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Välkommen till Teologdagarna 2001!

För fjärde gången inbjuder Theologicum till Teologdagar. Vi gör det i över-
tygelsen om att vår verksamhet är central för att förstå människans situation i
dagens värld. Vi gör det i hoppet om att många skall ta detta tillfälle i akt att
bättre lära känna oss.

Den tid är förbi då teologiska fakuleten och institutionen var en liten
inrättning för att utbilda präster åt Svenska kyrkan. Vi gör detta fortfarande
och ser det som en angelägen uppgift, men vi gör mycket annat också. ”Teo-
logi” har traditionellt kommit att betyda kristendomsforskning, men det är
endast en del av vad vi sysslar med. Titlarna på föreläsningarna under årets
teologdagar visar detta tydligt. Här ett axplock!

Vem definierar religion i Sverige? Från Kyrkolagen 1686 till Omskärelse-
lagen 2001. Bibliska teman och mänskliga rättigheter. Blodgivningens etik.
Vad lär sig teologer om Gud? Yoga i Bhagavadgita.

Medverkar gör lärare och doktorander vid institutionen. Vi har tretton olika
forskningsämnen och representerar en bred kompetens inom ett mycket brett fält.
Av olika anledningar är omfattningen av årets teologdagar något mindre än
förra gången. Men djupet och sakkunskapen är oförändrade, och vi hoppas att
även det koncentrerade formatet skall ge en bild av vår mångfasetterad verksamhet.

Tradition och kontinuitet är viktiga för en fakultet som har varit med sedan
universitetet grundades för 335 år sedan. Förnyelse och variation är lika
viktiga, och det är vår övertygelse att det blir ännu viktigare i ett mång-
kulturellt samhälle.

Torsdagens föreläsning tar upp en verkligt central och tvärvetenskaplig
frågeställning. Alla inbjuds till att lyssna till det svar som Stefan Edman ger.
Välkomna också till vårt hus mitt i Lund, till att tala med lärare och studenter
och till att gå runt och lyssna!

TORSDAGEN DEN 8 NOVEMBER

Föredrag av författaren, tekn. dr h c
STEFAN EDMAN

JORDENS SÅNG. Naturvetare och teologer
– har de något att säga varandra om människan, världen och framtiden?

Palaestra kl 18.15

Vid detta tillfälle utdelas också priser till utvalda uppsatser framlagda vid
Teologiska institutionen.

Sten Hidal
Teologiska fakultetens dekanus



FREDAG DEN 9 NOVEMBER

Sal 118
kl 10.15–11 Den döda kroppen – intim på avstånd.

Anna Davidsson Bremborg

kl 11.15–12 Vem definierar ”religion”? Från Kyrkolagen 1686
till Omskärelselagen 2001.
Anders Jarlert

kl 13.15–14    Blodgivningens etik.
Eva Lotta Grantén

kl 14.15–15 Svenskarna om Sverige och svenskheten.
Magdalena Nordin

Sal 119
kl 10.15–11 Enhet, konflikt och ekumenism i skuggan av Chalcedon.

Jan Erik Steppa

kl 11.15–12 Försoningens dubbla jordmån. Exempel på naturens liturgiska
funktion hos 500-talspoeten Romanos Melodos.
Kristina Alveteg

kl 13.15–14 Yoga i Bhagavadgita.
Martin Gansten

kl 14.15–15 Guds nåd och kungens nåd.
Martin Bergman

Sal 215
kl 10.15–11 Förvandlade ögonblick. Gudsuppenbarelser i vår tid.

Antoon Geels

kl 11.15–12 Död och kärlek: på väg mot en teologi för livet.
Werner Jeanrond

k 13.15–14 Vad lär sig teologer om Gud?
Fredrik Lindström

kl 14.15–15    Kristen tro och praxis i dagens Sverige.
Eva Hamberg



LÖRDAG DEN 10 NOVEMBER

Sal 118
kl 9.15–10      Filosofi som livskvalitet.

Christina Runquist

kl 10.15–11 Bibelkunskap för kulturvetare.
Birger Olsson

kl 11.15–12 Platonism och kristendom – en strategisk allians.
Gösta Hallonsten

kl 12.15–13 Döden – gåva eller plåga?
Catharina Stenqvist

Sal 119
kl 9.15–10 Dogmatik och översättning.Några exempel från Bibel 2000.

Rune Söderlund

kl 10.15–11 Religion och våld. Några exempel från Gamla testamentet.
Sten Hidal

kl 11.15–12 Tig kvinnor! Om profetia och tungomålstalande som
könskonstruktioner i 1 Korinthierbrevet 14.
Anders Eriksson

kl 12.15–13 Bibliska teman och mänskliga rättigheter.
Elisabeth Gerle

ARKIVENS DAG  den 10 november är ett samarbetsprojekt mellan arkiv-
ens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela
landet. Målet för Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet och
genom öppethusarrangemang locka människor som vanligen inte söker sig till
arkiven. Lunds Universitets Kyrkhistoriska Arkiv (LUKA) är knutet till
Theologicum.

Samtliga föreläsningar äger rum på Theologicum, Allhelgona kyrkogata 8,
sal 118, 119 (bottenvåningen) och 215 (andra våningen). Torsdagens program
äger rum på Palaestra, Universitetsplatsen.

Planerar ni att komma fler än femton personer till någon enskild föreläsning,
ber vi er förvarna institutionen, tel 046-222 90 30.

Teologdagarna genomförs med stöd från Teologiska fakulteten, Teologiska
institutionen, Oscar och Signe Krooks stiftelse samt Birgit och Sven Håkan
Ohlssons fond.


