


Smycken är en traditionell föremålsutställning 
anpassad till nutid, med besökaren i fokus. 
Uppdraget var att visa ett generöst urval ur 
museets smyckesamling som består av drygt 
10 000 nummer. 1 000 av dem visas i utställ-
ningen, som är genomförd på kort tid, drygt 
ett år, med komplex logistik vad gäller urval 
och montering. 

Vi frågade oss vad som är unikt för just 
Nordiska museets samling. Svaret är bredden, 
främst socialt och tidsmässigt. Samlingen 
sträcker sig från 1500-talet fram till i dag, 
och innehåller allt från det enklaste till det 
mest exklusiva. Syftet med utställningen är 
att inspirera och överraska och ge inblickar 
i smyckens betydelse för identitet och sam-
hällsutveckling. Enkla vardagssmycken från 
1900-talet möter exklusiva juveler från 1700-
talet, folkliga dräktsmycken samspelar med 
1800-talets modesmycken.

Placeringen på de 92 tygklädda och millimeter-
anpassade föremålsplattorna var ett lagarbete 
där formgivare, sakkunnig, konservator och 
verkstad samarbetade. Vi valde bort kronologin 
och samlade i stället smyckena under teman 
som Mode, status, identitet, I glädje och sorg, 
Smycken och hår och Hålla fast. En mindre 
tidslinje med föremål finns för den som vill 
se stilutvecklingen.

Inga kompletteringar eller inlån har gjorts.               
Samlingen visas med sina brister och styrkor. 
Från 1500- och 1600-talen visas enstaka 

smycken, tyngdpunkten ligger på 1700–1900-
tal. Varje föremål har datering och uppgift om 
material. Ett fördjupande spår med bilder och 
texter är insprängt mellan föremålen, som spelar 
den absoluta huvudrollen i utställningen.

Utställningslokalen är krävande med en takhöjd 
på omkring 15 meter och originalinredning som 
inte får förändras. Utmaningen var att besökarna 
ändå skulle uppleva att de klev in i ett nytt rum. 
Formgivaren löste det genom att addera sex nya 
säkerhetsmontrar, i samma höjd som original-
montrarna. Föremålen är mycket små, rummet 
och montrarna stora. Skalan måste trappas ner. 
Det löstes genom en monterinredning i prisma-
form, där föremålen kommer nära besökaren. 
Samtidigt skapade de lutande planen bättre för-
utsättningar för både montering och ljussättning. 

Tio unika föremål, Guldkorn, är särskilt utvalda 
för att de kan kopplas till en känd person eller 
händelse. Dessa har fått särskilda digitala pre-
sentationer, som visas på iPads i utställningen. 
Föremålen har fotograferats ur 72 vinklar så 
att man kan snurra på dem. Man kan också se 
förstorade detaljer och insidor. Applikationen 
går även att ladda hem som en webb-app, 
samt finns nåbar via museets hemsida.  

I utställningen har publiken även via två datorer 
tillgång till en särskild mapp på Digitalt Museum. 
Där kan man söka i hela samlingen med om-
kring 10 000 smycken, samtliga med nytaget 
foto. Till utställningen producerades dessutom 
en katalog med rikt bildmaterial. 

Vi vill nominera Smycken till Årets Utställning 2012. 
Smycken öppnade 14 september 2012 och står tills vidare. 
Utställningen är producerad av Nordiska museet.












