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Seminar i Aarhus mandag den 22. august 2016 

 
 

Program 
 

10.00 – 10.15 Formiddagskaffe   
 
10.15 – 11.45 Mag. art. Jørgen Ledet Christiansen: Euseb, »Konstantins Liv«.  
 
12.00 – 13.30 Professor MSO Anders Klostergaard Petersen: Tidlig kristendom som 

en asketisk bevægelse – et biokulturelt evolutionært perspektiv.  
 
13.30 – 14.30 Frokost i Stakladen   
 
14.30 – 16.00  Lektor, dr. theol. Nils Arne Pedersen: Apologeten Aristides.  
 
 
Praktiske oplysninger 
Tid: Seminaret finder sted mandag den 22. august 2016 kl. 10 – 16. 
Sted: Aarhus Universitet, Studenternes Hus, Mødelokale 2.3 (Fredrik Nielsens Vej 2-4, 
8000 Aarhus C).  
Frokost kan købes i Stakladen, hvor der er mulighed for at spise sammen.  
 
Tilmelding og pris  
Senest torsdag den 18. august til forum@patristik.dk  (eller telefon 54 70 54 08). 
Prisen for seminaret er 50 kr., som inkluderer formiddagskaffe og rundstykke. 
Pengene betales kontant til Holger Villadsen ved seminaret (eller via MobilePay / 
Swipp: 60 56 57 28). Seminaret er gratis for studerende. 
 
Initiativgruppen bag Forum for Patristik 
Finn Damgaard: fda@km.dk  /  Jesper Hyldahl: jhy@km.dk  /   
Anders-Christian Jacobsen: alj@cas.au.dk  /  Rasmus Nøjgaard: rn@km.dk  /   
Nils Arne Pedersen: teonap@cas.au.dk  /  Holger Villadsen: holger@sejrupvilladsen.dk  
 
Læs mere om foredragene på næste side (bagsiden). 
 



Euseb, »Konstantins Liv« 
Mag. art. Jørgen Ledet Christiansen  
 
Euseb fra Caesarea, der levede ca. 260 – ca. 339, efterlod sig et meget omfattende for-
fatterskab, som omfattede flere genrer, bl.a. kommentarer til bibelske skrifter og histori-
ske værker. Mest kendt er Kirkehistorien; tæt knyttet til dette værk er Konstantins Liv, 
om hvilket der har været megen debat. Det har været diskuteret, om det rent faktisk er 
skrevet af Euseb, og om dokumenterne, der citeres i det, er ægte. En medvirkende årsag 
til denne diskussion har været værkets ”uharmoniske” opbygning, det er på én gang en 
panegyrik og et egentligt historisk værk. Først med offentliggørelsen af en papyrus, i 
1950 og i 1954, der indeholder et stort stykke af et dokument, der citeres i Konstantins 
Liv, og som er nogenlunde samtidig med dette dokument, er det lykkedes at fastslå, at 
dokumenterne er ægte, og at Euseb er forfatteren. 
 
 
Tidlig kristendom som en asketisk bevægelse – et biokulturelt evolutionært per-
spektiv 
Professor MSO Anders Klostergaard Petersen 
 
I forskningen ser man ofte askese som et særligt religiøst fænomen, der enten har med 
ekstreme former for livsforsagelse at gøre eller frivillig opsøgen af smerte, som tilsva-
rende står i grundlæggende modsætning til menneskets biologi. Men giver det med ud-
gangspunkt i ordets græske grundbetydning som 'træning' mening at forstå fænome-
net bredere som overordnet program for de typer af religiøsitet, der opstod i en række 
eurasiske kulturer fra det 6. århundrede f.v.t. og frem? Det vil jeg under inspiration fra 
Peter Sloterdijk og på grundlag af et biokulturevolutionært synspunkt argumentere for. I 
så fald kan tidlig kristen askese opfattes som en demokratisering af mere elitære former 
for askese. 
 
 
Apologeten Aristides 
Lektor, dr. theol. Nils Arne Pedersen 
 
Aristides’ forsvar for kristendommen er kun delvis overleveret på det græske original-
sprog, men til gengæld findes der en syrisk og en armensk version. Den korte tekst har 
haft en mærkelig og interessant overleveringshistorie, men Aristides’ oprindelige hen-
sigt har bl.a. været en appel til den romerske kejser om at blive kristen. Spørgsmålet om, 
hvilken kejser der er tale om, er afgørende for, om Aristides virkelig er den ældste beva-
rede oldkristne apologet, sådan som det tit hævdes. Et andet interessant spørgsmål i for-
hold til Aristides er hans syn på jødedommen – lægger han afgørende afstand, eller er 
han overraskende positivt indstillet? 
 


