
Det är repetition. Musikern och kompositören Carita 
Jonsson sitter bakom elpianot och kompar skådespelaren 
Lisbeth Johansson, som sjunger dikter skrivna av Moa 
Martinson, tonsatta av Carita Jonsson. Regissören Maria 
Hörnelius går in och ger de repliker som inte hittar rätt. 
Det är tre veckor kvar till premiären och arbetet pågår 
för fullt. 

– Jag har läst allt Moa har skrivit och förmodligen allt 
som har skrivits om henne, så det är hennes egna ord vi 
använder, berättar hon.

Starka kvinnoöden
Trion har arbetat ihop tidigare och då också gestaltat 
starka kvinnoöden på scen, bland annat berättelsen om 
frälsningssoldaten Majken Johansson i föreställningen 
Guds lilla jänta. Nu är det Moa Martinsons liv som 
berättas, med sina egna ord, valda av Maria Hörnelius.  

– Vi gör nedslag i olika epoker men följer hennes liv 
ganska kronologiskt. Det är ett fascinerande öde, hon 
var passionerad och kämpade för sin rätt att vara både 
konstnär och kvinna. Det är väldigt stimulerande att 
umgås med de här texterna, man smittas av hennes 
passion och driv. Och så är hon väldigt rolig, drastisk och 
odräglig. 
 
Debuterade 43 år gammal
Moa Martinson föddes 1890, hon var oäkting och 
periodvis var livet väldigt hårt för henne med flera 
personliga tragedier. Hon gick en skrivmaskinskurs 
mitt i livet och med bara en fyraårig folkskola i 
bagaget så började hon skriva och debuterade när hon 
var 43 år gammal. Hon skriver om kvinnoliv och om 
etablissemanget, det manliga etablissemanget, om 
kårandan bland författare och tidningsfolk. Hon skriver 
om att inte bli insläppt eller godkänd. Mycket av det 
Moa Martinson skriver om går att känna igen även i dag, 
menar Lisbeth Johansson.

– Man känner igen mycket som kvinna och även 
som kvinna och konstnär. Att man blir värderad och 
bedömd på ett annat sätt, att man får bevisa mer, så 
föreställningen har definitivt något att säga i vår tid. Vi är 
på väg, men vi har inte kommit ända fram, säger hon.
 
Inspiration att göra det man vill
Hennes ord fyller en stor funktion för en modern publik, 
det är de övertygade om alla tre. 

– Äldre människor kommer att kunna känna igen sig och 
tänka; jädrar vad vi har kämpat och yngre kommer att 
tänka; jädrar vad de tog i. Man kommer inte att gå hem 
och sätta sig i soffan och tänka; vad fint det var, hoppas 
jag. När publiken går ifrån föreställningen vill jag att de 
ska känna sig inspirerade och våga tro på sig själva och 
att de kan, säger Maria Hörnelius.

 

Moa Martinsson gestaltas på scenen

Fakta 
Moa har premiär på Teater Uno i Göteborg 
den 10 oktober, därefter spelas föreställningen 
i Falköping och Alingsås för att sedan bege sig 
ut på en större turné i Skåne.

Moa Martinson var en stridbar person. En föregångare på så många olika sätt. I dag skulle vi ha 
kallat henne normöverskridande och kanske skulle vi ha tyckt att hon var kontroversiell, även med 
dagens mått mätt. Hon var passionerad och slogs för att både få vara konstnär OCH kvinna. Nu får 
Moa Martinson liv i musikteaterföreställningen Moa.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till:
Carita Jonsson, musiker och kompositör: 0708-24 15 06 • Lisbeth Johansson, skådespelare: 0705-72 94 26

Maria Hörnelius, regissör: 0739-06 46 94
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Lisbeth Johansson i rollen som Moa Martinsson
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