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Forskningsenheden ”Reformatorisk teologi og kon-

fessionskultur” inviterer hermed interesserede til at 

bidrage med en kort paper-præsentation på et semi-

nar om donationspraksis i forbindelse med Reforma-

tionen. Reformationen medfører mange forandringer. 

Nogle sætter sig hurtigt igennem, andre langsomt. 

Dette seminar diskuterer mulige sammenhænge mel-

lem reformationens nye teologi og forandringer af 

faktisk donationspraksis. Der spørges efter såvel 

kontinuitet som diskontinuiteter under spørgsmålet: 

Medfører reformationen ændringer i de sociale fore-

stillinger, som bestemmer menneskers handlen? 

Seminaret vil kombinere mere teoretiske undersøgel-

ser af luthersk teologi ud fra nutidige gave-teorier 

med historiske studier af donationspraksis. Desuden 

ønsker seminaret at få donationstematikken belyst 

ud fra forskellige perspektiver og faglige discipliner, 

hvilket afspejles i titlerne på de inviterede keynote 

speakers indkomne forslag til bidrag: 

 

Bo Kristian Holm (Teologi, AU): Reformationens per-

spektivveksel: Mennesket som modtager 

Agnes Arnórsdóttir (Historie, AU), Magten over min-

det. Donationskultur før og efter reformationen 

Laura Katrine Skinnebach (Kunsthistorie, AU): Erin-

dring og frelse – epitafier før og efter Reformationen 

Helle Møller Sigh (Strandingsmuseet): Magt og stræ-

ben efter Guds velsignelse: Adelige jomfruklostre 

som kønnet og standsmæssig velgørenhedsform i 

perioden 1699-1745 

Carsten Bach-Nielsen (Teologi, AU): Kirken og de gla-

de givere 

Hanne Puk Dahl (Center for komparative velfærds-

studier, AAU): Synet på at give og modtage hjælp - 

velfærdssamfundets religiøse rødder. 

Jakob Ørnbjerg (Historie, AU): Fattighus og børnehus - 

da den lokale fattigforsorg i Aalborg blev statsregule-

ret 

Poul Grinder-Hansen (Nationalmuseet): Almisser efter 

reformationen - idealer og virkelighed 

 

Short paper præsentationerne må være af 10 minut-

ters varighed. Forslag bestående af titel og kort man-

chet sendes til arrangørerne senest 15. september.    

 

Med venlig hilsen  

Bo Kristian Holm (teobh@cas.au.dk),  

Agnes Arnórsdóttir (hisaa@cas.au.dk) 

Laura Katrine Skinnebach (lks@dac.au.dk)  

Forskningsenheden ”Reformatorisk teologi og konfessi-

onskultur” 
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