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Abstract 

 
This essay investigates the function of fictional space and thematics in Line Knutzon’s 

dramatic works.  

   My main theoretical concept is thematic unity, factors that unite several plays by one author.  

I have found three major themes: the encounter, identity and childhood, which I study in five 

of Knutzon’s plays: The Splint In The Heart, The Latest Thing, First You’re Born, The Air 

Others Breathe and The Time Will Soon Come. 

   I study three aspects of space: fictive space, where the play is set, the characters’ inner space 

and exterior space, that which is outside fictive space: society. Fictive space is shown mainly 

via dialogue and context. 

   It is evident that the themes, most clearly visible in the five chosen plays, are very important 

in Line Knutzon’s dramatic works. Most typical is the way she portrays childhood memories, 

in monologues showing that her characters exist in a “hole”, in the void between childhood 

and adulthood. 

   My investigation leads to the conclusion that Knutzon deals with existential matters: there is 

a kind of constant chaos, within her characters, expressed in actions and thoughts. This chaos 

also influences the fictive space, where the play is set. 

   I can discern a pattern, showing that my three chosen themes and the three functions of 

space intersect and interact: in their mixture can the characters’ dilemmas and existential 

questions be found. This is, in my view, the core of Line Knutzon’s work. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
 
1.   INLEDNING…………………………………………………………........4 

1.1 SYFTE………………………………………………..................................4 

1.2 FORSKNINGSÖVERSIKT……………………………………………….4 

1.3 PRESENTATION AV LINE KNUTZON………………..……………….5 

1.4 METOD OCH TEORI…………………………………………………….6 

2.   ANALYS………………………………………………………….............7 

2.1 RUMMET – det inre, det yttre och det fiktiva.…………………….........10 

2.2 TEMATIK – hela livet är som en Line Knutzon pjäs……………...........16 

2.3 MÖTET – svårt men livsnödvändigt…………………………...…….....16 

2.4 IDENTITET – problemet med att veta vem man är…………….............19 

2.5 BARNDOM – finns i en ryggsäck som är svår att ställa ner……...........27 

3.   SLUTDISKUSSION………………………………………………........30 

4.   SAMMANFATTNING…………………………………………….......32 

5.   LITTERATURFÖRTECKNING……………………………………....33  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



 

1. INLEDNING 

Den danska dramatikern Line Knutzon har haft en särskild plats i mitt teaterhjärta sedan jag 

första gången kom i kontakt med hennes dramatik. Det var 2003 och Propellerteatern i 

Nyköping satte upp Stickan i hjärtat och det kändes som att något nytt och 

annorlunda satt sitt avtryck i mig. Jag minns att publiken var splittrad. Vissa älskade det, som 

jag, medan andra värjde sig och sa sig inte alls förstå vad det handlade om. Jag upplever Line 

Knutzons dramatik som enkel och klar men samtidigt diffus och undanglidande.  

Jag skrev min b-uppsats i litteraturvetenskap om Line Knutzon men den fördjupningen blev 

tunn och inte alls så inringande som jag hade hoppats. Jag känner mig privilegierad att på 

detta sätt få en ny chans att gå djupare in i Line Knutzons dramatik.  

 
 
1.1 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att jag vill undersöka tematiken i Line Knutzons dramatik. Den 

tematik jag valt att undersöka är: mötet, identiteten och barndomen. I mötet vill jag undersöka 

vilken betydelse det har för det enskilda dramat och dess personer, men även vilken funktion 

det har för hennes dramatik som helhet.  

Även identiteten i pjäserna vill jag undersöka genom personerna, men jag vill också utreda 

om det finns skillnader i identiteten mellan man och kvinna. 

   Temat barndom vill jag undersöka för att se hur stor plats det har och om barndomen har 

någon särskild funktion.   

   Jag vill också ta reda på vilken plats och funktion rummet har. På vilket sätt rummet 

beskrivs i pjäserna men också hur rummet förhåller sig till tematiken. I min undersökning av 

rummet ingår tre definitioner av rummet: den fiktiva platsen, det inre rummet och det yttre 

rummet. 

   I och med mina undersökningar av tematiken och av rummet vill jag ringa in Line Knutzons 

dramatik, till en mer sammansatt helhet och se om det finns särskilda knutzonska drag som 

går att urskilja i hennes dramatik. 

 

 

1.2  FORSKNINGSÖVERSIKT – Line Knutzon 
Det har varit mycket svårt att få tag på tidigare forskning om Line Knutzon. På svenska 

universitet och högskolor går inga tidigare uppsatser att hitta. Jag tycker att det är rätt 

anmärkningsvärt då hennes dramatik satts upp på flertalet svenska scener.  
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De tidigaste recensionerna jag hittat är från 1993 och de senaste är från 2007, det är ett spann 

på nästan 15 år som hennes dramatik varit uppmärksammad i Sverige. Recensioner finns det 

gott om, jag har hittat ett åttiotal och nästan ett tiotal intervjuer i alltifrån Sundsvalls Tidning 

och Göteborgsposten till Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

Birgitte Hesselaa som är knuten till Köpenhamns universitet har skrivit en 

populärvetenskaplig bok som heter Vi lever i en tid – Line Knutzons dramatik1 som behandlar 

hela Line Knutzons författarskap, från debuten 1991 med Stickan i hjärtat till 2000 års 

radioteaterpjäs Torben Tvåben. Hon gör en analys av pjäsernas uppbyggnad, hur de blivit 

mottagna i Danmark och i boken finns även en intervju med dramatikern själv och en annan 

med regissören Emmet Feigenberg som jobbat med Line Knutzon ett flertal gånger.  

Boken om Line Knutzon har varit till stor hjälp i mitt arbete. 

 

 

1.3 Presentation av Line Knutzon 
Line Knutzon föddes den 3 mars 1965 och hon är den tredje generationen i sin familj som 

inriktat sig på teater. Hennes pappa, Lars Knutzon är skådespelare, regissör och teaterledare. 

Farfar, Per Knutzon och farmor, Lulu Ziegler var båda skådespelare och regissörer. 2  

   Teater var inget som hon hade tänkt jobba med och absolut inte att hon skulle skriva, 

eftersom hon under sin skoltid fått mycket dåliga betyg i danska. Men så sökte hon till en 

dramatikerverkstad och upptäckte att hon faktiskt kunde skriva repliker.3  

   Det har inte varit helt lätt att kartlägga hennes hittillsvarande produktion men Birgitte 

Hesselaa skriver i sin bok att fram till 2000 hade Line Knutzon skrivit sex pjäser för scenen 

och tre radioteaterpjäser.4  

   Line Knutzons genombrott kom 1991 med debutpjäsen Stickan i hjärtat och hennes pjäser 

har spelats i bl.a. Sverige, Italien, Skottland och USA.  

   Den senaste Line Knutzon pjäs som har satts upp här i Sverige är Gitarristerna som hade 

premiär på Folkteatern i Göteborg, den 6 januari 2007.5 Jag kommer inte fram till annat än att 

det är ett glapp på fyra år mellan hennes två senaste pjäser, Luften andra inandas, 2001 och 

Gitarristerna, 2005. 

 

                                                 
1Birgitte Hesselaa, Vi lever i en tid – Line Knutzons dramatik, (Köpenhamn Valby, 2001)   
2Hesselaa, s. 207 
3Betty Skawonius, ”Hon bygger ett språk”, intervju publicerad i Dagens Nyheter, 30/5-2001 
4Hesselaa, s. 207 
5Kajsa Öberg Lindsten/ Åke S Pettersson, nättidningen ALBA, http://www.alba.nu/artikel/artikel.php?id=455 
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1.4 METOD OCH TEORI 
Min metod är att genom en närläsning av fem av Line Knutzons pjäser ta reda på vilka teman 

som är framträdande och återkommande i hennes dramatik. 

   I Drama i tre avsnitt beskriver Gunnar Brandell temat som tematisk enhet och säger att det 

kan ligga nära till hands att betona den tematiska enheten i dramer där andra dramatiska 

element har försvagats. Han tar som exempel Brecht och Mutter Courage där det tematiska 

sammanhanget, att publiken lär sig saker om kriget, är det som framstår som viktigast.6  

   Jag läser pjäserna om och om igen och för varje genomläsning antecknar jag sådant som jag 

uppfattar som extra framträdande och kännetecknande för de fem pjäserna, i förhållande till 

varandra.  

   Efter ett tiotal genomläsningar så väljer jag att koncentrera min läsning på följande tre 

inriktningar som intresserat mig extra och som för mig framstått som tydligt återkommande 

teman: mötet, identiteten och barndomen.  

   Jag har också valt att titta närmare på rummet, den fiktiva spelplatsen i dramatiken. Var 

pjäserna utspelas och hur det rummet beskrivs. Jag kommer också att undersöka personernas 

inre rum och den omvärld som omger den fiktiva platsen. 

   I Dramatiskt berättande – konsten att strukturera ett drama menar Mats Ödeen att miljön i 

muntligt berättande är av underordnad betydelse, handlingen är det viktiga. Han påpekar att 

varje berättelse utspelar sig på två scener samtidigt, det som han kallar den dubbla scenen. 

Det finns en fiktiv scen som berättaren målar upp i åhörarens fantasi och så den faktiska 

scenen, där berättaren eller skådespelarna befinner sig.  

   I samspelet mellan den fiktiva och den faktiska scenen uppstår det något som han definierar 

som berättelsens universum. Det uppstår i mötet mellan det kända och det okända, mellan det 

vi vet och det vi inte vet, mellan objektiv verklighet och subjektiv upplevelse. Mats Ödeen 

anger också två sätt att etablera miljöer på teaterscenen, antingen med scenografin eller med 

hjälp av replikerna och situationerna.7 

   Jag har valt att se på Line Knutzons etablering av miljöer genom det sistnämnda alternativet 

därför att denna metod är vad hon använder sig av i sin dramatik.   

 

 

 
                                                 
6Gunnar Brandell, Drama i tre avsnitt, (Stockholm 1996), s. 147. 
7Mats Ödeen, Dramatiskt berättande – om konsten att strukturera ett drama (Stockholm 1995), s.92 ff. 
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I min uppsats använder jag mig av följande tre definitioner i min undersökning av rummet: 

 

1. Den fiktiva platsen = det rum som är själva platsen (miljön) där dramat utspelar sig, 

som t.ex. en lägenhet. 

2. Det inre rummet = det rum som finns inuti personerna. 

3. Det yttre rummet = den omvärld som finns utanför den fiktiva platsen, samhället. 

 

De fem pjäser som jag valt kommer att utgöra själva undersökningsmaterialet och de fyra 

delar som jag plockat ut kommer att appliceras på de pjäserna i skiftande storlek. Detta på 

grund av att delarna framställs på olika sätt och tar olika mycket plats i respektive pjäs.   

 

 

2. ANALYSEN 
Jag börjar med att undersöka rummet, utifrån de tre definitionerna: det inre rummet, det yttre 

rummet och den fiktiva platsen, som jag beskrev mer ingående i avsnittet ”metod och teori”. 

Utifrån Mats Ödeens definition av att miljön på en teaterscen kan etableras genom replikerna 

och situationerna så ska jag undersöka Line Knutzons etablering av rummet, den fiktiva 

spelplatsen. Jag kommer också att studera om valet av rum kan säga något mer om tematiken. 

Efter rummet undersöker jag tematikens tre delar: mötet, identiteten och barndomen. Här 

utgår jag från Gunnar Brandells definition av tematisk enhet. 

   Genomgående i analysen finns Birgitte Hesselaas bok Vi lever i en tid – Line Knutzons 

dramatik med som en återkommande referens till mina undersökningar och upptäckter. 

   Principen för urvalet av de fem pjäserna som jag använder i min analys är att de är 

intressanta och komplexa i sin skildring av de tematiska delar som jag vill undersöka: mötet, 

identiteten, barndomen. Men de är också intressanta för rummets framställning och funktion. 

   Birthe Sjöberg beskriver att ett dramas handling kan beskrivas på tre sätt: som fabel, intrig 

eller genom det performativa sättet. En fabel, eller story som det också kallas, återger 

händelserna i den ordning som de förutsätts inträffa, i en historisk-kronologisk ordning.  

I en fabel används aldrig personnamn eller namn på platser. Intrig (action) återger händelserna 

i samma ordningsföljd som de har i texten. En intrig innehåller konkreta personer och miljöer. 

Det performativa kallas också för performance och utgår från den tänkta handlingen på 
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scenen. Här använder man sig av scen- och spelanvisningar.8  Jag väljer att här beskriva 

intrigen i de pjäser som uppsatsen behandlar: 

 

 

Stickan i hjärtat9 

Kinkis får sin lägenhet ockuperad av sin granne Spinkis, då han är på flykt efter att ha stulit 

två leverpastejmackor. Kinkis väntar på en leverans av en skåpmamma. Skåpmamman 

kommer och kampen om hennes uppmärksamhet blir stor. Både Kinkis och Spinkis vill ha 

hennes omvårdnad. Skåpmamman visar sig vara alkoholiserad och ingen trygghet för de två 

behövande. Kinkis och Spinkis förstår att de kan klara sig utan skåpmamman. Hon var ju ändå 

ingen riktig mamma och de tar ut henne ur lägenheten. Mellan Kinkis och Spinkis börjar 

kärlek visa sig. 

 

 

Det nya10 

Pyssen och Poul bor tillsammans i en lägenhet. Utanför lägenheten händer det hemska saker. 

Det är kusinerna som går omkring med sina spetsiga skor och är elaka. Pyssen tycker de är 

obehagliga medan Poul tycker att de är riktigt trevliga. Plötsligt knackar det på deras dörr och 

utanför står hyresvärden, Herr Pinn. Han berättar motvilligt att tusentals depressiva buddister 

tagit sig in i husets ventilationssystem. Han förvarar dem i sin lägenhet men det tär på honom 

eftersom de är så ledsna. Herr Pinn går ner till sig och Poul och Pyssen försöker få ordning på 

sitt förhållande. Utanför händer allt hemskare saker. Kusinerna går omkring med blod på 

kläderna, de har börjat döda glasögonormar. Buddisterna gnisslar tänder och blir alltmer 

oroliga. Tillslut tar Herr Pinn tag i situationen och slår ihjäl kusinerna. Buddisterna blir lugna 

och Herr Pinn ger en ask, med en harmonisk buddist i, till Pyssen och Poul. 

 

 

Först föds man ju11 

Nymse, Axel, Kiss, Lis, Tjutberg och Viktor bor alla i samma hyreshus. Axel gör slut med 

Nymse och Tjutberg försöker trösta henne och beskriver hur svårt, men viktigt det är att möta 

en annan människa. Han säger också att det hänger trådar från alla människor. Viktor går 

                                                 
8Birthe Sjöberg, Dramatikanalys – en introduktion, (Lund 1999), s. 31. 
9Line Knutzon, Stickan i hjärtat, (1991) 
10Line Knutzon, Det nya, (1993) 
11Line Knutzon, Först föds man ju, (Köpenhamn 1994) 
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förbi och tappar sina migräntabletter. Nymse tar upp dem och går efter. Tjutberg är 

intresserad av Kiss men vågar inget säga när han träffar henne. Axel går till Kiss syster Lis för 

att berätta att Tjutberg är intresserad av Kiss, men det är bara Lis hemma och när de träffas 

blir Axel intresserad av henne. Nymse hittar Viktor i hans lägenhet, hon ger honom 

tabletterna och frågar om hon kan flytta in ett tag. 

 

 

Snart kommer tiden – 

(Ursäkta men vi är faktiskt några som försöker leva i ett parförhållande här)12 

Rebekka och Hilbert lever tillsammans i en villa. Deras relation är komplicerad och den blir 

inte lättare av att Rebekkas f.d. man John dyker upp, förtvivlad över att hans älskade Ingrid 

försvunnit. Men Ingrid kommer oväntat till Rebekkas födelsedag och som födelsedagspresent 

till sin fru anställer Hilbert den unga dynamiska Oda, för att hon ska ta hand om hushållet. I 

sina förtvivlade försök att få ordning på sina liv, så slår bomben ner för de två paren: 

Gullebarnet, Hilbert och Rebekkas barn, kommer hem och det visar sig att det har gått femtio 

år, utan att någon av dem har märkt det. 

   I uppsatsen kommer jag för enkelhetens skull att utelämna undertiteln och endast kalla den 

för Snart kommer tiden. 

 

 

Luften andra inandas13 

Tumme och Tott bor tillsammans i en lägenhet men Tumme har av någon anledning glömt 

bort det. Han ser inte Tott längre, och kanske är det så att han aldrig gjort det. Tott anar att 

hon håller på att försvinna helt och vet inte hur hon ska ta sig ur det. Tillslut får Tumme syn 

på henne. Tott och Tumme måste nu hitta tillbaka till varandra och fundera ut vad det är man 

gör i ett förhållande.  Men det finns ett samhälle utanför som vill att de ska delta mer. Och två 

människor som liknar Tumme och Tott så mycket att det till och med skulle kunna kan vara 

de själva visar sig utanför fönstret. De går ut för att fråga vad det är de vill, de som är så lika 

dem själva. När de kommer tillbaka finns det två brev, ett till Tott och ett till Tumme, som 

berättar vad de ska göra med sina liv.    

 

                                                 
12Line Knutzon, Snart kommer tiden – Ursäkta men vi är faktiskt några som försöker leva i ett parförhållande 
här, (Köpenhamn 1998) 
13Line Knutzon, Luften andra inandas, (2001) 
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2.1 RUMMET – det inre, det yttre och det fiktiva 
I Stickan i hjärtat är den fiktiva platsen en lägenhet och det är på den här platsen som hela 

dramat utspelar sig. Det är Kinkis bostad. Hon lever ensam och i lägenheten är det stökigt och 

skitigt. Här finns inga scenanvisningar som lotsar oss fram i hur det ser ut, utan det är, precis 

så som Ödeen nämner, med replikernas hjälp som vi kan få den bilden klar för oss: ”[D]et är 

för att jag har enorma problem med hygienen, säger dom…”14 

   Kinkis tycks inte vara kapabel att ta hand om sig själv och har därför blivit lovad en 

skåpmamma av staten, som förhoppningsvis kan hjälpa till att bättra på moralen. 

Lite längre in i scenen välkomnar Kinkis skåpmamman till Kissvägen.   

   Att namnet på vägen är just detta är en indikation på hur det är ställt med Kinkis hygieniska 

status, att hon har svårt att ta till vara på sig själv och därmed ännu en ledtråd till hur den 

fiktiva platsen som pjäsen utspelas i ser ut. 

   Spinkis, Kinkis granne, som tagit sig in i lägenheten för att söka skydd från fikatanten, 

uppvisar inte alls samma brist på renlighet, trots att han också bor på Kissvägen. Men hos 

honom finns andra tydliga drag av umbäranden. T.ex. så börjar han kalla Kinkis skåpmamma 

för ”våran” mamma och orsaken till att han hamnat i Kinkis lägenhet är att han stulit två 

leverpastejmackor, han har inte ett öre kvar att leva för. De är som två bortglömda och 

försummade barn, satta i varsin ensamhet, i varsin lägenhet på Kissvägen. 

   Redan här ser man hur Knutzon låter det inre rummet speglas i den fiktiva platsen. Ett 

kaotiskt inre, ett kaotiskt yttre.  

   Skåpmamman är heller inte sen med att påpeka hur den miljö som hon nyss hamnat i ser ut: 

”Här är förresten precis så fult som jag hade tänkt mig. Ja, skål för det.”15 

   Skåpmamman är i sin tur en del av det yttre rummet som tar sig in i Kinkis fiktiva plats, 

lägenheten, för att ställa saker till rätta. Hon är utvald av samhället och står helt och hållet till 

deras förfogande. När det händer något som skåpmamman inte är van att hantera, t.ex. att hon 

hamnar utanför sitt skåpmammaskåp så ringer hon till departementet som levererat henne och 

får instruktioner om att hon inte ska göra annat än att ställa sig i skåpet igen och förstå att det 

är något fel på henne, ett stort fel.16 

 

                                                 
14 Stickan i hjärtat, scen 1. 
15 Ibid. scen 2 
16 Ibid. scen 8 
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Det yttre rummet i Stickan i hjärtat är hårt, kontrollerat och inhumant. Gränserna för hjälp, 

stöd och för att få ett jobb har blivit allt snävare. I det här samhället får allt färre människor 

plats. Spinkis berättar att det är kört för honom när man nu förtiden behöver ha tre armar för 

att få socialbidrag och att det krävs sex fingrar på varje hand för att ha chans till ett jobb.17 

Hopplösheten och utsattheten är ett faktum och skåpmamman, hjälpen utifrån är inte heller 

något att lita på. Hon dricker portvin i mängder och kommer med alla möjliga slags 

undanflykter för att få vara ifred i sitt skåp, som t.ex. att hon måste ta sig en tupplur eller att 

det är dags för pedikyr.18 Precis som att den skitiga lägenheten är en trygghet för Kinkis, som 

hon inte allt för ofta lämnar, så är skåpmammans skåp hennes trygghet.  

   Ingen av dessa två fiktiva platser är optimala eller på något sätt utvecklande för någon av 

dem, men utgör en fast hållpunkt för deras båda identiteter som nästan är omöjlig att ta sig ur. 

I ett desperat försök får Kinkis vid ett tillfälle ut skåpmamman ur skåpet, men det sker under 

pistolhot och hårda ord. Kinkis vill få henne att delta i livet utanför, i hennes liv, som en riktig 

mamma. Det som Kinkis begär av sin skåpmamma är samtidigt det som hon inte själv klarar 

av. Hon, liksom skåpmamman stänger in sig i sitt inre rum, det kaos som råder där och låter 

någon annan ta hand om henne. Alltså de som finns i det yttre rummet. Skåpmamman 

förklarar att det är för sent för henne att lämna skåpet och hon erkänner också att utanför 

känner hon sig inte riktigt hel. Inuti skåpet är det lättare för henne att hålla ihop sig själv.19 

   Det inre rummets kaos måste hållas ihop på något sätt och då är skåpets begränsade yta 

alldeles perfekt för skåpmamman. En enda gång lockar det yttre rummet på skåpmamman, det 

är i scen 8 då hon just ringt departementet och fått reda på att det är ett stort fel på henne och 

att de säger att hon genast ska gå och ställa sig i skåpet igen. I en scenanvisning får vi då veta 

att Skåpmamman går bort till ytterdörren, öppnar den på glänt och att överdrivet fågelkvitter 

strömmar mot henne. Hon står där och njuter ett tag men sedan stänger hon dörren och går 

och ställer sig i skåpet igen. Det finns en längtan ut ur det faktiska rummet som hon inte är 

förmögen att ta tag i. 

   Hos Kinkis är behovet av förändring, av att få ordning på sitt inre rum och därmed den 

fiktiva platsen, starkare och i slutet av pjäsen låter hon Spinkis flytta ut skåpmamman i 

trapphuset. Det är han som tar initiativet men hon låter det ske, trots att de kan få böter av 

departementet. Slutet känns hoppfullt, det finns en chans att Kinkis kan klara sig själv, hon 

                                                 
17Ibid. scen 1 
18Ibid. scen 2 ff. 
19Ibid. scen 10 
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har i alla fall fått en ny vilja av att ta hand om sina egna rum, både det inre och den fiktiva 

platsen, tack vare mötet med Spinkis och skåpmamman.  

   Line Knutzon lägger ofta in en utomstående kraft som tar sig in i den fiktiva platsen och i 

vissa fall också in i personernas inre rum. I Stickan i hjärtat är det Skåpmamman som är den 

utomstående kraften som skapar en öppning till förändring för Kinkis. Även om Spinkis också 

kommer utifrån så tillhör han samma värld som Kinkis, han är precis som hon den som inte 

riktigt passar in, som inte lyckas vara en del av det yttre rummet. 

   I Snart kommer tiden träder en tydlig kraft från det yttre rummet in i den fiktiva platsen, och 

in i åtminstone Rebekkas inre rum, i form av Oda, som är den dynamiska hemhjälp som 

Hilbert skaffat gratis från kommunen för att få mer ordning på livet. Birgitte Hesselaa skriver 

att det inte är någon slump att Hilbert hyrt Oda genom kommunen. Hon menar att man kan 

säga att Oda är en personifiering av samhället utanför.20 Ett samhälle som ställer hårda krav 

på handlingskraft, målmedvetenhet, ordning och reda, precis som med Stickan i hjärtats tre 

armar och sex fingrar på varje hand. Det är en utslagningsattityd som härskar i det yttre rum 

som Knutzon vill beskriva för oss. 

   I Snart kommer tiden är den fiktiva platsens scenanvisningar fler än i t.ex. Det nya, som jag 

kommer till längre in i uppsatsen. Vi får reda på att den fiktiva platsen är en villa, i tre plan 

och genom scenanvisningar får vi reda på saker som att personerna går ut eller att de byter 

våningsplan. Anmärkningsvärt är att här också finns ett skåp. Inte alls lika använt som i 

Stickan i hjärtat men Rebekkas förra man, John får sova över i det när han är i 

upplösningstillstånd över att han tror att hans fru Ingrid har försökt mörda honom. Han vill att 

skåpet ska låsas om honom.21 Precis som för Skåpmamman så blir skåpet en trygghet, en 

tillflyktsort där John försöker hålla det yttre rummet utanför. 

   Rebekkas inre rum skakas om när Oda, från det yttre rummet kommer och ska hjälpa till. 

Rebekka känner sig kränkt och blir än mer osäker på sin identitet som kvinna. Hon tar Oda 

som ett tecken på att Hilbert inte tycker att hon är någon riktig kvinna. 

   Rebekka börjar gråta och säger att det är som att hon inte är någon riktig kvinna. Hilbert är 

inte någon större tröst utan menar på att det gör väl inget, han själv har aldrig skämts för att 

han inte är någon riktig man.22 

Hilbert och Rebekkas inre rum framstår på olika sätt. Han framställs som mer 

handlingskraftig. Han försöker förändra situationen, även om det han egentligen gör är att 

                                                 
20Hesselaa, s. 162 ff. 
21Snart kommer tiden, akt 1, scen 3 
22Ibid. akt 1, scen 4 
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spela det yttre rummets regler. Inte konstigt då att han tycker att han inte är någon riktig man, 

när det är någon annans bild han försöker leva upp till. Rebekka däremot har svårare att 

anpassa sig till det yttre rummet och hon stänger allt mer in sig i sitt inre rum, sitter och stirrar 

in i väggen och far illa av att framstå som oduglig, hon klarar inte heller av att leva upp till det 

yttre rummets bild av vad det är att vara kvinna. På grund av sitt kaotiska inre så kan hon 

heller inte hantera situationen med Oda, utan tar det som ett personligt nederlag, som en 

förolämpning. I Snart kommer tiden är det yttre rummet, i det här fallet kommunen 

personifierad i Oda, något hotfullt, hårt och kallt. Det finns inga människor bakom, bara 

effektivitet och ett tydligt maktutövande. 

   I Det nya får vi följa med till Poul och Pyssens lägenhet. Här är också stökigt, det är saker 

som måste bli gjorda, disk som ska diskas, hyllor som ska upp eller kassar med skräp som 

måste sorteras. Men ingenting blir gjort. Allt växer sig till något slags monster som det tycks 

vara omöjligt att besegra. Och då är det lika bra att göra något annat. Här är det i replikerna 

som vi får den mesta informationen om den fiktiva platsens kondition.  

   I Det nya finns en tydlig skillnad, jämfört med Stickan i hjärtat. I Stickan i hjärtat är 

lägenhet skitig på grund av brist på mognad och självbevarelsedrift i Kinkis inre rum. 

Situationen är sådan att Kinkis inte riktigt tar tag i den och inte heller verkar hon bry sig så 

mycket om den, men i Det nya är det andra orsaker till att det är skitigt och stökigt. Här finns 

en mer uttalad frustration och en tydligare inre spänning, främst i Pyssen, hon lyckas till och 

med stöka till ännu mer i sina försök att städa upp. Redan i scen 1 går det att se att Pyssens 

städförsök uppkommer i någon slags desperation över livet och resulterar i att det blir ännu 

stökigare. Inom loppet av tre repliker hinner Pyssen i sin vilja att städa upp, hälla ut en påse 

skräp och komma på att hon faktiskt måste försöka sätta upp en hylla. 

   I Pyssens fall är det väldigt tydligt hur det inre rummet påverkar den fiktiva platsen, men 

också hur det yttre rummet påverkar det inre, om man tar och tittar närmare på orsaken till 

Pyssens plötsliga infall av att städa och få upp en hylla. Hennes plötsliga handlingskraft 

kommer i och med att Poul undrar om hon hört att ännu en människa fått en vagel i ögat och 

att den har spridit sig och blivit lymfcancer. Denna otäcka information kommer från 

kusinerna, som är några märkliga typer som tycks ha ett finger med i allt dåligt och hemskt 

som händer. Poul verkar till en början ta det här med kusinerna med ro, ja en av dem är ju 

t.o.m. ”skitsmart” medan Pyssen går in i ett mer hysteriskt tillstånd och har plötsligt inte alls 
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tid att lyssna på så mycket ”skitsnack” och det leder till det som nämnts här ovan, ett 

misslyckat städförsök. 23 

   Pyssen stänger ute den yttre världen och vill göra den avgränsade ytan, den fiktiva platsen 

till en mer trygg och ordnad plats. Men då hon i sitt inre rum inte är kapabel att ta hand om 

situationen på ett lugnt sätt, trots att det är det hon vill, så sipprar oron och det hon stänger ute 

igenom och tar sig in i hennes handlingar. I Det nya finns det näst intill inga scenanvisningar 

som visar hur den fiktiva platsen ser ut, det allra mesta sker genom repliker och handlingar. I 

scen 6 finns en scenanvisning som visar på att det finns en dörr i lägenheten och att rör faller 

ner. 

   Det yttre rummet gör sig påmint på två sätt i Det nya. Först är det kusinerna som jag nämnt 

innan, de har ett övertag i det yttre rummet och styr med våld och hot. Det rycktas till och 

med att de har börjat döda dem som de inte tycker om, just nu är det glasögonormar som är 

extra utsatta.24 Det yttre rummet är en hotfull värld och Pyssen med sitt oroliga inre rum går 

egentligen aldrig ut. Det är Poul som rör sig mer obehindrat men så är han heller inte lika 

rörig i sitt inre rum som Pyssen. Han har inte lika stort behov av att stänga in sig, stänga ute 

det yttre rummet så som hon har. 

   I Det nya finns som sagt var inte bara kusinerna som en yttre kraft som försöker ta sig in, 

utan här finns något som kommer utifrån men som redan har tagit sig in, i hyreshusets rör. 

Här finns tusentals depressiva buddister, ”de startar nere i källaren och så zickzackar de upp 

genom egendomen, medan de sjunger sånger i moll och kissar på de bärande bjälkarna.”25 Det 

är hyresvärden Herr Pinn som fångar in buddisterna och tar hand om dem i sin lägenhet men 

det tär på honom då de gråter och är mycket oroliga. Buddisterna är som en motkraft till de 

elaka kusinerna, de representerar det yttre rummets oro och sorg över ett hårt och känslokallt 

samhälle där alla som inte passar in ska plockas bort. Att det är så blir än mer tydlig när Herr 

Pinn slutligen tar tag i situationen med kusinerna och slår ihjäl dem. När det väl är gjort, när 

hotet är undanröjt, så blir buddisterna harmoniska och lugna. Precis så som Herr Pinn själv 

och även Pyssen och till viss del Poul blir, efter det att den ohållbara situationen i det yttre 

rummet med kusinernas elakhet avbrutits.  

   I Luften andra inandas är förutsättningarna för den fiktiva platsens beskrivning något 

annorlunda. Här finns flertalet scenanvisningar som förtydligar både personernas handlingar 

                                                 
23Det nya, scen 1 
24Ibid. scen 4 
25Ibid. scen 5 
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och hur platsen ser ut. Men det går för den delen inte att säga att det är speciellt utförliga 

anvisningar vi får ta del av. 

   Själva handlingen utspelar sig återigen inom en lägenhets väggar. Här bor Tumme och Tott 

som lever helt skilda ifrån varandra men i samma bostad. Man kan säga att deras fiktiva plats 

är åtskild fast de bor tillsammans. Denna ensamhet sätter sina spår i både Tott och Tummes 

inre rum. Tumme pratar med möblerna för att inte tappa greppet helt och hållet och Tott 

försöker desperat att skriva till samhället, det yttre rummet för att faktiskt se om det är som 

hon befarar, att hon håller på att försvinna helt och hållet. 

   Både Tumme och Tott försöker hålla det yttre rummet utanför. Det är som att de gömmer 

sig och inte vill bli påkomna, inte bli upptäckta av det som finns utanför deras fiktiva plats, 

det som kräver att de ska delta. I en scen för Tott ett samtal både med sitt inre rum och det 

yttre rummet och det är nära att hon skriver på ett kontrakt där hon lovar att delta.26 Detta 

samtal ser jag som ett utslag av dåligt samvete över att inte räcka till, att inte känna sig 

delaktig, att inte lyckas vara en del av det yttre rummet som pågår i allt högre takt och som 

kräver allt mer av sina medborgare. Det är ett bevis på att Tott inte känner sig hemma i den 

värld som omringar henne, att hon inte passar in. Detsamma gäller för Tumme och kommer 

fram längre in i pjäsen då de båda spelar ett slags spel då de hör röster utanför dörren. De 

pratar högt och tydligt med varandra och låtsas som att de deltar allt vad de kan i samhället, 

att de vet vad de gör fastän att de båda två, i sina inre rum famlar efter något att hålla fast 

vid.27 Även i den här pjäsen har Knutzon valt att ta med ett skåp, precis som i Snart kommer 

tiden och Stickan i hjärtat. I det här skåpet letar både Tumme och Tott efter saker som de 

behöver, t.ex. en hatt eller dammsugare, men det är också i skåpet som de båda sover i och 

båda två går titt som tätt in i det. Skåpet är ännu ett slutet rum där personerna tycks vilja 

gömma sig och hålla det yttre rummet borta. 

   Likheterna mellan dessa Knutzonska pjäser som jag behandlat i avsnittet ”rummet” är 

påtagliga och känns som kritik mot ett samhälle där det politiska klimatet allt mer inriktas på 

individen och det personliga behovet, än på det solidariska och det gemensamma.  

Line Knutzon visar på ett samhälle där inte alla människor får plats. Där personerna istället, så 

gott som det nu går i den Knutzonska världen, försöker skapa sig ett eget intakt rum där det 

hotfulla som finns i det yttre rummet inte ska kunna komma in. Och det finns en önskan om 

att det inre kaotiska rummet ska kunna komma till ro i den välordnade fiktiva platsen. 

 

                                                 
26Luften andra inandas, akt 1, scen 5 
27Ibid. akt 2, scen 1 
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2.2 TEMATIK – hela livet är som en Line Knutzon pjäs  
Min tolkning av Gunnar Brandells definition av tematik, eller tematisk enhet som han kallar 

det, är att det är något återkommande och som tar upp t.ex. samma sorts problem eller 

frågeställning. Han menar också att tematisk enhet är något av ett substitut för ”handling och 

karaktär” i det klassiska systemet. Som exempel för tematisk enhet förutom Brecht, som jag 

nämnde i ”metod och teori” avsnittet, så tar Brandell upp Arthur Schnitzlers Anatol-enaktare 

och skriver att om man lade dem på rad så skulle de uppfattas som en och samma just på 

grund av den återkommande tematiken som i det här fallet handlar om en äventyrlig man som 

blir involverad i den ena kärleksaffären efter den andra.28 Och det är just återkommande 

teman som jag tagit fasta på i min undersökning av Line Knutzons tematik. 

   Jag har också använt mig av Birgitte Hesselaas bok Vi lever i en tid – Line Knutzons 

dramatik för att se vad hon kommit fram till, om hennes tankar överensstämmer med mina 

egna upptäckter eller om de står i motsats till varandra. 

 

 

2.3 MÖTET – svårt men livsnödvändigt  
En tydlig linje som Line Knutzon tycks följa i sin dramatik är att hon rör sig kring 

existentiella frågor. Dessa frågor tar sig ofta uttryck i och omkring mötet.  

   I Först föds man ju utspelar sig handlingen mellan sex stycken vilsna människor som på 

olika vis försöker finna sin plats, bli sedda och våga se någon annan, på riktigt. Alla söker de 

efter mötet, som ska göra dem lite helare. Pjäsens kanske mest insiktsfulla person är Tjutberg 

som i ett samtal med den nyss övergivna Nymse (pojkvännen Axel har gjort slut) förklarar 

följande: 
 

Att först föds man ju. Tusen trådar virar in sig i ens liv –  

oundvikliga trådar, så är det. Och när man sen blir vuxen och 

möter andra människor, som också har tusen trådar var och en, så… 

Kommer du dom för nära – börjar trådarna trassla ihop sig.29 

 

Tjutberg verkar ha en teori om mötets betydelse och han tycks också veta hur det går till men 

även hur komplicerat det är. Jag upplever det som att han här i scenen med Nymse, när han 

berättar om mötet med alla trådar, också berättar hur betydelsefullt mötet är för hela Line 
                                                 
28Brandell, s. 146 f. 
29Först föds man ju, scen 5 

16 
 



 

Knutzons dramatik. Tjutberg blir ett språkrör för dramatikern själv eftersom att det är ett 

ständigt närvarande tema. 

   Tjutberg själv är hemligt förälskad i Kiss, en av grannarna och när han av en plötslig 

tillfällighet springer på henne blir det tydligt hur komplicerat det kan vara att mötas. Han blir 

helt mållös och Kiss försöker klura ut varför han uppför sig så konstigt: 
 

Du tittar så konstigt… Är du konstig?... Vad är det med dig?...  

Säg det inte!... Har du blivit lämnad, va? Säg det! Nej – nu vet jag...  

– du har aldrig blivit mött – det är precis som med mig – kan vi inte mötas, va?30   

 

Tjutberg blir så nervös att han svarar nej på Kiss fråga fast han egentligen inte vill säga 

någonting annat än ja. 

   I Stickan i hjärtat är det Spinkis som tydligast visar att han gärna behöver någon, att han vill 

bli mött. Under pjäsens gång så märks det allt tydligare att Spinkis inte alls vill lämna 

lägenheten, han skulle gärna vilja stanna kvar på obestämd tid och när han, i scen 11, trots allt 

ger sig av så dröjer det inte länge förrän han knackar på och ber om att få låna socker, allt för 

att kunna säga att det blivit så att han börjat älska Kinkis. Kinkis är motsträvig men när hon 

förstår att Spinkis faktiskt älskar henne så kan hon också våga älska honom. 

   Både i Först föds man ju och i Stickan i hjärtat ser man att personerna lider av stor 

osäkerhet när det gäller att visa känslor och att närma sig någon annan, men också att ett möte 

med en annan människa kan göra skillnad. I båda pjäserna är mötet inte något självklart för 

personerna i respektive drama, istället är ensamheten och eländigheten det självklara 

tillståndet. I detta ligger personernas brist i att visa känslor, i att våga öppna sig för någon 

annan.  

   Om Det nya skriver Birgitte Hesselaa att det finns två sidor av mötet, av parförhållandet:  

”På den ene side optræder modet som et nyt muligt forankringspunkt. På den anden side er 

parforholdet noget fremmed, som gang på gang skal forklares gennem en repetition af, 

hvordan det begyndte.”31 

   Poul och Pyssen lever tillsammans och när saker blir för komplicerade, som i scen 2, när 

Pyssen är på väg att tappa humöret så berättar de för varandra om första gången de träffades, 

den händelsen är deras fasta punkt, deras trygghet. 

                                                 
30Ibid. scen 5 
31Hesselaa, s.102 
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Det är som en saga som de turas om att berätta. De låter meningarna gå in och ut ur varandra 

men tillslut är det ändå Poul som tar kommandot och berättar hur det gick till den första 

gången de möttes: 

 
[…] och nu såg jag hur vacker och kritvit i huvet du egentligen var.  

Och du sa att du hade rymt. ”Rymt från vaddå?”, frågade jag. 

 Och så himlade du med ögonen på det mest tröttsamma sättet i hela världen.  

Du himlade och himlade och suckade i högan sky och jag visste att vi två, vi hade  

mött varandra mer än andra möter varandra och öh… så frågade jag om jag  

skulle rädda dig. Och vi var osäkra på vad det var, helt konkret, som jag skulle rädda  

dig ifrån – men det ville du; räddas av mig. Och så räddade jag dig och…öh…se`n…  

så…öh… 

PYSSEN – Ja, därför är vi här. Det är så det är. Det är anledningen.32 

 

Här se man vilken betydelsefull beståndsdel mötet är i Line Knutzons dramatik, vare sig 

mötet redan har skett som i Det nya, eller när det finns en önskan om att ett möte ska ske, som 

i Först föds man ju eller som i Stickan i hjärtat då det faktiskt sker även om önskan om ett 

möte är nästintill helt outtalad och väl gömd inuti personerna. 

   Problemet med att inte bli sedd, att inte få till det där betydelsefulla mötet är Luften andra 

inandas ett annat bra exempel på. Här lever i och för sig Tumme och Tott i samma lägenhet 

men det har blivit så att Tumme tycks helt omedveten om att Tott också bor där, han ser 

henne inte. Tott försöker fånga hans uppmärksamhet men utan resultat. På grund av detta 

misslyckade möte så börjar Tott frukta att hon helt och hållet håller på att försvinna och därför 

skriver hon brev för att få reda på hur det ligger till: 

 
 Jag skriver till Er för att få veta om någon såg mig, då jag tisdag 

 förmiddag mellan klockan 12:50 och 14:55 korsade övergångsstället 

 121 gånger. […] De senaste åren har jag levt ensam tillsammans med 

 en man. Jag är nästan helt säker på att han inte har sett mig, och varje 

 månad lägger jag tjugo kronor i hans kakburk, och han verkar inte 

 undra det minsta över att det kommer nya pengar hela tiden. 33 

  

En liknande incident som visar att mötet kan förvandlas till något smärtsamt är det som 

Rebekka och Hilbert diskuterar i Snart kommer tiden: 

 
                                                 
32Det nya, scen 2 
33Luften andra inandas, akt , scen 1 
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 REBEKKA – Minns du den där gången när vi var på jubileumsmiddag 

 på ditt arbete??? Minns du det??? När vi kom hem på kvällen tittade jag 

 mig i spegeln och upptäckte att det satt en jättestor bit av gräddtårtan 

 på kinden – DÅ visste jag att du hade slutat titta på mig… jag skulle 

 ha gått den kvällen och aldrig kommit tillbaka.34 

 

Mellan Rebekka och Hilbert har det livsviktiga mötet bytts ut mot såriga minnen och bitterhet. 

Knutzon skildrar skickligt och nyanserat olika faser av mötet i sina pjäser och av de jag har 

läst så är det i Snart kommer tiden som mötet blivit något riktigt plågsamt och oerhört svårt 

för de inblandade att komma vidare i. 

 

 

2.4 IDENTITET – problemet med att veta vem man är 
Line Knutzons pjäser följer i ett spår där en mörk ambivalens alltid ligger hack i häl på 

personerna, andas osäkerhet och sårbarhet mot deras nackar och viskar i deras öron att det är 

mycket möjligt att de tagit fel, på sig själva, på den man varit och på den man blivit. Här finns 

med andra ord en frustrerande osäkerhet vad gäller den egna identiteten. Genom de pjäser jag 

har läst så växer en bild fram som visar att kvinnorna alltid vacklar i sin identitet, att de 

förtvivlat försöker leva upp till den bild som de tror förväntas av dem. Men det märks att 

männen också är offer inför denna fråga, fast med en något annorlunda ingångspunkt jämfört 

med kvinnorna. 

   I inledningen av Snart kommer tiden så får vi i den första scenanvisningen reda på att 

Rebekka, en av dramats huvudpersoner, har problem med att finna avkoppling och njutning i 

en sådan traditionellt kvinnlig syssla som virkning. Hon svettas och kämpar och det hon 

hittills åstadkommit är något som i scenanvisningen kallas för ”trasslig tingest” 35, alltså något 

som inte går att urskilja formen på. När hennes man Hilbert är på ingång försöker hon sitta 

där med sin virkning och låtsas som ingenting. Självklart är virkning inget problem för en 

riktig kvinna tycks Rebekka vilja säga till sin man. 

   Att just handarbete kan vara ett problem som är kopplat till identiteten visas också i Det 

nya. Här är det Pyssen som frenetiskt kämpar med ett korsstyngsbroderi.36 Senare i scenen 

klarar hon det inte längre, trots att Poul ger henne goda råd om att hon ska försöka slappna av 

i handlederna får hon ett utbrott. Poul försöker hjälpa henne ytterliggare och kommer med 

                                                 
34Snart kommer tiden, akt 2, scen 5 
35Ibid. akt 1, scen 1  
36Det nya, scen 3 
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förslag på någon ny hobby som hon kan pyssla med. Pyssen blir bara argare och det visar sig 

att hon egentligen är ledsen. Och det på grund av att hon är rädd att hon inte är någon riktig 

kvinna, att hon till och med är på väg att bli en man: 

 
PYSSEN – Det är något jag måste berätta för dig. I morse, när jag av en  

olyckshändelse såg mig själv i spegeln, Poul, då såg jag en man.  

Du får inte säga det till någon. 

POUL – En man? 

PYSSEN – Ja, en man med hatt och glasögon och en hand fylld med pekfingrar. 

 Och han tog en och pekade på mig och sa: ”DU – DU DÄR – DU, du är precis typen.” 

POUL – Typen? Typen för vaddå? 

PYSSEN – Typen som det mörknar för. Typen som hänger i gardinerna och gråter.37  

  

Det är tydligt att det finns en stor rädsla som har sin grund i att inte veta vem man själv är. 

Det finns hela tiden en underliggande risk att man ska tappa bort sig själv, att man blir någon 

annan, t.ex. en man istället för kvinna, som i Pyssens fall. Grundproblematiken ligger, i de här 

fallen, i att varken Rebekka eller Pyssen har någon större trygghet i sig själva, de har liksom 

drivit runt rotlösa och lyckats undvika att ta tag i frågan ”vem är jag” en längre tid. Och i 

mötet med någon annan, i parförhållandet, försöker de hitta sin plats. Det är här som de tror 

att räddningen finns, att här ska bitarna kunna fyllas i och falla på plats. Men riktigt så enkelt 

är det inte för någon av dem, osäkerheten och ångesten finns där, kanske så nära som i 

nästkommande replik. En detalj från ovanstående repliker som gör detta med undvikandet av 

sig själv tydligt, är det som Pyssen säger om att hon av en ren olyckshändelse råkade titta sig i 

spegeln. Det är visst något som hon konstant undviker och skulle hon råka få syn på sig själv 

så leder det till ångest och panik, som i det här fallet. 

   Rebekka är mer återhållsam i sina funderingar men hennes identitet som kvinna är inte alls 

självklar, varken för henne själv eller för sin man, Hilbert. Det börjar med den plågsamma 

virkningen och lite längre in i pjäsen får vi reda på att Rebekka inte kunnat köpa någon mat på 

grund av att hon inte kommer ihåg vad de olika grönsakerna heter. Det är endast en grönsak 

hon kan minnas namnet på och det är gurka. Hennes man Hilbert försöker dölja sin irritation 

men löser problemet med att hans fru inte kan sköta hushållsuppgifterna genom att anställa 

Oda, en ung och mycket arbetsam flicka som han fått från kommunen, helt gratis.  

   I jämförelse med de andra Line Knutzon pjäserna som jag tar upp här i uppsatsen så är Snart 

kommer tiden den pjäs där parförhållandet (mötet) varat längst och där personerna trots det 
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står längst ifrån varandra. I språket finns i och för sig ett mer direkt tilltal, ett vardagligare 

språk än i t.ex. Det nya, men personerna förstår inte varandra bättre för det. Både männen och 

kvinnorna är osäkra på sina roller. För naturligtvis finns det en roll som de ska passa in i; 

rollen som man och rollen som kvinna.  

   Osäkerheten kring detta är en ingrediens som på ett obemärkt sätt ingår i deras vardag. Att 

inte vara tillräcklig i den person de är, i de handlingar de utför eller i de situationer som 

uppstår, är oftast något som bara nämns i förbifarten, i en hastig replik eller i en situation där 

man som läsare kan skönja svetten i pannan. Men ju längre in i pjäsen vi kommer, desto 

tydligare blir den här osäkerheten, identitetslösheten. I Snart kommer tiden är det intressant att 

titta närmare på vem och vad som styr identifieringen av att vara man respektive kvinna. 

Det är oftast Hilbert som för det på tal. Men dock inte på ett konstruktivt sätt utan mer på ett 

anklagande och dominant vis. Som när Rebekka sitter och virkar på sin äggvärmare (den 

trassliga tingesten) och just har berättat för Hilbert att de inte ska äta någonting på grund av 

att hon inte kommer ihåg vad sakerna heter:  

 
 HILBERT: En äggvärmare (som genom ett blixtnedslag går det upp för 
 honom vem han lever med). Men VAD är det för en människa jag lever 

 tillsammans med, vad har jag gjort, som om det inte vore svårt nog redan 

 innan, det måste bli ett slut, jag varken kan eller vill, hon är inte någon 

 kvinna och jag är inte någon man.38  

 

Här säger Hilbert rakt ut att han inte tycker att Rebekka är någon kvinna och att han inte 

heller är någon man. Det är som att han har en tydlig bild av hur det borde vara. Det här 

påståendet bemöter Rebekka inte på något sätt, inte så att hon visar det i alla fall. Det är inte 

ens säkert att hon hör vad han säger. Men lite längre in i scenen förstår man att det pågår en 

maktkamp dem emellan, utifrån positionerna man och kvinna. 

   Efter några intensiva repliker, åtminstone från Hilberts sida, om deras obefintliga sexliv så 

kommer det fram att Rebekka känner sig bedömd och kritiserad av Hilbert när hon gör saker, 

som t.ex. när hon sopar golven39 

   Det är tydligt att det är Hilbert som sätter normen om hur allting ska vara, hur saker ska gå 

till och vad Rebekka ska göra, som fru, som kvinna. 

   Snart kommer tiden är en fortsättning på Det nya just när det gäller tematiken kring 

identitetsproblematiken i parförhållandet. I Det nya är Poul den som oftast stöttar och visar 
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Pyssen hur hon ska göra och tänka när hon tvivlar och tappar greppet om sig själv och saker 

runt omkring. I Snart kommer tiden är det Hilbert som ställer krav, påvisar och kommer med 

synpunkter på vad Rebekka ska göra med sin tid, med sitt liv. I båda pjäserna ligger det 

förflutna tätt intill nuet. Båda paren relaterar till hur de träffades första gången, hur det kändes 

då och vad de såg och älskade hos varandra. I Det nya är dock Pyssen och Poul mer samspelta 

än vad Rebekka och Hilbert är. I Snart kommer tiden är det mer tydligt att tiden har satt sina 

spår, de har spelat ett spel allt för länge och nu går det inte riktigt att skilja på det spelet och 

den verkliga relationen. Men minnena av hur de träffades väcker känslor till liv och det går att 

se att det finns starka band kvar mellan Hilbert och Rebekka, trots allt. Ett tydligt exempel är 

att de verkar vilja gå ifrån varandra, att båda skulle må bra av det men ingen vet vem av dem 

som ska gå först och om de egentligen innerst inne vill det. Denna oförmåga att ta ett verkligt 

beslut om att skiljas eller fortsätta leva tillsammans är sammankopplad med Rebekka och 

Hilberts identitetslöshet. De har båda lagt en del av sin identitet i att både älska och hata 

varandra.  

   Birgitte Hesselaa menar också att Rebekka är en kvinna som gör sin kärlek till något 

självdestruktivt.40 Hilbert är inte helt känslolös utan oroar sig för Rebekkas tillstånd för han 

ser ju att hon försvinner allt mer ifrån honom. Han ser hur hon sitter och stirrar in i väggen 

och inför Rebekkas förra man, John berättar han om sin oro över att hon glömmer allt. Han 

tror också att det är en medveten handling hon utför när hon sitter och glömmer, att hon vill 

glömma bort honom och allt runtomkring. 

   Hilbert sätter ord på det som på något sätt är kärnan i deras problematiska förhållande: ”det 

är något med den här tiden”41 säger han och det är just i tiden som de tappat bort varandra. 

Hilberts oro ligger i att han inte tycker att Rebekka uppför sig som en riktig kvinna, att hon 

inte sköter de uppgifter som han förväntar sig att hon ska sköta, som att laga mat, plocka upp 

och städa. Men det går att se att Hilberts bild av att han inte är någon man också är en oro för 

honom. Det är på grund av den som han tror att det är en medveten handling av Rebekka att 

sitta och glömma. På ett ställe i pjäsen uttrycker Hilbert klart och tydligt vad det är han 

egentligen vill: ”JAG VILL BLI ALLDELES VANSINNIGT ÄLSKAD.”42 Den önskan går 

inte ihop med hans osäkerhet när det gäller både sin egen och sin frus identitet.  

   Som det går att utläsa i pjäsen är Rebekkas huvudsakliga uppgift att vara hemma och sköta 

sysslorna medan Hilbert är utbildad bagare och är den som ska dra hem pengarna. De har 
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fastnat i gamla könsmönster samtidigt som de vet att de lever i en tid då allt är på väg att 

förändras men de förstår det inte och är rädda för vad det egentligen innebär. Det är som att de 

har hamnat i ett glapp, i ett slags mellanrum, i spelet mellan att vara man och kvinna istället 

för att faktiskt vara de två människor de är, som vill bli älskade och sedda. 

   Knutzon låter Hilbert lägga den största skulden på andra, främst då på Rebekka. Medan 

Rebekka lägger skulden på sig själv och enligt Birgitte Hesselaa diagnostiserar hon sig själv 

som en kvinna som älskar alldeles för mycket43. I slutet av pjäsen beskriver Knutzon denna 

kärleksfulla ”självdestruktivitet” genom att låta Rebekka förklara varför hon trots allt stannat 

kvar hos Hilbert under alla dessa år (när pjäsen slutar har Rebekka hunnit bli 85 år): 

  
 Min kärlek till dig är den största svagheten i mitt liv, den kan spira 

 överallt, i de mörkaste rum, på stål och i obrukbar jord, oavsett vad jag  

 gör älskar jag dig alltid och hela tiden. Jag älskar dig när jag hatar dig, 

 till och med när allt fryser till is och kylan skär genom vårt liv, så 

 brinner fortfarande en rasande låga i mitt bröst, jag kan inte släcka den 

 Hilbert, jag vill det gärna, så att vi kunde få lite frid, men jag kan inte, 

 det är fruktansvärt… jag älskar dig alldeles alldeles för mycket.44  

 

 

Det finns många exempel att ta från Snart kommer tiden och det faller sig naturligt då det är 

Line Knutzons mest komplexa pjäs, av dem som jag har läst, och det är den pjäs där just 

mötet, förhållandet med en annan människa får ta stor plats. Det går inte att undgå att märka 

hur fel det kan bli. Identiteterna löses upp i och med mötet och så sitter man där, stirrar in i 

väggen, helt tom. 

   Jag kan inte påstå att Line Knutzon klart och entydigt tar ställning för kvinnans situation i 

sina pjäser, jag upplever inte något i hennes dramatik som så svart eller vitt. I det stora hela 

handlar det om mänskliga problem, identitetslösheten och viljan att förlora sig i någon annan 

utan att för den delen förlora sig själv. Men när jag läser Snart kommer tiden så känns det som 

att hon här och var låter pennan tydliggöra kvinnans situation mer än mannens, som i fallet 

med Hilbert och Rebekka, där hon är den som oftare kommer till tals i längre monologer än 

vad han gör. 

   Knutzon framställer Rebekka som en självuppoffrande kvinna som genom hela sitt 

förhållande med Hilbert försökt anpassa sig till de traditionellt kvinnliga sysslorna men 
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misslyckats. Hon blir ett offer i sin egen svaga identitet, i sitt försök att anpassa sig. Och det 

här är ett bra exempel på att det inte går att säga att Knutzon tar kvinnans parti utan att hon 

lika mycket lägger skulden på Rebekka, för att hon inte själv tagit ansvar för sitt eget liv, 

genom att låta henne spela martyrrollen.  

   I en intervju med Birgitte Hesselaa säger regissören Emmet Feigenberg att Line Knutzon 

alltid skriver om det som hon själv är mitt uppe i.45 Och det är det därför som det är så svårt 

att förstå om hon verkligen tar parti för den ena eller den andra sidan. Om det är så att hon 

själv är mitt uppe i det som hon skriver om och att hon därmed inte heller vet hur det ska sluta 

så måste hon försöka beskriva alla personers bra och dåliga sidor. Då hon skriver för att reda 

ut saker i sina egna relationer, vänder och vrider hon på saker åt olika håll. Det är så jag tolkar 

Feigenbergs uttalande i kombination med att ha läst pjäserna och inte hittat någon klar 

ståndpunkt hos Knutzon i identitetsfrågan mellan man och kvinna. 

   Det som också går att utläsa genom att undersöka ”mötet” och ”identiteten” är att de är 

sammankopplade på ett tydligt sätt, ibland är det till och med mycket svårt att kunna skilja de 

olika delarna åt. Det är i mötet som identiteten sätts på prov. Även i Luften andra inandas är 

identitetsfrågan ett problem. Tumme och Tott ställs inför frågan på olika sätt och i Totts fall är 

hennes osäkerhet över identiteten starkt sammankopplad med mötet med Tumme. Som jag 

påvisat innan så är hela hon ur balans då hon inte blivit sedd på över ett år. Hennes 

identitetskris följer i spåren av mötet med Tumme, som faktiskt slutat se henne. Att först bli 

sedd och sedan inte bli det, gör att Tott blir allt mer osäker över vem hon är. Vad är det som 

håller på att hända med henne? Eller har det redan hänt? Har hon blivit helt osynlig? Så 

småningom faller det sig så att Tumme upptäcker att Tott finns där i lägenheten men i början 

tycks han inte känna igen henne. Han tror istället att han fastnat i gamla minnen, att han inte 

är förmögen att skaffa nya då det är alldeles för mycket saker som han saknar.46  

   Tummes identitet är svår att ringa in, men att han lever i ensamhet och i förvirring går inte 

att ta miste på. Tumme kämpar för att upprätthålla någon slags ordning i sitt liv, i sitt hem 

men han bär med sig en känsla av att det inte är rätt, att det inte är okej det liv som han lever. I 

sin ensamhet har han skapat en relation med sina möbler. I akt 1, scen 2 står det i 

scenanvisningen att han hälsas välkommen hem av möblerna. Tumme identifierar sig i 

förhållande till sina möbler, som den som håller ställningarna. Det kan tyckas vara ett tecken 

på galenskap men för Tumme blir det ett sätt att hålla ihop sig själv, sin identitet, ett försök att 

tillskriva sig en betydelsefull uppgift, mitt i allt det betydelselösa: 
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   Han försöker förklara, och kanske till och med intala sig själv att han har koll på situationen, 

att det är lugnt, att han inte håller på att bli förvirrad och olycklig utan att han har betydelse 

och har viktiga uppgifter att utföra. Tummes identitet ligger i att han identifierar sig själv 

genom sina handlingar, i alla fall i pjäsens inledande scener. 

   Tumme blir ofta arg och det ser jag som ett yttryck för hans frustration över sin diffusa 

identitet. Han har inte lyckats finna sin plats i sig själv eller i sin samtid och den skulden 

lägger han på samhället. Det är samhällets fel att hans identitet har blivit att vara den som är 

ensam. Men Tumme anklagar också samhället för en hel generations identitetslöshet. 

Samhället bär skulden för den misär Tumme och andra i hans generation hamnat i.47 

   Jag ser en allt mer tydlig skillnad mellan den manliga och kvinnliga identitetsosäkerheten. 

Både Rebekka och Tott identifierar sig själva i stor utsträckning genom den andres ögon. Och 

när den andre slutar se så faller de isär, blir alltmer osäkra över sin del i det större 

sammanhanget, tappar styrförmågan och båda två glömmer vad saker heter: Grönsaker i 

Rebekkas fall, som jag nämnt innan och Tott glömmer namnet på bl.a. kroppsdelar som 

händer och fötter.48 Hilbert och Tumme är inte alls lika beroende av den andre för att 

upprätthålla sin identitet. Utan hos de båda männen läggs en större betydelse på samhället och 

den tid de lever i. Kraven utifrån är det som gör att de försöker fastställa sin identitet i och 

med sina handlingar. Osäkerheten på sin identitet är inte heller något som de pratar om lika 

öppet som Tott och Rebekka gör. Det ligger i att Knutzon valt att låta dem lägga över ansvaret 

för sina problem på andra, de kan inte lika tydligt se sitt eget ansvar. Men en gång vågar 

Tumme öppna sig för Tott och berätta om sin osäkerhet och sin rädsla över att inte veta vem 

han är. Samtalets början har sin upprinnelse i att Tumme under pjäsens gång fått syn på sig 

själv utanför fönstret och det är för honom en skrämmande upplevelse och något som han 

absolut inte vet hur han ska hantera. Men så plötsligt syns också någon som liknar Tott 

utanför fönstret och de börjar tillsammans prata om identitet.  

 
 TUMME: (nervös och en aning skuldmedveten) Ja det är bara det att jag liksom 

hade en lite underlig period för några år sen, liksom en lite underlig känsla  

av att vara fler än jag är, som jag liksom såg mig själv överallt […] 

TOTT: Vadå? att det kanske var du ändå? 

TUMME: Ja, jag liknar ju alla möjliga….. jag kan vara så många olika. 

TOTT: men det kan inte jag, jag är bara en.49  
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I den här situationen finns ännu en skillnad i osäkerheten över den egna identiteten. Tott vet 

att hon bara är hon och ingen annan. Det gäller bara att hon vet att hon blir sedd så är hon 

hemma i sig själv. 

   Tumme däremot oroas av tanken att han själv kan vara på så många olika sätt, att han inte 

har en fast form som han kan hålla sig till. Line Knutzon visar att det här med identitet inte är 

samma, utan skiljer sig från människa till människa och att det gäller att förstå det och vara 

lugn i de olikheterna. Men för att kunna vara lugn och trygg så måste man bli sedd och 

bekräftad som den man är.  

   Ett försök att ta tag i sin egen identitet går att finna hos Kiss i Först föds man ju, som valt 

att byta namn då hon innan hette Lis, som sin syster och som faktiskt deras bror och farbror 

också gjorde.50 Detta är det enda egna försöket till ett fastställande av den egna identiteten, 

som faktiskt fungerar, som jag har hittat i de fem pjäserna jag har läst, på så sätt skiljer sig Lis 

i Först föds man ju från de andra identitetssökande personerna i Knutzons pjäser. Men med 

det vill jag inte säga att Lis på något sätt skulle vara en mer stabil människa än de andra.  

 

2.5 BARNDOM – finns i en ryggsäck som är svår att ställa ner 
Här ovan har jag visat att både ”mötet” och ”identitet” är återkommande teman i Line 

Knutzons dramatik. Men det finns ännu ett tema som det inte går att bortse ifrån och det är 

”barndomen”. Den tycks leta sig in överallt, i varje person, i varje pjäs och aldrig är det 

trevliga barndomsminnen som dyker upp utan det finns något tragiskt och mörkt i minnena. 

Det är minnen som pjäsernas personer bär omkring på och de verkar inte vara kapabla att 

släppa dem och lämna det förflutna bakom sig. Jag vill här undersöka barndomen hos 

Knutzons dramatiska personer, se på vilket sätt den dyker upp och uppmärksamma innehållet 

i dessa barndomsminnen. 

   I de fem pjäser jag har läst så är det oundvikligt att inte säga att varje persons barndom 

innehåller olyckliga vuxna, som allt som oftast dött och inte så sällan tagit livet av sig eller 

gått under av sorg. I Stickan i hjärtat inleds pjäsen med Spinkis monolog där han berättar om 

sin familj och det är allt annat än lyckliga saker han minns: 
  

 Jag kommer ihåg när jag spydde spagetti – på min mammas rutiga 

 köksgardin och hela tiden grät jag, fy fan. Morsan trodde förstås att jag 

 höll på att kvävas – morsan trodde alltid vi höll på att kvävas – kanske 
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 hon till och med önskade det… Hon var sjuk i huvet, kärringen […]51 

  

Spinkis förhållande till sin barndom och framförallt till sin mamma gör att han blir väldigt 

kontaktsökande och uppmärksamhetstörstande när skåpmamman dyker upp. I honom har Line 

Knutzon tydligt skapat en otrygg kille som i skåpmamman söker den mamma han själv aldrig 

hade under sin uppväxt.  

   Kinkis upplevelser från barndomen gör inte situationen lättare, hon kräver också 

uppmärksamhet, på ett intensivt och egoistiskt sätt. Om Kinkis barndom får vi reda på att 

hennes pappa lämnat henne och mamman för att sedan ha en skärmutställning om sig själv på 

Hötorget. Mamman är död och är för Kinkis en ängel, men barndomen har lärt henne att det 

inte går att lita på män och att man kan dö av det tomrum som blir efter att man fött ett barn.  

I det tomrummet samlas alla tankar. De stannar kvar där hela livet och har man otur så kan 

tankarna förgiftas och leda till döden, som det gjorde för Kinkis mamma.52 

   Redan i barndomen, genom mammans dåliga relationer, grundläggs Kinkis problematiska 

förhållande till samhället, till andra människor och till sig själv. Här grundläggs hennes 

osäkerhet, hennes rädsla för att bli älskad och för att bli lämnad. 

   Det är tydligt att Knutzon beskriver barndomen som ett ok som tynger ner den vuxnes axlar. 

Och hon visar på att så länge man inte kommer vidare, tar sig ut ur barndomen så blir livet 

som vuxen än mer komplicerat. Personerna i hennes pjäser är märkbart tillknycklade av sina 

upplevelser som barn. Viktor i Först föds man ju lider av ångestattacker och svårartad migrän 

som gör att han lever ett liv på tabletter blandat med minnen från en barndom där ”allt var 

hårt, men kristallklart. Nu är allt enkelt, men grumligt”53 I dessa rader finns en sådan tydlig 

bild av den barndom där Viktor visste vad som var vad jämfört med det vuxenliv där 

ingenting klarnar trots alla möjligheter som finns, allt ligger framdukat, det är bara för honom 

att välja. Och visst vill Viktor välja men barndomens upplevelser av att inte bli sedd i ögonen, 

(hans föräldrar såg honom istället rakt in i pannan) förföljer honom och den diagnos han fick 

som åttaåring har förföljt honom sedan dess: ”jag är en sjuk människa, med mycket sjukt 

huvud och en mycket sjuk kropp!”54 

   Birgitte Hesselaa menar att Line Knutzons personer ofta saknar vuxna förebilder. De har 

inga vuxenmodeller att ty sig till och hon säger också att det finns en förlorad barndom hos 
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personerna som i sin tur hör ihop med den egna förlorade identiteten som vuxen.55 Jag håller 

med om detta och vill poängtera bristen på fungerande vuxenrelationer, en brist som går att 

finna redan i personernas barndom.  

   Som jag skrev innan så har i stort sett alla föräldrar varit olyckliga, galna, defekta på det ena 

eller andra sättet och allt som oftast suicidala. Line Knutzons personer har inte mycket 

stabilitet att ta med sig in i det vuxna livet. 

   Tott, i Luften andra inandas har barndomsminnen som på sätt och vis påminner om 

problemet med att inte vara sedd som hon har när vi träffar henne tillsammans med Tumme. 

Som liten fick hon inte följa med sin mamma och hennes nya kille till landet utan blev istället 

behandlad som ett marsvin. Hon trodde att mamman skulle säga att det var ett skämt men det 

gjorde hon inte och när de vuxna kom hem från landet hade Tott glömt vem hon var.56 

   Liksom Viktor har Tott varit med om något i barndomen som påverkat henne som vuxen. 

Hon säger det själv, att det är klart att en sådan händelse påverkar. Tott glömmer vem hon är 

och precis som Hesselaa skriver så finns det inga vuxna att ty sig till, inte då i barndomen och 

inte nu i vuxenlivet. 

   Barndomsminnena låter Knutzon sina personer alltid berätta i monologform. De är oftast 

som ett eget avsnitt i själva pjäsen, även om de mycket väl passar in i helheten så skulle man 

kunna plocka ut dem, sätta ihop dem på nytt och få en lång berättelse om de vuxnas bristande 

förmåga att finnas till för sina barn. Minnena dyker upp lite när som helst, det kan vara i en 

orolig känsla som i Det nya med Pyssen eller bara i förbifarten som för Spinkis i Stickan i 

hjärtat, eller som i en borttappad tanke hos Tott i Luften andra inandas. Knutzon visar att 

barndomens upplevelser är något som personerna bär med sig och som alltid finns lätt till 

hands att plocka upp, minnas och till viss del älta. 

   Döda föräldrar löper som en linje igenom Line Knutzons dramatik. I Först föds man ju 

finner man att Victors båda föräldrar är döda på grund av drunkning. Kiss och Lis pappa har 

begått självmord (och deras bror och farbror Lis har också gått bort, drunknat). I Stickan i 

hjärtat är alla i Spinkis familj döda och Kinkis mamma är död på grund av ett hål inuti sig 

själv. I Det nya tog Pouls pappa livet av sig genom att dränka sig och hans mamma dog av 

sorg. I Luften andra inandas är Totts pappa död och skriver brev från himlen. Den enda pjäs 

jag inte hittar döda föräldrar i är Snart kommer tiden men det beror på att det är här som vi för 

första gången möter personer som själva är föräldrar, Rebekka och Hilbert. Det är intressant 

att se hur otillräckliga även dessa föräldrar är. De lyckas med konststycket att missa att femtio 

                                                 
55Hesselaa, s. 99 
56Luften andra inandas, akt 1, scen 1 
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år passerat, att deras barn blivit vuxna och de själva gamla. De har två barn en dotter, 

Gullebarnet som vi får träffa och en son som inte är med i egen person men genom 

Gullebarnet får vi veta att något hemskt hänt sonen, som hon inte orkar prata om.  

Det är inte bara vi som läsare som får reda på att något har hänt, så även föräldrarna. Rebekka 

och Hilbert har inte en aning om vad hon pratar om, men kämpar för att hålla skenet uppe, 

självklart vet de vad som har hänt sonen.57  

   Knutzon låter barndomens utsatthet och vedermödor leva kvar i personerna och tydliggör 

därmed att vi alla har med oss ett bagage och att det gäller att handskas med det på bästa sätt. 

Men Knutzon berättar också att barndomsminnen kan vara en tillfällig flykt från det verkliga 

livet. Nästan som att det blir en undanflykt för att inte kunna ta hand om det pågående livet. 

Knutzon låter Viktor i Först föds man ju säga något i pjäsens slutskede som jag tycker 

sammanfattar den bakomliggande helhetstanken med dessa minnen, som är återkommande i 

hennes dramatik. Här försöker Viktor förklara hur han ser på livet och att han tycker att Axel 

måste börja ”mena något”:  

 
 Jag vet att du älskar henne, och att du inte älskar henne. Inte för att jag förstår 

 det heller, Axel – men när jag vänder mig om och ser mitt förflutna i ögonen,  

 så känner jag kärleken strömma emot mig – och vad annat har vi, Axel – trots 

 folk som tittade en rätt i pannan och talade överhuvudena på barnen – vad kan  

vi begära […]58 

 

Birgitte Hesselaa skriver att mellan barndomen och nuet finns ett hål och att det är det hålet 

som är texternas egna tidsrum. Det är ett otäckt rum, ett tomrum, ett hål där chockartade 

barndomsupplevelser berättas och återupplevs. Hesselaa menar också att i det här tomrummet 

blir barndomen en förankringspunkt och något att fästa sin identitet kring, inte därför att den 

var harmonisk utan därför att den var tydlig.59 Detta tycker jag att man också kan koppla till 

att barndomsminnena framställs i monologform, de blir som egna små hål, tomrum i själva 

pjäsen, inte bara i de dramatiska personerna. Det blir på så sätt mycket tydligt påpekat att 

barndomen inte är något som Knutzons personer kan slänga av sig, det gäller för de att 

hantera minnena, att bli medvetna om sig själva och förstå att där i barndomen finns en del av 

deras identitet, men inte all. 

 

                                                 
57Snart kommer tiden, akt 2, scen 5 
58Först föds man ju, scen 10 
59Hesselaa, s. 101 
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3. SLUTDISKUSSION 
Mitt syfte har varit att ta reda på hur tematiken ser ut i Line Knutzons dramatik. Jag har velat 

titta närmare på teman som är återkommande och som på något sätt framstår som typiska för 

den Knutzonska dramatiken i de fem pjäser jag valt att läsa. I och med mitt sökande efter 

tematiken så föddes ett intresse av att titta närmare på rummet och den delen behandlas i det 

första avsnittet i min analys och jag ser då att de teman jag hittat går att applicera in i de tre 

olika uppdelningarna av rummet som jag använt mig av i uppsatsen. I stället för att bli ett 

eget, ett mer avskilt avsnitt som jag först tänkt, så upptäckte jag alltså hur lätt rummet letade 

sig in i tematiken eller kanske rättare sagt hur lätt tematiken letade sig in i rummet. 

   Jag har visat att den tematik som jag kunde urskilja tydligast i de fem pjäserna var: mötet, 

identitetslösheten och förhållandet mellan barndom och vuxenvärld och att dessa 

komponenter är igenkännbara Knutzonska drag. Speciellt igenkännbart är det sätt som hon 

låter barndomsminnena träda fram på, i monologer som visar på hur hennes personer befinner 

sig i hålet, tomrummet mellan vuxenvärlden och barndomsvärlden. 

   I och med min undersökning av dessa teman så kan jag konstatera att Line Knutzon 

verkligen rör sig inom ett existentiellt fält. Att det ständigt råder ett slags kaos inom 

personerna som tar sig uttryck i deras handlingar och tankar. Och även påverkar den fiktiva 

plats där pjäsen utspelar sig. 

   Funktionen för den fiktiva platsen är tvådelad, först något som ska ge skydd från det yttre 

rummets hotfulla krav, en plats där allt kaotiskt kan redas upp och allt jobbigt stängas ute. 

Men också en plats som blir till ett fängelse, där personerna blir oförmögna att ta sig ut, på 

egen hand och få nya perspektiv. 

   Det inre rummets funktion är också ofta en tillflyktsort för personerna, en plats där de kan 

vara för sig själva och stänga allt annat ute, som t.ex. Rebekka i Snart kommer tiden gör.  

Men det inre rummet är kanske än mer en plats där kaos, ångest och utanförskap rumsterar. 

Här finns identitetsproblematik, längtan efter ett möte, förvirring över barndom och 

vuxenvärld, som för Tott i Luften andra inandas eller för Viktor i Först föds man ju. 

   Det yttre rummets funktion är att påminna personerna om att de inte duger eller räcker till. 

Men från den yttre världen för Line Knutzon också in något, in i den fiktiva platsen. Något 

som förändrar på det ena eller andra sättet, som t.ex. Skåpmamman i Stickan i hjärtat, de 

depressiva buddisterna i Det nya eller Oda i Snart kommer tiden.  
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   Line Knutzon skriver om människor som inte längre passar in i det samhälle (det yttre 

rummet) som de ändå förväntas att delta i, som t.ex. Pyssen i Det nya, Kinkis i Stickan i 

hjärtat eller Tumme i Luften andra inandas.  

   Line Knutzon för en politisk kamp i sina dramer för de svaga, utstötta, oroliga, 

identitetssökande människornas rätt att vara som de är. Hennes pjäser framstår för mig som en 

motkraft till ett allt hårdare klimat, en politik som gör att fler och fler hamnar utanför, fastnar i 

sina inre rum där utanförskap och ensamhet råder. Jag tycker att man tydligt ser att Line 

Knutzon tar parti för de svaga och att hon i sin dramatik vill höja deras röster. 
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4. SAMMANFATTNING 
Denna uppsats undersöker tematiken och rummet i Line Knutzons dramatik. Jag har genom 

en närläsning av fem av Line Knutzon pjäser fördjupat mig i mötet, identiteten och 

barndomen, som jag sett som återkommande teman, men också i rummet, i syfte att sätta in 

dessa i en mer sammansatt helhet och utifrån det försöka ringa in vad det hon berättar om i sin 

dramatik. Vad som är typiska knutzonska drag.  

   Jag undersöker rummet och redogör för vad Mats Ödeen säger om rummet, den dubbla 

scenen. Jag delar upp rummet i tre delar: den fiktiva platsen, det inre rummet och det yttre 

rummet. Jag beskriver vad dessa rumsliga begrepp står för och visar på exempel ur pjäserna 

hur de olika rummen tar sig uttryck och vilken slags funktion de står för i Line Knutzons 

dramatik. 

   Jag undersöker tematiken och redogör jag för att jag utgår från Gunnar Brandells definition 

av tematisk enhet, som något som är återkommande och som skulle kunna göra att pjäserna 

uppfattas som en och samma fastän att de inte är det. 

Jag fördjupar mig i mötet. Drar paralleller och tar exempel från de olika pjäserna och ser att 

mötet framstår som livgivande och mycket betydelsefullt för de Knutzonska personerna. 

   Jag undersöker identiteten och problematiken i att veta vem man är, både i förhållande till 

den man lever med men också i sin identitet som man respektive kvinna. Även här drar jag 

paralleller till de olika pjäsernas personer och plockar ut exempel för att förtydliga på vilka 

sätt identitetsproblemet tar sig uttryck i Line Knutzons dramatik. 

   Den sista delen i tematiken är barndomen och här är upplägget likadant som i de två 

föregående avsnitten. Här visar jag att barndomen förföljer personerna som mörka moln och 

att de har svårt att släppa det som hänt och gå vidare. Av bristen på vuxna förebilder i 

barndomen famlar de omkring i sökandet efter mening, kärlek och identitet. Det går att 

urskilja ett mönster i de tre temana och i rummet som jag undersökt och det är att de går i och 

ur varandra, att i dessa fyra komponenters påverkan på varandra ligger personernas dilemma 

och existentiella funderingar. 

   Jag ser denna uppsats som ett möjligt starskott för en än mer djupgående och strukturerad 

analys av Line Knutzons författarskap. Det kan vara intressant att göra en mer avgränsad 

uppsats, exempelvis att fördjupa sig i en pjäs och titta närmare på språket, dialog och 

monolog. Eller varför inte försöka sätta in hennes dramatik i en mer teaterhistorisk kontext. 
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