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Teologien i historien – historien i teologien

En indledning

Carsten Selch Jensen og Christian Gottlieb

Den 31. juli 2016 fejrede professor Lauge O. Nielsen sin 65-års fød-
selsdag. Den begivenhed mente en kreds af kolleger var den perfekte 
anledning til at hylde en god kollega, der nu gennem knap fyrre år 
har været en aktiv del af det kirkehistoriske miljø ved Det Teologiske 
Fakultet på Københavns Universitet.

Den konkrete hyldest har i tråd med god akademisk tradition og helt 
i fødselarens ånd taget form af nærværende festskrift, der har fået tit-
len Teologien i historien – historien i teologien. Det er en passende titel, 
dels fordi den på udmærket vis sammenfatter festskriftets lille samling 
af artikler, dels fordi den også kan stå som en dækkende overskrift 
på Lauge O. Nielsens egen akademiske karriere, som gennem hele sit 
forløb har lagt vægt på både det teologiske i historien og det historiske 
i teologien.

Efter endt teologisk kandidatuddannelse i 1980 ved Københavns 
Universitet og studier ved udenlandske universiteter banede flere sti-
pendier imellem 1981 og 1985 vejen for en forskermæssig karriere ved 
det daværende Institut for Kirkehistorie på Det Teologiske Fakultet. I 
1985 erhvervede Lauge O. Nielsen den teologiske doktorgrad og blev i 
1987 ansat som lektor i kirkehistorie. Dermed lå karrieren fast og kon-
turerne af et forskningsmæssigt engagement tegnede sig i de første of-
fentliggjorte videnskabelige arbejder, hvor fokus først og fremmest var 
på højmiddelalderens skolastiske teologi. Væsentlig var her disputat-
sen Theology and Philosophy in the Twelfth Century: A Study of Gilbert 
Porreta’s Thinking and the Theological Expositions of the Doctrine of the 
Incarnation during the Period 1130-1180. Denne bog var den umiddel-
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bare frugt af de første års akademiske arbejder. Flere udgivelser fulgte 
siden inden for dette specifikke fagområde, bl.a. om den franciskanske 
teolog Peter Auriol og forskellige aspekter af hans tænkning, herunder 
hans kommentarer til Peter Lombarderens Sentenser og Auriols diskus-
sion med den samtidige engelske teolog Thomas Wylton. Disse og an-
dre arbejder markerede Lauge O. Nielsen som en fremtrædende forsker 
både nationalt og internationalt inden for dette særlige kirkehistoriske 
felt. I 2001 kvitterede fakultetet for Lauge O. Nielsens engagerede og 
dybdegående arbejde gennem en stilling som professor ved institut-
tet. Samtidig bredte han yderligere sin forskning ud og kastede sig 
over nye interessefelter, hvor særligt den engelske kirkehistorie i 15- og 
1600-tallet har hans store interesse, hvilket også ses i den stadige strøm 
af forskningsbaserede udgivelser.

Ved siden af de akademiske studier har Lauge O. Nielsen gennem 
hele sin karriere ved fakultetet været en afholdt underviser, der med 
stort engagement har undervist studerende i det kirkehistoriske hoved-
område. Derigennem har han været med til at præge flere generationer 
af teologistuderende med sit store engagement og dybe viden om snart 
sagt alle kirkehistoriske emner.

Ved siden af sit akademiske arbejde som både forsker og undervi-
ser har Lauge O. Nielsen også bestridt mange forskellige og vigtige 
administrative opgaver både i fakultets- og universitetsregi, hvorved 
han også på det område har sat sit præg på hverdagen på et moderne 
universitet; det gælder eksempelvis posten som institutbestyrer på In-
stitut for Kirkehistorie (den sidste af sin slags inden fakultetet blev til 
et enhedsfakultet uden institutter), prodekan, phd-skoleleder, medlem 
af Akademisk Råd.

På den baggrund giver det god mening at hylde Lauge O. Nielsen 
på en måde som vi håber og tror vil falde i hans smag, nemlig ved at 
forære ham en bog, der med en række af artikler kommer rundt i det 
historiske og kirkehistoriske emneområde for på den måde at ønske 
fødselaren tillykke med dagen og sige ham tak for et godt og berigende 
samarbejde igennem mange år.




