
Snurrbara guldmynt med frågor och svar

Berättelse/dramaturgi
Judiska Museet i Stockholm presenterar en nyhet, en hittills dold historia, en berättelse om hur ett 
litet antal invandrare förändrade Sverige ihop med sina barn och barnbarn, moderniserade när-
ingsliv, industri, bankväsende, öppnade vårt första privata konstgalleri, byggde vårt första varuhus 
- samt installerade vår första rulltrappa. Men den handlar också om en lyckad integrering, om hur 
Sverige steg för steg släppte in dessa människor med en främmande religion och lät dem verka, till 
gagn för landet. Utställningen gör nedslag i en mångfacetterad och komplex historia. Det känsliga 
temat är judar och pengar, myter och verklighet, och historien berättas genom porträtt av judiska 
företagare och filantroper.



Ljudet av klirrande pengar följer en in i utställningen Rum och volym byggs av stora spelkort i klöver

Gestaltning
Formen leker med föreställningar om framgång och pengar. I ingången möter en film där glim-
mande mynt singlar ner i en hög och spiller över på golvet. Dekoren är byggd som korthus av stora 
klöverkort tryckta på Re-board, ett wellpappmaterial. Det ger en skörhet som passar temat, flera 
personer vi berättar om förlorade allt de lyckats bygga upp. 

Korthusen skapar rymd i det begränsade utrymmet samt en visuell plats för det intellektuella inne-
hållet. Den sekelskiftestapet som klär kortens baksidor fungerar som klassisk spelkortsdekor, men 
gör också att korten kan byta skepnad och bli till högreståndsinteriörer där personerna presenteras 
med bild och text i guldramar. I mitten bildas ett rum av slitna spelkort, där majoriteten av judarna, 
som inte var rika utan i många fall fattiga flyktingar, också får ta plats i utställningen. Andra inslag är 
ett spegelrum, kistor, snurrbara guldmynt, ljudstationer och en guldfärgad tidslinje som löper längs 
väggarna.



Guldramar ramar in de framgångsrika 

Spegelrummet med citat från huvudpersonerna om hur de såg sig själva



Kistor med filantropernas berättelser och personliga föremål

Tidsaxeln binder ihop historien som ett fält runt utställningsrummet, filmen visar NKs invigning.



Prova att lyfta gårdfarihandlarens knyte

Publikvänlighet
Utställningen som har både svensk och engelsk text, är öppen alla dagar utom lördagar med gratis 
entré för elever och arbetslösa. Pedagogiken inbjuder till interaktivitet och överraskar både gällande 
fakta och formgivning. I ett avskilt rum kan man sitta ner och se en film om de svenska judarnas 
historia. Utställningen är handikappanpassad och det är enkelt att röra sig genom rummet.  

Metod
En arbetsgrupp med kompetenser inom forskning, ekonomi, journalistik och utställningsproduktion 
har under 1,5 år haft en intellektuell process där koncept och innehåll diskuterats fram. För att förstå 
problematiken har även formgivaren Lina Sporrong deltagit. Det har varit viktigt att få rätt balans i 
utställningen och inte befästa eller skapa nya fördomar och stereotyper.


