
Om Kristina Lugn
Kristina föddes i Tierp 1948 och växte upp i Sköv-
de och sedan Stockholm. Hon debuterade som poet 
1972 och gav ut sju diktsamlingar. Senare blev hon 
en flitig dramatiker(ett 30-tal pjäser) med ett nära 
samarbete med Allan Edwall, vars teater, Brunns-
gatan 4, hon tog över efter hans död. Bland pjäser 
kan nämnas Rut och Ragnar, Idlaflickorna och 
2013 musikalen ”Hjälp sökes!” i samarbete med 
Benny Andersson. Sedan 2006 till sin död 2020 
var hon ledamot i Svenska Akademin.

Om föreställningen
Texten i vår föreställning är dikter ur de 
diktsamlingar som Kristina Lugn skrev före 
2003. De är ihopsatta, gestaltade och någ-
ra är tonsatta.Varje ord som finns med är 
skrivet av Lugn. Enligt henne själv tror sig 
många känna henne genom dikterna, men 
de är skickligt gestaltade erfarenheter som 
lämnat det privata till att bli ett personligt 
uttryck. Med andra ord handlar de om oss 
alla.

Varför?
Många känner nog mest till Kristina Lugn 
som en något udda person som satt i Svens-
ka Akademin och hade rött hår och rökte. 
Vi har läst hennes dikter när vi var unga och 
fastnat för hennes språk och drastiska hu-
mor. Dikter om tunga ämnen som psykisk 
ohälsa och döden blir ändå hanterbara ge-
nom skrattet och ordklurigheterna. Vi vill i 
vår föreställning lyfta fram hennes diktkonst 
som vi tycker är bortglömd och låta nya 
generationer få möta dem.

”Tack och lov att jag finns!”  en introduktion
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På scenen: 
Catherine Westling – skådespelare, projektledare
Thomas Hertzman – musikpedagog, körledare och musikskapare
Ove Lindqvist – bildpedagog, musiker

Regi, scenografi, kostym och mask: Agneta Andersson Forssell 
Ljus: Irmeli Strand
Tekniker: Rolf Hessel
Kontakt: teaterladan.com, Caherine Westling 070 3154051

Litteratur
”Dikter 1972-2003” (utgiven 2006)
”Mellan förtvivlan och förtvivlans mod” – texter 2006-2016 (utgiven 2021)
”Inte alls dåligt” – efterlämnade dikter. Ny bok som kommer 3 oktober 2022

Några länkar
Intervju av Daniel Sjölin i Babel, 2008:
www.svtplay.se/video/24885166/babels-bibliotek/babels-bibliotek-sasong-1-
kristina-lugn-om-att-slosa-bort-tid-pa-att-vara-olycklig
Benny Andersson pratar om sitt samarbete med Kristina Lugn
www.youtube.com/watch?v=ABvn9H_z6e0
Vår trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Qd13oJlg528
  
Citat: 
”De flesta jag känner oroar sig i onödan.
Sådan är inte jag.
Jag glädjer mig i onödan.
Jag tycker det är roligare.”

”Tack och lov att jag finns!”  
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