
 
 

Gnosticisme 

31. maj – 3. juni 2011 
 

Beskrivelse af seminar 
I de første århundreder fandtes der mange 
forskellige former for kristendom. En del af 
disse kristendomstyper sammenfatter man 
ofte i forskningen under betegnelsen gnosti-
cisme. De gnostiske grupper havde stor be-
tydning for kristendommens udvikling allere-
de i det 2. årh. e.Kr. En af de første beskrivel-
ser af disse grupper finder vi i Irenæus’ skrift 
Adversus Haereses. Som skriftets titel siger, 
beskriver Irenæus de gnostiske grupper ud 
fra den forudsætning, at de var hæretikere. 
Det sætter naturligvis sit præg på hans be-
skrivelse. Alligevel giver hans beskrivelse af 
gnostikerne værdifulde oplysninger, som i 
kombination med bl.a. de nyere fund af gno-
stiske tekster på koptisk i Nag Hammadi giver 
et godt billede af gnostisk kristendom. I dette 
seminar giver Einar Thomassen, som er en af 
de internationalt førende eksperter i gnosti-
cisme, en introduktion til gnosticismen, lige-
som han leder læsningen og drøftelsen af 
Irenæus’ beskrivelse af de gnostiske retnin-
ger. 
 

Underviser 
Einar Thomassen, professor i religionshisto-
rie, Bergens Universitet og adjungeret pro-
fessor på Kulturvidenskabeligt Fakultet, Aar-
hus Universitet.  
 
Der er mulighed for, at seminaret følges op af 
endnu et seminar om gnosticisme med Einer 
Thomassen i efteråret 2011. 
 

Program  
Tirsdag d. 31. maj kl. 13.15-16.00:  
Forelæsning om gnosticisme ved Einar Tho-
massen 
Onsdag d. 1. juni kl. 9.15-12.00:  
Fælles læsning og drøftelse af Irenæus, Ad-
versus Haereses 1. bog, kap. 1-7 (genealogi 
over og beskrivelse af gnostiske grupper i 2. 
årh.). 
Fredag d. 3. juni kl. 9.15-12.00:  
Fælles læsning og drøftelse af Irenæus, Ad-
versus Haereses 1. bog, kap. 1-7 (genealogi 
over og beskrivelse af gnostiske grupper i 2. 
årh.). 
 

Deltagere  
Kurset henvender sig til kandidat- og ph.d.-
studerende. Kurset er velegnet for dem, der 
ønsker en grundig introduktion til gnosticis-
me, men også for studerende, der allerede 
kender til gnosticismen, og som ønsker at 
fordybe sig i en central kildetekst. Deltagelse 
i kurset forudsætter læsekendskab til græsk. 
 
ECTS: 2 (gælder kun ph.d.-studerende) 
 

Tilmelding 
Senest den 15. maj 2011 på 
https://webshop.dpu.dk/Gnosticisme  
 

Arrangør 
Ph.d.-kurset arrangeres af Centre for the 
Study of Antiquity and Christianity (C-SAC). 

https://webshop.dpu.dk/Gnosticisme

