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M

ed professor emeritus, dr. theol., Søren
Giversens død d. 19/9 2009 har vi mistet
en utrolig vidende og flittig forsker, der
også var en utrættelig formidler. Hvad enten han
forelæste på verdens fineste universiteter eller i den
mindste sognegård, færdedes han lige hjemmevant,
når han med stor entusiasme delte ud af sin viden
om den ældste kristendom og de såkaldt gnostiske
tekster.
Søren Giversen var en af pionererne i den videnskabelige udgivelse og oversættelse af de skrifter,
der i 1945 var blevet fundet ved Nag Hammadi i
Øvreægypten. Han var således den første i hen ved
1600 år, der læste og kopierede “de hemmelige ord
som den levende Jesus talte og som Didymos Judas
Thomas skrev ned” – kort sagt Thomas-evangeliet.
Det var dog ikke denne tekst fra skriftfundet, der
blev emnet for hans disputats, men derimod den
meget vigtige Apokryphon Johannis (1963) – en
tekst der af mange betragtes som en klassisk gnostisk tekst. Knap så kendt er det, at Søren Giversen
også ydede et betydeligt bidrag til manikæismeforskningen, idet han forestod faksimileudgaven af
Chester Beatty-bibliotekets samling af manikæiske
tekster. Han var i en periode President Elect for The
Board of The International Association for Coptic
Studies og medlem også af The Board of The International Association for Manichaean Studies og La
Societé d’Archéologie Copte, Cairo.
Uden for den snævre fagkreds var han især kendt
som en fremragende foredragsholder og for sine
oversættelser. Længe før forskningsformidling blev
moderne, havde Sørens gamle Volvo(er!) bragt ham
omkring i det ganske land, og det var ikke ualmindeligt, at han blev inviteret det samme sted flere
gange. Udover Thomasevangeliet oversatte han bl.a.
Sandhedens Evangelium, Filipsevangeliet, Mariaevangeliet, Manis selvbiografi, Hermesteksterne og
senest et bredt udsnit af oldkristne tekster, hvor der
indtil hans død var udkommet 3 bind (et fjerde fær-

digredigeres af hans datter Anne Katrine Giversen).
Han deltog ligeledes i oversættelsen af Det Nye
Testamente (1992).
Da Søren en gang som ung kandidat under et
studieophold i Tyskland havde lejet et lille værelse,
blev han efter nogen tid spurgt af sin udlejer, hvad
det egentlig var han studerede. Søren fortalte beredvilligt om sine studier, hvortil udlejeren, der i øvrigt
var ægyptolog, replicerede: “Ach, Gnosis und kein
Ende!” Og sådan blev det! Bemærkningen var vel
egentlig møntet på vanskeligheden ved at trænge til
bunds i de ofte gådefulde gnostiske tekster, men set
på baggrund af Sørens liv blev ordene programmatiske, ja nærmest profetiske for hans livslange interesse og virke inden for studiet og formidlingen af
kristendommens ældste former. Og så havde han
tilmed vid og et lunt sind.
Søren Giversen: cand.theol i 1953, dr.theol i 1963.
Frem til 1974 var han ansat ved Det Teologiske
Fakultet i København. I 1975 blev han udnævnt til
professor i Ny Testamente ved Det Teologiske Fakultet i Århus, en position han besad til sin pension
i 1998. Herefter var han i en årrække tilknyttet
Institut for religionshistorie ved Københavns Universitet som ekstern lektor, ligesom han en periode
underviste på Grønlands Universitet i Nuuk.
Tage Petersen
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