
----- Original Message -----  
From: torsten@nenzen.org  
To: Valborg Lindgärde ; ulla.hallerad@ths.se ; ths@ths.se  
Sent: Monday, September 12, 2005 10:03 AM 
Subject: THS diskriminerar mot evangelikalt troende? 
 
THS. 
  
Hej! 
  
1) a) Ni besvarar inte mina frågor avseende prov i svenska. Godkänner THS Tisus som intyg 
i svenska språket? b) Vila kurser skall tenteras? Är det följande kurser: i) exegetisk teologi 
grundkurs GT 5p, ii) exegetisk teologi grundkurs NT 5p, iii) religionshistoria. 
  
2-3) Jag som enskild person har inte skickat mail till THS studenter. Som tjänare i 
evangelisationsprojektet JAS är jag dock ansvarig utgivare av JAS Opinion. JAS Opinion har 
skickats bl.a. till THS. Överenskommelsen med THS Studievägledare Monica Sjögren Helles 
var att JAS Opinion skulle tolereras av THS under förutsättning att JAS Opinion överst i 
brevet infogade en text i stil med "För avböjande av fler utskick från JAS Opinion välkomnas 
meddelande om det.". JAS Opinion fullföljde båda opinionbreven med sådana texter enligt 
överenskommelsen. JAS Opinion har inte agerat felaktigt i detta. I övrigt angår det inte THS 
till vilka JAS Opinion riktar opinionbrev.  
 
4) THS kan uppfattas att diskriminera mot evangelikalt troende studenter inför antagning till 
kurser, i undervisning samt vid examination. Att THS är liberalteoligisk framgår tydligt inte 
minst genom exegetikkurserna. THS kan uppfattas att inte uppföra sig högskolemässigt. 
  
Torsten Nenzén 
 
 
----- Original Message -----  
From: Valborg Lindgärde  
To: Torsten Nenzén  
Cc: ulla.hallerad@ths.se  
Sent: Monday, September 12, 2005 8:54 AM 
Subject: kursansökan THS 
 
Torsten Nenzén 
Du har sökt grundkursen i teologi här på THS och  
haft kontakt med Ulla Hälleråd i ärendet. Du och  
jag har haft med varandra att göra tidigare och  
mot bakgrund av det och de påföljder ditt  
agerande då fick har jag beslutat följande för  
att din ansökan över huvud taget skall behandlas: 
1. Du ser till att de kurser du redan finns  
registrerad på fullföljs. Ulla Hälleråd har  
tydligt förklarat att våra studenter enligt vårt  
regelverk inte får gå vidare i studierna med så  
många ofullbordade kurser. 
2. Du avger en tydlig och egenhändigt  
undertecknad skrivelse där du beklagar och tar  
avstånd från ditt agerande när det gäller de  
bägge brev om din syn på homosexualitet som du  
sände ut per mail till våra studenter. Det skall  
framgå att du nu inser att handlandet var  
felaktigt. Dina åsikter i frågan lägger jag mig  
inte i, det är ditt agerande jag menar att du  
måste ta avstånd från för att komma in på THS. 



3. Du skall därtill i ditt egenhändigt  
undertecknade brev försäkra att du som student på  
THS inte upprepar handlingen. Inga massutskick  
per mail i någon som helst fråga. 
4. När detta skett tas du in på prov. Bryter du  
mot löftet, vidtas de disciplinära åtgärder som  
jag borde ha vidtagit redan då du sände runt dina  
brev, dvs avstängning. Jag kan tillägga att  
Högskoleverkets disciplinnämnd haft att hantera  
anmälningar om störande av undervisning med  
avstängning på visstid som disciplinärt straff. 
Hälsningar 
Valborg Lindgärde 
--  
------------------------------------------------------------ 
Valborg Lindgärde, Rektor 
Teologiska Högskolan, Stockholm 
Åkeshovsvägen 29, 16839 Bromma 
Tel 08/564 357 01, mobil 070/6712792 
epost valborg.lindgarde@ths.se 
  
 
----- Original Message -----  
From: Torsten Nenzén  
To: Ulla Hälleråd  
Sent: Wednesday, September 07, 2005 12:14 PM 
Subject: villkor 
 
Ulla Hälleråd. 
  
Avgiften för provet Tisus i Sverige är 1600 SEK. På grund av ekonomisk omständighet 
behöver jag veta exakta antagningsvillkor från THS absolut senast måndagen den 12/9.  
  
Vänligen, 
  
Torsten 
 
----- Original Message -----  
From: Ulla Hälleråd  
To: Torsten Nenzén  
Sent: Tuesday, September 06, 2005 10:30 AM 
Subject: Re: frågor 
 
Har haft fullt upp med läsåretsstart - återkommer så snart jag kan. Du är inte bortglömd!!! 
Ulla 
 
At 09:59 2005-09-06, you wrote: 
 

Tre obesvarade brev. Får jag be att THS besvarar. 
 
----- Original Message -----  
From: Torsten Nenzén  
To: ulla.hallerad@ths.se  
Sent: Thursday, September 01, 2005 2:38 PM 
Subject: Tisus 

Hej! 



Ny fråga: Institutionen för nordiska språk vid Stockholms Universitet anordnar ett prov 
som godkänns av VHS. Prover heter Tisus i Sverige. Räcker ett intyg om 
godkännande via Tisus som kvalifecerande svenskakunskaper för antagning till THS? 
 
   
Torsten Nenzén 
 
----- Original Message -----  
From: Torsten Nenzén  
To: ulla.hallerad@ths.se  
Sent: Wednesday, August 31, 2005 4:15 PM 
Subject: SV el SAS 

Hej igen! 
 
Vilken Svenska B kurs fordras för behörighet till THS enligt mina inlämnade betyg? 
 
1) SV B 
2) SAS B (svenska som andraspråk) 
 
Vänligen, 
 
Torsten Nenzén 
 
----------------- 
har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till universitetsstudier i det land där den fullföljts  

och 

har kunskaper i svenska med lägst betyget Godkänd i Svenska B / Svenska som andraspråk kurs B från komvux eller 
motsvarande eller godkänt Test i svenska för universtitets- och högskolestudier (TISUS) eller godkänt resultat på 
Rikstestet eller preparandutbildning vid någon högskola med godkänt resultat på avslutande test eller avslutad 
gynasieutbildning med danska, norska eller isländska som modersmål (har du gymnasieutbildning från Finland och 
finska som modersmål, måste du ha haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform 
under tre år eller mer) eller dokumenterade kunskaper sin bedöms motsvarande - att ha svenska som modersmål 
räcker inte för grundläggande behörighet i svenska -  

och 

har kunskaper i engelska som motsvarar lägst Engelska A, med lägst betyget Godkänd / 3 eller minst två årskurser 
från svensk gymnasielinje eller etapp 2  

-------------- 

----- Original Message -----  
From: Torsten Nenzén  
To: ulla.hallerad@ths.se  
Sent: Wednesday, August 31, 2005 3:24 PM 
Subject: kompletteringar? 

Ulla Hälleråd. 
 
Hej! 
 
Jag avser att omtentera de resterande kurser som erfordras inför ansökan till 
teologiskt program vt-2006. Om jag uppfattar korrekt ska dessa tre kurser tenteras 
med godkänt resultat: 
 
1) exegetisk teologi grundkurs GT 5p 
2) exegetisk teologi grundkurs NT 5p 
3) religionshistoria  
  



Stämmer ovanstående? Historisk teologi har jag inte fullföljt med tenatamen. 
  
Religionshistorian: Till vem ska svaren skickas för de fyra frågorna? 
 
Vänligen, 
 
Torsten Nenzén 
08-7113377 
 

Studierektor/Dean of Student Affairs 
Ulla Hälleråd 
Teologiska Högskolan, Stockholm/Stockholm School of Theology 
Åkeshovsvägen 29 
168 39 BROMMA 
08-564 357 03 
www.ths.se 
 
 
----- Original Message -----  
From: GLOCALNET  
To: Ulla Hälleråd ; ths@ths.se  
Sent: Wednesday, August 10, 2005 11:05 AM 
Subject: Re: avslag 
 
Studierektor Ulla Hälleråd. 
  
Hej! 
 
Tack att Ni har bemödat er med ett informativt svar till mina frågor angående antagning till 
THS teologiska program 40p. Jag ska försöka att bidra med förklaringar och förtydliganden 
även från min synvinkel. 
  
2a) Jag innehar ett intyg om kunskaper i det svenska språket. Intyget från Folkuniversitetet 
nämner att kunskaperna i svenska väl motsvarar gymnasiekompetens. Intyget utfärdades 
1991. Intyget bifogas även detta e-post. 
  
2b) Jag saknar gymnasieintyg för "religionskunskap". Det som saknas för godkännande av 
THS-kursen i Religionshistoria är att jag skriver färdigt mina svar till de 4 frågor som utgör 
kursens tentamen. Om jag skickar in till THS dessa svar inom en vecka från idag - kan THS 
då bedöma att jag innehar kompetens motsvarande gymnasieintyg för "religionskunskap". 
  
2d) Jag motsätter mig inte friheter till rimlighetsbedömningar - även vad avser antagning till 
teologiska studier. Tvärtom! Rimlighetsbedömningar, inte endast avseende förväntade 
studieresultat men även sökandens mognad i attityd till Gud och Skriften, bör synnerligen 
ske till ett teologiskt program. Avsaknad gallring av sökanden med avseende till andlig 
mognad kan få konsekvenser - där eventuellt blivande präster i bästa fall kan förmedla 
kunskaper men är inkapabla att leda människor till en frälsande tro. En god gallring 
förutsätter naturligtvis goda gallringskriterier och klarsynta gallrare. 
  
En av de andra THS-kurserna som Ni sannolikt önskar se fullföljd är grundkurserna i 
exegetik. Man skulle i och för sig kunna argumentera att GT exegetik-kursen inte skulle vara 
korrekt genomgången eftersom THS inte fullt ut kunde bemöta de grundläggande frågor som 
exegetikkursens litteratur föranledde. Jag bifogar på nytt detta underlag som pdf-fil. När 
högskolan anses inkapaciterad att besvara grundläggande kursfrågor har höskolan kanske 
inte riktigt fullföljt sina högskoleåtaganden. 
  



Nu önskar jag inte att driva det ovanstående som argument för att THS som helhet skulle 
sakna utrymme för bibeltrohet. Det är förvisso ytterst varje students ansvar att sovra både 
bland kurslitteratur och kursansvariga, men också bland högskolor. THS är åtminstone en 
högskola som erbjuder intellektuell stimulans.  
  
Till sist en ursäkt ifrån mig. Ni har alldeles rätt i det Ni säger genom denna mening: "Så vitt 
jag vet har du och jag inte varit i kontakt med varandra före denna brevväxling, och ditt 
påstående att "THS studierektor .....tydligt indikerat frustration över min personliga närvaro" 
är grundlöst." Det skall inte stå THS studierektor utan THS studievägledare. Studierektor Ulla 
Hälleråd och jag har inte träffats. Studievägledaren och jag har däremot träffats flertalet 
tillfällen - varav två av dessa möten involverade tydligt frustrerad opposition från 
studievägledarens sida. Min kommentar angående personal tydligast åsyftar två möten med 
studievägledaren. Även andra personer har visat reaktioner. Att reagera starkt mot 
oliktänkande är dock förståeligt och mänskligt. Erinran om tankefel kan upplevas vanmäktigt 
och frustrerande. 
  
BIFOGAR:  
1) THS_liberalteologi.pdf 
2) TN Folkuniversitetet 911128 intyg Svenska (2).jpg 
   
Med vänlig hälsning, 
  
Torsten Nenzén 
  
 
----- Original Message -----  
From: Ulla Hälleråd  
To: GLOCALNET  
Sent: Tuesday, August 09, 2005 5:47 PM 
Subject: Re: avslag 
 
Hej igen, 
 
Behörighet är inte en fråga om vilka THS önskar bör vara behöriga. Vi har vissa kriterier att 
utgå från och dem redovisade jag. 
Så vitt jag vet har du och jag inte varit i kontakt med varandra före denna brevväxling, och 
ditt påstående att "THS studierektor .....tydligt indikerat frustration över min personliga 
närvaro" är grundlöst.  Att rektor skrivit till dig med anledning av epostbrev du sänt är jag 
medveten om. Vi välkomnar dock studenter med skilda övertygelser och ser det som 
berikande att dessa möts i studier och samtal, under förutsättning att det sker i en anda av 
ömsesidig respekt. 
 
Så till dina konkreta frågor: 
 
2a och b)  Självfallet kan en person ha inhämtat kunskaper inom ett ämnesområde som mer 
än väl motsvarar gymnasiekompetensen. Den som menar sig ha kunskaperna har möjlighet 
att gå upp i s.k. enskild prövning och erhålla betyg i ämnet utan att följa 
gymnasieundervisning. Vi kan dock inte ägna oss åt "tyckanden" beträffande en students 
kunskaper.  Gymnasiebetyg är vad som gäller. 
 
2c) För sökande till program finns ingen generell dispens vad gäller behörighet.  För sökande 
till enstaka kurs däremot har vi valt att, då platser finns över, generellt medge dispens för ett 
ämne i den särskilda behörigheten, förutsatt att detta inte har direkt koppling till sökt kurs. Så 
ges t.ex. ej tillträde till Historisk teologi om sökande saknar gymnasiets historia.  
 
Jag vet att min kollega som handlägger dessa ansökningar har för vana att upplysa om 



denna skillnad mellan program och enstaka kurs härvidlag. Om det inte skedde då du antogs 
första gången är det en lapsus från vår sida, vilket jag beklagar. 
 
Jag har nu sett att du antagits till kurs i religionshistoria utan att ha gymnasiebehörighet i 
ämnet och alltså medgavs dispens för två av den särskilda behörighetens ämnen. Möjligen 
antogs du under förutsättning att du skulle läsa in gymnasietkursen i religion innan THS-
kursen Religionshistoria började. Sådana villkorade antagningar kan förekomma. Denna kurs 
är en av flera som du inte tenterat, åtminstone inte med godkänt resultat. Skedde antagning 
trots allt utan ovannämnda villkor har du givetvis rätt att tentera kursen. Med den godkänd 
faller naturligtvis krav på gymnasiebehörighet i religionskunskap. 
 
2d) Vi anser att även resultat i enstaka kurser vid THS är rimligt att väga in vid ansökan till 
programplats. Vi är angelägna att ha studenter som fullföljer sina studieåtaganden. 
 
Om du kompletterar behörigheten och fullföljer genomgångna kurser med godkänt resultat är 
du välkommen med ny ansökan. 
 
Vänligen 
Ulla Hälleråd 
Studierektor 
 
 
At 12:50 2005-08-04, you wrote: 
 
THS 
  
Hej. 
  
Angående THS svar till frågor om antagningsbesked: 
  
2a)  Skulle inte mina kunskaper i det svenska språket vara tillräckliga?  
2b)  Skulle inte mina religionskunskaper vara tillräckliga? 
2c)  THS har tidigare antagit mig till fristående kurser och då bedömt att mina kunskaper i det 
svenska språket och i religionskunskap är tillräckliga. Vad föranleder en annan bedömning 
nu? 
2d)  Jag har sökt antagning till THS ht-05 för det 40p teologiska programmet. Förhåller det 
sig inte så att ansökan till programmet ska bedömas särskilt från fristående kurser - 
oberoende av enstaka kurser vid både THS och annorstädes. Om jag t.ex. skulle ha studerat 
filosofikurser med väl godkända resultat (eller underkända resultat) vid ett universitet, skall 
det väl inte påverka den formella behörigheten vid ansökan till THS? 
  
Kan motivet till att THS önskar att Torsten inte bör vara behörig egentligen bestå i något helt 
annat? THS studierektor och en handfull andra personer har under min tidigare närvaro vid 
THS tydligt indikerat frustration över min personliga närvaro. Kan det det inte vara så att jag 
som person av några personal vid THS uppfattas som bibeltroget obekväm för THS tycke? 
  
Med vänlig hälsning, 
  
Torsten Nenzén 
  

----- Original Message -----  
From: Ulla Hälleråd  
To: Torsten Nenzén  
Sent: Thursday, August 04, 2005 11:39 AM  
Subject: Re: avslag 
 



Hej! 
1. 86 sökande  
2. Dels saknar du behörighet i Svenska B och Religionskunskap A, dels har du 
endast 3 av 22p godkända från tidigare  
    kurser du antagits till.  
3. se ovan. 
Vänligen  
Ulla Hälleråd 

At 14:21 2005-07-14, you wrote:  
THS  
Har mottagit idag 14/7 antagningsbesked för teologiska studier 40p.  
1. Hur många sökande?  
2. Vad är skäl till avslag?  
Ni skriver att min behörighet inte räcker.  
3. Enligt vilka kriterier räcker inte min behörighet?  
Torsten Nenzén 
Studierektor/Dean of Student Affairs  
Ulla Hälleråd  
Teologiska Högskolan, Stockholm/Stockholm School of Theology  
Åkeshovsvägen 29  
168 39 BROMMA  
08-564 357 03  
www.ths.se 

 
Studierektor/Dean of Student Affairs 
Ulla Hälleråd 
Teologiska Högskolan, Stockholm/Stockholm School of Theology 
Åkeshovsvägen 29 
168 39 BROMMA 
08-564 357 03 
www.ths.se 
 
 
 
 
 
 
 


