
Program för forskarseminariet i Nya testamentets exegetik, vt 2010 
 
Tid: tisdagar 13.15–14.45  
Plats: sal 438 (stora sammanträdesrummet), om inte annat anges nedan 
 

 
22 feb Benjamin Ekman, avhandlingsplan: ”Bibelläsning och tolkningsgemenskap hos 

Evagrios Pontikos”    OBS! Seminariet äger rum i sal 217 
 

8 mars Gunnar Samuelsson, projektansökan: ”James the Just” 
 
14 mars Provföreläsningar för lektorat i Nya testamentets exegetik 
(mån) OBS! Föreläsningarna äger rum i sal 118 – tider meddelas senare 
 
15 mars Val av perspektiv vid tolkning av 1 Joh. Birger Olsson leder oss i samtalet. 
 
23-24 mars Forskarskola i Nya testamentets exegetik, tillsammans med doktorander och 
(ons-tor) lärare från Uppsala 
 
5 april Att använda metoder och perspektiv – ett samtal om bibelvetenskaplig 

hermeneutik 
 
14 april Öppet gästseminarium med professor Pamela Eisenbaum (titel meddelas senare) 
(tor) Eftersits i pentryt  
     
19 april Tobias Hägerland: ”Criteria for identifying Jesus tradition in Paul” 
 
28-29 april Doktoranddagar i Oslo för Nya testamentets exegetik, tillsammans med 
(tor-fre) doktorander och lärare från Oslo, Stavanger och Göteborg 
 
10 maj Samtal om James D. Dunns Jesus Remembered (Grand Rapids: Eerdmans, 2003) 
 
16 maj Forskarskola i Gamla testamentets exegetik, tillsammans med doktorander och 
 lärare från Uppsala universitet 
 
24 maj Öppet gästseminarium med professor em. Heikki Räisänen om hans bok  

The Rise of Christian Beliefs: The Thought World of Early Christians 

(Philadelphia: Fortress Press, 2009) 
 OBS! Seminariet äger rum i sal 118, inte i stora seminarierummet 
 
31 maj Docentföreläsning av Tommy Wasserman med titeln: ”Vad skrev Jesus på 

marken? - ett stycke receptionshistoria (Joh 8:6, 8)”  
 OBS! Seminariet äger rum i sal 118, inte i stora seminarierummet.  
 
1 juni Slutseminarium för Hans Leander: ”Discourses of Empire: Mark’s Gospel 
(ons) from a postcolonial perspective”. Opponent: Docent Magnus Zetterholm. 

OBS! Seminariet äger rum kl 14-16 vid institutionen för litteratur, idéhistoria 
och religion, Göteborgs universitet. 

 
Didachéseminariet sammanträder i sal 438 (stora seminarierummet) kl 16.15–18.00 följande 
datum under terminen: 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6. Eftersits i pentryt efter varje seminarium. 


