Kvinnor i förändringens tid –
reformationens och vår
En vandringsutställning

i Lunds stift

Kvinnor drabbade av reformationen
Hur upplevde kvinnor i våra trakter reformationen som påverkade livet i Danmark och Sverige under 1500- och 1600-talet?
Vi vet inte så mycket och framför allt vet vi inte så mycket om
hur det påverkade de vanliga kvinnorna i byarna och på gårdarna. Den information vi har handlar mest om kungliga och
adliga kvinnor. Deras liv har oftare dokumenterats. Det finns
också en hel del att läsa om klosterlivet som försvann från den
här delen av Europa.
Under Lutherårtiondet 2008-2017 vill vi Kvinnor i Svenska
kyrkan i Lunds stift lyfta fram en del av det vi vet om danska
och svenska kvinnor från den här tiden. Detta har vi gjort på
tretton roll-ups, där åtta stycken beskriver enskilda kvinnor,
medan de återstående fem är mer övergripande. Vårt arbete
är inspirerat av den utställning som invigdes i Halle i oktober
2012. Den utställningen är gjord av Evangelische Frauen in
Mitteldeutschland, vår systerorganisation i Lunds stifts vänstift
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland.

Utställningen har möjliggjorts med stöd av
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DEUTSCHE
EVANGELISCHE GEMEINDE
MALMÖ
TYSKA FÖRSAMLINGEN

Utställningen
Utställningen omfattar 13 rollups i formatet 85 cm x 200 cm.
Till varje rollup hör en väska och en spotlight. Varje set väger ca
3,6 kg.
Utställningen kan hyras som helhet eller genom att man väljer
ut vissa roll-ups. Om man så önskar kan någon/några av oss
kvinnor som arbetat med utställningen komma och berätta om
kvinnorna.
Den som hyr utställningen ombesörjer transport till och från
utställningsorten. Med utställningen följer också en katalog som
kan köpas för 40:-.

Platser som förknippas med reformationskvinnorna
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1.Kolding
Drottning Dorothea av Danmark
(1511 - 1571)
2.Trolleholm
Sofia Brahe (1556 - 1643)
3. Helsingborg
Elsebe Krabbe (1514 - 1578)
4. Randers
Anne Krabbe (1552 - 1618)
5. Smedstorp
Anne Pedersdatter Galt (1546 - 1609)
6. Vadstena
Karin Olofsdotter (död 1625)
7. Stockholm
Drottning Kristina (1626 - 1689)
8. Mecklenburg
Elisabeth Vasa (1549 -1597)
9. Stockholm
Kristina Nilsdotter Gyllenstierna
(1494 - 1559)

Exempel på roll-up

Mer information
Är ni intresserade av utställningen Kvinnor i förändringens tid –
reformationens och vår?
Kontakta Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift c/o Lisbeth Malmström
Tel 046-14 24 82, epost lisbeth.malmstrom@comhem.se

