
Berättelse/Dramaturgi 
Tidigt var den autentiska platsen – Sveriges äldsta bevarade synagoga - en viktig 
utgångspunkt för utställningen Judarna & Sverige. Platsen väcker liv i berättelsen och 
besöker träder bokstavligen in det förflutna. Rumsligheten, berättandet och den konstnärliga 
gestaltningen bidrar alla till att berätta historien om judiskt liv i Sverige, men också till att 
belysa hur en minoritets kulturarv ständigt formas av att det försvinner under lager av andra 
berättelser som bedömts mer väsentliga för majoritetssamhället. Detta syns när synagogans 
ursprungliga väggmålningar spricker fram från under lager av vit färg som tillkommit senare 
– som poetiska påminnelser om historiens osynliggörande av det annorlunda. 

Basutställningen tar det judiska kulturarvet på en tidsresa genom svensk historia. Den första 
akten speglar den tidiga judiska invandringen, judereglementets vedermödor och hur en 
judisk församling etableras. Ett något friare liv och en större geografisk spridning skildras i 
den andra akten, och den tredje sätter fingret på vad som händer när den judiska minoriteten 
helt plötsligt får en plats där de kan leva i majoritet. Däremellan finns en tid när mycket få 
judar tilläts komma till Sverige.   
 
Gestaltning 
Samtidskonst integreras sömlöst med de utställda föremålen och deras historia, vilket gör det 
möjligt för besökaren att inte bara söka svar utan också formulera nya frågor. Konstnärens 
blick blir en tolkning av det historiska materialet, men också en samtida utgångspunkt som 
slår broar till det historiska skeendet och lyfter det judiska till något mer allmängiltig.
 
När föremål som lånats in från andra museer ställs ut i en judisk kontext tydliggörs de blinda 
fläckar som skapas av majoritetens samlande på minoritetens kultur. Genom att använda 
utställningen som en scen för konserter som korsar klezmer, jiddisch och jazz breddas bilden 
av det judiska bortom Förintelsen och en tidigare undangömd värld tillgängliggörs - en värld 
vars relevans aldrig varit starkare än idag när populismens vindar åter stormar i Europa. 
 
Publikvänlighet 
Då museet är inhyst i Sveriges äldsta bevarade synagoga, centralt belägen i gamla stan, 
sänker det trösklarna till inträde i det judiska, en värld som för majoritetssamhället 
annars kan framstå som både främmande och stängd, exotisk och präglad av ett historiskt 
mörker. Genom att hela tiden fokusera på den judiska minoritetens relation till ett svenskt 
majoritetssamhälle får publiken en tydlig nyckel för att låsa upp relationen mellan historia 
och samtid.
 
Metod 
Utställningen kom till genom ett konstnärligt metodprojekt som pågick under två år på olika 
platser i Sverige - Stockholm, Karlskrona, Norrköping, Falun och Borås - under rubriken 
Traces of Existence. På dessa platser har museet – tillsammans med lokala kulturhistoriska 
institutioner - grävt efter det dolda svensk-judiska kulturarvet och presenterat resultatet 
som satellitutställningar med starkt fokus på gestaltning. En konstnär bjöds in till varje plats 
för att kommentera, tolka och lägga till ett nytt perspektiv på berättelsen. Detta grävande i 
Sveriges dolda historia bildar grunden för utställningen.

Den judiska tankevärldens fokus på dialog och tolkning präglar det fysiska utställnings-
rummets formgivning. En interaktiv Chavrutastol placeras mitt i synagogan och ger 
besökaren nycklar till en 1000-årig tradition med tydligt pedagogiskt perspektiv. Inlånade 
föremål föremål från andra museer hittar hem, tillbaka till synagogan där de ursprungligen 
fanns, vilket understryker relationen mellan majoritet och minoritet – inte bara i sociala 
sammanhang, utan också museala.
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