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Jonas Nobel 
11 juni – 11 september 2016 

Jonas Nobel är under sommaren 
aktuell i Haninge med en utställning  
i konsthallen men även med en ny  
offentlig gestaltning vid Eskils-
stråket.  Båda installationerna utgår 
ifrån människans korta tid på jorden 
och bergarters långa. Geografiska 
platser som inte längre finns kvar 
och upptäckten av grundämnet  
litium som kan härledas till Utö är 
två utgångspunkter.   
  
En installation med föremål som 
har använts i Haninge kommun vävs 
samman med stenstrukturer från 
Utö i konsthallen.  Även flera grafiska 
verk visas där bilder från Haninge 
kommuns arkiv möter bilder kopp-
lade till olika platsers geologi. 

En del av den offentliga gestalt-
ningen är en bok som kommer att 
finnas i biblioteket i Handen. Bokens 
redaktion består av Jonas Nobel och 
designstudion Konst & Teknik. Texter 
ur boken finns att läsa i konsthal-
len. Boken bygger bland annat på 
en exkursion till Utö med en geolog, 
en fotograf, en konstkritiker och 
en grupp seniorer och boende som 
genomfördes i maj.
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Erosion/tvätta, stryka, mangla
Rendering, 70x100 cm, 2016
Tvätterier har en lång historia i Haninge då de 
många anrättningarna tog hand om stockholm-
ares tvätt. Det var ofta kvinnor som arbetade i 
tvätterierna. Formen som stryker över bilden är i 
en bergart från Utö.

Sand/betong
Rendering, 70x100 cm, 2016
Sand/betong är baserad på en bild från  
Haninges arkiv av grustaget där Eskilsparken 
ligger nu. Sanden och gruset användes för att 
göra betong. Klotet på bilden har struktur från 
en bergart på Utö. 



Sten/grundämne
Rendering, 70x100 cm, 2016
Statyn av José Bonifácio de Andrada 
som finns i São Paulo, Brasilien möter en 
berghäll från Utö. Under en vistelse på Utö 
upptäckte han mineralen petalit ur vilken 
det går att utvinna litium. 

Istid/ishockey
Rendering, 70x100 cm, 2016
Istid/ishockey är baserad på en bild från Haninges arkiv av 
hockeyspelande ungdomar. Efter att grustaget lades ner, 
användes det under många vintrar som hockeyrink.  
Piedestalen som kommer in i bilden är baserad på en 
bergart från Utö. 

Om Haninge kommuns geologiska historia
Installation, laminerade föremål, 2016
Runt om i rummet finns föremål och kontorsartiklar som har använts  
i Haninge kommun. Dessa har fått ett mönster av bergarter från Utö för att 
knyta samman den långa geologiska historien i kontrast till kommunens 
korta.



 haninge.se/kultur

Konsthallen, Haninge kulturhus 
Poseidons torg 8, centrala Handen, 070-606 48 89.

Öppet: mån–tors 9–19, fre 9–18, lör 11–16 (tom 18/6). 27/6-14/8 mån – 
tors 11–19, fre 10–17. From 15/8 mån–tors 9 –19, fre 9–18, lör 11–16. 

Pendeltåg till Handens station på linje Västerhaninge/Bålsta. 
Med bil väg 73 mot Nynäshamn, avfart Haninge C.

HANINGE KOMMUNS  
GEOLOGISKA HISTORIA
Vid Eskilsstråket, som sträcker sig från sjön Rudan till Eskilsparken, har 
Jonas Nobel placerat tre stycken skulpturer i aluminium på socklar av 
betong. Socklarna efterliknar geologiska processer där sediment lagras 
och bildar bergarter. Aluminiumskulpturerna relaterar till mänskliga inno-
vationer som är påverkade av de geologiska förutsättningarna som finns 
i Haninge. Skulpturerna antar formen av en litiumtablett, en ishockeyrink 
och en tvätthög som alla knyter an till Haninges historia. 
För att hitta till den offentliga gestaltningen gå från Kulturhuset i 2 min till 
korsningen Poseidons gränd/Gamla Nynäsvägen. Skulpturerna är 
placerade längs med gångstråket till Eskilsparken.

Lunchvisning av både den offentliga gestaltningen och utställningen tisdag 
14 juni 12:00 med start i konsthallen. Tisdag 6 september 12:00 med 
Haninge kommuns kulturmiljösamordnare Anna Röst i konsthallen. 

Bokrealese lördag 27 augusti med guidad tur till Utö med geologen  
Therese Granberg. Föranmälan till 070-606 48 89 senast 15 augusti.

Jonas Nobel (f. 1970) är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå, och bor och 
verkar i Stockholm. Han har en tidig koppling till Haninge som student på 
Fredrika Bremergymnasiet. Jonas Nobel är även en del av arkitektur-  
och designbyrån Uglycute som verkar i mötet mellan konst, design och 
arkitektur.


