
Hem och bostad

Hur förnyar man en befintlig basutställning? Det var frågan 
arbetet påbörjades med. Svensk bostad från 1973 skulle göras om 
och önskan var att binda ihop den med utställningen Möblerade rum 
från 2002 till en ny helhet, Hem och bostad. Nordiska museet ville 
skapa en stor utställning som täckte 500 år av hur vi bott och inrett.

Dramaturgin bygger på en kronologi där vi berättar med hjälp av 
miljöer och föremålstäta kavalkader. En önskan in i arbetet var 

att visa många föremål ur museets samlingar. I miljöerna visas hela 
sammanhang med inredning och ljud. Möbelkavalkaderna i stora 
montrar presenterar färgstarka collage med sin tids uttryck. Färger, 
former, inspiration och hantverkskunskap träder fram. Till de olika 
föremålsmontrarna, exposéer som vi kallar dem, har vi fördjupningar 
på något tema, om en innovation eller teknik. 

Utställningsformen av Henrik Widenheim är av klassisk karaktär, 
inspirerad av renässansens kuriosakabinett, Wunderkammer.  

Miljöerna är tidstypiskt inredda, montrarna är stora glasade rumslig-
heter. Formen ska stödja men inte märkas. Föremålen är i centrum. 
Besökarna ska med hjälp av form och innehåll få en känsla av de 
epoker och miljöer som presenteras. I utställningen finns många 
sittplatser för besökare att kunna sitta och titta länge. För Nordiska 
museet är Hem och bostad den första basutställningen helt ljussatt 
med LED.

Utställningen har tre olika audiospår med samtida röster,                   
samtida musik och syntolkningar. Inläsningar av äldre                  

autentiska miljöbeskrivningar ger röst åt människor från de                              
olika tiderna. Ljudspår med musik ger ytterligare en dimension                     
till sammanhangen som möblerna varit i. Det tredje audiospåret                    
är syntolkningar av de 3D-utskrifter som finns i utställningen. 

E tt stort delprojektet har varit att ta fram rekonstruktioner                               
 till miljöerna. Ett annat stort arbete rörde föremålen vi                       

ville visa. Många av dem hade enbart tillfälliga skyddsklädslar. 
För att föremålen och tidsandan skulle bli begripliga har vi låtit en 
bevarandetapetserare klä om föremålen i korrekta tidstypiska tyger. 
Ett arbete för att öka upplevelsen och förståelsen hos besökaren.

Arbetet med texterna varit av stor vikt. Viljan har varit att uppnå  
         hög läsbarhet för besökarna. Det har påverkat innehåll, text-

mängd, ordval, typografi och placering. Huvudtexterna är skrivna 
för att introducera det större flertalet i utställningen medan föremåls-              
texterna är tänkta särskilt för personer med förhandskunskap. 
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Lyon Text

Kai Bernau originally designed Lyon Text in 2006 as his degree 
project for the Type + Media MA program at the Royal Academy 
of Art (KABK) in The Hague, and later reworked the family for 
release by Commercial Type. The family made its debut in the 
New York Times Magazine in 2009. 

Lyon takes a serious approach to history, working from punch-
cutter Robert Granjon’s 16th century masterworks, but views it 
through the lens of up-to-the-minute contemporary type design 
techniques, perfectly balancing tradition and innovation. A 
contemporary book and publication typeface, Lyon retains a 
decisively digital outline treatment that reveals the  modern rep-
ertoire of tools, and the typeface itself as a modern design tool, 
paired with a certain Times-like unobtrusiveness in text sizes, 
contrasts nicely with Lyon’s 16th century heritage.

PUBLISHED
2009

DESIGNED BY
KAI BERNAU

10 STYLES
5 WEIGHTS W/ ITALICS

FEATURES
SMALL CAPS
PROPORTIONAL/TABULAR LINING FIGURES
PROPORTIONAL/TABULAR OLDSTYLE FIGURES
FRACTIONS
SUPERSCRIPT/SUBSCRIPT
ORDINALS
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Lyon Text Regular
Lyon Text Regular Italic
Lyon Text Regular No. 2
Lyon Text Regular No. 2 Italic
Lyon Text Semibold
Lyon Text Semibold Italic
Lyon Text Bold
Lyon Text Bold Italic
Lyon Text Black
Lyon Text Black Italic

Society of the Spectacle
Society of the Spectacle

Diff erent printing methods – and diff erent taste – make for 
disparate requirements in the overall color of a block of text, 
so Kai Bernau has included two diff erent Regular weights in 
the Lyon Text family. Lyon Text Regular is a bit lighter, with a 
quieter, more airy feel on coated paper. Conversely, it prevents 
blocks of text from looking too dark when printed on uncoated 
paper, where type has a tendency to gain weight. Lyon Text 
Regular No. 2 is noticeably darker, giving it a more forceful 
presence on coated paper, and making it work well for smaller 
sizes and reversing type out of a dark background.

Society of the Spectacle
Society of the Spectacle

REGULAR & REGULAR ITALIC, 16 PT

REGULAR NO. 2 & REGULAR NO. 2 ITALIC, 16 PT

huvudtexter
700 mm bredd

fördjupningstexter
700 mm bredd

föremålstexter
250 × 450 mm

Är Plankan bekväm?
Välkommen att provsitta stolarna.

Please, sit down and try the chairs.

Ekstol med skuret äpplemotiv 
i krönet, klädd med röd pega-
moid, 1910-tal. Den var mycket 
populär 1910–1930 och kunde 
köpas på postorder.

Oak chair with carved apple 
motif on the crest, covered 
with red pegamoid. It was 
very popular 1910 to 1930 
and could be purchased by 
mail order.

Ögla stol av återvunnet 
kompositmaterial, 1994. 
Ritad av Gillis Lundgren, 
tillverkare IKEA.

Ögla chair made of recycled 
composite material, 1994. 
Designed by Gillis Lundgren, 
manufactured by IKEA.

Skopa stol av orange plast, 
1974–1981. Ritad av Ole 
Gjerlöv-Knudsen och Torben 
Lind för IKEA.

Skopa chair in orange plastic, 
1974–1981. Designed by Ole 
Gjerlöv-Knudsen and Torben 
Lind for IKEA. 

Planka av trä, plåt och läder, 
1985. Ritad av Börge Lindau 
och Bo Lindekrantz, tillverkare 
Lammhults. 

Planka in wood, metal and 
leather, 1985. Designed by 
Börge Lindau and Bo Linde-
krantz, manufactured by 
Lammhults.

Ekstol
Oak chair

Ögla Skopa Planka

Chiffonjé Chiffonier nm.0082614

1810-tal, sengustaviansk, signerad Johan 
Petter Berg, verksam i Stockholm 1802–1816. 
Mahognyfaner med ådror i ljust trä. 
1810’s, sengustaviansk, signed Johan Petter Berg, 
based in Stockholm 1802–1816, mahognyfaner 
with veins of light wood. 

Chiffonjé Chiffonier nm.0082614

Fanerad med mahogny, mästerstycke av 
Adolf Fredrik Ranft 1831, mästare i Stockholms 
snickarämbete. Veneered with mahogany 
masterpiece of Adolf Fredrik Ranft 1831, 
master in Stockholm carpenter’s office.

Chiffonjé Chiffonier nm.0082614

Miniatyrmöbel med gavelformat krön. 
Miniature furniture with gabled crest.

Skrivbyrå Writing Chest nm.0017640

1821, brunbetsad björk på furu. Har tillhört 
Märta Helena Reenstierna, gift von Schnell, 
Årstafrun (1753−1841). Tillverkad av möbel–
snickaren Johan Anders Udbye. 1821, brown 
stained birch on pine. Belonged to  Martha Helena 
Reenstierna, married von Schnell, Årsta wife 
(1753−1841). Manufactured by cabinetmaker 
John Anders Udbye. 
250 × 420 mm, bildruta 40 mm,  Lyon 22,5 pt
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Chiffonjé Chiffonier nm.0082614

1810-tal, sengustaviansk, signerad Johan Petter Berg, 
verksam i Stockholm 1802–1816. Mahognyfaner med 
ådror i ljust trä. Smala kolonetter av vit marmor som 
uppåt avslutas av egyptiserande kvinnohuvuden. 
1810’s, sengustaviansk, signed Johan Petter Berg, based in 
Stockholm 1802–1816, mahognyfaner with veins of light 
wood. Skinny colon setter of white marble that upward 
ends of egyptiserande women’s heads. 

Chiffonjé Chiffonier nm.0082614

Fanerad med mahogny, mästerstycke av Adolf Fredrik 
Ranft 1831, mästare i Stockholms snickarämbete. 
Veneered with mahogany masterpiece of Adolf Fredrik 
Ranft 1831, master in Stockholm carpenter’s office.

Chiffonjé Chiffonier nm.0082614

Miniatyrmöbel med gavelformat krön. 
Miniature furniture with gabled crest.

Skrivbyrå Writing Chest nm.0017640

1821, brunbetsad björk på furu, med inläggningar. 
Har tillhört Märta Helena Reenstierna, gift von Schnell, 
Årstafrun (1753−1841). Tillverkad av möbelsnickaren Johan 
Anders Udbye. 1821, brown stained birch on pine, inlaid. 
Belonged to  Martha Helena Reenstierna, married von Schnell, 
Årsta wife (1753−1841). Manufactured by cabinetmaker John 
Anders Udbye. 

Spegel Mirror nm.0111773

1820-tal, förgylld, krön med martialiska symboler. 
Stämplad CPS, Carl Petter Sandberg, spegelmakare i 
Stockholm. 1820’s, gold-plated, crowned with martial 
symbols. Stamped CPS, Carl Petter Sandberg, mirror 
makers in Stockholm.

250 × 420 mm, bildruta 40 mm,  Lyon 18 pt
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Väggur Wall clock nm.0034546

Rokoko, foder av skulpterat och förgyllt trä, Eric Lundgren 
d y, Stockholm. Rococo lining of sculpted and gilded wood, 
Eric Lundgren d y, Stockholm.

Ljuskrona Chiffonier nm.0082614

1700-talets mitt, av klippt och målad bleckplåt i grönt m fl 
färger, utformad som lövverk. Från Drottningholms slott. 
Mid-1700s, the cut and painted tinplate in green etc colors, 
designed like foliage. From the Drottningholm Palace.

Målning Chiffonier nm.0082614

Trompe-l’oeil. Trompe-l’oeil. 

Trågsoffa Sofa nm.0017640

Rokoko, vitmålad. Genom en på gångjärn utfällbar ram 
kunde soffan användas som parsäng. Rococo painted white. 
Through a hinged folding frame could be used as a couch 
corridor right.

Taburett Tabouret nm.0111773

Gustaviansk, vitmålad. Gustavian, painted white.

Tapetprov Wallpaper sample nm.0111773

1870-tal. 1870s.

250 × 420 mm, bildruta 40 mm, Lyon 18 pt
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Chiffonjé Chiffonier nm.0082614

1810-tal, sengustaviansk, signerad Johan Petter Berg, 
verksam i Stockholm 1802–1816. Mahognyfaner med 
ådror i ljust trä. 1810’s, sengustaviansk, signed Johan 
Petter Berg, based in Stockholm 1802–1816, 
mahognyfaner with veins of light wood. 

Chiffonjé Chiffonier nm.0082614

Fanerad med mahogny, mästerstycke av Adolf Fredrik 
Ranft 1831, mästare i Stockholms snickarämbete. 
Veneered with mahogany masterpiece of Adolf Fredrik 
Ranft 1831, master in Stockholm carpenter’s office.

Chiffonjé Chiffonier nm.0082614

Miniatyrmöbel med gavelformat krön. 
Miniature furniture with gabled crest.

Skrivbyrå Writing Chest nm.0017640

1821, brunbetsad björk på furu. Har tillhört Märta 
Helena Reenstierna, gift von Schnell, Årstafrun 
(1753−1841). Tillverkad av möbelsnickaren Johan 
Anders Udbye. 1821, brown stained birch on pine. 
Belonged to  Martha Helena Reenstierna, married von 
Schnell, Årsta wife (1753−1841). Manufactured by 
cabinetmaker John Anders Udbye. 

Trågsoffa Sofa nm.0017640

Rokoko, vitmålad. Genom en på gångjärn utfällbar 
ram kunde soffan användas som parsäng. Rococo 
painted white. Through a hinged folding frame could be 
used as a couch corridor right.

250 × 420 mm, bildruta 40 mm,  Lyon 20,25 pt
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