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09.00-09.45  Registrering, innsjekking og frokost.
  Ørland Kysthotell
10.00-10.15  Ordfører Hallgeir Grøntvedt: Åpning 
  av seminaret.
10.15-10.30  Sokneprest Ola Garli: Presentasjon av 
  Reformasjonsprosjektet – Austrått 
  1537
10.30 -11.30   Stipendiat Heidi Anett Beistad: 
  Kongemakt og kirke i middelalderen. 
11.30-12.30  Terje T. V. Bratberg: Fru Inger til 
  Austrått og hennes svigersønners 
  betydning for innføringen av 
  reformasjonen i Norge.
12.30-13.30  Lunsj. Ørland Kysthotell
13.30-14.30  Førsteamanuensis dr. theol. Idar 
  Kjølsvik: Å være luthersk kirke i dag.
14.30-15.30  2007- 2017 – Luther-tiåret. Kort 
  innføring ved professor Tarald 
  Rasmussen. Re!eksjoner, spørsmål og 
  tilbakemeldinger.
15.30-16.30  Ka"e, frukt og mineralvann. Ørland 
  Kysthotell
18.00  Avreise til Austrått.
18.15-18.45 Forfriskninger og kanapeer i Riddersalen 
  i Austråttborgen.
18.45-19.30  Omvisning på Austrått. Austrått.
19.30-20.15 Boklansering. Tapir akademisk forlag og 
  forfatterne Håkon A. Andersen og Terje 
  T. V. Bratberg presenterer boken om 
  Austråtts historie. 
20.30  Festmiddag Ørland kysthotell

Invitasjon
til seminar
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DEN NORSKE KIRKE
Nidaros bispedømmeråd
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07.00-09.00  Frokost.Ørland Kysthotell
09.00-10.00 Professor Tarald Rasmussen: Luther – 
  er det noe nytt? Nyere lutherforskning 
  nasjonalt og internasjonalt.
10.00-11.00 Dr. art post-doc Randi Bjørshol 
  Wærdahl: Kvinner med makt i 
  Skandinavia ved slutten av middelalderen. 
11.00-11.30 Veien videre. Felles innspill til videre 
  utforming av    
  Reformasjonsprosjektet fram mot 2017.
11.45-12.30 Lunsj. Ørland Kysthotell
12.30  Avreise til Ørland kirke
12.45-13.15 Omvisning i Ørland kirke
13.15-14.15 Stipendiat Daniel Johansen: Luthersk 
  ikonogra# slik den kom til uttrykk på 
  epita#ene i Viklem kirke. 
14.15-15.15 Direktør, dr. philos. Øivind Lunde: 
  Kirkearkeologi med vekt på graver i 
  kirkene. Ørland kirke. Oppsummering.
16.00  Avreise til Trondheim. Kystekspressen.
  De som ønsker det kan kjøpe middag på 
  hotellet og utsette avreise til kl. 19.00
19.00  Avreise til Trondheim. Kystekspressen.
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Den lutherske reformasjonen i Norge

Da de europeiske ideene om å reformere kirken kom til  
Norge på 1520-tallet, foregikk mye av det religiøse og  
politiske spillet i kretsen rundt fru Inger til Austrått.
Dette er den direkte foranledningen til vårt ønske om å 
arrangere et  fagseminar på Ørlandet om den lutherske 
reformasjonen i Norge. Det er interessant at en kvinne 
tiltar seg denne rollen, og det er interessant at det foregår 
på Austrått. Dette avspeiler seg naturlig nok i vårt 
program. Og vi sier rett ut: “Skal du forstå reformasjonen i 
Norge, må du ha vært på Austrått.” Hermed er du invitert!

Som en del av Reformasjonsprosjektet - Austrått 1537 
foreligger en  plan om å #nne fru Ingers grav inne i Ørland 
kirke. Dermed vil  seminaret også bli en anledning til å bli 
kjent med hvilke  gravskikker som var knyttet til 
middelalderens kirkehus.

I 2017 avholdes !ere internasjonale markeringer for 
o"entliggjøringen av Luthers teser i Wittenberg 1517. 
Med seminaret ønsker vi, med utgangspunkt i det aller 
siste innen internasjonal forskning, å bidra til økt 
kunnskap om hvilke  drivkrefter som  bragte Luther inn i 
hans krise i forhold til kirken. Og vi ønsker å gi et bidrag 
til den re!eksjon som naturlig vil foregå i Den norske 
kirke fram mot 2017.

Vi håper seminaret blir et møtested der vi kan tenke høyt 
sammen og stille aktuelle spørsmål om kirke, individ og 
samfunn.

Foredragsholdere

Tarald Rasmussen er professor i kirkehistorie ved 
Universitetet i Oslo. Hans spesialområde er 
kristendommens historie fra høymiddelalderen til 1700-
tallet. Han er medlem av !ere internasjonale komiteer for 
Luther-jubileet 2017.

Øivind Lunde er dr. philos. og direktør ved Nidarosdomens 
restaureringsarbeider.

Heidi Anett Beistad er stipendiat ved Institutt for historie 
og klassiske fag ved NTNU og arbeider spesielt med 
middelalderens kirkeorganisasjon i Nidarosprovinsen.

Terje Torberg Vevik Bratberg  er historiker, lektor og 
leksikonforfatter og har blant annet utgitt Trondheim 
byleksikon. Han har også utgitt en rekke artikler og mindre 
arbeider om historiske temaer, bl.a. innen gårds- og 
slektshistorie. Bratberg har i de senere år arbeidet særlig 
med Austråtts historie og fru Ingers rolle ved innføringen 
av reformasjonen i Norge. Sammen med førstekonservator 
Håkon Andersen har han skrevet bok om Austråtts historie. 
Boka blir presentert under seminaret.

Idar Kjølsvik  er dr. theol. og førsteamanuensis ved 
Høgskolen i Nord-Trøndelag. 
Han er leder for Teologisk Nemnd for Den norske kirke og 
medlem av Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg  
som forvalter arven etter Martin Luther internasjonalt.

Randi Bjørshol Wærdahl er dr. art. og post-doc. i 
middelalderhistorie ved NTNU. Hun arbeider med et 
prosjekt om kvinners makt og inn!ytelse i 
senmiddelalderens Norge, ca. 1350-1550. 

Daniel Johansen er stipendiat ved Institutt for kunst- og 
medievitenskap, NTNU.
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