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Uppdraget att producera en utställning om målade allmogemöbler på Nordiska museet kändes som 

en utmaning på flera sätt. Temat kan uppfattas som mycket förväntat, rentav uttjatat, på just Nordiska 

museet. Samtidigt är föremålsgruppen helt okänd för många, kanske framför allt yngre människor.  

 

I dag talas det mycket om hållbarhet, återbruk och hantverk. Trender, visst. Men också kanske 

nödvändiga förhållningssätt inför framtiden. Många handlar mer och mer på loppis, blandar gammalt 

och nytt hemma. Intresserar sig för byggnadsvård och tingens historia. De gamla allmogemöblerna 

passar in här. De har varit ganska svala sedan sjuttiotalet –  men borde kunna bli heta. Vi pratade om 

det här på museet. Att vi ville göra en utställning för en lite yngre, form- och inredningsintresserad 

målgrupp. Att vi ville lyfta allmogemöblerna som inredningsobjekt – då och nu. Och samtidigt 

berätta deras fascinerade historia.   

 

Vi kontaktade kommunikationsbyrån Futurniture. De trodde på vår idé och hjälpte oss utveckla 

konceptet. De talade om utställningen som en film, med en tydlig dramaturgi. Anslaget blev en 

privatägd brudkista, hittad i ladugården vid ett sommarhus för några år sedan. I utställningen 

placerad tillsammans med skräpet från platsen och mot fotofond av just den ladugården. På en av 

väggarna rullar den autentiska historien fram, om kvinnan som föddes år 1800, gifte sig vid 22 och 

hade sina käraste ägodelar med sig i kistan när hon flyttade in i sin mans föräldrahem. Hur kistan 

sedan hamnade på vinden och så småningom i ladugården, täcktes av bråte och dynga och glömdes 

bort.  



I utställningens början presenteras huvudkaraktärerna – kistan, skåpet, golvuret och skrinet. De fyra 

statusmöblerna i en välbärgad bondgård för 200 år sedan. Sedan möter publiken ett femtiotal av de mest 

praktfulla målade allmogemöblerna ur museets samlingar. Ambitionen har varit att väcka lust och inspirera, men 

också att ge aha-upplevelser, överraska och slå hål på en del fördomar. Vi försöker genom teman som ”Göra 

mönster”, ”Några drog till stan”, ”Kurbits på drift”, ”Anonymt? Nej, men outforskat” eller ”Gemensam svensk 

karaktär? Glöm det!” betona det individuella, dynamiska och globala i folkkonsten – som kanske oftare 

förknippats med det kollektiva, statiska. 

 

Utställningsformen bygger på kontraster. Möblerna är placerade mot rostig plåt, stora mönster, ibland enfärgade 

ytor och varierande golvmaterial. Här och där finns nutida inredningsdetaljer som understryker känslan av 

hemmiljö.  I den sista delen ställs allt på sin spets med graffiti som bakgrund.         

 

I utställningstexterna har vi försökt jobba med ett enkelt och direkt tilltal, eftersom utställningen riktar sig till en 

målgrupp som inte är bekant med ämnet sedan tidigare. Vi har strävat efter att följa reglerna för klarspråk i korta 

texter, indelade i tre tydliga nivåer. Futurniture har sett texterna som en naturlig del av utställningsscenografin. 

Huvudtexterna presenteras som affischer med silhuetter av de gamla skåpen som bakgrund.  

 

Vi ville skapa en utställning som inspirerar och är lustfylld, med humor och självdistans. En viktig del i detta 

blev testet ”Vilken allmogemöbel är du?”, som finns både i utställningen och på Facebook. Genom att svara på 

ett antal frågor får publiken veta vilken allmogemöbel de är. En kista från Hälsingland kanske, eller ett golvur 

från Ångermanland. Futurniture gjorde den grafiska formen och skrev copyn till testet.   

  

 

Samtliga fotografier: Peter Segemark, Nordiska museet 

 
























