
                                    
 ett konstprojekt om dåtid, nutid och kroppens minnen 

med utgångspunkt i Husums stolta industrihistoria 

 
 
 

Hur var det att arbeta i pappersmassefabriken 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 undersökts i arbetet tillsammans med en grupp som tidigare 
arbetat i fabriken. I våra möten 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 då det i den bullriga miljön inte fanns plats för långa 
utläggningar under arbetets gång. 
Om detta vill vi berätta.  
 
Sommaren 2020 är det premiär för Blånagla ARTfest. 
Sven Teglund är konstnär med rötter i Husum och deltar med sitt verk 
“ensamheten värst”, dagboksanteckningar från en hemmafrus ålderdom. 
Ljudboken är inläst av skådespelerskan Sara Arnia. 
Konstnären och musikern Mats Wikström från Luleå, medverkar med objekt 
och skulptur i trä. Genom sin långa erfarenhet av att arbeta med skogens 
material vill han inspirera alla till konsten att tälja – en syssla som kanske 
passar extra bra i dessa tider när många ska sitta var för sig och kura. 
Kompositören Lisa Ullén arbetar improvisationsbaserat och uruppför en 
nyskriven pianokomposition i danspalatset.  
Anna Källblad är koreograf och deltar med dansverket “Jag minns ett arbete”  
Filmaren Jenny Vinterqvist har tillsammans med konstnär och initiativtagare 
Helena Byström, koreograf Anna Källblad, kompositör Lisa Ullén producerat 
filmen ”Blånagla”. 
 
 



 
Program 2020 
Öppet 13.00–17.00, lördag och söndag. 
Utställningen öppnar klockan 13.00 med ljudstig och filminstallation i området. 
Program mellan 14.00 – 15.00. 
 
Lördag 1 augusti 
14.00 - Invigning 
14.10 - Konsert och pianokomposition: Lisa Ullén 
14.30 - Koreografi och dans: “Jag minns ett arbete” Anna Källblad 
14.40 - Filmvisning: “Blånagla” 10 minuter 
 
Söndag 2 augusti 
14.10 - Konsert och pianokomposition: Lisa Ullén 
14.30 - Koreografi och dans: “Jag minns ett arbete” Anna Källblad 
14.40 - Filmvisning: “Blånagla” 10 minuter 
 
Hela programmet kommer att livesändas på Youtube, länk finns på hemsidan. 
Välkommen att delta var du än befinner dig! 

Med stöd av Statens Kulturråd, Pappers avd 143, Örnsköldsviks Kommun, Konstfrämjandet, 
ÖKKV, Grundsunda Hembygdsförening, Perdido Jazz & Blues. 

blanagla.se 
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