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Forskarseminariet	  i	  kyrkohistoria	  och	  praktisk	  teologi	  
Research	  seminar	  Church	  History	  &	  Practical	  Theology	  
Våren/Spring	  term	  2015	  
Seminarieledare:	  Professor	  Samuel	  Rubenson	  
	  

	  
21/1,	  13-‐15,	  B353,	  framläggning	  masteruppsats	  

Katarina	  Pålsson,	  “"Räddning,	  men	  som	  genom	  eld.	  Hieronymus	  och	  Augustinus	  
uppgörelse	  med	  Origenes	  som	  bakgrund	  till	  Beda	  Venerabilis	  syn	  på	  straff	  och	  
reningen	  efter	  döden"	  (opponent	  Maja	  Ekström)	  

	  
28/1,	  13-‐15,	  B417,	  framläggning	  magisteruppsats	  

Maja	  Ekström,	  “Tonen	  från	  himmelen.	  En	  studie	  om	  Linnea	  Hofgren	  och	  
mystikernas	  modersmål”	  (opponent	  Katarina	  Pålsson)	  

	  
4/2,	  13-‐15,	  B417,	  guest	  seminar	  	  
	   Prof.	  Kjell	  Lejon,	  “The	  Religious	  Rhetoric	  of	  American	  Presidents”	  
	   Eftersits	  
	  
17/2,	  15-‐16,	  C121,	  professorsföreläsning	  

Samuel	  Rubenson,	  “Dramat,	  dopet	  och	  döden	  –	  ontografi	  och	  dramaturgi	  i	  
tidigkristen	  rit	  och	  arkitektur”	  

	  
18/2,	  13-‐15,	  B417,	  guest	  seminar	  	  
	   Dr.	  Jesper	  Blid	  Kullberg,	  “New	  Finds	  from	  the	  Monastery	  of	  St.	  Antony”	  
	  
25/2,	  13-‐15,	  B417	  
	   Anders	  Jarlert,	  Likpredikan	  över	  drottning	  Hedvig	  Eleonora	  
	  
4/3,	  13-‐15,	  B417	  
	   Stephan	  Borgehammar,	  “Kyrkobyggnaden	  som	  ecklesiologisk	  utsaga”	  
	  
5/3,	  16-‐18,	  Juridicum,	  samseminarium	  med	  rättshistoria	  
	   David	  Heith-‐Stade	  
	  
11/3,	  13-‐15,	  B417,	  gästseminarium	  
	   Jonas	  Jonson,	  “Biografi	  som	  kyrkohistoria.	  Aulén	  och	  Söderblom”	  
	   Eftersits	  
	  
12/3,	  12.30-‐14,	  B	  417,	  LUKA-‐dagen	  

Anders	  Jarlert:	  ”Hilding	  Pleijels	  genusperspektiv”	  
Thomas	  Björkman:	  ”Exempel	  på	  LUKA	  1-‐uppteckningar	  som	  ljudfil	  och	  i	  skrift	  -‐	  en	  
jämförelse”	  

	  

FORSKARSEMINARIET 
KYRKOHISTORIA OCH 
PRAKTISK TEOLOGI 



 
 
 2 

18/3,	  13-‐15,	  B417,	  gästseminarium	  
Ebba	  Karin	  Lagergren,	  Växjö/Leuven,	  ”Stabilitet	  och	  förändring	  i	  Birgittasystrarnas	  
i	  Uden	  liturgi	  genom	  femhundra	  år.	  Några	  exempel	  -‐	  några	  försök	  till	  förklaringar”	  
	  

8/4,	  13-‐15,	  B417,	  guest	  seminar	  
James	  Hill,	  Leeds,	  "	  How	  to	  unify	  a	  divided	  faith?	  A	  hands	  on	  approach	  to	  late	  
Medieval	  Church	  councils”	  

	  
8/4,	  15.00	  spikning,	  Fredrik	  Modéus	  
	  
9/4,	  13-‐17,	  B429,	  halvdagsseminarium	  med	  eftesits	  

"Ett	  opartiskt	  seminarium	  om	  kättarhistoria	  –	  historiebruk,	  konfessionalitet	  och	  
moraliserande	  inom	  och	  utom	  forskningen."	  Medverkande:	  prof.	  Stephan	  
Borgehammar,	  doktorand	  Anna	  Minara	  Ciardi,	  prof.	  Anders	  Jarlert.	  Moderator:	  
prof.	  Yvonne	  Maria	  Werner,	  Historiska	  institutionen.	  

	  
14/4,	  15-‐16,	  C121,	  professorsföreläsning	  

Anders	  Jarlert,	  “Hustrun	  som	  mannens	  förnämsta	  lösöre?	  Hedvig	  Eleonoras	  
kyrkliga	  värld”	  

	  
15/4,	  13-‐15	  B417,	  gästseminarium	  

Valborg	  Lindgärde,	  “Att	  ha	  sin	  fröjd	  hos	  Gud.	  Gravpoesi	  som	  andaktslitteratur	  med	  
exempel	  från	  Sophia	  Elisabet	  Brenner	  (1659-‐1730)”.	  
Eftersits	  

	   	   	   	  
22/4	   forskarskola/joint	  research	  seminar	  in	  Church	  History	  in	  Uppsala	  
23/4	   Kyrkohistoriska	  dagen,	  Uppsala	  
	  
24/3,	  14-‐16	  B336,	  gästföreläsning	  

Biskop	  Thomas	  av	  el-‐Qusiya	  och	  Meir,	  föreståndare	  för	  Anafaora	  retreatcenter	     	  
"Modern	  Coptic	  Monasticism"	  	  

	  
29/4,	  13-‐15,	  B417	  

Thomas	  Arentzen,	  “De	  ortodoxa	  kyrkorna	  i	  Sverige	  (bokmanus)”	  
	  
6/5,	  13-‐15.	  B417,	  avhandlingsavsnitt	  

Mikael	  Hermansson,	  ”Church	  of	  Englands	  och	  Svenska	  kyrkans	  förändrade	  
relationer,	  1909	  –	  1959”	  (opponent	  Alexander	  Maurits)	  

	  
13/5,	  13-‐15,	  LUX	  hörsal,	  disputation	  

Fredrik	  Modéus,	  Gudstjänstgemenskap	  i	  folkkyrkan.	  En	  konstruktiv	  bearbetning	  av	  
gudstjänstgemenskapens	  teoretiska	  identitet	  och	  praktiska	  ställning	  i	  Svenska	  
kyrkan,	  med	  särskild	  hänsyn	  tagen	  till	  gemenskapstematiken	  

	  
19/5,	  13-‐16,	  B417,	  samseminarium	  med	  rättshistoria	  
	   Johan	  Herbertsson,	  tingspredikningar	  
	  
3/6,	  13-‐15,	  B417	  

Framläggninsseminarium	  magister-‐	  och	  masteruppsatser	  
	   	   	  
15/6,	  9-‐17,	  B417	  	  

RRE	  Master	  Theses	  seminar	  


