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Af dekan, professor, dr.theol. Kirsten Busch Nielsen

Da det første se
mest
er i de nye
lokaler på Københavns Universitets
Søndre Campus var
til ende sidst i juni,
kunne vi på Det
Teologiske Fakultet
se tilbage på et begivenhedsrigt og godt forår.
To af fakultetets ansatte har siden sidst
opnået doktorgraden i teologi. Lektor
Carsten Selch Jensen forsvarede i maj
afhandlingen Med ord og ikke med slag.
Teologi og historieskrivning i Henrik af
Letlands krønike (ca. 1227), og professor
Mette Birkedal Bruun forsvarede en måned senere sin The Unfamiliar Familiar.
Armand-Jean de Rancé (1626-1700) be
tween Withdrawal and Engagement. Carsten Selch Jensen præsenterer i en artikel
i dette nummer af TEOL-information sin
afhandling og ser tilbage på forsvaret.
To yngre forskere har afsluttet ph.d.uddannelsen, nemlig cand.theol. Lars Nørgaard, hvis afhandling har titlen Engaged
Withdrawal. Sources of Soul-Formation.
Paul Godet des Marais’ Spiritual Direction of Madam de Maintenon, og cand.
mag. Cathrine Bjørnholt Michaelsen, der

gav sin afhandling titlen Remains of a
Self. Solitudes and Responsibilities.
Også i yngste geled forfølges akademiske ambitioner med succes. To nyuddannede cand.theol.’er vil ved universitetets
årsfest den 17. november 2017 modtage
medalje fra Københavns Universitet for
deres besvarelse af prisopgaver: Sigurd
Victor Stubbergaard belønnes med guldmedalje (Den jødiske Paulus. Paulusforskningen efter Det Nye Perspektiv)
og Mathias Harding med sølvmedalje
(„Kirke“ i Martin Luthers forfatterskab
1517-1525).
Det Teologiske Fakultet ønsker dem
alle seks hjerteligt tillykke.
Ved årsfesten vil Københavns Universitet også hædre to højt meriterede teologiske forskere for deres indsats. Den ene
er professor Johannes Schilling, Det Teologiske Fakultet, Christians-AlbechtsUniversität zu Kiel, den anden professor
Risto Saarinen, Det Teologiske Fakultet,
Helsingfors Universitet. De vil blive promoveret og proklameret som teologiske
æresdoktorer. Fakultetet glæder sig over
dette og ser frem til fortsat nær kontakt
med dem begge.
I forårets løb har vi kunnet besætte en
række videnskabelige stillinger. Også det
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er en stor glæde. Dr. Heike Omerzu er
udnævnt til professor i Ny Testamente.
Hun opridser i artiklen „Konstruktion
af sociale identiteter i Markusevangeliet“, der tager afsæt i hendes tiltrædelsesforelæsning, nogle af perspektiverne
i sin eksegetiske forskning. Ind i den
nytestamentlige faggruppe er desuden
kommet cand.mag. Mette Christiansen,
der som studieadjunkt varetager den propædeutiske undervisning i græsk. Endnu
en nytestamentlig forsker er trådt til.
Ph.d. Ulla Tervahauta-Helin er netop ansat som adjunkt i faget. Præsentationen
af hende må læserne have til gode til et
senere nummer. Mette Birkedal Bruun
er efter kaldelse udnævnt til professor i
kirkehistorie. Hun præsenterer sin forskning for kolleger og studerende ved en
offentlig tiltrædelsesforelæsning den 10.
november 2017. Ph.d. René Rosfort er
ligeledes efter en kaldelsesproces ansat
i en tidsbegrænset stilling som lektor i
Etik og Religionsfilosofi med, på forskningssiden, særlig vægt på Søren Kierkegaard. Velkommen til dem alle – og god
arbejdslyst.
Fakultetet har i forårets løb taget afsked med professor Arne Grøn, der er
fratrådt sin stilling pga. sygdom. Fakultetet skylder Arne Grøn stor tak for den
mangeårige indsats som forsker, underviser og vejleder i Etik og Religionsfilosofi, derunder i Kierkegaard-forskningen. Arne Grøns bidrag til fagområdets
udvikling har været talrige og betydningsfulde. Lektor Carsten Pallesen redegør i sin artikel for Arne Grøns værk
og perspektiverer hans tænkning og forfatterskab.
At uddannelsespolitikken er et varmt
emne i den offentlige debat, må man
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glæde sig over, også selv om de politiske
initiativer på området ikke alle har lykkelige følger for de videregående uddannelser. Jeg har i tidligere numre af TEOLinformation beskrevet konsekvenserne
for fakultetets uddannelser af studiefremdriftskrav og uddannelsesdimensionering. I vinteren 2016-2017 indgik regeringen ad to omgange en politisk aftale
om begrænsning af dobbeltuddannelse.
Har man afsluttet en uddannelse, skal der
gå mindst seks år, før man kan indskrives på en ny uddannelse på samme eller lavere niveau. Denne indskrænkning
kan vise sig uhensigtsmæssig for teologi,
bl.a. fordi studiet typisk tiltrækker en del
studerende, som allerede har en uddannelse bag sig. Her bør kunne findes vej til
lempelser. Der er med aftalen således kun
blevet mere for os at tale med aftagerne
om, og den samtale har vi fortsat også i
det forgangne semester.
Fakultetets flytning til Søndre Campus
var i store træk afsluttet i februar, og i
maj indviede de tre fakulteter på Søndre
Campus, Det Humanistiske, Det Juridiske og Det Teologiske Fakultet, i fællesskab de nye lokaler med deltagelse af en
række gæster udefra. Har vi så fået, hvad
vi ønskede? Ja, i de allerfleste henseender opfylder det nye hus sit formål som
ønsket af Det Teologiske Fakultet. Hvor
det viser sig ikke at være tilfældet, må vi
foretage ændringer. De studerende har
gennem Fagrådet været godt engageret
i at tage huset i brug og at komme med
forslag til forbedringer. Bl.a. indretter vi
endnu en læsesal. Fakultetsbiblioteket er
for størstedelens vedkommende stillet op
i de faglige afdelingers områder. Vi er
meget tilfredse med, at digitaliseringen
af forskningslitteraturen på den måde kan

gå hånd i hånd med, at det fysiske bibliotek opretholdes.
Også det kunstværk, som der i tilknytning til byggeprojektet har været afsat
midler til, er på plads. Først i juni kunne
vi indvie Gabriel, et værk, som Ingvar
Cronhammar i samarbejde med landskabsarkitekt Julie Kierkegaard har skabt
til Det Teologiske Fakultet. I de mange
samtaler blandt medarbejdere og studerende om, hvordan vi skal finde os til rette i det nye hus, har Gabriel os fået sine
kommentarer. Nogle af dem er refereret
i forfatter, cand.theol. Søren E. Jensens
artikel nedenfor. Med sin skæve tyngde
udgør Gabriel selv en vigtig kommentar
til det, huset udstråler med de i arkitekturen indbyggede påstande om venlighed,
effektivitet og sikkerhed. Hjertelig tak til
Cronhammar og Kierkegaard for værket!
Til videnskabeligt arbejde hører seminarer og konferencer. Fakultetet har efter
flytningen fået fortræffelige rammer til
den slags arrangementer. I maj var postdoc Frederik Poulsen i samarbejde med
professor Jesper Høgenhaven vært for
en international konference om Images
of Exile in the Prophetic Literature, der
var finansieret af Det Frie Forskningsråds
Sapere Aude-program. Og i august, en af
de mere stille måneder i det akademiske
år og derfor det typiske konferencetidspunkt, lagde fakultetet hus til dele af det
ligeledes internationale symposium Vision, Narrative, and Wisdom in the Aramaic Texts from Qumran, som Sektion for
Bibelsk Eksegese ved ph.d.-studerende
Kasper Siegismund, lektor Søren Holst
og professor Jesper Høgenhaven stod for.
Symposiet var muliggjort af bevillinger
fra Professor Johannes Pedersen og hustru Thora, født Geertz’ legat og fra H.P.

Hjerl Hansen Mindefondet for Dansk Palæstinaforskning. Centerleder, lektor Joakim Garff og lektor René Rosfort stod i
spidsen for Søren Kierkegaard Centerets
årlige konference Reconsidering the Existential. Existence and Communication,
der også i år samlede et tværfagligt og internationalt felt af deltagere. Desuden løb
kort før semesterstart Æstetik, erkendelse
og tro. Nordisk homiletikkonference af
stabelen. Den blev afholdt af Det Teologiske Fakultet i samarbejde med de fire
østdanske stifter (København, Helsingør,
Roskilde og Lolland-Falster). Professor
mso Marlene Ringgaard Lorensen var
fakultetets repræsentant i planlægningsgruppen.
500-året for reformationen satte sit
præg på forårssemesteret med åbne forelæsninger, undervisning og publikationer
samt forskernes deltagelse i arrangementer ved andre institutioner og varetagelse
af en omfattende formidlingsindsats.
Også i efteråret vil der være høj aktivitet i
anledning af jubilæet. Reformationsdatoen er den 31. oktober. Københavns Universitet markerer de 500 år allerede torsdag den 5. oktober 2017 kl. 13.00-17.30
i Festsalen på Frue Plads. Festarrangementet, som er tilrettelagt af Det Teologiske Fakultet, handler om reformationens
betydning for universitet, videnskab og
dannelse. Programmet kan ses på hjemmesiden. Det er gratis at deltage. Alle er
velkomne. Vi beder dog om tilmelding
via hjemmesiden.
Fra og med dette nummer har professor mso Christine Põder overtaget hvervet som redaktør af TEOL-information.
Også hende byder jeg velkommen til
arbejdet. Postforsendelse er ikke gratis
og tager tid. Men i hvert fald indtil vi5

dere fortsætter vi med at producere og
udsende TEOL-information som trykt
publikation to gange årligt. I semestrenes
løb kan man derudover holde sig ajour
med fakultetets aktiviteter digitalt, via
hjemmesiden teol.ku.dk eller via face-
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book. Og endelig er man velkommen til
at aflægge besøg på Søndre Campus i
forbindelse med foredrag, seminarer eller
undervisning.
Velkommen til efterårssemesteret
2017!

