Forum for Patristik
www.patristik.dk
Seminar i København mandag den 20. januar 2014
Program
10.15 – 11.45

Erik Petersen: Patristiske håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek

12.00 – 13.00

Frokost på Riz Raz (Store Kannikestræde 19)

13.15 – 14.30

Uffe Holmsgaard Eriksen: Nedfarten til Dødsriget

14.30 – 14.45

Kaffepause

14.45 – 16.00

Torben Damsholt: Synesios fra Kyrene

Praktiske oplysninger
Tid: Seminaret finder sted mandag den 20. januar 2014 kl. 10 – 16.
Sted: Første del (kl. 10.15-11.45) foregår i Kulturarvssalen på Det Kongelige Bibliotek,
Diamanten (etage E øst), Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K.
Tasker og overtøj kan ikke medbringes i Kulturarvssalen, men skal afleveres i garderobeskabe i stueetagen. Kom derfor i god tid, fx kl. 10, og medbring en 10-krone til garderobeskabet.
Fra Diamanten til frokosten i Riz Raz (Store Kannikestræde 19) er der en gåtur på 1,3
km (ca. 15 min.).
Sidste del af seminaret (kl. 13.15-16.00) foregår på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, i auditorium 12 (4. sal).
Tilmelding og pris
Senest torsdag den 16. januar til forum@patristik.dk (eller telefon 54 70 54 08).
Prisen for seminaret er 50 kr. (uden frokost) eller 150 kr. (inkl. frokost og øl/vand).
Pengene betales til Holger Villadsen ved seminaret.
Seminaret er gratis for studerende (dog 100 kr. med frokost).
Initiativgruppen bag Forum for Patristik
Finn Damgaard: fda@teol.ku.dk / Jesper Hyldahl: jhyldahl@mail-online.dk /
Anders-Christian Jacobsen: alj@teo.au.dk / Rasmus Nøjgaard: rn@km.dk /
Nils Arne Pedersen: nap@teo.au.dk / Holger Villadsen: holger@sejrupvilladsen.dk
Læs mere om foredragene på næste side (bagsiden).

Patristiske håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek
Erik Petersen, dr.phil., seniorforsker ved Det kongelige Bibliotek
I foredraget præsenteres udvalgte håndskrifter fra Det Kongelige Biblioteks omfattende
samlinger af middelalderlige bøger. Det er fortrinsvis i bibliotekets latinske håndskrifter, at man finder patristiske kilder, enten som tekster født på latin, eller som tekster
skrevet på græsk og senere oversat til latin, men også håndskrifter med patristiske tekster på græsk vil blive inddraget. Håndskrifternes historie og udforskning fra karolingisk tid til oplysningstid vil blive belyst. Nogle af de præsenterede håndskrifter vil blive
vist frem sidst i forløbet.
Foredraget foregår på Det Kongelige Bibliotek, i Kulturarvssalen, Diamanten, etage E
øst.

Nedfarten til Dødsriget
Uffe Holmsgaard Eriksen, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet
Hvad skulle Kristus i de dødes rige? Det spørgsmål kæmpede oldkirkens teologer med,
da det Ny Testamente er så godt som tavs herom. I foredraget vil jeg præsentere udviklingen af dogmet om nedfarten til dødsriget og de fortællinger, der knytter sig til i perioden fra 2.-6. århundrede. Fokus vil ligge på de eksegetiske og soteriologiske problemstillinger, der ligger bag dogmet, samt de litterære motiver og temaer, som går igen hos
bl.a. Ephraim Syreren, Gregor af Nyssa, (Ps.)Athanasius, Nikodemusevangeliet og Romanos Melodos. Fælles for disse forfattere er dogmet fortalt som et drama, hvor djævelens, dødens og helvedes tilsyneladende sejr over Kristus ved korsfæstelsen bliver afsløret som deres nederlag.

Synesios fra Kyrene
Torben Damsholt, mag.art. i historie, tidl. valgmenighedspræst ved Vartov
Synesios (370-413) var en velhavende borger i den gamle græske by Kyrene i Libyen.
Han var uddannet i retorik og filosofi, bl.a. med studier i Alexandria, og opholdt sig
399-402 som sin bys udsending ved kejserhoffet i Konstantinopel. I sine sidste leveår
var han biskop i provinsens hovedby Ptolemais. Foruden en brevsamling og nogle hymner har han efterladt sig prosaskrifterne: Kejsermagten, Forsynet, Dion, Drømme, to
folketaler og Skaldepandens pris, som jeg har oversat til dansk. Her viser Synesios sig
som repræsentant for tidens nyplatonisk farvede græske kulturtradition, som han uden
større problemer kunne forene med kristendommen.

