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VAR
BLEV DU
AV KÄRA
FOLKHEM?
Ja. Det var mycket som inte inkluderades i det
nya folkhemmet som lanserades av dåvarande
statsminister Per Albin Hansson 1928. Men ett
fanns där. Tanken kring det gemensamma. Ett
samhälle som skulle vara ett hem för hela folket,
och präglas av samförstånd och jämlikhet. Att vi
ville hjälpas åt med barnen, de sjuka, skolan
och att vi själva ska tas om hand på ålderns
höst. Att ingen ska behöva vara ensam eller
kasta sig ut för ett berg när vi blir gamla för att
inte ligga nån till last. Sedan dess har det blivit
tydligt vilka som framförallt ska betala för

det gemensamma omhändertagandet. Kvinnor
i yrken med låga löner, dvs de kvinnor som
arbetar i offentliga sektorn med att ta hand om
våra barn, de sjuka, och våra mormödrar och
gamla mostrar. Vi har blivit ett folkhem där
privata intressenter skapar företag som skickar
pengarna någon annanstans. Ett land där klassklyftorna hela tiden ökar. Och ett land som korats
som ett av världens ensammaste folk.
Min gudmor Ulla-Britt, GullaBritt, som hon
älskade när jag kallade henne, blev 85 år.

Hon levde ensam den sista tiden och dog till
slut hemma efter att ha tryckt på larmknappen.
Vilka var först på plats? Två kvinnor från hemtjänsten. Redo att bevaka det gemensamma
folkhemmets intressen. Och min GullaBritt.
Jag har alltid arbetat för att få se människor
på scenen jag tycker att jag saknar. Eller
som jag inte sett förut. Genom att arbeta med
nyskrivet har vi den möjligheten. Att få se
skärvor av vår egen tid. Gärna genom en författare som Marie Jones, och hennes komiska

talang och öga. Nu önskar jag er en riktigt
härlig kväll med två hjältar från hemtjänsten.
Att de är hjältar:
Det är sanningen, inget annat än sanningen,
jag svär.
Maria Löfgren, regissör

MARIE
JONES
DR A M AT IK E R

Marie Jones är dramatiker och skådespelare
från Nordirland. Hon föddes 1951 i Belfast
och är uppvuxen i en protestantisk arbetarklassfamilj. Hon var skådespelare i många år
innan hon blev dramatiker. Hennes pjäser har
spelats på allt från Broadway till teaterscener i
Storbritannien och Skandinavien.

skrivna originalpjäser. Gruppens första pjäs,
Lay Up Your Ends, om strejkande kvinnor från
början av 1900-talet, blev en omedelbar framgång. Marie Jones arbetade med Charabanc
till 1990, och bildade därefter the DubbelJoint
Theatre Group 1991 i Belfast. Hon har även skrivit fem pjäser till the Replay Theatre Company.

Marie Jones är en av grundarna av the
Charabanc Theatre Company i Belfast, en
turnéteater med bara kvinnor. Den skapades
för att motverka bristen av roller för kvinnliga
skådespelare, och producerade kollektivt

Den pjäs hon blev mest känd för är Stones in
His Pockets, som handlar om när ett filmteam
från Hollywood kommer till en liten irländsk
by för att filma. Pjäsen har bl a spelats med
stor framgång på Broadway.

P J Ä S E R AV M A R I E J O N E S :
A Night In November (1985)
The Government Inspector (1993)
Women On The Verge Of HRT (1995)
Stones In His Pockets (1999)
The Blind Fiddler (2004)
A Very Weird Manor (2005)
Rock Doves (2010)
Dancing Shoes: The George Best Story (2010)
Fly Me To The Moon (2012)

Marie Jones har även skrivit flera manus för
TV, och är känd för sin medverkan i filmen In
the Name of the Father (1993), med Daniel DayLewis. Hon har tilldelats flera priser som t ex
Brittiska Imperieorden, Laurence Olivier
Award för bästa nya komedi och London Evening
Standard Theatre Award för Stones in His
Pockets, samt John Hewitt Award, Irish Times/
ESB Theatre Award för bästa produktion, och
Honorary Degree of Doctor of Letters vid
Ulster University.

VAD
RYMMER
ETT LIV?

Jag reflekterar ofta över interaktionen
mellan rum och människa. Om det är ett hem
funderar jag på hur hemmet återspeglar
individen. Jag blir extra nyfiken hemma hos
människor som levt länge. Kan sakerna i
dessa rum beskriva ett levt liv? Vilka historier kan sakerna berätta om min morfar inte
kan prata längre. Minns jag vad han berättade
om just de glasen, var det de glasen som han
och mormor fick när de gifte sig? Ett fotografi.
Svartvitt med kläder och ansiktsuttryck
från en tid som passerat för länge sedan.
Jag tycker om att titta på fotografierna och
fantisera om historierna i dem.
Med några bilder tagna av fotografen
Gregory Crewdson startade idéerna kring

Karl-Göstas hem. En gammal man som ser
sorgsen ut i en fåtölj. En lampa på ett bord
bakom. Kvinnan i köket som troligen är där
för att ta hand om honom. Men också en förhöjning. En slags magisk realism. Som livet
självt ibland kan bjuda på. All vår längtan,
våra drömmar och frustrationer. Allt det där
som finns i det dolda. I tystnaden mellan
tankarna som hindras att formuleras klart
till fullständiga meningar kanske av rädsla
eller sjukdom.
Kära publik, välkomna till Karl-Göstas
levda liv. Välkomna till Frida och Liljanas
verklighet.
Helga Bumsch, scenograf

