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om metod att ta fram nya basutställningar, bjuder museet in sex olika konstnärer 
till Artist in Residence för att skapa tillfälliga utställningar under samlingsnamnet 
Made in Sweden. Artist in Residence har förekommit i konstvärlden sedan 

1800-talet och är ett sätt för konstnären att bo och verka på annan ort en längre tid. 
Tändsticksmuseets basutställning är 27 år gammal och detta är ett sätt att se våra sam-
lingar och utställningar i ett annat ljus och tolkat av en konstnär. 

Josefine Chiacchiero, född och uppvuxen i Adelöv, känner Tändsticksmuseet väl och 
har burit idén om en utställning och dansföreställning med flamenco sedan första sam-
talet 2016.  Hon har hittat många bottnar och kopplingar mellan flamencodans och 
Jönköpings tändstickshistoria.

Hon har tagit sig an Tändsticksmuseets arkiv tillsammans med Jonathan Bondesson, 
kompositör och konstnär och Niklas Pohlman som är tekniker och konstnär. Josefine 
själv är konstnär främst inom dans och musik, både i Sverige och utomlands i olika 
sammanhang. 

MADE BY WHO? är ett gemensamt allkonstverk och med konstformen flamenco som 
utgångspunkt, presenteras här något som påminner om upplevelsen av en flamencoföre-
ställning. Här lyfts arbetarna från tändsticksindustrins historia fram. Dåtid och nutid 
vävs ihop. Lokala och internationella perspektiv ramar in och färger, mönster och 
strukturer från etiketter och material kommer till liv. Utställningen använder många 
uttrycksmedel: bilder, film, ljud och musik. 

Ann Johnsson,  
Intendent, Tändsticksmuseet



WORK OF ART III – SOT



WORK OF ART IX – TJÄNSTEDRÄKTER 

WORK OF ART I – EXPORT (under process)  





WORK OF ART I – EXPORT (under process)



Fyra nedslag i processen

Hösten 2020
Pandemin pågår och resorna är få. Vi träffas på Snus- och tändsticksmuseet på Skan-
sen för att starta vår process tillsammans: Josefine, Jonathan och Niklas. Det står 
klart att vi ska skapa en utställning för Tändsticksmuseet i Jönköping nästkommande 
år. I denna stund vet vi inte exakt hur den kommer att bli. Vi läser, lär och diskuterar. 
Vilka aspekter förhåller vi oss till för att skapa en utställning? Rummet? Materialet? 
Tekniken? Tilltalet? Dramaturgin? Dåtiden? Nutiden? Vad känns angeläget för oss 
att lyfta fram? Vilka tidigare erfarenheter och upplevelser av utställningar klingar 
starkt? Vi inspireras och låter allt sjunka in. Men processen börjar egentligen inte 
här. Den börjar redan 2018 när vi i vårt första gemensamma konstverk låter Carl 
Milles staty Poseidon dansa till livemusik i en fyra meter lång och eldröd flamen-
cokjol på Götaplatsen i Göteborg. Backar vi ännu längre tillbaka i tiden, till 2016, 
så var det året för de första mötena och diskussionerna med Intendent Ann Johnsson 
på Tändsticksmuseet och Dansutvecklare Camilla Eskel på Region Jönköpings län. 
Vi visste då inte att projektet skulle växa till ett stort residens med flera aktörer in-
blandade. Eller börjar processen 2014 när Josefine för första gången besöker museet 
och inspireras till ett videoverk om utbrändhet, som hon skapar i Sevilla i Spanien, 
tillsammans med dansare Rebecca Rubin? 

Våren 2021
Äntligen kan vi ses på plats i Jönköping under flera dagar och dyka in i samlingarna 
i arkivet och på museet och ta del av all kunskap från Ann Johnsson och Lisa Lund-
qvist. Vi slås av avsaknaden av kläder och material från alla arbetande barn och 
kvinnor och överflödet av porträtt på män i administrativa och utvecklande roller. 
Vi förfasas över de tuffa arbetsvillkoren och den giftiga fosfornekrosen. Vi häpnas 
över tändsticksindustrins utveckling genom ingenjörer och arbetare i Jönköping och 
hur den spreds över hela världen.

Intrycken och idéerna flödar. Josefine presenterar sina grundidéer, vi vidareutvecklar 
allt tillsammans och till slut har vi en teknisk planering och en ritning över instal-
lationernas placeringar. I denna stund tror vi att hela rummet ska göras svart och 



att utställningen ska ge känslan av en fabrik med maskinella ljud. Vi tror att vi ska 
kunna spela in ljud på tändsticksfabriker i Vetlanda och Tidaholm, men det sätter 
pandemin stopp för.

Teman och nyckelord som inspirerar oss och som skapar grunden för vårt konstverk 
är: arbete, hantverk, hållbarhet, digitalt, manuellt, återanvändning, internationell 
verksamhet, lokal verksamhet, migration, industrialisering, kapitalism, maskiner, de-
mografi, barnarbete, flinka fingrar, skola, fabrik, flamenco, konst, ljud, ljus, scenogra-
fi, inredning, reklam, etiketter, tändstickor, aska, eld, föreställning, utställning, män, 
barn, kvinnor, residens, site specific, tvärkonstnärligt, dans, musik, måleri, kostym, 
arbetskläder, utbrändhet, postkolonialt perspektiv, scenkonst, process, teknologi, Sol-
stickan, Spanien. 

Sommaren 2021
Vi arbetar på olika håll. Jonathan och Niklas förkovrar sig i diverse tekniska lösning-
ar och utvecklar sina ”verktygslådor” för att kunna förverkliga alla idéer. Niklas har 
bland annat en idé om ett illusionistiskt verk som ska gestalta en flammande tänd-
sticka genom flamencodans och Pepper’s ghost teknik från 1800-talet. Jonathan gör 
bland annat tester för att spela in ljud från tändsticksflammor och rytmisera i tradi-
tionella flamenco 12-takter, som referens till fabrikens drivande och strukturgivande 
arbetsklocka. Melodier i frygisk tonart och med tremolo, likt darrande asplöv, börjar 
också växa fram och så småningom komponeras allt samman till olika ljudinstalla-
tioner som smidigt går in och ut ur varandra och skapar en röd tråd och dramaturgi 
till utställningen. 

Josefine spenderar fyra veckor i residensboendet i Smedbyn i Huskvarna och bekantar 
sig med omgivning och lokalbefolkning. Hon är uppvuxen i närheten och vistelsen ger 
utrymme och möjlighet att fördjupa kunskapen kring hennes hembygd och fabriks- 
och arbetarhistoria. Med utgångspunkt från avsaknaden av de kvinnliga arbetarnas 
kläder och barnens fingerfärdiga arbete skapar hon bland annat en pappersklänning 
som hon viker och syr ihop för hand, med material från museets askvikning. Hon 
har också tillgång till Kulturhusets dansstudio och skapar koreografi för kommande 
filminspelning till videoinstallation. Josefines arbete blir dock avbrutet eftersom hen-
nes mamma Annette plötsligt går bort på Höglandssjukhuset i Nässjö. Kanske blir 
utställningen ännu mer angelägen med tanke på att Annette representerar en av alla 
de hårt arbetande och hantverkande kvinnorna i regionen.







WORK OF ART VI – NEKROS





Hösten 2021
Det drar ihop sig till vernissage och veckorna innan blir utställningen istället helt 
inklädd i vitt mjölkpapper, med syftet att ge känslan av att befinna sig i en tändstick-
sask. Allt tar form genom intensivt arbete bland annat med stopmotion filminspel-
ning på Tändsticksområdet, inspelning av lokala röster och internationella röster för 
ljudverk, lån av utställningsdockor på Dansmuseet i Stockholm, urval av kostymer, 
hämtning av tändsticksklänning i Uppsala, montering, tekniska lösningar, transpor-
ter och redigering i mängder av digitalt material. Titeln ”Made by who” väcker frå-
gor eftersom den kan anses grammatiskt inkorrekt. Vi förklarar att det är en fråga 
om hur man ser på utveckling och tolkning.

Inför vernissagen står allt klart. Utställningen öppnas med ett flamencoperformance 
med Jonathan och Josefine, med en välfylld publik och med ett samtal kring processen. 
Ida Davidsson, kultursekreterare i Dans på Jönköpings kommun ställer frågor och 
svaren berör många olika aspekter. Vi pratar om flamencons ursprung, om tvär-
konstnärlighet, om alla installationer, om större teman som utvecklingen av industri-
samhället och hur det påverkade människans livsvillkor och mentala hälsa, barnens 
skolgång och utveckling av olika intelligenser och paralleller till utvecklingen i dagens 
samhälle. Samtalet äger rum mitt i utställningen, mitt i den stora vita tändsticks-
asken som gnistrar av konstverk. Besökaren leds in i utställningen redan i trappen 
genom en internationell matta av ljud och konst som leder upp till en inverterad 
Solstickan med rörliga händer. Sedan avlöser den ena kreativa installationen den an-
dra, tack vare väggar och ljudkonstverk som bildar en tydlig väg via instagramflöde, 
ansiktsskydd, arbetsskor, videoinstallationer och fanérprojektioner, klänningar och 
mera klänningar. Mycket är lämnat öppet för besökaren att tolka, mycket är uppen-
bart flamenco-, eld- och tändsticksreferenser. 







WORK OF ART IV – MASK



WORK OF ART VIII – ETIKETT



WORK OF ART X: STICKOR



UTSTÄLLNINGENS INNEHÅLL

WORK OF ART I – EXPORT (trappan) 
Tapet – Schabloner från tändsticksexporten. 
Ljud – Röster med fonograf-effekt som representerar verksamheten  
i världen för Svenska Tändsticksfabriken AB år 1930.  
Röster: 
Italien – Roberto Guerrini 
Belgien – Alexis Bettonville 
Sverige – Henric Karlsson  
Danmark – Benjamin Sommer  
Tyskland – Kaspar von Weber 
Norge – David Naist Øvernes 
Spanien – Fernando Camacho Padilla 
Frankrike, Algeriet – David Karcenti  
Finland – Toni Jokiniitty 
USA – Patrick Young 
Mexiko – Pedro Martinez 
England – Carl  Storey 
Rumänien – Anonym 
Chile – Nicolas Lazo 
Peru – Javier Canelita Herbozo 
Indien – Anonym 
Egypten – Mokthar Eldenary 
Portugal – Miguel Rita 
Litauen – Rimbysav 
Turkiet – Deniz Göchan 
Tjeckien – Ondřej Vacula



WORK OF ART II – HÄNDER  
Video – Solstickan i inverterad digital form och rörliga fingrar 
Ljud – Tremolo-komposition på flamencogitarr 

WORK OF ART III – SOT 
Skulptur – Klänning asp och eld, i papper och tyg. Omarbetat objekt 
som ursprungligen skapades för utställningen ”In your Eye” om post-
kolonialt perspektiv på Etnografiska museet/Stockholm. 
Ljud – Komposition av rytmer och ljud från tändstickslågor  
i flamenco-12-takt.

WORK OF ART IV - MASK 
Monter med den enda masken som bevarats från arbetet i Jönköpings 
Tändsticksfabrik.

WORK OF ART V – SVAVELSTICKSGRÄND 
Video – Instagramflöde med foton på barnarbetare från Jönköpings 
Tändsticksfabrik.

WORK OF ART VI – NEKROS 
Skulptur – klänning och dekoration i papper.

Skrivmaskin: Vad är arbete för dig? Skriv gärna dina tankar om arbete!

WORK OF ART VII – SKOR 
Video – Stop motion med arbetsskor på Tändsticksområdet. 
Ljud – Vad är arbete? Röster från Jönköpings län samt brev från Erika 
Wilhelmina Eriksson som var barnarbetare i Enköpings tändsticksfa-
brik. Hon placerade brevet i en ask som sedan hamnade i händerna på 
en amerkansk restauranggäst i USA. Mannen svarade på hennes brev 
och de brevväxlade med varandra i många år. Inläst av Sarah Alduaifi.



WORK OF ART VIII – ETIKETT 
Skulptur – klänning gjord av figurer från tändsticksask-etiketter från 
Jonas Liveröds “Luciferfrisen”.

WORK OF ART IX – TJÄNSTEDRÄKTER 
Kostym – arbetskläder för flamencodans.  
Den första är en traditionell ”bata” med mantón/sjal skapad 2013 för 
diverse produktioner. Den andra skapades 2016 för projektet NONES/
ComoNo”. Den sista i raden är skapad 2014 av My Chiacchiero för pro-
duktionen ”Facetas de Flamenco”. 
Video – projektion i förstärkaren med flamencodans och gitarr. 
Ljud – Komposition av efterklanger från diverse scenkonstverk.

WORK OF ART X – STICKOR 
Kostym – Skapad av Klara Nero för hantverksutställningen  
’Brinna för vävning’ på Tändsticksmuseet, 2015.

WORK OF ART XI – FANÉR 
Skulptur och video – Fanérvägg med videoinstallationer av fanér, splint 
och porträtt av fabriksarbetare Lena Törnqvist.

WORK OF ART XII – FLAMMAN 
Video – Flamencodans med bata och mantón med Pepper’s ghost 
effekt från 1800-talet.

WORK OF ART XIII – VULCAN 
Skulptur – Röd flamencokjol ursprungligen skapad för Carl Milles  
Poseidonstaty på Götaplatsen i Göteborg för projektet ”Sounds of 
Foothold”, 2018.



WORK OF ART V – SVAVELSTICKSGRÄND

WORK OF ART VII – SKOR



Josefine Chiacchieros konstnärliga arbete definieras av ett ständigt utforskande 
och skapande kring alla aspekter av ett scenkonstverk. Under hennes studier i dans 
på Dans- och Cirkushögskolan kom hon i kontakt med flamenco och det kom att bli 
startpunkten för många års professionell verksamhet inom dans och musik. Hon har 
frilansat inom Scenkonstområdet sedan 2011 och varit verksam som konstnärlig led-
are, koreograf, dansare, pedagog, föreläsare och producent. 2018 avslutade Josefine en 
masterutbildning i Contemporary Performative Arts, vilket utmynnade i diverse kon-
serter och konstinstallationer på olika platser såsom flamencokjol och konsert för Po-
seidon på Götaplatsen, presentation av ljudkonstverk på festival i Verona samt som del 
av videoinstallation i Scenkonstmuseets fasta utställning om dans. Hennes verksamhet har 
turnerat i mängder med sammanhang i Sverige samt utomlands såsom Spanien, England, 
Finland och USA. Bland annat spelade hon en av huvudrollerna i uppsättningen av Strind-
bergs ”Fadren” med kompaniet Ballet Flamenco La Rosa i Miami.

Jonathan Bondesson är turnerande flamencogitarrist, kompositör, konstnär samt 
danslärare i argentinsk tango. Han utmanar sig ständigt och inspireras av såväl tra-
dition som nya tekniska lösningar. I början av 2018 avslutade Jonathan sin master-
utbildning på Kungliga Musikhögskolan. I masterprojektet ”Att höra Färger och se 
Ljud” blandade han egenskriven musik med filmprojektioner som han filmat specifikt 
för varje enskilt stycke. I samarbete med manusförfattare, dansare och mimare skapade 
han filmer och till sin instrumentalmusik utforskade han möjligheten att guida publi-
kens associationer till gitarrmusiken med en filmisk story. Samma år släppte han även 
sin debutskiva ”Andalusien i minusgrader” i eget namn. Den fick en fyra av fem i Da-
gens Nyheter och i musikmagasinet Lira skrev recensenten Rolf Nilsén ” […] Det är en 
mycket mogen debut och många av spåren har en originalitet som överglänser mycket 
flamenco producerat i Spanien…”. 

Niklas Pohlman är sedan många år verksam inom både konst och scenkonst och ver-
kar i gränslandet mellan konst och teknik. Han drivs av nya utmaningar och av att hit-
ta kreativa sätt att presentera och tillgängliggöra konst för en bred publik. Han har en 
fil.kand i konstvetenskap och har ett brinnande intresse speciellt för konstinstallation. 
Bland Niklas tidigare verksamhet kan många roller vid svenska institutioner nämnas: 
teknisk projektledare vid skapandet av Scenkonstmuseet och Mobile Art Production, 
teknisk chef och curator på Island of Light, teknisk projektledare på Röhsska museet, 
teknisk koordinator på Göteborgs Internationella Konstbiennal och utställningsinten-
dent på Borås Konstmuseum. Som tekniker har han arbetat på Industrimuseet i Göte-
borg och han har återkommande uppdrag på Sven Harrys konstmuseum, Färgfabriken, 
Göteborgs konsthall, Göteborgs konstmuseum samt Riksteatern, alltid med såväl ljud, 
ljus som bild.



Jonathan Bondesson, 

 Josefine Chiacchiero och Niklas Pohlman



Intervju med Josefine Chiacchiero, av Alva Stahl,  
 för DANSSpårs nyhetsbrev för oktober 2021.

Berätta lite om dig själv! 
Mitt namn är Josefine Chiacchiero. Jag är i grunden dansare och har turnerat med 
konserter och föreställningar i Sverige och utomlands, i egenskap av dansare och 
koreograf. Min dans och mina intressen rör sig tydligt mellan dans, musik och andra 
konstnärliga uttryck och därför är det väsentligt för mig att också verka inom andra 
fält förutom dans. Jag är utbildad på Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm och 
har vidareutbildat mig utomlands, främst i Spanien. Under min masterutbildning i 
Contemporary Performative Arts på Högskolan för Scen och Musik fördjupade jag 
mig ytterligare i möjligheter för konstnärlig verksamhet och det inspirerade mig till 
att till exempel . skapa installationer. Som frilansande artist och pedagog producerar 
jag många av mina egna verk, det kan innefatta sysslor som bokföring, skapa hemsi-
da, fotografera, turnéleda med mera. I stor utsträckning skapar jag också scenkost-
ym. När jag inte frilansar inom scenkonst arbetar jag som gymnasielärare i språk och 
instruktör på gym. Jag är uppvuxen i Adelöv i Småland och min pappa är från Italien. 
Min uppväxt har i stor utsträckning format mina intressen och förmågor och min vurm 
för miljöfrågor, återvinning och öppenhet inför andra människor och kulturer.

Vad betyder dans för dig? 
Jag skulle nog säga att dansen har blivit mitt sätt att uppleva världen. Jag ser världen 
i rörelse och jag vänder ofta på perspektiv. Jag har tränat min kropp och mitt sinne till 
att vara receptiva för tempo och sinnesstämningar, till att läsa av ett rum eller en miljö, 
till att lyssna in ljud och observera visuella former och färger. Dansen har nog också 
blivit mitt sätt att vara jag. Det innebär som exempel att om det går en lång tid utan att 
jag rör på mig, utan att jag kroppsligen uttrycker mig, utan att jag får utlopp för olika 
nyanser och kvalitéer i mina rörelser, då saknas en del av det som är jag. Dans för mig 
betyder i stor utsträckning att ta till vara på de möjligheter jag har att uttrycka mig med 
min kropp: att förvalta minnen av mina lärare genom livet generellt, att tolka dansare 
som inspirerar mig, att sträva efter att vara människa och att inte vara det. 

Varför just flamenco? 
Jag tror det är så att många av mina intressen förenas i flamencons uttryck: dans, mu-
sik, kostym, uttryck, kultur, språk, historia, politik. Flamencon är också ett uttryck 
som finns i många skepnader och utövas av alla oavsett ålder och kön. Du kan uppleva 
flamenco på en Operascen med Spanska Nationalbaletten såväl som på gatan. Det finns 



också ett stort spektrum av stilar, rytmer, melodier och texter som ger utrymme för 
allt från djupt tragik till glädje och komik. För mig är allt detta väsentligt och ger mig 
många möjligheter att variera och anpassa efter vad jag vill eller behöver ägna mig 
åt. Inte minst är dynamiken avgörande och fängslande. På ett praktiskt plan så var 
det Dans – och Cirkushögskolan som öppnade upp möjligheter för mig eftersom jag 
kunde studera flamenco där under min studietid.

Tändstickor, industri, gamla maskiner och dans, 
hur går det ihop egentligen?
Ja, det återstår att se var vi sätter punkt i vår pro-
cess, för att öppna upp och visa upp. Tändsticks-
museets samlingar har inspirerat otroligt mycket. 
Det är många val som görs under processen, till 
exempel att gestalta det man ser eller det man inte 
ser. Museet saknar till exempel kläder från de 
kvinnliga arbetarna, förutom de man ser på foton. 
Hur kan jag som konstnär ge uttryck för tomrum-
met? Det är lätt att se paralleller till flamencon i 
allt de visuella, fysiska och auditiva men det är 
svårt att sammanfatta här med några få ord. Fla-
mencon är också ett uttryck som utmejslats genom 
århundraden, genom många människors vand-
ringar, arbeten och utbyten, och som fortfarande 
utvecklas. Att vår utställning heter just ”Made 
by who?” är ett spår av att spegla såväl det som 
de många arbetarna nationellt och internationellt 
inom tändsticksverksamheten. För mig på ett per-
sonligt plan så är det också relevant att inspireras 
av just arbetarna och deras villkor. Jag kommer 
från en miljö och en familj där arbete och hantverk 
alltid varit i fokus och som kulturaktör krävs ett aldrig sinande driv för att fortsätta 
framåt. Sist men inte minst så känns det självklart att gestalta en eldig verksamhet 
med ett eldigt uttryck.

WORK OF ART II – HÄNDER

Projektet DANSSpår drivs av Kulturutveckling, Region 
Jönköpings län, och är en av samarbetsparterna för 

residenset och utställningen.  



WORK OF ART VI – NEKROS



WORK OF ART IX – TJÄNSTEDRÄKTER 



MADE BY WHO – JOSEFINE CHIACCHIERO
”Blev utställningen som du tänkte dig från början?” Orden från Tändsticksmuseets intendent Ann Johnsson 
får mig att fundera ännu ett varv över tanken bakom utställningen och vilken form som slutversionen kom 
att inta. Mitt spontana svar är att jag inte längre minns vad jag tänkte mig, att jag låtit mig överraskas av 
processen och vårt skapande tillsammans, att den slutliga formen är något jag inte hade kunnat föreställa mig. 
Och att det är just så som jag önskar få arbeta.

Dagarna går och frågan stannar kvar hos mig. Jag försöker minnas var processen började i relation till sam-
lingarnas innehåll i Tändsticksmuseet. Jag samtalar med kollegor och vänner och inser att det är något som 
gnager, något jag inte har fått sagt. Jag ställer mig frågan om det är själva meningen med konsten, att hitta 
versioner av det som egentligen vill uttryckas. Det borde väl gå att definiera konsten på det viset? Nu vet vi 
vad konst är! Jag bör alltså inte skriva dessa följande rader? Jag provar ändå. Det som gnager är det där som 
vill sägas men ändå inte. Jag vill inte gå dit igen i tanken, jag vill gå vidare i livet och lämna det svåra bakom 
mig. Snälla samhället låt mig få vara fri och utan tyngd som håller mig tillbaka. Kan samhället vara snällt?

Processen med mina medkonstnärer har fört mig, oss och utställningen i en positiv riktning, samtidigt 
går det inte längre att blunda för realiteter. Jag skriver och det blir många meningar med jag. Jag skulle 
vilja skriva iagh* som omväxling men jag ska inte krångla till det. Titeln på vårt verk verbaliseras med 
självklarhet relativt tidigt i processen: ”MADE IN SWEDEN – MADE BY WHO”. Den speglar arbetarna, 
den speglar det stora och det lilla perspektivet, det svenska och det internationella. Den har lek och allvar, 
öppenhet för förändring och utveckling.

En morgon i december 2021 då jag febrilt försöker leta rätt på mina ord läser jag i en artikel i Svenska 
Dagbladet ”Stressen sliter ut välfärdens akademiker”. Göran Arrius, ordförande i SACO, sammanfattar 
det senaste halvdecenniets händelser gällande stressrelaterade sjukskrivningar och uppmärksammar det 
beklagliga i att så många drabbats, till största delen kvinnor, av Försäkringskassans striktare regler och 
därmed nekats sjukpenning och inte kunnat återhämta sig från sjukdom. Det kunde inte skrivas tydligare: 
det är detta som är själva glöden i min historia, det är dessa flammor som stått utanför min kontroll, det är 
den slocknade elden jag oundvikligen befunnit mig i sedan 2015 då jag blev sjukskriven för utmattningsde-
pression. Jag ser mig. Jag är uppvuxen i en arbetarfamilj och har blivit akademiker. Min arbetsmoral och 
arbetslivets villkor blev en explosiv kombination.

När jag ser mig omkring i Tändsticksmuseets samlingar 2014 ser jag mest allt som är relaterat till mörker, 
aska och sot. Jag är matt efter många år av frilansande, efter hundratals föreställningar för barn, unga och 
äldre i ett otal scenrum över hela Sverige. Jag försöker minnas alla hala och snötäckta vägar i morgondiset, 
alla skyltar med bynamn, alla parkeringar, alla entrédörrar, all personal, alla matsalar, alla eluttag, alla 
bänkar och stolar, alla kalla omklädningsrum, alla kaffekoppar, alla barnens ansikten, alla frågor om fla-
menco, alla ringformationer med danselever, alla inräkningar till övningar, alla hejarop till deltagare, alla 
överenskommelser om tider och datum, alla fakturor och mail, alla deklarationer och milersättningar. Jag 
har snurrat runt i ett effektivt maskineri och jag har drivits av att presentera dans och musik till så många 
som möjligt, anpassat utan gränser och gett tillbaka. Jag ville ge tillbaka allt det jag fick och saknade som 
barn. Jag omsatte som mest närmare 1 miljon i min enskilda firma som frilansande scenkonstnär.

Med sot och aska reser jag till Sevilla 2016 och spelar in en dansfilm på en terrass tillsammans med dan-
sare Rebecca Rubin. Vi repeterar koreografin tillsammans men jag är för svag för att dansa och håller mig 
istället bakom kameran. Inspelningen blir skakig och nervös. Jag har en stress i kroppen, en anspänning 

*) 1700-tals form av jag



i musklerna som inte vill släppa. I mer än ett år har jag svårt med motoriken och jag har ibland svårt att 
gå och att lyfta armarna upp mot huvudet tar emot och ger en skärande känsla i axelpartiet. Att finna av-
slappning är en stor utmaning och jag går ständigt med en märklig känsla av elektrisk spänning i kroppen. 
Jag är trött och sover mycket. Jag hittar inte ord och jag kommunicerar i fragment. Jag svarar inte i telefon. 
Jag är djupt sorgsen över att ha tvingats lämna min verksamhet och att ha förlorat mig själv och mitt driv. 
Allt rasar i min tillvaro. Jag kan inte ge uttryck för min sorg, jag drabbas av svår panikångest. Jag blir 
student på en masterutbildningen i nutida scenkonst. Metoo-rörelsen rasar i Sverige och i mig. Strukturer 
sätts i rörelse och jag beslutar mig för att klä Poseidon i en enorm röd flamencokjol som jag designar och 
syr själv under några darriga dagar.

Filmen blir ett startskott för utställningsarbetet och jag sår ett frö tillsammans med Camilla Eskel och Ann 
Johnsson i Jönköping. Åren går och jag tar mig sakta fram genom en ny tillvaro, tack vare att jag lyckas 
arbeta och genom att leta nya vägar. Jag mottar sen plötsligt ett mindre arbetsstipendium från Konstnärs-
nämnden, en ansökan jag glömt att jag skickat in något år tidigare. Men livet blir aldrig igen som det var. I 
botten finns den starka sorgen kvar och blockerar delar av mig. Jag tackar nej till jobb och framförallt jobb 
som innebär dansundervisning. Jag finner ändå nya lyckoämnen och tar mig framåt. Och jag ser vänner 
och kollegor som går samma väg som jag. Jag reflekterar mycket över tidigare generationers erfarenheter 
kring detta.

När jag åter besöker museet mer i detalj, runt 2019 och framåt, är det flera objekt som tilldrar sig min 
uppmärksamhet, Jag ser både aska och eld, Jag ser tydligt Lena Törnqvist som arbetade hårt hela livet men 
förlorade käken pga fosforförgiftning. Jag ser alla barnarbetare och skolans utveckling. Jag ser skammen 
kring att arbeta i hemmet med illaluktande svavel. Jag ser ingenjörerna och den industriella framfarten och 
samhällets ökade tempo och ljudnivå. Jag ser konstnärernas fantasier om omvärlden och deras motiv på 
alla etiketter. Jag upplever frånvaron av de kvinnliga arbetarnas kläder. Jag är tacksam för möjligheten att 
arbeta med detta konstnärsresidens, för det administrativa arbete som gjorts av alla aktörer, alla pengar 
som sökts och lett till förverkligande av dessa processer. Jag hade inte kunnat göra detta arbete själv.

Genom museets samlingar ser jag framförallt tydliga paralleller till dagens samhälle. Som alltid refererar 
jag till den briljanta kulturhistorikern Karin Johannissons studier om förra sekelskiftets industriella revo-
lution och negativa inverkan på människans välmående. Samhälle och kontexter blir tydliga och ger mig 
förståelse för min egen sjukdomsresa. Johannisson påminner också om att hjärnan är plastisk och klarar 
av förändringar, men tid behövs för att skapa nya synapskopplingar. Vidare läser jag till exempel om Ro-
land Paulsens tankar kring arbetssamhället och ifrågasättandet 
om den arbetstid och struktur som vi ärvt och fortfarande har 
som utgångspunkt för dagens arbete. Jag funderar vidare kring allt 
det här och hur det kan hanteras, hur elden långsiktigt och hållbart 
kan hållas vid liv. Livet, som inte blir som man tänkt sig, men som 
kan få en positiv riktning. 

 ”I dag har allt för många av välfärdens akademiker valt att läm-
na de yrken som de brinner för och är utbildade till, för att värna 
sin hälsa och undvika sjukskrivning. Det är inte värdigt Sverige. 
Vi behöver alla barnmorskor, lärare, läkare, fysioterapeuter, ar-
betsterapeuter, psykologer och socionomer som vi kan få!” Gö-
ran Arrius, ordförande i SACO
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