
50 51

”Jag har varit 
på gränsen till 

odräglig” 

samtalet  MARIA BLOM

Vad händer om man är en duktig medborgare som  
betalar alla räkningar i tid och snällt ställer sig i kö? Man blir grundlurad! 

Masjävlar-regissören Maria Blom lyfter i sin nya film fram den vanliga, osäkra 
människan som en dag känner att nu får det vara nog.

Text:  Magda Gad   Foto: Maria Östlin

GILLAR DET 
VERKLIGHETSNÄRA.
Tillspetsade Hollywood dramer är 
inte Maria Bloms grej.”Andra är 
så himla bra på att berätta sådant. 
Jag har alltid halkat in från sidan 
och fyllt en kvot som inte fanns.” 
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En fluga kryper över 
svettpärlorna i nack-
en. Kön står stilla. Han 
vill bara hem, ta av sig 

skjortan, äta middag. Folk runt 
omkring honom tutar och svär. 
Han slår till flugan. Fläkten funge-
rar inte. Handtaget snurrar löst i 
handen när han försöker veva ner 
fönstret. Där och då brister det. 
Han kliver ur bilen, lämnar den 
mitt på motorvägen och börjar gå.

– Hey, where do you think 
you´re going? ropar föraren bak-
om honom.

– I´m going home, svarar man-
nen lugnt.

Öppningsscenen i !lmklassi-
kern Falling down är befriande för 
alla som någon gång känt hur 
frust rationen kokar inombords 
när vardagsproblemen 
staplar sig på varandra. Re-
gissören Maria Blom sätter 
!ngret på detta i sin 
nya !lm Hallåhallå. 
Men hon har ingen 
arg Michael Doug-
las som går bärsärk  
i huvudrollen, inget 
pangpang och ingen 
polishjälte. I stället 
är det de !nstämda 
känslorna som väx-
er fram. Ett sökande 
e"er egenvärde, identitet och me-
ning i ett liv som, liksom en bil i en 
kö, har stannat upp. 

– Det är en berättelse om en 
under sköterska som lever ett var-
dagsdramatiskt liv. Hon har dålig 
självkänsla, hon är inte är så himla 
stark, hon blir inte heller någon 
idol som tar över hela världen, och 
det blir inget bröllop på slutet. 

Maria Blom lägger hakan i han-
den och betraktar mig ny!ket. 

– Det är en komplex kvinnoroll 
som vanligtvis inte visas på !lm, 
men som är mer som de personer 
jag trä#ar. Och deras historier är 
också viktiga, även om de inte tar 
livet av sig eller är inne i ett stort 
alkoholmissbruk. 

Tillspetsade Hollywooddramer 
är helt enkelt inte hennes gebit.

– Andra är så himla bra på att 
berätta sådant. Jag har alltid halkat 
in från sidan och fyllt en kvot som 
inte fanns. 

Den som har sett Masjävlar 
glömmer aldrig dialogen mellan 

it-karriäristen Mia, på besök hem-
ma i Rättvik, och hennes två äldre 
systrar:

”Ni vet ju inte ens vad jag arbe-
tar med.”

”Jo, du jobbar med data”, säger 
systrarna i kör på brett dalmål. 

”VADÅ DATA!”

Det är där, i de enkla, verklighets-
nära situationerna, som Maria 
Blom fångar alla nyanser. Svärtan. 
Skrattet. Tårarna. I den nya !lmen, 
som utspelar sig i Falun, har Maria 
Sid huvudrollen som Disa – en 
frånskild, ensamstående mamma 
som jobbar natt på stans lasarett. 
En morgon när hon lämnar bar-
nen till ex-maken tar hon på sig 
sitt mest förföriska leende. ”Du 
kanske skulle vilja komma hem till 

oss någon kväll? Jag tänkte 
göra lasagne”, föreslår hon 
glatt PRECIS när hans nya 

kvinna dyker upp 
bakom ryggen. Hur 
hälsar man då, om 
inte med ett osäkert: 
”Hallåhallå”, innan 
man springer iväg 
och bryter ihop. 

Efter att ha jobbat 
på Dalateatern i Fa-
lun (där Masjävlar 

sattes upp 2001) bestämde sig Ma-
ria Blom för att $ytta till den gam-
la gruvorten. Det är en kontrast att 
komma hit, från huvudstaden där 
man kränger på sig sina tajtaste 
jeans även mitt i vintern och nick-
ar ett kort ”tjenatjena” för att visa 
att man är i farten, till bygden med 
skoterkängor och långsamma vo-
kaler, där allt stockholmskt be-
möts med skepsis. 

Maria Blom har sitt kontor nära 
koppargruvan, i ett område som 
mest liknar Bronx – i miniatyr. 
Bland obegripliga fabrikslokaler, 
övergivna lastbilar och en järnväg 
kikar hon ut genom ett fönster, i 
busigt, kort hår och mungipor 
som pekar rakt uppåt. Vid hennes 
dörr hänger en skylt som hon har 
gjort själv: ”Direktör M. Blom.” 
Hon serverar te i blommiga kop-
par och ställer fram burkar med 
hembakta bullar och kakor. Inga 
telefoner ringer, inga datorer står 
på och susar. Stressen verkar  
ha kört vilse någonstans längs 
E4:an.

Jag kan älska   
energin  

i Stockholm, 
men man kan 
bli taskig av 

den också 

samtalet  MARIA BLOM

Namn: Maria Margareta Blom.
Ålder: 42.
Yrke: Manusförfattare och regissör.
Bor: Hus i Falun.
Familj: Sambo med Anders Nygårds, 
musiker. En son, 6, och en dotter, 4. 
Aktuell: Med filmen Hallåhallå, som 
hade premiär 7 februari.

Fakta

– Jag ville ändra på li-
vet när jag $yttade hit, jag tyckte 
att jag var lite dryg, berättar Maria 
ärligt. Jag kände inte igen alla 
människor jag trä#ade, det var så 
mycket rusch och åtaganden. Ef-
ter att jag hade bott här något år 
slog det mig att jag inte höll på 
och värderade mig själv 
längre. Jag hade slutat fun-
dera på vad andra tänkte 
om mig. 

Det låter skönt.
– Ja, det var som 

att tvinga mig själv 
att ta det lugnt. I 
Stockholm handla-
de allt om karriär, 
livsfrågor, livsval. 
Alla pratade om så-
dant. Man satt tim-
me ut och timme in 
på kaféer och analyserade sig själv 
och andra. Här är det inte alls så. 
För det första !nns det ju inga !k, 
och för det andra tycker alla att 
det är för dyrt!

Hon skildrar småstadslunket i 

Masjävlar från 2004 
kammade hem tre 

Guldbaggar.

Det är en   
komplex  
kvinnoroll 

som vanligtvis 
inte visas på 

film
Hallåhallå, hur man bara kan 
knacka på och slå sig ner vid nå-
gons köksbord, bland ex-fruar, 
barn och stök. 

– Jag gillar det där, att folk  
bara dräller förbi. Man kanske 
står och lagar middag, någon 
stannar och äter. Det !nns mer 
strötid. Sam tidigt kan jag älska 

energin i Stockholm, men 
man kan bli taskig också, 
när man bara rusar på. Jag 

tror att $ytten hit 
har gjort mig mer 
sympatisk. 

I filmen lyfter Ma-
ria Blom fram vik-
ten av solidaritet – 
att ta hand om var-
andra i dagens kon-
kurrenssamhälle. 
Att våga hota med 

uppsägning, att våga ta strid för 
det man tror på, att våga stå upp 
för sig själv. 

Maria Sids karaktär når, precis 
som Michael Douglas dito, sin 
brytpunkt. 

Maria Bloms nya film Hallåhållå  

med premiär den 7 februari  

skildrar vardagsdramatiken 

i småstaden.
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samtalet  MARIA BLOM

ENERGISK. Maria Bloms 
blick tycks hela tiden 

säga: ”Vad ska vi hitta på 
för kul nu?” Hon kastar 

sig hej vilt in i fotografens 
alla galna idéer, har full 

energi och gör alla på 
gott humör. 

– Hon känner sig grundlurad. 
Om man är en duktig medborgare 
som betalar alla räkningar i tid 
och snällt ställer sig i kö, vad får 
man tillbaka? Man står där och är 
lydig och duktig och snäll och så 
kommer någon annan och bara 
ro#ar åt sig. 

Kan du själv vara så där rebellisk?
– Nej, inte alls, men jag jobbar 

på det. Det är ju härligt att trotsa 
lagen, att bara gå förbi kön 
och tänka: ”Nej fan, jag är 
kissnödig, jag ska stå längst 
fram!” Jag försöker 
vara lite obekväma-
re, det är ganska ro-
ligt att vara det, of-
tast händer det ju 
någonting då!

Men att armbåga 
sig fram, det har 
hon varken ha" ork 
eller lust till. 

– Om jag hade behövt kämpa 
och söka skolor hundra gånger så 
hade jag aldrig jobbat med det här. 
Jag har behövt andra som har ly" 
mig, som har sagt att det jag gör är 
viktigt. Jag har aldrig slagit mig 
fram. Jag är ingen !ghter. 

Maria Blom berättar att hon 
växte upp i Täby, och att det var 
”supertryggt”. Det var alltid någon 
hemma. Hennes mamma, som var 
dagmamma, gillade att sova länge 
och gick runt i en röd plyschmor-
gonrock in på förmiddagarna. 

Pappa jobbade på Samhall och 
!ck folk i arbete.

– Det har gett mig en bra grund-
självkänsla, att jag hade den där 
tryggheten. Jag levde som i en 
bubbla, !ck alltid höra att jag var 
så speciell och rolig och modig. 
Om någon retades vägde den an-
dra sidan alltid upp, de som gilla-
de att man spelade apa och hade 
annorlunda kläder. Jag har varit 

på gränsen till odräglig. 
Nöjd, proppmätt.
Är det därför som du inte har 

ett driv?
– Precis. Ingen il-

ska, inget driv. Jag 
har inte känt att jag 
måste bli sedd, har 
aldrig tänkt: ”Jag ska 
visa dem! Re-
vansch!” I stället har 
jag släppt förbi an-
dra och gjort min 

grej vid sidan av. Jag har alltid va-
rit snäll. Man kan kalla det lite 
korkad, också! Så där som en liten 
hund som håller koll i ögonvrån 
och glatt springer fram när det 
händer något. Men det är en stark 
kra", man blir bra bemött när 
man har det grundläget. 

Hon ville egentligen bli skåde-
spelare, men orkade inte streta vi-
dare e"er att hon sökt Scenskolan 
en gång och inte kom in. Biljetten 
in i kulturvärlden var i stället att 

hon gått Södra latin med Ola Sarri 
och Jonas Karlsson, två kompisar 
som blev framgångsrika och kräv-
de att få jobba med henne. På den 
vägen kom hon in på Stockholms 
stadsteater, och gjorde supersuccé 
som regissör redan som 25-åring. 

– Då tänkte man ju bara att jaha, 
var det så här lätt?!

Intresset för dramatik hittade 
hon själv, det var inget hon hade 
med sig från sin familj. Därför ha-
de hon heller inga förutfattade 
meningar om vad som var god 
respektive dålig teater. Och har 
heller aldrig brytt sig om pretto-
snacket i branschen, med resulta-
tet att hon lockat den breda publi-
ken till både teaterbänkarna och 
biografstolarna (över 800 000 såg 
Masjävlar). 

I dag är hon en ung veteran. 
– Egentligen skulle jag bara 

kunna säga tack och hej, jag har 
gjort så mycket, men nu börjar 
barnen gå i skolan och då lär man 
känna nytt folk igen. Det är så jäk-
la hä"igt alltså, säger hon nöjt, 
men inte mätt. 

För någonstans !nns de ju där, 
människorna som kräver en histo-
ria. De som sitter och liksom var-
dagskokar. Som känner att nu jäk-
lar, nu får det vara nog. Men som 
för den delen inte spårar ur och 
börjar skjuta folk, utan kanske 
nöjer sig med att våga säga emot 

den där jädrans chefen, eller den 
kontrollerande morsan, eller kan-
ske framför allt – vågar utmana sig 
själva. 

Innan jag lämnar Maria Blom 
och kör tillbaka till Stockholm frå-
gar jag henne om det är viktigt för 
henne att folk gillar det hon gör. 
Och det är då den kommer, Fal-
ling down-ilskan, som ligger och 
pyr under ytan. 

– I ärlighetens namn så blir jag 
irriterad om folk inte gillar det! 

Hon lutar sig bakåt och skrattar 
så att hon nästan kiknar. 

– Kommer det fram någon som 
ska vara viktig, som tycker sig ha 
genomskådat mig på något vis, 
och säger: ”Jag såg din !lm och jag 
tyckte inte om den.” Då känner jag 
bara: ”Men håll kä"en!”  

I ärlighetens 
namn blir jag 
irriterad 
om folk inte 

gillar det

I bilen på väg hem från Falun, när 
trafiken blev allt tätare, när stressen 
började krypa på, tänkte jag på Maria 
Blom. På att det finns ett val. På att 
man kan våga göra annorlunda. Hon är 
inspirerande, den där finurliga fröken!

Till sist tänker Magda:

”Jag gil!ar at" 
rita men jag gör 
det inte så ofta. 
Det här tycker 
jag at" jag kan 

stå för.”

Jag har aldrig tänkt:  
’Jag ska visa dem! Revansch!’

Självporträttet 4x
… jag grät: ”I går. Jag blev rörd för att 
jag skickade ett fint sms.”
… jag funderade på att byta jobb: ”I 
höstas, när jag kom till skolan med 
barnen och tänkte jag att jag ville bli 
fritidsledare.”
… jag kände lyckorus: ”I morse när jag 
konstaterade att livet är trevligt och 
spännande.”
… jag kände mig misslyckad: ”Det kan 
hända varje dag. Det behöver inte vara 
på ett negativt sätt. Den här veckan har 

jag skrivit reklamfilmer och kände att 
det är så svårt att vara copyrighter, det 
mesta jag skrev fick strykas. Samtidigt 
fick jag en kick när jag insåg hur duk-
tiga folk är.”

senast… 

favoritlåtar3
1. Traktor av Francis. 
2. Öppna ögonen av David Urwitz. 
3. Stoned soul picnic av Laura Nyro.


