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EMILIA FOGELKLOU NORLIND (1878-1972) är en förgrundsgestalt inom det intellektuella livet i 1900-
talets Sverige. Hennes självbiografiska romaner tillhör den levande litteraturen. Tillsammans med bl.a. Elin

Wägner arbetade hon för att stärka kvinnors utbildningsmöjligheter och möjligheter att delta i
samhällsutvecklingen. Hennes arbete var grundat i en humanistisk kristen grundsyn, som hon utvecklade
genom omfattande, och fortfarande aktuella, studier i filosofi och religionsvetenskap. Bland hennes lärare
fanns Axel Hägerström och Nathan Söderblom.Emilia Fogelklou blev Sveriges första kvinnliga teologie

kandidat 1909. 100-årsminnet av detta gav Kungl. Vitterhetsakademien anledning att rikta uppmärksamheten
på hennes betydelse genom ett symposium med deltagare från många olika ämnesområden. Symposiet är
bakgrunden till den här boken, som på ett lättillgängligt sätt diskuterar Emilia Fogelklous idéer och

verksamhet. Emilia Fogelklou mötte mycket motstånd under sitt liv.
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Konferenser Kungl. Meiltä saat mm. Det blir man inte frisk av. Jemtland fra dansk til svensk i 1645? Staten
riket og nasjonen som identitets og lojalitetsgrunnlag i Norden i tidlig nytid. EMILIA FOGELKLOU

NORLIND är en förgrundsgestalt inom det intellektuella livet i 1900talets Sverige. En ung gotlänning och jag
var de enda svenskarna ombord. Emilia Maria FogelklouNorlind 20 July 1878 in Simrishamn 26 September
1972 in Uppsala Sweden was a Swedish theologian and author. Abbreviations ESSÄER ESSAYS. This article
needs additional citations for verification. Författare Jeffner Anders red. Hon var Sveriges första kvinnliga

teologie kandidat och publicerade en lång rad böcker. Nio Sommarkvällar med olika teman under sommaren.
Hon blev filosofie kandidat 1906 teologie kandidat den första kvinnliga i Sverige 1909 och teologie
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hedersdoktor. Johan Arendt Bellman som föddes 1664 först i raden av nio barn visade sig vara synnerligen
begåvad.
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