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Genom dansen och kroppens rörelsemönster visas två vitt skilda 
fenomen ur Haninges historia. Det ena, tvätterierna som fanns i överflöd 
under första halvan av 1900-talet, och det andra Ultrahuset, en alternativ 
punkscen som var vital under 1980-talet. 

Tillsammans med koreografen och dansaren Dinis Machado har Conny 
Karlsson Lundgren undersökt ett lokalt förankrat arkiv- och bildmaterial 
och även egna minnesfragment från uppväxten. Konstnären har arbetat 
med termen gest som möjliggör undersökandet av en fysisk queer 
erfarenhet, där en identitet ofrivilligt exponerades av kroppens till synes 
obetydliga rörelser. Denna erfarenhet blir ett verktyg de två platserna 
betraktas genom och olika kroppar lyfts fram i berättelsen om Haninge.
           
Utställningen består av tre delar som reflekterar över tvätterierna, Ultra-
huset och termen gest. Uppdelningen syns både i filmens olika delar men 
även i rummets gestaltning där Ultrahusets golvyta har byggts upp under 
ett tak av tvättlinor. 

Platserna står för fundamentalt olika sätt att utöva rörelser på och 
synliggöra kroppsminnen. Den ena platsen, Ultrahuset, relaterar till fritid, 
extas och lycka i samband med musik och motstånd, en alternativ plats 
att finna tillhörighet i. Den andra platsen, tvätterierna, står för ett arbete 
som inte längre finns och ett metodiskt och repetitivt utformande av 
rörelser. I filmen initieras en tredje plats, ett rum för privata minnesbilder 
och queer erfarenhet.    
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GESTURE

Gesten, en subtil kroppsrörelse, kan förstås som bärare av identitet.  
I texten Gesture, Ephemera and Queer Feeling använder José Esteban 
Muñoz begreppet som ett verktyg för att visa de krav som sociala kon-
ventioner ställer på hur olika kroppar ska vara och bete sig. Författarens 
egna kroppsminnen, där den egna kroppen avslöjar sig genom att omed-
vetet bryta mot etablerade koder, synliggör på vilket sätt queera kroppar 
och icke-normativa rörelser utsätts för samhällets blickar. Gest används 
i utställningen som verktyg för att gestalta och undersöka de olika plat-
sernas kroppsminnen. Både i den privata erfarenheten och det arkiv- och 
bildmaterial som konstnären och koreografen har studerat. 

Verkdelen Gesture bygger på nyckelmeningar som beskriver minnesbilder 
från en uppväxt och identitetsskapande process och ges rollen som sam-
manlänkande passager mellan verkets övriga två delar. 

(José Esteban Muñoz text finns att läsa i sin helhet i folderstället.) 

Researchmaterial: 
Sida ur Gesture, Ephemera and Queer Feeling 
José Esteban Muñoz 
(Cruising Utopia,NY University Press 2009) 
Foto: Conny Karlsson Lundgren



LABOUR

Arbete kan ses som en vardagens koreografi med enformiga och effektivi-
serade rörelser som upprepas dag ut och dag in. Kropparna slits ut enligt 
organiserat repetitiva mönster där spår går att läsa av arbetet de har ut-
fört. Tvätteriverksamheten var en oerhört viktig näring för Haninge under 
en begränsad tidsperiod från mitten på 1800-talet tills tvättmaskinens in-
tåg. Verksamheten hade en avgörande roll för familjers försörjning när det 
småskaliga jordbruket försvann. På tvätterierna utövades ett tungt arbete 
och ofta var det kvinnor som utförde de tyngsta sysslorna. Stockholms 
vatten hade blivit dåligt och stadens framväxande borgarklass skickade 
ut sin tvätt till Haninge, känt för sitt friska vatten. 

Verkdelen Labour utgår från Överhaningeundersökningen, en av de få 
dokumentationer som existerar av tvätteriernas fysiska arbetsmoment 
innan de försvann. Undersökningen berör Haninges topografi och näringar 
och genomfördes av Nordiska museet 1962–63.

Researchmaterial: 
Överhaningeundersökningen 1963 (Bok 2/3)
Tvätterier, torklador, boningshus, ladugårdar.
Haninge kommuns arkiv 
Foto: Conny Karlsson Lundgren







LEISURE

Fritiden kan ses som en motvikt till arbetet, men med egna normer och 
förutsättningar. Ultrahuset var en scen för alternativ musik och motkul-
tur i Haninge under 1980-talet fram tills föreningen blev uppsagd. Detta 
följdes av livliga protester och ockupation av huset som under oklara 
former brann ner 1988. Ultrahuset representerar här en plats där delvis 
andra sociala konventioner rådde, ett alternativt rum för musik och ung-
domskultur som inte passade in i andra sammanhang. Platsen präglades 
av människor som ställde sig utanför samhällets ramar och normer i ett 
sökande efter något annat, men introducerar samtidigt nya sociala koder 
som kan upplevas som minst lika styrande. 

Verkdelen Leisure använder sig av bilder från Ultrahusets verksamhet 
som skildrar extas och hängivelse, hämtat från olika fotografers privata 
arkiv och tidningsurklipp.

Researchmaterial: 
Bilder av Stefan Olsson, Hannu Bergvall, Dudde 
Duningen, Håvad Houven m.fl. Tidningsurklipp och 
dokument från Haninge kommuns arkiv



INTERVJU MED 
CONNY KARLSSON LUNDGREN

På vilket sätt har dina och dansaren och koreografen Dinis Machados 
olika erfarenheter och konstnärskap mötts? 

Erfarenheten är central i min process, och jag ser mina arbeten som 
dialoger där jag ”lånar” en erfarenhet av de jag samarbetar med. I flera 
verk har jag arbetat med omgestaltningar av historiska rester och narrativ 
i en slags associativ subjektiv historieskrivning. Fokus har ofta hamnat på 
det skrivna och talade ordet i gestaltandet av minnesfragment men i det 
här arbetet ville jag utforska kroppens möjlighet. Vad är ett kroppsminne? 
Kan en plats och dess lokala narrativ gestaltas genom den enskilda 
rörelsen? Vilka spår finns kvar i kroppen? Trots att jag varit nära och in-
tresserad av dansen som form, så präglades ändå samarbetet med Dinis 
av diskussioner för att hitta en gemensam plattform att utgå ifrån. Den 
queera erfarenheten diskuterades intensivt, med att växa upp i Sverige 
alternativt Portugal, under olika årtionden och utifrån olika klassperspek-
tiv. Jag ”lånar” Dinis uttryck, erfarenhet, minnen och kropp. Mina arbeten 
har även en lång research-fas, och då blir samtalen med de jag möter på 
vägen en del av samarbetet, Tompa som initierade Ultrahuset och Stefan 
en av de fotografer vars privata bilddokumentation jag gått igenom, eller 
Berit och Janne i Haninges arkiv och tvätterskan Fannys systerson Rune 
som jag också haft kontakt med. Det blir en samling berättelser som inte 
alltid syns i verken, men de finns där som en stödjande struktur. 

Du har nämnt att du har en personlig ingång till de tre delarna i verket,  
på vilket sätt?

I Haninge kommuns arkiv hittade jag de tre böckerna som ingår i Över
haningeundersökningen från 1962–63 initierat av Nordiska museet som 
med hjälp av bland andra upptecknaren Sofia Danielsson och fotografens 
G. Schmidts dokumentation tecknar ett samhälle i förändring och blev en 
startpunkt för mitt arbete. Det är kanske den enda dokumentation som 
minutiöst skildrar tvätteriernas alla arbetsmoment, här gestaltat av Fanny 
Hultström ett par år innan hon går bort och tvätteriet stängs ner. Jag har 
ett starkt minne av min egen mors repetitiva rörelser från industrins ar-
betsmoment i det lilla samhälle jag växte upp, en fascination och stolthet 
inför hur hon kunde lära sig dessa rörelsesekvenser så snabbt. Jag minns 
också upplevelsen av ett tungt beat från tidig rave- och klubbkultur som 
erbjöd alternativa rum för motstånd, tillhörighet och drömmen om något 



annat. Jag har känt till Ultrahuset sen länge, och fascinerades av det 
liknande alternativa rum som uppstod och precis som tvätterierna präglat 
Haninges identitet. Den tredje delen i verket är kopplat till tidiga minnes-
bilder, den första insikten av hur en egen identitet ofrivilligt exponerades 
i en social kontext av kroppens till synes obetydliga rörelser, en höft som 
svänger för mycket eller en handled som knycker till. 

Du har tidigare sagt att du i verket skapar ett queert rum, vad innebär 
det?

Queer har överanvänts och har sen dess ursprung i början på 90-talet 
delvis lämnat en hbtqi-sfär (homo-,bi,-trans-, queer-, intersex) och med 
det delvis förlorat en politisk laddning. Begreppet har olika betydelse  
beroende på vem du frågar och är i ständig omförhandling. Jag ser be-
greppet som en ”störning” i ordets mest positiva bemärkelse, ett verktyg 
för att destabilisera en ordning och för normkritisk analys. Mitt konstnär-
skap tänker jag som queert. Tillsammans med koreografen behövdes ett 
tryggt rum under repetitionerna, där erfarenheter villkorslöst kunde prö-
vas. Verkdelen Gesture bygger på privata minnesfragment som skapat en 
medvetenhet kring den egna kroppen. Inspirerad av José Esteban Muñoz 
text: Gesture, Ephemera and Queer Feeling arbetade vi fram korta fraser: 
To feel the carpet texture on my face and arm, To come, Open your mouth 
with desire and discomfort, To be put against the wall and like it, Female 
leg crossing standing, Be on points etc. Både sexualiserade, fyllda med 
ömhet, våld och att träna klassisk balett i ung ålder. En annan ingång är 
själva uppbyggnaden av verket som lånat sin struktur från klassisk musik. 
Gesture är delat i tre kortare interludier (mellanrum) och blir övergångar 
mellan två huvudsatser, Labour och Leisure. De kortare partierna omslu-
ter, infiltrerar och laddar de andra.

Conny Karlsson Lundgren (f. Västervik) är konstnär och baserad i Stockholm.  
I sitt konstnärskap fascineras han av det efemära, till synes tillfälliga spår och 
ögonblick som tillsammans bildar större sammanhang. Karlsson Lundgren tog 
sin MFA i Fri konst vid Valand konsthögskola. 2014–2015 deltog han i research
programmet vid Van Eyck Academie i Maastricht (NL). De senaste åren har han 
ställt ut aktivt i både i Sverige och internationellt. www.connykarlsson.se

Gesture/Labour/Leisure medverkande: dans & koreografi Dinis Machado,  
filmfoto: Maja Dennhag, bfoto: Majaq Julén, ljudinspelning: Felix Aneer,  
ljudmix: Jesper Norda, regi & redigering: Conny Karlsson Lundgren.  

Konstnären vill speciellt tacka:, Kristyna Müller, Tomas Nygren, Ulrika Sten  
& Robert Parus (Haninge kulturhus), Jan Petterson, Berit Halfvarsson (Haninge  
kommun arkiv), Tompa Eken, Stefan Olsson, Rune Karlsson, Anita Stjernström.
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Haninge kulturhus, konsthallen 
Poseidons torg 8, centrala Handen, 070-606 48 89.

Öppet: mån–tors 9–19, fre 9–18, lör 11–16 och sön 12-16.  
Pendeltåg till Handens station på linje Västerhaninge/Bålsta.  

Med bil väg 73 mot Nynäshamn, avfart Haninge C.

PROGRAM I KONSTHALLEN:

Lördag 24 september 12:30–15:00
Kristyna Müller, konstintendent, Haninge kulturhus, presenterar  
kort utställningen kl 14.00 och lämnar sedan över för reflektioner  
till Patrik Steorn, Museichef, Thielska Galleriet. 

Onsdag 28 september 12:00 
Visning av utställningen.

Måndag 3 oktober 17:30 
Visning av utställningen. 

Torsdag 13 oktober 17:30–18:15
Conny Karlsson Lundgren och dansaren och koreografen Dinis Machado 
samtalar utifrån sitt samarbete i verket med specifikt fokus på termen 
gest och dansens kroppen. Samtalet är på engelska. Det finns möjlighet 
att köpa soppa och vin efter samtalet.

Torsdag 27 oktober 17:30–18:45 
Ida Maria Börjesson forskar om homosocialitet och kvinnliga nätverk 
och kommer att tillsammans med inbjuden gäst tala om arbete och homo-
socialitet. Det finns möjlighet att köpa soppa och vin efter samtalet.

Fler programpunkter kommer att uppdateras på  
www.haninge.se/kultur


