
 

Hur	  var	  det	  att	  arbeta	  i	  pappersmassefabriken	  i	  Husum	  innan	  de	  moderna	  verktygen	  och	  datastyrda	  
processerna	  tog	  över?	  Innan	  det	  gamla	  rensats	  ut?	  Då	  smutsen	  och	  de	  hårda	  arbetsvillkoren	  
fortfarande	  var	  en	  verklighet	  för	  de	  som	  arbetade	  där.	  Vad	  sa	  man	  till	  varandra	  i	  den	  bullriga	  miljön?	  
Hur	  rörde	  man	  sig?	  Vilka	  ord	  och	  uttryck	  dröjer	  sig	  kvar	  i	  minnet?	  	  

Det	  är	  frågor	  som	  vi	  velat	  undersöka	  i	  arbetet	  tillsammans	  med	  en	  grupp	  som	  tidigare	  arbetat	  i	  
fabriken.	  I	  våra	  möten	  med	  Lars-‐Ola,	  Sture,	  Steffan,	  Frenk,	  Eivor,	  Gertrud,	  Anita,	  Elsy	  och	  Göran	  har	  vi	  
samlat	  rörelser	  som	  kroppen	  fortfarande	  minns,	  ord	  och	  uttryck	  som	  man	  använde.	  ”Inge	  blånagla,	  
oklädd	  idag”.	  Så	  sa	  man.	  För	  en	  riktig	  arbetare	  var	  inte	  någon	  vekling.	  Han	  had´	  blånagla´.	  Och	  
ordbruket	  präglades	  av	  knapphet.	  ”Racka”?	  Det	  var	  nog	  för	  att	  få	  svar	  på	  frågan	  om	  något	  räckte	  till.	  I	  
den	  bullriga	  miljön	  fanns	  inte	  plats	  för	  långa	  utläggningar	  under	  arbetets	  gång.	  Det	  är	  ett	  par	  
exempel	  på	  sådant	  vi	  fäst	  oss	  vid	  i	  arbetet	  med	  produktionen	  för	  Blånagla.	  

Om	  detta	  vill	  vi	  nu	  berätta	  -‐	  i	  konst,	  musik,	  dans	  och	  film	  förmedla	  en	  känsla	  av	  hur	  det	  var	  en	  gång.	  	  

Välkommen	  till	  dansoperan	  ”Blånagla”!	  	  

Helena,	  Anna,	  Lisa	  och	  Jenny	  

Konstnär,	  idé,	  koncept	  Helena	  Byström	  	  
Koreograf	  Anna	  Källblad	  
Kompositör	  Lisa	  Ullén	  
Filmare	  Jenny	  Vinterqvist	  
Dansare	  Peter	  Lagergren,	  Conny	  Jansson	  	  
Musiker/Altflöjtist	  My	  Eklund	  

Blånaglakören	  samt	  tidigare	  anställda	  i	  fabriken	  Eivor	  Augustsson,	  Lars-‐Ola	  Augustsson,	  Gertrud	  
Edlund,	  Steffan	  Edstrand,	  Sture	  Forsberg,	  Olle	  Ingman,	  Anita	  Jonson,	  Göran	  Lundberg,	  Elsy	  
Strömgren.	  

Med	  stöd	  av	  Statens	  Kulturråd,	  Konstnärsnämnden,	  Länsstyrelsen	  Västernorrland,	  Västernorrlands	  
läns	  Landsting,	  Pappers	  avd	  143	  Husum,	  Örnsköldsviks	  kommun,	  Föreningen	  Folkets	  Hus	  och	  Parker,	  
Husums	  S-‐förening,	  Kulturhuvudstadsåret	  2014,	  Grundsunda	  Framtidsgrupp.	  

Tid	  lördag	  den	  15/8	  kl	  17.00	  Plats	  Orrvikens	  Danspalats,	  Husum	  finnes.	  Föreställningen	  spelas	  även	  
söndagen	  den	  16/8	  kl	  15.00.	  

Kontaktperson:	  Helena	  Byström	  073-‐9844762	  
https://blanagla.wordpress.com	  

 


