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Til foredragene kl. 17.30 er mødetiden kl. 17.20, vær
venligst præcis, da døren låses.

Torsdag d. 14. marts
kl. 17.30

Understanding 'real-life' Heritage issues: Tales from Egypt, v. Wesam Mohamed,
PhD Fellow Aarhus University
The high significance of Egypt's cultural heritage has widely influenced the
academic fields since centuries. However, stories beyond the formal research
might shed light on more crucial contexts.
This talk discusses critical ideas about Egyptian antiquities and their value using
real-life examples. It presents different patterns of conceptions and behaviours
concerning heritage; aiming to offer an in-depth view from inside the issues of
value, ownership and identity.

Torsdag d. 4. april
kl. 17.30

Transport af varer mellem Oaserne og Nildalen i det 3-4 århundrede e.v.t., v.
Anna Buchardt, Specialestuderende, ToRS, Københavns Universitet
Transport af varer mellem oaserne og Nildalen i det 3.-4. århundrede e.v.t. vil
fokusere på en landsby i Dakhla Oasen, Kellis og de koptiske breve, der er fundet i
Hus 1-3. Disse breve er korrespondancer mellem familiemedlemmer og
handelspartnere, der befinder sig i Kellis og Nildalen. Særligt for disse individer
er, at de tilhørte den religiøse kult, Manikæisme, en gnostisk frelsesreligion
stiftet af den iranske profet Mani i c. 200 e.v.t. Emnet for disse korrespondancer
er forsendelser eller anmodninger om en række produkter, så som olie og
tekstiler. Denne præsentation vil med udgangspunkt i disse tekster præsentere
det lille samfund af manikæere i Kellis, der i det 3-4 århundrede e.v.t. levede af at
transporterer varer til og fra Nildalen. Anna afleverer sit speciale om emnet i
marts 2019.

Torsdag d. 2. maj
kl. 17.30

Papyrus Turin 1879 med
kort fra Wadi Hammamat

Ekspeditioner i Ægyptens oldtid, v. Rune Olsen, Ekstern Lektor, ToRS,
Københavns Universitet
Ordet ekspedition bruges til at beskrive en række aktiviteter i oldtidens Ægypten,
der dog i de fleste tilfælde blev udført på foranledning af den regerende konge.
Det drejer sig især om handels-, mine-, og militære ekspeditioner. I dette foredrag
ser vi på formålet for og organisation af en række ekspeditioner, hvor resultatet
også er (nogenlunde) kendt hvad angår den økonomiske og politiske effekt en
given ekspedition havde for Ægypten. De personer, der stod for den praktiske
organisering af den omfattende og komplicerede logistik, ofte højtstående
embedsmænd i statsapparatet, ser også ud til at have nydt godt af de nye
ressourcer, en ekspedition tilførte. Spørgsmålet om den enkelte arbejder eller
soldat så fik noget ud af at deltage i en ekspedition, eller om de havde noget reelt
valg, er dog ikke helt så tydeligt.

