplighet 
maken till oformlighet 
maken till maskor på strumporna 
snoröga 
glappande skosula 
uppkäftiga hundtryne 
drällande räddöga 
sa dom 
bryt samman, packa igen 
släck om dig, släck dig 
vi har aldrig sett 
något så rysligt 
och vill helst slippa se 
idag också 21 

 

Det barn som gestaltas här är överblivet, ensamt, beskrivs som klumpigt, fult och är bara i 

vägen. Det faktum att barnet är oönskat och olyckligt är otvetydigt. Den aspekt i dikten som 

är värd att ta i beaktande är utan tvekan språkbruket. Som alltid hos Kristina Lugn är språket 

utmanande och drabbande. Talspråkligheten kommer till uttryck bland annat i avsaknaden av 

versaler. Orden ”snoröga”, ”räddöga”, ”gloare”, ”ordbajsare” med flera ger ett barnsligt 

intryck. Det är skällsord som är mest sannolika att komma från andra barn, eftersom de är 

påhittade ord. Ändå antyder exempelvis raderna ”orkar inte med dig”, ”finns inte plats för 

dig” att det är vuxenvärlden runt barnet som är fördömande och nedvärderande. Slutsatsen 

blir att de vuxna omkring detta barn inte själva har vuxit upp tillräckligt för att på ett 

tillfredsställande sätt ta hand om barnet. Moderskapet är en självklar grund till människans liv 

                                                           
20 Lilja, 1997a, s. 149 
21 Kristina Lugn, Lugn bara Lugn. 2 uppl. Stockholm, 1985, s. 6-7 
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och existens. Ovan citerade dikt är ett bra exempel på hur moderskapet är icke fungerande. 

Trots att någon förälder inte är synlig i dikten lyser ändå den vuxna auktoriteten igenom. 

Därför kan dikten tolkas som att det är den vuxna världen som förnekar barnet. 

 

Än mer drabbande om barns utsatthet och moderns betydelse är den dikt jag citerar nedan: 

 
sov lilla barn 
viskar änglaljust den skimrande Mamma 
guldglans från huvud till vrist 
guld och regnbåge: 
sov lilla barn 
trygghet farande genom kroppen 
djupt i magen, under tumnaglarna 
blev till en varm grop, en grotta  
där andra barn lekte 
helt andra barn 
 
nu tjuter nätterna 
nu vrålar de på egen hand och Mamma har förlorat sina tänder 
har förlorat sin gud sitt guld sin himmel 
hon har förlorat 
och kylan, hennes evige fiende 
trägne följeslagare 
slår sina lovar, stjäl sina mörker 
 
vi har ingenting kvar att vänta nu 
vi har ingenting kvar 
vi låter våra nerver brinna 
hårda av sin långa väntan 
tillbaka22 
 

Mamma skrivs med stort M, vilket betonar moderns viktiga roll. Vidare är orden ”änglaljust”, 

”skimrande” ”guldglans” o.s.v. i det första stycket ett tydligt uttryck för änglalikheten. I sin 

artikel skriver Åsa Beckman att modern i Lugns dikter ofta beskrivs som ”ouppnåelig och 

bortvänd. Och som de frånvarande ofta blir, så är också denna starkt idealiserad. Hon är 

blond, långbent och vacker.”23 Tryggheten barnet upplever är starkt förknippad med skönhet. 

 

I det andra stycket är den vackra ytan sönderslagen, fragmenterad. Det förstärks kraftigt av 

det faktum att modern har tappat sina tänder. Natten och kylan har tagit över, dragit ner 

mamman i mörkret. Det är sannolikt ett inre mörker som avses. Moderns inre är inte lika 

perfekt som ytan. När hon inte längre kan hålla fasaden intakt går barnets trygghet förlorad. I 

det sista stycket är allt hopp ute. Stycket andas desillusion och längtan.  

 
                                                           
22 Lugn, 1985, s.17 
23 Åsa Beckman, ”Tredje sidan: Mamma sitter i städskåpet och väntar. hos Kristina Lugn förblir dottern en dotter 
ända intill döden. Åsa Beckman om ett nödvändigt och aktuellt författarskap”. Dagens Nyheter 1998-02-26 
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Att moderskapet är problematiserat i om jag inte är tydligt i dessa exempel. En förutsättning 

för en fungerande existens är följaktligen beroende av att barndomen är någorlunda 

harmonisk. I Kristina Lugns dikter är barndomen synnerligen traumatisk, vilket är direkt 

sammankopplat med hennes övriga existentiella frågeställningar. Jag ser hennes vuxna 

karaktärers existentiella problem som ett resultat av den icke-fungerande barndom som är 

exemplifierad ovan. Den svikande vuxenvärlden hotar barnets existentiella möjligheter. 

 

4.2. Ensamhet och längtan 

Ensamheten är ständigt återkommande hos Kristina Lugn. Dikten om Gun är ett utmärkt 

exempel på en ensam utsatt människa. Gun dör av ensamhet, vilket framhäver hur dödlig 

ensamheten är. Gun passade inte in i samhället. Här beskrivs olyckliga, ensamma människor 

som skrämmande, varför diktjaget inte tillåts träffa henne:  

 
dom var väl rädda att jag skulle ta alltför starka intryck  
och hemfalla åt köttfärslivet även jag24 
 

”Köttfärslivet” är ett uttryck för det typiska metaforspråk som Lugn har övertagit från Sonja 

Åkesson, och representerar här en absurdistisk vridning av det kroppsliga. Enligt Isabell 

Vilhelmsen kan köttet stå för den objektifierade kvinnokroppen, medan köttfärs kan ses som 

”en bild för en upplöst identitet.”25. Eftersom köttet är en metafor för kvinnokroppen, kan 

syftet här vara att gestalta ett fragmenterat liv och en mentalt trasig kvinna. Ensamheten i 

denna dikt är slående och gripande. Som exempel citerar jag ett stycke: 

[---] 
nu säger jag att hon var 
bara ett liv 
nära vacker nära ful nära sorg 
och just på grund av detta 
dog hon av ensamhet 
äktsvensk vara 
satt i elektrisk stol, levande balsamerad 
Stockholm, Tomtebogatan 
inte långt från tunnelbanan 
och det finns många av hennes sort 
inte långt från tunnelbanan 26 
[---] 
 

I detta stycke är det tydligt att Gun var mänsklig i ett icke-mänskligt samhälle. Hon var ”bara 

ett liv”. Det är bitande ironi av det svenska folkhemmet som kommer till uttryck. Tanken med 

folkhemmet var att det skulle vara så idylliskt, ändå dör ganska normala människor, som Gun, 

                                                           
24 Lugn, 1985, s. 11 
25 Isabell Vilhelmsen, ”Tända ljus för en själ. En analys av Kristina Lugns dikt om Gun”. I klänningens veck. 
Feministiska diktanalyser, utg. Eva Lilja. Göteborg, 1998, s. 235 
26 Lugn, 1985, s.13 
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av ensamhet och utanförskap. Det är ”äktsvensk vara”, vilket enligt Isabell Vilhelmsen är en 

bestämning till existentiell ensamhet.27 Dessutom bodde Gun på det idylliskt klingande 

Tomtebogatan, vilket naturligtvis inte är särskilt idylliskt ur Guns synpunkt. Särskilt inte då 

hennes död beskrivs som en ren avrättning, ”i elektrisk stol, levande balsamerad.” 

Ensamheten är följaktligen dödlig, vilket kommer till uttryck i flera dikter i om jag inte.  

 

4.3. Döden 

Den död som Kristina Lugn beskriver är ständigt närvarande och hotande. I denna dikt i om 

jag inte är döden gestaltad som ett levande väsen som är oförutsägbart och alert. Den dyker 

upp när man minst anar det och kan komma precis när som helst. Det är ensamheten som är 

dödande och här är den så påtaglig att den ges mänskliga egenskaper. Här ser vi också hur 

Lugn använder sig av ironin för att förstärka och framföra sitt budskap. 

 
får plats var som helst 
denna dödliga ensamhet 
denna död som varar 
denna död som sprider sig vidare 
och ändå får plats 
precis var som helst, precis var 
du än är 
 
inte bryr sig döden om  
att döden börjar bli gammalmodig 
i en tid då alla ska dö 
då dom som ska dö ska dö klumpvis 
i exakt samma utandning 
döden behåller sig fräsch i alla väder 
döden håller sig alltid i god form 
hinner ikapp vem som helst 
med sina onda förvarningar 
 
är den enda jag känner 
som verkligen förnyar sig 
kommer i allt nyare kläder 
allt mer oväntade vägar 
allt vansinnigare påhitt 
inte bara under högsäsongerna 
utan varje jävla vardag28 
 

Dödens betydelse förstärks här genom att den personifieras och därmed ges mänskliga drag 

som slughet och kallt beräknande. Den kommer i ”allt nyare kläder”, det vill säga att den tar 

sig nya skepnader så att inte människorna ska se den när den kommer. Döden i sig är hotande, 

men personifieringen förstärker hotet till något som ständigt är närvarande och gör sig påmint. 

                                                           
27 Vilhelmsen, 1998, s. 233 
28 Lugn, 1985, s. 17-18 
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Den sylvassa ironin kommer till uttryck i de sista raderna. Döden håller sig inte ens till högsä-

songerna utan finns mitt bland oss, varenda dag. Det är en hotande värld. 

 

4.4. Kvinnor och män 

I skildringen av kvinnors och mäns relationer är den existentiella utsattheten påfallande fram-

trädande. Här finns kvinnor som lever nedtryckta av sina män, men också förhållanden som är 

destruktiva för båda parter. Mycket påfallande är de så kallade kött- eller kroppsmetaforer 

som Lugn har övertagit från Sonja Åkesson, vilka återkommer i stor utsträckning i skildringen 

av mäns och kvinnors relationer. Som exempel citerar jag följande dikt: 

 
morronrock och högklackade skor och vattnar krukväxter 
tills dina ådror exploderar 
först var det Kärlek sen var det Kött 
rullar fram och tillbaks mellan tänderna 
först var det älska sen blev det kött 
tills jag spränger dina tinningar 
jag skänker det till dej bit för bit 
jag delar med mej jag sjunger för dej 
jag vaggar dej och jag äter dej och jag förlåter dej 
[---]29 
 

Hela denna dikt tyder på ett destruktivt sexuellt förhållande. Det groteska uttalandet att dikt-

jaget äter mannen kan vara en metafor för att de två förgör och förintar varandra. Det börjar 

med kärlek: ”först var det Kärlek” men sedan finns bara kroppslig förnedring kvar: ”sen var 

det Kött.” Det faktum att köttet ”rullar fram och tillbaks mellan tänderna” ger en grotesk 

vridning. I de två första raderna blandas vardaglighet och sexuell utmaning. Ådror som 

exploderar tyder på sexuell upphetsning alternativt frustration eller en kombination av båda. I 

rad tre och fyra är köttet den kroppsliga aspekten av sexualitet samtidigt som den groteska 

vridningen är av kannibalisk art. Även denna är i Sonja Åkessons anda, vilket Eva Lilja 

påpekar i sin artikel ”Vit mans slav”. Hon skriver att den kannibalistiska samlevnadsmodellen 

är återkommande hos Åkesson.30 Åkessons inflytande är alltså återigen uppenbart. 

 

Det är tydligt att kroppsmetaforerna och den kannibalistiska aspekten är ett uttryck för en 

högst påtaglig existentiell utsatthet. Köttet står för den rent kroppsliga sexualiteten som här 

blir förgörande. Den står i motsats till Kärlek då båda orden inleds med versaler. Det är ett 

antitetiskt förhållande mellan drömmen om kärlek å ena sidan och förnedring och 

objektifiering å den andra. 

 

                                                           
29 Ibid., s. 26 
30 Eva Lilja, ”Vit mans slav”. Nordisk kvinnolitterarurhistoria bd 4. Höganäs 1997b, s.122 
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Den sexuella utsattheten ger också utrymme för en högst påtaglig ensamhet, vilket tydliggörs 

i följande diktutdrag:  

 
han tar mig alltid bakifrån 
och när jag vänder mig om 
för att fånga hans ögonfärg 
sprider han sina vita fingrar 
kalla över ansiktet 
tills jag inget annat ser 
än hans dova skimmer  
av ensamhet 
[---] 
han känner mig väl 
och just av det skälet 
förblir han skoningslös 
kommer han varje natt 
allt närmare 
utplånar han varje natt 
ett nytt stycke verklighet 
tills jag inte längre kan känna 
någon annan än honom31 

 

Den sexuella akten ger här uttryck för avståndstagande och distans. När kvinnan försöker få 

ögonkontakt med mannen för bekräftelse, förnekas hon detta. Den barriär av ensamhet 

mannen satt upp mellan dem får inte rubbas. Detta resulterar i att diktjaget utplånas psykiskt 

allt mer, tills hon är helt i hans våld. Den utsatta kvinnan är här både ensam och sexuellt 

utsatt. 

 

Som redan har konstaterats är det främst kvinnor och barn som skildras i denna diktsamling. 

Det är kvinnorna som ska ta hand om barnen i Folkhemmet, medan mannen tjänar pengar. 

Kvinnorna blir således beroende av mannen och hans inkomst. Detta beroendeförhållande i 

kombination med ensamheten påvisar Lugn mycket bitande i sin poesi. Här är det lätt att ta 

Lugn för en kvinnopoet, vilket inte är helt korrekt. Hon är en poet som skriver för de utsatta i 

samhället, vilket också Isabell Vilhelmsen noterar i en av sina artiklar.32 Denna solidaritet 

med de utsatta i samhället är en aspekt Lugn har övertagit från Sonja Åkesson. Lugn skriver 

själv att hon upplever Sonja Åkesson som en författare som stod upp för alla som inte klarar 

sig i samhället.33 I en brevväxling med Jan Fogelbäck skriver hon också att hon ”tror att 

kvinnorörelsen ofta förväxlar klassfrågan med kvinnofrågan”.34 

                                                           
31 Lugn, 1985, s. 44-45 
32 Isabell Vilhelmsen, ”Språket i fokus. Om 1960- och 1970-talets nya språkmedvetna diktkonst”. Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria bd. 4. Höganäs, 1997, s. 341 
33 Lugn, 1983b, s. 336 
34 Jan Fogelbäck, ”Vad är det för tid vi lever i?” Folket i bild/kulturfront. 1989; 19, s. 14 
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Efter att ha undersökt hur den existentiella utsattheten gestaltas i om jag inte, går jag nu över 

till att analysera Bekantskap önskas, den diktsamling som kom att bli Kristina Lugns genom-

brott. Då de huvudteman som analyserats i om jag inte i huvudsak överensstämmer med de 

teman som finns representerade i Bekantskap önskas, används för enkelhetens skull samma 

underrubriker.  

 

5. Existentiell utsatthet i Bekantskap önskas med äldre bildad herre 
Denna titel skulle kunna vara tagen direkt ur en kontaktannons, och det är som en sådan hela 

diktsamlingen är formad. Det är ett rop efter en man, ett stöd, någon att förlita sig på, någon 

som ska rädda diktjagen från den dödliga ensamheten. Beckman anser att det snarare är den 

frånvarande modersgestalten som är mest framträdande, medan ”[m]ännen sugs in i detta 

drama mellan dottern och modern.”35 Om just denna samling skriver Beckman: ”I dikterna 

skickar dottern om och om igen ut anrop till män som ska bli hennes avledare, stötdämpare, 

ja, livvakter.”36 Döttrar blir i många fall mödrar även de, trots att de, som Beckman säger, 

aldrig tillåts växa upp.  

 

5.1. Moderskapet som existentiell förutsättning 

Den första – och enda – dikten i samlingen som verkligen talar om en frånvarande mor är 

dikten om lilla Liselott. Den första delen av dikten är skriven ur barnets synvinkel. Här är det 

den frånvarande pappan som gör Liselotts mamma bitter och frånvarande. Naturligt ur ett 

barns perspektiv blir den som är frånvarande också lätt idealiserad, vilket syns i diktens inled-

ningsstrofer: 

 
[---] 
Men Liselotts snälla pappa  
bor i en annan stad  
han bor på en sällsam stjärna  
och är både rik och glad 
 
Där sitter han hela dagen  
i en soffa av pärlemor 
och ingen mer än hans dotter 
vet var den mannen bor 
[---]37 
 

                                                           
35 Åsa Beckman, ”Döden har satt på sej sina snyggaste skor. De eviga döttrarna hos Kristina Lugn.” Jag själv ett 
hus av ljus. Stockholm, 2002, s. 50 
36 Beckman, 2002, s. 50 
37 Lugn, 1985, s. 186 
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Samtidigt som det är en idealiserad bild av pappan, syns även den bittert ironiserande tonen. 

Soffan av pärlemor är både en bild av ett liv i överflöd såväl som en ganska obekväm 

skapelse. Vem vill väl sitta i en soffa av pärlemor? Det är klasskillnaden mellan modern och 

fadern som visas här med all tydlighet: 

 
[---] 
För Liselotts taskiga mamma  
arbetar i butik  
där staplar hon flaskor på burkar 
och är varken glad eller rik 
 
Hon säjer att Liselotts pappa  
var ett kräk som hette Sven 
som flydde till Tierp med Dolly 
och aldrig synts till igen 
 
Han har det väl bra med Dolly 
och struntar i Liselott 
som är liten och spinkig och ensam 
och lever på bidragsförskott 
[---]38 
 

Liselotts mamma beskrivs som bitter och tanklös. Det är folkhemmets baksida, såsom skils-

mässa, bidragsförskott och arbete i butik som skildras här, med en för Lugn så typisk vardags-

realism. Förortslivet är sannerligen inte idylliskt. Även ensamheten är påtaglig. Liselott håller 

på att gå under av ensamhet och längtan efter sin pappa, samtidigt som hennes mamma är 

fattig och olycklig. I Lugns poesi ironiseras friskt över det faktum att en kvinna måste ha en 

man. Dikten går så småningom över i jagform, där mamman är narrator. Nedan gestaltas hur 

hon ska göra sig attraktiv på äktenskapsmarknaden.  

 
[---] 
Jag ska lära mej städa och vispa 
och göra mej slank och fin 
och bli en ordentlig mamma 
en hemkär och kramgo’ blondin 
[---]39 
 

Ironin är tydlig och bitande. Diktjaget ska skriva en kontaktannons, vilket då ska bli lösningen 

på alla problem.  

 

I denna samling är det egentligen bara dikten om Liselott som beskriver det ensamma och 

utsatta barnet. Dessutom går perspektivet över till modern. Därför är det tydligt att fokus i 

denna samling ligger mer på moderns situation än barnets. Som framgår av ovanstående 

                                                           
38 Ibid., s. 187 
39 Ibid., s. 190 
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analys är ensamheten påtaglig. Detta är ett tema som genomströmmar hela diktsamlingen, och 

flera exempel ges i följande avsnitt. 

 

5.2. Ensamhet och längtan 

Ensamheten i Bekantskap önskas tar ofta desperata, skrämmande och groteska proportioner. 

Då samlingen publicerades uppmärksammade kritikerna, enligt Eva Lilja, främst det extrema 

uttrycket av längtan efter en man. Hon skriver att ”denna analys av kvinnans behov av en man 

kom att överskugga Lugns andra teman i det allmänna medvetandet.”40 Det ironiska och 

samtidigt patetiska och groteska går inte att ta miste på. Desperationen i ensamheten gestaltas 

tydligt i följande dikt: 

 
Jag vill att du ska komma nu! 
Jag vill att du ska komma nu genast! 
Miniräknaren ska du ta med dej. 
Och Steinwayflygeln. 
Du ska ta med dej plåster magnecyl eau de cologne och sanisept 
en flaska Ramlösa en flaska gin en flaska whisky och  
en tandborstmugg  
en flaska Ajax och en storpack dormopan en krukväxt och  
en pizza 
och en respirator41 
[---] 
 

Hela dikten andas brådska och panik. Det är med stora mått humor och ironi som ensamheten 

gestaltas här. Steinwayflygeln är en indikator på mannens sociala status, medan pizza, plåster 

och tandborstmugg är exempel på triviala vardagssaker. I kombination med sprit och 

lugnande medel är detta ett uttryck för vad diktjaget behöver för att klara sig. Flera av orden i 

denna del av dikten är särskilt laddade: En ”storpack dormopan” antyder att diktjaget är 

psykiskt mycket instabil. Det trasiga jaget måste lagas med psykofarmaka och är likt 

respiratorn livsuppehållande, om än begränsande och varken nyttigt eller praktiskt. Diktjaget 

är alltså i behov av livsuppehållande åtgärder, vilket mannen ska ta med sig då han kommer. I 

en senare del av dikten ses diktjagets självmordstendenser, också gestaltade med ett stort mått 

ironi. 

                                                           
40 Lilja, 1997a, s. 149 
41 Lugn, 1985, s. 195 
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[---] 
Då ska du komma till mej 
Med ditt hjärta. 
Och ditt jaktgevär. 
Så att jag aldrig mera tappar fattningen. 
I ett smakfullt inrett vardagsrum. 
Så att jag aldrig mera står på fönsterblecket. 
Och verkar lite korkad. 
Med en pinsam sång. 
På mina spruckna läppar. 
Du måste komma nu, du måste komma nu genast! 
Helt enkelt därför att jag inte står ut annars. 
Helt enkelt därför att det pockar på så förbannat. 
Helt enkelt därför att jag är en helt vanlig kvinna. 
Fullt frisk och måttligt överviktig. 
Ganska huslig, hjälpsam och nervös. 
Snäll och rar och mycket rädd. 
Med allmänna intressen och en slumrande litterär ådra.42 

 
Liksom så många andra dikter i Bekantskap önskas är denna en parodi på en kontaktannons. 

Maria Österberg skriver om hur diktjagen i Lugns poesi ständigt befinner sig i marginalerna: 

”Det sker en konsekvent undanträngning av diktjagen till marginalpositioner. De befinner sig 

i hörn och vrår, under diskbänken, i dikesrenen och fastkedjade vid julgransfoten, alltid i 

kulturens utkant.”43 Här står diktjaget på fönsterblecket, i rummets – och livets marginal. 

Lugns typiska vardagsrealism blandas med existentiell ångest i raderna ”Så att jag aldrig mera 

tappar fattningen./I ett smakfullt inrett vardagsrum” Vardagsrummet är ett typiskt uttryck för 

det förortsliv som ter sig så förödande för kvinnorna i Lugns lyrik.  

 

Ensamheten i Lugns lyrik är ofta förlagd till hemmet, men den kan vara lika påtaglig mitt 

under rusningstid utanför Nordiska Kompaniet: ”Så länge jag ser ut som en galen kossa blir 

nog ingen arg på mej” tänker diktjaget i en självförnekande önskan om att duga.44 Påfallande 

många kvinnor i denna diktsamling refererar till sig själv som just ”en galen kossa”, eftersom 

en ko anses vara ett harmlöst och beskedligt djur som inte smälter in i stadsbilden. Utanför-

skapet förstärks i diktens avslutande del: 

                                                           
42 Ibid., s. 196 
43 Österlund, 1996, s. 156 
44 Lugn, 1985, s. 223 
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[---] 
Och jag älskar ju alla förbannade människor som är på väg någonstans. 
Jag älskar dom så förbannat. 
Därför att dom är på väg någonstans. 
Och nog har jag sett hur vackra dom är. 
Och just därför är det så viktigt att jag lägger band på mej. 
Och bara väntar. 
Och bara råmar litegrann. 
Helt stilla för mej själv. 
Medan jag väntar på att den stora ensamheten ska börja på allvar.45 
 

Alla verkar vara på väg någonstans, vilket diktjaget avundas dem. Hon är inte delaktig i sam-

hällets rytm, passar inte in, vilket förstärks av hennes stilla råmande. Den existentiella utsatt-

heten – i detta fall i form av utanförskap och ensamhet har inte heller nått sin kulmen. 

Diktjaget väntar ännu på att ”den stora ensamheten ska börja på allvar.” Ensamheten är 

ständigt närvarande. Eftersom den dessutom ofta är dödlig finns den representerad även i det 

följande avsnittet som behandlar döden.  

 

5.3. Döden 

Åsa Beckman tolkar döden som en modersgestalt: ”Men den mörka modern […] återkommer 

däremot i dödens gestalt […] Det är denna gestalt som har dotterns liv i sin fruktansvärda 

hand.”46 Visserligen kan döden tolkas på detta sätt, men den kan också ses som att kvinnan i 

sin ensamhet är sin egen största fiende. Kvinnligheten blir på detta sätt synonym med dödlig 

ensamhet. Därför tar döden en kvinnlig skepnad och är omhuldande om moderlig, som till 

exempel i följande utdrag:  

 
[---] 
Döden har  
ett konstigt sätt  
att älska sina barn 
hon kommer 
när som helst 
till vem som helst  
hon har ett  
konstigt sätt  
att alltid hitta sina barn 

                                                           
45 Ibid., 1985, s. 223 
46 Beckman, 2002, s. 50 
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Döden har  
ett konstigt sätt 
att vårda sej om sina små 
hon äter deras mat 
och skrämmer deras vänner 
och när dom klagar tar hon fram 
sin kalla hand 
då skriver hon 
sitt kalla namn 
på deras aldrig mera 
kyssta läppar 
[---]47 
 

Oavsett om döden kommer i gestalt av dotterns hotande mor eller kvinnans egna demoner är 

döden mycket konkret och närvarande. Döden är hotande och skrämmande, vilket inte för-

knippas med gott moderskap. Däremot förknippas detta konkreta hot med den fasaväckande 

bild av kvinnor och moderskap som så ofta förekommer i Lugns lyrik. Ett exempel på hur 

döden nästlar sig in i vardagen ges i följande dikt: 

 
Konstiga röster  
och konstiga händer 
bor i ensamheten 
konstiga växter 
pryder den en stund 
och dör 
när tv-programmen slutar 
 

Inledningen visar hur en massa egendomliga saker växer och frodas i ensamheten. Detta kan 

tolkas som att ensamheten hålls under kontroll en stund men släpps fri när tv-programmen 

slutar. Dikten fortsätter: 

 
Döden har ett konstigt sätt 
att plötsligt sitta i en soffa från IKEA 
och se ut som en befriare 
när alla jourbutikerna är stängda 
och lillan har det mycket bättre  
hos en sansad husmor 
fyra mil från Månkarbo 
 
som har sagt till mej att döden 
börjar tappa tålamodet  
hon har väntat på mej länge nu 
vid varje gathörn jag har korsat 
framför varje brasa jag har anlagt 
på varje bro jag så försiktigt trippat över 
bredvid varje falukorv jag skurit upp 
har döden stått och nickat menande 
mot den dyra knivens vassa egg48 

                                                           
47 Lugn, 1985, s. 216-217 
48 Ibid., s. 205-206 
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Det är på natten ensamheten och ångesten blir som mest påtaglig – så påtaglig att döden 

verkar vara en befriare. I den sista delen syns hur självmordsbenägen diktjaget är. Hon har 

uppenbarligen trotsat döden så många gånger att döden börjar tappa tålamodet. Denna kvinna 

är en fara för sig själv, vilket förstärks av bland annat ordet ”anlagt” vilket är destruktivt 

laddat. ”Den dyra knivens vassa egg” är ett mer komplext uttryck. Kniven är inte billig, vilket 

indikerar att det inte är ett fattigt hem. Kort sagt är döden hela tiden närvarande i form av bilar 

vid korsningar, broar man kan hoppa ifrån och knivar att skära sig med. Det är hos de mentalt 

trasiga, alltså de existentiellt utsatta kvinnorna döden är mest konkret. Maria Österlund talar 

om att ”[d]öden är en förförerska som strövar genom all Lugns lyrik.”49 Det är förståeligt att 

hon tolkar döden på detta sätt. Den lurar och gäckar, är samtidigt lockande och befriande. Här 

kan konstateras att döden kan tolkas på ett flertal olika sätt – som hotande moder, som kvinn-

ligheten i sin värsta form eller som förförerska. Jag skulle vilja påstå att alla dessa synsätt är 

sammanknutna och att alla dessa egenskaper går att tillskriva döden som Lugn beskriver den.  

 

5.4. Kvinnor och män 

Skildringen av kvinnornas relationer med män är alltid problematisk i Lugns poesi. Även 

dessa relationer är starkt förknippade med ensamhet. Den idylliska romantiken ironiseras 

kraftigt på flera ställen. Hon klär sig utmanande och väntar uppenbarligen på sin älskare. 

 
Jag hade en tunn grå 
sidentrosa på 
i kvällningen 
på lördagen 
i mitt trånga chambre séparée 
 

Dikten fortsätter dock i en löjeväckande parodi av en Romeo och Juliascen: 
 

då kanske Hilding snart 
skulle hojta under balkongen 
 

I Lugns poesi sjungs inga sonetter av någon romantisk uppvaktare. Namnet Hilding klingar 

heller inte särskilt romantiskt, vilket är också är typiskt. Han är inte heller varken romantisk 

eller ens trevlig, vilket blir uppenbart i resten av dikten.  

 
ibland slog han ut fönsterrutor 
ibland la han ut långrevar 
ibland tömde han mina handväskor 
och skrattade åt allt det trasiga 
som jag samlar på 
och samlar på 
 

                                                           
49 Österlund, 1996, s. 116 
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vad han än valde att öppna mig med 
behöll jag kontrollen 
över min sömn 
och varken vände 
eller vred mej 
- jag bara kved 
så som kvinnor har för sed 
när dom blir saliga 
 
ibland pinkade han  
genom brevlådan i stället50 

 

Kvinnans väntan i sidentrosa och saliga kvidande blir ett uttryck för att hon nöjer sig med vad 

som helst, bara hon slipper vara ensam. Handväskan är, enligt Österlund, ett könskodat före-

mål och hon liknar handväskan vid ett kvinnligt könsorgan: ”Handväskor är ofta rundade, 

mjuka och då man öppnar dem fördelar de sig i fodral. De består av ett mörkt veckat inre 

utrymme, likt kvinnans könsorgan.” 51 Denna liknelse visar här en sexuell utsatthet hos 

diktjaget. Hon är själv som en väska, vilket framgår av raden ”vad han än valde att öppna mej 

med”, vilket gör henne till ett objekt i dubbel mening – både som död materia och som 

sexuellt objekt. ”[A]llt det trasiga/som jag samlar på/och samlar på” symboliserar här hennes 

eget trasiga inre, och förstärker Österlunds tes om handväskan som könskodad. Trots sitt 

trasiga inre försöker hon bete sig såsom det förväntas av henne, ”-jag bara kved/såsom 

kvinnor har som sed/när de blir saliga”. Hilding däremot pinkar genom brevlådan. Lugn 

angriper här, liksom på så många andra ställen, normaliteten. 

 

Kvinnorna i Lugns lyrik gör vad som helst för att synas och för att duga, i särskilt hög ut-

sträckning då det gäller män, vilket syns i ovanstående dikt. Ett annat exempel är följande 

dikt, där även detta diktjag gör allt för att bli sedd. Hon är dock inte åtrådd vad hon än tar sig 

för med. Den existentiella utsattheten tar många former, och sexualiteten är absolut en av 

dem: 

 
Putte är så underbar. 
ibland måste jag dunka huvet mot kylskåpsdörren och ibland 
måste jag klippa sönder bröstvårtorna med svärmors manikyrsax 
och ibland måste jag kasta mej handlöst in i torktumlaren mitt på  
blanka eftermiddan. 
Men han vill inte ha samlag med mej i alla fall. 
inte under några omständigheter. 
Varken oralt, genitalt eller analt. 
Absolut inte så länge jag har det här uttrycket i ansiktet. 
Han har aldrig samlag med kvinnor som tror att dom kan börja  
ett nytt liv efter menopausen. 

                                                           
50 Lugn, 1985, s. 200-201 
51 Österlund, 1996, s. 141 
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Det bär honom emot, säjer han. 
Såväl intellektuellt som emotionellt. 
Det är en principsak, säjer han.52 

 
Denne underbare Putte ger intryck av att tillhöra medelklassen. Svärmors manikyrsax antyder 

det, liksom orden ”intellektuellt” ”emotionellt” och ”principsak” ,vilka alla tillskrivs honom. 

Liksom i föregående dikt används mannens namn för att förlöjliga honom, men även kvinnan 

som tycker att han är så underbar. I denna dikt är kvinnan också sexuellt utsatt, men till 

skillnad från den föregående dikten finner hon sig inte lydigt i sexualakten. Det är en 

påträngande dikt där absurda och groteska överdrifter blandas med humoristiska vridningar. 

Det är just denna blandning som gör Lugns lyrik så drabbande.  

 

6. En jämförelse mellan diktsamlingarna 
I dessa båda diktsamlingar finns många likheter, men också många skillnader. Alltid lika 

tydligt är Lugns kritik mot det så kallade folkhemmet, liksom de marginaliserade kvinnorna. 

Något som också alltid finns med är den konkreta, dödliga ensamheten och utanförskapet. 

Diktsamlingen om jag inte är mörkare i sin utformning än genombrottssamlingen. Den är helt 

enkelt nattsvart existentiell. Det gör att den ironiska svarta humorn inte syns lika tydligt som i 

Bekantskap önskas. Mest påfallande är trots allt att inflytandet från Åkesson inte är lika 

uppenbart i den senare samlingen.  

 

I om jag inte behandlas barnets utsatta position i en mycket större utsträckning än i Bekant-

skap önskas. Flera dikter är skrivna ur barnets perspektiv och poängterar moderns betydelse i 

samma andedrag som hon beskrivs som fördömande och nedvärderande. Språket i om jag inte 

är också mer barnsligt med ofullständiga meningar, påhittade ord och avsaknad av versaler. 

Den enda dikt som behandlar ett barns situation i Bekantskap önskas är dikten om Liselott. 

Den senare fokuserar mer på problematiken mor/dotter, bland annat i form av ”de eviga 

döttrarna” som Åsa Beckman skriver om. Det är tydligt att båda diktsamlingarna behandlar 

moderskapet, men det sker ur olika perspektiv.  

 

Ensamheten är ett tema som är genomgående i båda dessa diktsamlingar. I Bekantskap önskas 

förekommer ensamheten mest som en desperat längtan efter en man, en längtan efter att duga 

och förtvivlan för att aldrig räcka till. I om jag inte är dikten om Gun representativ för hur den 

ensamma människan beskrivs, men ensamheten är också till stor del sexuell. När det gäller 

relationen mellan män och kvinnor är kvinnan här ensam i sin relation. Hon är sexuellt 

                                                           
52 Lugn, 1985, s. 214 
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underlägsen och passiv i destruktiva förhållanden. Visserligen har ensamheten sexuella toner 

även i Bekantskap önskas, men här är kvinnan tiggande efter sexuell bekräftelse, vilket hon 

inte får. 

 

Döden är den aspekt som inte förändrats särskilt mycket mellan dessa båda diktsamlingar. 

Den är lika mänskliggjord, levande och opålitlig på båda håll. Den lurar runt hörnet eller 

väntar i Ikeasoffan var de självmordsbenägna kvinnorna än befinner sig. I om jag inte finns 

mer vardaglighet och grotesk enligt Åkessons tradition. Genombrottssamlingen å andra sidan 

vänder perspektivet mot en önskan att passa in och vara till lags. Båda kan dock sägas 

ironisera och kritisera dagens samhälle. Gemensamt är att de fyra huvudteman jag använt för 

analysen av debutsamlingen även befanns gälla för den senare. Dessa huvudteman utgör även 

utgångspunkten för följande avsnitt, då jag nu går vidare till att undersöka hur den 

existentiella utsattheten gestaltas i Lugns båda dramer Idlaflickorna och Nattorienterarna.  

 

7. Existentiell utsatthet i Lugns dramatik: en jämförande diskussion 
Under de senare åren har allt fler lyriker dragit in på scenerna. Enligt Margareta Wirmark är 

detta ett resultat av ett behov av en mer slagkraftig dramatik. Hon skriver i sin artikel att 

”många teatrar har på senare år medvetet vänt sig till våra samtidslyriker och inte minst till de 

kvinnliga lyrikerna för att få tillgång till ett mera uttrycksfullt, koncentrerat och drabbande 

språk.” Kristina Lugns dramatik skulle kunna kallas poesi på scenen. De båda dramer som 

ingår i denna uppsats är båda utmärkta exempel på sådan dramatik  

 

Vilhelmsen skriver att ”Kristina Lugns poetiska metod bygger på ett slags analogiförhållande 

där en konstfull språklig oordning får gestalta diktjagens inre kaos.”53 Detta påstående riktar 

hon främst mot poesin, men den är i högsta grad även gällande i dramatiken. Den språkliga 

oordningen visar sig i upplägget av replikerna i båda dramerna. Karaktärerna talar förbi 

varandra. Det handlar inte om några direkta dialoger, utan snarare om parallella monologer. 

Då och då möts deras repliker i ett kort samspel för att snart glida ifrån varandra igen. I 

dramatiken blir poesin inramad av den sceniska utformningen. Vilhelmsen menar att ”[i] 

dramats form får Kristina Lugns poetiska metod och grundteman skarpare konturer.”54 Den 

sceniska utformningen bidrar till att göra dramatiken mer konkret än poesin – i alla fall på 

ytan.  

 

                                                           
53 Vilhelmsen, 1997, s. 342 
54 Ibid., s.344 
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I Idlaflickorna behandlas grundläggande existentiella frågor såsom döden, ensamhet och 

utanförskap. Liksom i lyriken är döden närvarande även här. Ett exempel på hur detta 

gestaltas är följande passage i Idlaflickorna: 

 
BARBRO 
 Jag har hängt mina drömmar på tork 
 på hans tankstreck. 
LILLEMOR 
 Jaså. 
BARBRO 
 På det tungsinta tankestrecket i  
 Sjömannens trädgård. Där hänger min 
 blomstrande dröm. Min brudklänning.55 

 
Här ges exempel på metaforfyllda repliker, vilka finns representerade överallt i Lugns 

dramatik. Vad Sjömannens trädgård innebär är en tolkningsfråga, men det som ligger närmast 

till hands är att det handlar om en värld utanför denna, alltså dödsriket eller möjligtvis gräns-

landet mellan liv och död. Torkstreck blir här tankstreck, en ordlek som blandar det 

vardagliga i att hänga tvätt med Barbros drömmar. Brudklänningen är en metafor för ungdom 

och oskuld.  

 

Det finns många repliker i Idlaflickorna som antyder att Lillemor och Barbro befinner sig i 

gränslandet mellan liv och död, till exempel: 

 
BARBRO 
 Du trodde att du skulle få se ett leende gå genom ditt liv. 
LILLEMOR 
 Jag trodde jag skulle få se ett leende gå genom mitt liv. 
BARBRO 
 Snart vilar du trygg 
LILLEMOR 
 Snart vilar jag trygg. 
BARBRO 
 Snart vilar du trygg i den hemska kistan56 

 
En annan antydan till att det finns stora existentiella frågor under ytan är Lillemors replik: 

”Du har gått vilse i mitt minne.”57 Inte nog med den poetiska formuleringen, meningen 

antyder också att de båda karaktärerna är djupare sammanlänkade än vanliga hemmafruar på 

semester. Det faktum att de kan gå vilse i varandras minne är en tydlig vink till att det rör sig 

om två sidor av samma person. Detta är ett exempel på den viktiga symboliken i Lugns 

dramatik. Den yttre handlingen – två semestrande kvinnor – är just bara yttre. Det är den mer 

djupgående symboliken som är dramats egentliga kärna. Handlingen verkar utspela sig vid 
                                                           
55 Kristina Lugn, ”Idlaflickorna”. Världsdramatik 4. På väg mot sekelslutet. Lund, 1999a, s. 264 
56 Ibid., s. 264 



  28  

 

Gardasjön, men Barbros replik antyder att Gardasjön bara är en täckmantel för en helt annan 

plats: ”Kalla det vad du vill. Kalla det Gardasjön om du vill.”58 Egentligen kan denna plats, 

liksom Sjömannens trädgård, vara dödsriket.  

 

Moderskapet som existentiell förutsättning har diskuterats i avsnitten om lyrik. Detta är ett 

område som även finns i Idlaflickorna. Lillemor och Barbro är både hemmafruar och bort-

sprungna mammor. Deras egna mammor är döda sedan länge, och själva har de flytt vardagen 

för att vila upp sig vid ”Gardasjön.” Nattorienterarna, å andra sidan, visar inte mycket av 

moderskap, men desto mer om förhållanden . 

 

Den språkliga oordningen blir än mer tydlig i Nattorienterarna. Flera recensenter tycker att 

Lugn har krånglat in sig i språkliga krumelurer och att detta gör att dramat blir svårt att ta till 

sig. Ulf Persson är en av de recensenter som i SKD menar att Nattorienterarna är ”en dryg, 

bitvis i dubbel betydelse, timmes väntan på – vad då?”59 och syftar alltså här till den uppen-

bara likheten med Becketts I väntan på Godot.  

 

Den existentiella inriktningen med starka inslag av Becketts absurdism är tydlig i båda 

dramerna. Likt Becketts båda luffare försöker Vera och Bricken, och i viss mån även Lillemor 

och Barbro, hela tiden ta farväl av varandra men dras ofrånkomligt samman igen. De här in-

fluenserna från Beckett och absurdismen är en vinkling som inte alls framträder i lyriken. Den 

orientering Vera och Bricken ägnar sig åt är en orientering i livsfrågorna. Just ordet nattori-

entering betyder sannolikt att rollfigurerna famlar i mörkret efter en mening med livet. 

Meningarna är starkt fragmenterade. Nattorienterarna Vera och Bricken porträtterar den 

svenska folksjälen i all sin existentiella förvirring, vilket exemplifieras genom följande replik: 

 
VERA 

Jag var lite förälskad i honom. 
Det är väl inte så konstigt? 

Jag låter mig alltid gå ut över min omgivning. 
För att skona mig själv. Jag tål inte så särskilt 

mycket mer. Det lilla jag fortfarande tål måste jag 
spara tills jag hamnar i en verklig krissituation.60 

 
Då det gäller existentiella frågor, är döden en självklar ingrediens. Så är även fallet i Nattori-

enterarna. Döden är lika konkret som i de övriga verken och beskrivs även som en vakande 

mamma: 
                                                                                                                                                                                     
57 Ibid., s. 267 
58 Ibid., s. 263 
59 Ulf Persson, ”En timmes väntan räcker.” SKD 2001-09-08 
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BRICKEN 

Ack! Hade jag ett handklaver! 
Varför beter sig döden på det här sättet? 

 
VERA 

Hon är precis som alla andra mammor. Hon håller 
barnen kopplade tills de har blivit så lydiga att hon 

är säker på att de kommer när hon visslar.61 
 

Nattorienterarna och Idlaflickorna är inte tillnärmelsevis lika uppenbart destruktiva som om 

jag inte eller Bekantskap önskas. I Nattorienterarna grundar sig utsattheten mer på frågor om 

livet, att vi alla egentligen är utkastade i ett mörkt tomrum och har bara att famla oss fram bäst 

det går. Det fragmenterade språket får också representera ensamhet och förvirring. Utsattheten 

i Idlaflickorna består mest av frågor runt döden, men också en sorg över att livet inte blivit 

som Lillemor och Barbro ville. En likhet mellan poesi och dramatik är vardagligheten. Det är 

vanliga människor som förekommer i Lugns författarskap. Vanliga situationer och vardagliga 

ord bildar ovanligt tänkvärda texter där den existentiella utsattheten gestaltas med grotesk 

ironi och humor. 

 

8. Avslutande diskussion 
Det jag vill visa med denna uppsats är främst vad som gör människorna i Lugns författarskap 

existentiellt utsatta. Att det är utsatta människor som figurerar i de lyriksamlingar och dramer 

jag undersökt står utanför allt tvivel. Frågan har varit på vilka sätt det gjorts. Som framgår av 

underrubrikerna i respektive avsnitt, rör utsattheten främst moderskap, ensamhet, döden, och 

förhållandet mellan kvinnor och män. Det kan konstateras att utsattheten alltså gestaltas på en 

mängd olika sätt. De teman jag har undersökt är gemensamma för diktsamlingarna, men fokus 

skiftar, vilket framgår av jämförelsen av diktsamlingarna (avsnitt 6).  

 

Dramatiken har många likheter med poesin, bland annat det poetiska och det fragmenterade 

språket och gestaltandet av ensamhet och död. Det fragmenterade språket är ett uttryck för 

den existentiellt utsatta och trasiga människan, vilket dock blir tydligare i dramatiken.  

 

Det går också att se en utveckling i hur den utsatta människan presenteras i dessa fyra verk. 

Den tidigaste diktsamlingen, om jag inte, visar en svart, deprimerande värld och är fylld av 

influenser från Åkesson. Här kritiserar Lugn folkhemmets baksida med våldsam kraft. I ge-

nombrottssamlingen har Åkessons inflytande till stor del mattats av. Det är i princip samma 

                                                                                                                                                                                     
60 Kristina Lugn, Nattorienterarna, 1999b, s. 48 
61 Ibid., s. 53 
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kritik som förs fram, men med en röst som mer uppfattas som Lugns egen. Denna röst ändras 

åter i de två dramerna. Här finns starka influenser från fransk existentialism och absurdism, då 

särskilt från Becketts absurdistiska framtoning. Det symboliska språket blir också starkare i 

dramatiken. Det är intressant att konstatera att rummet också skiljer sig mellan dessa dikt-

samlingar och dramerna. I lyriken finns diktjagen antingen i hemmet eller på andra vardagliga 

ställen som möbelavdelningen på NK. I dramatiken däremot är rummet obestämt. Damerna i 

Idlaflickorna befinner sig troligen vid Gardasjön, men det är inte säkert. Vera och Bricken i 

Nattorienterarna vandrar omkring i områdena runt Fruängen och fantiserar om att vara 

hemlösa.  

 

Avslutningsvis konstateras att den existentiella utsattheten i debutsamlingen är mer direkt 

drabbande och har fler groteska inslag än den senare. Humorn, ironin och det vardagliga 

språket finns klart representerade även i Bekantskap önskas, men där med temat 

kontaktannons. Den existentiella utsattheten är inte lika påtaglig i dramatiken – när man ser på 

ytan. De existentiella frågorna är dolda under det sceniska utförandet, vilket har ett analogiskt 

förhållande till de djupa existentiella frågorna om liv och död. Det är en allt annat än idyllisk 

värld som Lugn visar i sitt författarskap. Folkhemmet har genererat ensamma och tablettmiss-

brukande hemmafruar och trasiga barn i stället för den harmoniska familjeidyll som ”folk-

hemmet” antyder. I detta destruktiva förortsliv lurar alltid döden på sina ensamma, själv-

mordsbenägna offer. Här är världen en mörk och dyster plats, där de existentiella frågorna 

ställs på sin spets.  
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9. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den existentiella utsattheten gestaltas i Kristina 

Lugns diktsamlingar om jag inte och Bekantskap önskas med äldre bildad herre. Lugns 

dramer Idlaflickorna och Nattorienterarna undersöks också kortfattat i ljuset av lyriken. I 

avsnittet före analysdelen ges en kort förklaring till den tradition som fört fram ironin hos 

svenska kvinnliga lyriker, vilket bland annat innefattar fransk existentialism och absurdism. 

De teman som framstått tydligast i om jag inte är moderskapet, ensamheten, döden och för-

hållandet mellan män och kvinnor. Analysen tar bland annat upp influenserna från Sonja 

Åkesson, barns utsatta situation och ensamma kvinnor i folkhemmets bakgård. Dessa 

vardagliga teman är även representativa för Bekantskap önskas, även om både intensitet och 

fokus skiftar. Här finns bitande ironi, ensamma, desperata mammor, men inte samma 

nattsvarta ton som i debutsamlingen. Döden är konkret och ständigt närvarande i båda 

samlingarna. Den jämförande analysen av Idlaflickorna och Nattorienterarna betonar ut-

tryckssättet i dramatiken jämfört mot lyriken. Det poetiska språket är typiskt för Lugns 

dramatik. Influenserna från Samuel Beckett och absurdismen är också påtagliga. Slutligen 

konstateras att den existentiella utsattheten inte är lika tydlig i dramatiken – på ytan. Under 

ytan är det symboliska och fragmenterade språket minst lika existentiellt.  
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