
Forum for Patristik
Træer, pelikaner og drager – naturopfattelse i Oldkirken

Sted: Kierkegaard auditoriet (09.A ved indgang 16)
Søndre Campus, Københavns Universitet
Karen Blixens Vej 8, 2300 København S

Tidspunkt: den 31. januar, 2022 kl. 13–17

I nutiden kritiseres kristendommen for en
naturopfattelse, hvor mennesket står distanceret som
hersker over naturen. Denne kritik står dog ikke altid
mål med de tanker om naturen, som kan findes i den
kristne tradition. I oldkirken fandtes således et natursyn
langt fra det moderne. Men giver det overhovedet
mening at tale om en bestemt oldkirkelig opfattelse af
’naturen’? Det er temaet for Forum for Patristiks
vinterseminar, der tager livtag med en række tekster,
som på forskellig vis vidner om oldkirkens natursyn.

Deltagelse er gratis, men tilmeld dig gerne: forum@patristik.dk

Program

13.00: Velkomst ved ordstyrer Johannes Aakjær Steenbuch

13.15-14.15 ”Fornemmelser av bark: å komme oldkirkens trær inn på livet”

Hvordan omgikkes våre kristne forfedre med trærne? Med utgangspunkt i Basilius av Cæsareas 
Hexaemeron-prekener og et utvalg andre tidligkristne tekster vil foredraget utforske oppfatninger av trær 
hinsides det rent figurlige. 

Dr. Thomas Arentzen, lektor i kirkehistorie, Uppsala Universitet. Forskningsleder af projektet ”Beyond 
the Garden: An Ecocritical Approach to Early Byzantine Christianity” finansieret af det svenske 
forskningsråd og har udgivet ”Byzantine Tree Life: Christianity and the Arboreal Imagination.” (2021). 

14.15-14.30: Pause

14.30-15.30 ”Der er drager!” – tidlige kristne forestillinger om drager

I Johannes’ Åbenbaring viser englen Michael sig i en vision i kamp mod djævlen i drage-form. Dette 
billede trækker på den antikke symbol-verden, som herfra slår sin rod i det kristne univers. I dette foredrag
følger vi dragernes spor fra det himmelske hierarki over kirkefædres skrifter og helgeners liv for at 
undersøge, ikke blot, hvad dragen er symbol på, men hvad dragernes tilstedeværelse og rolle siger om den 
tidlige kristne forestillingsverden.

Ph.d. Emil Hilton Saggau, Kirkehistorie, Lunds Universitet

15.30-15.45 Pause

15.45-16.45 Fysiologos – en kristen dyrebog

Dette foredrag er en indføring i den såkaldte Fysiologos, det ældste kristne bestiarium, der omfatter en 
lang række beskrivelser af vilde dyr (samt planter og sten) ledsaget af allegoriske udlægninger. Fysiologos
er den foreløbige kulmination på mirabilielitteraturens optagethed af naturens frembringelser, men er 
samtidig et originalt værk, hvis kristne fortolkning ikke lader sig adskille fra dyrebeskrivelserne.

Ph.d. Søren Lund Sørensen, Freie Universität Berlin

16.45-17.00: Opsamling

Skildring af en grif, hjorte, hunde og en slange fra et manus af 
Fysiologos (Wikimedia commons)


