
1 
 

Fö rslag Å RETS UTSTÅ LLNING 2017 
 

Reförmatiön pa ga r. 
en utsta llning öm könflikt, spra k öch samtal. 
 

Va stera s dömkyrka 19 februari – 31 öktöber 2017 
Ett samarbete mellan Svenska kyrkan Västerås stift och Svenska kyrkan Västerås pastorat 
 

 
Foto: Henrik Mill 

 
Budget: 3,2 milj kr utöver arbetstid och lokalkostnad. 
 

Kontaktuppgifter: Markus Holmberg, markus.holmberg@svenskakyrkan.se, tel 021-
814646 
 

Idé: Biskop Mikael Mogren, kulturarvssamordnare John Rothlind. 
 

Projektgrupp: Marit Norén, biskopens adjunkt; Pelle Söderbäck, pressekreterare; 
Markus Holmberg, domkyrkokaplan; John Rothlind; Cecilia Redner, stiftsadjunkt för 
barn- och ungdomsfrågor; Inga-Lena Paulsson, församlingspedagog; Marie Lundberg, 
administratör. 
 

Producent: Annmari Kastrup, Actit kommunikation. 
 

Form: Anders Rabenius, R.A.B.B.E. 
 

Projektanställd utställningspedagog: Qla Zetterberg, församlingspedagog och 
lajvpedagog 

mailto:markus.holmberg@svenskakyrkan.se
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Mötivering 

Nuet har alltid en historia. En viktig förhistoria till det Sverige vi har idag, är den stora 

samhällsomvandling som kallas reformationen. 1517 hade Martin Luther publicerat sina 

protester mot missförhållanden i tidens kyrkoliv. Vid riksdagen i Västerås 1527 tog den 

lutherska reformationen fart i Sverige.  

 
Foto: Henrik Mill 

Det var en blodig tid. Västerås belägrades, upproren avlöste varandra ute i stiftet, och 

både biskopen och domprosten avrättades på kungens befallning. Det var händelser som 

vi känner igen från nyheterna idag: Många som har varit med om omänskliga konflikter 

har flytt till vårt land.  

Därför var konflikt ett tema i utställningen Reformation pågår, en av Svenska kyrkans 

största satsningar under Reformationsåret 2017. Reformationen blev starten på 

utvecklingen inom skola, vård och omsorg i Nordeuropa. Språk är en förutsättning för 

samhällsbygge och språk är också förutsättningen för samtal.  
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Foto: Åke Paulsson 

I Västerås var året 1517 kulmen på en politisk, ekonomisk och konstnärlig 

blomstringstid: De fem altarskåpen var på plats. Helgonet Sankt Davids reliker hade 

överförts till domkyrkan och manifesterades genom bilder på det nya exklusiva 

högaltarskåpet. Stenskulptörer och skickliga hantverkare hade sina verkstäder i 

Västerås. 2017 sammanföll alltså 500-årsminnet av reformationens begynnelse med 

fullbordandet av domkyrkan i Västerås 

 
Foto: Henrik Mill 
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Plan över Västerås domkyrka och utställningens placering: 

                      
 

Utställningen installerades i fyra till varandra relaterade ”rum” i domkyrkan, som i sin 

helhet är 3000 m2. Tre av dem byggdes upp i kyrkorummet och gestaltade temana 

konflikt, språk och samtal.  

 

 
Foto: Åke Paulsson  
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Det fjärde rummet, ”Skattkammaren”, inrymdes i en medeltida sal i den 500-

årsjubilerande domkyrkan, som iordningställts för utställningsändamål och för första 

gången blev tillgänglig för allmänheten. Här visades bl.a. föremål från kyrkor i stiftet och 

de statliga samlingarna Historiska museet, Nationalmuseum, Hallwylska museet, 

Uppsala universitetsbibliotek och Skokloster. I varje rum fanns en målning från 1800-

talets slut som illustrerade utställningens teman. 

 

 
Foto: Henrik Mill 

 

Den primära målgruppen var barn i mellanstadieåldern och arbetet skedde i nära 

kontakt mellan kyrkan och skolan. Genom att lyfta reformationens frågor om vad det 

betyder att leva med olika språk (och att ha rätt till sitt eget språk), att uppleva 

konflikter och att hitta lösningsvägar belyste utställningen de stora frågorna i dagens 

Sverige. Integration, mångfald och konfliktlösning utan våld stod i fokus. Utställningen 

inkluderade alla, oavsett religiös bakgrund, och ville på ett respektfullt och inkännande 

sätt beröra olika trostraditioner.   
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Förbokade grupper leddes genom utställningen av pälshandlaren Jörgen Buntmakare, 

en historisk person som 1517 skänkte en kalkstenstavla med instruktioner till alla 

pilgrimer som förväntades till den nu färdigställda katedralen i Västerås.  

 

 
  Foto: Henrik Mill 

 

Jörgen Buntmakare berättade hur han färdats genom tiderna och sökt svaret på frågan 

om hur vi skapar en bättre värld. Han hade varit med vid franska revolutionen, i kampen 

för kvinnans rösträtt, mött Martin Luther King och kämpat mot apartheid.  Utställningen 

blev till en resa genom tid och rum där temana konflikt, samtal och språk ledde vägen 

och där barnen inbjöds till ett samtal om vad de vill förändra i världen. 
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Foto: Henrik Mill 

 

Barnens tankar om vad de vill reformera i vår tid dokumenterades, projicerades på 

domkyrkans fasad och överlämnades till länets riksdagspolitiker. 

Foto: Åke Paulsson 
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Utställningen sågs av c:a 40.000 personer. Av dessa deltog c:a 10.000, bl.a. 200 

skolklasser i åk 5-6, i interagerande, kostnadsfria visningar under ledning av Jörgen 

Buntmakare och en församlingspedagog från en kyrka i skolans närhet. Kring 

utställningen fanns en programverksamhet med föredrag som fördjupade diskussionen 

och framlade ny forskning. Ett flertal artiklar publicerades.  

 

 
Foto: Marit Norén 

 

 


