
 

 

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune/Frilandsmuseet Hjerl Hede og Afdeling for 
Arkæologi, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet afholder onsdag den 2. november 
2016 et symposium med titlen: 

Reformation, tro og læring  

i  

1500- og 1600-tallets danske bondesamfund 

 
Frem for Reformationens markante og ofte diskuterede konsekvenser for kirke og stat er det dens 
betydning for bondestandens dagligliv, der ønskes belyst med dette symposium.  

Der indkaldes hermed oplæg til symposiet. Oplæggene skal falde inden for de følgende tre 
emnekredse: 

 

1. Opdragelse, tugt og kærlighed i den postreformatoriske landbohusstand 
 

2. Bonde og øvrighed 
 

3. Religionsskiftets og den Lutherske tros materielle spor  

 

Seminaret er en del af forsknings- og formidlingsprojektet ”Vinkelgården i nyt perspektiv”, der 

foregår i et samarbejde mellem De Kulturhistorisk Museer i Holstebro Kommune og Afdeling for 

arkæologi, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Hensigten med projektet er at 

I 1548 blev landsbykirken i Sulsted udsmykket med kalkmalerier. Skildringen af julenat viser Josef med en rosenkrans i hånden, 

mens Maria knæler foran det nøgne Jesusbarn, der ligger på jorden - et motiv, der har hentet sin inspiration i den hellige Birgitta 

af Vadstenas visioner.  



skabe et forskningsbaseret grundlag for en ny formidling af Vinkelgården på Hjerl Hede. Gården, 

hvis oprindelige træværk er dateret til 1546, er formentlig Danmarks ældste, bevarede bondegård.  

Projektet handler ikke alene om Vinkelgårdens fysiske rammer og indretning, men nok så meget om 

det liv, der levedes på gården i 1500- og 1600-tallet, hvorfor oplæggene meget gerne må være af 

social- og mentalhistorisk tilsnit og forholde sig til den verden, som Vinkelgårdens beboere kan have 

oplevet.  

Symposiet afholdes på Frilandsmuseet Hjerl Hede i tidsrummet 10.00 – 16.00. 

Hvis man har interesse i at bidrage med oplæg til symposiet, kan man kontakte: Klaus Højbjerg, 

formidlingsinspektør, Frilandsmuseet Hjerl Hede: kh@hjerlhede.dk, tlf.: 96 10 69 26. 

Sidste frist for tilmelding af oplæg er den 30. oktober 2016 
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