
Kvindeteologi

af  Nana Hauge
Da jeg var barn i 70'erne, var der ikke rigtig forskel på drenge og piger. Vi gik ens klædt i
træskostøvler og overalls og havde alle grydeklip. Jeg ønskede mig brændende en tylkjole og
en prinsessekrone, men sådan noget fandtes slet ikke i butikkerne. Min mor syede i stedet
en  grøn  slå-om-nederdel  til  mig  –  kantet  med  lila  fløjsbånd.  Jeg  var  lykkelig  for  den
nederdel.

Da jeg befandt mig hen mod slutningen af  teologistudiet,  var der nu pludselig  alligevel
forskel på mænd og kvinder.

I hvert fald når det kom til præstegerningen. Mænd blev præster, fordi de interesserede sig
for  teologi  og  for  at  tænke  stort.  Kvinder,  fordi  de  gerne  ville  være  noget  for  andre
mennesker. De var også gode til børnearbejde og sådan noget som ingen regner for noget –
selvom  børnearbejde  i  form  af  barnedåb  burde  være  noget,  kirken  regnede  for  sin
fornemste og vigtigste opgave.

Der blev ikke direkte sagt, at kvinder ikke interesserede sig for teologi, men det lå ligesom
mellem  linjerne.  (Der  var  i  mellemtiden  også  kommet  masser  af  lyserøde  tylskjoler  i
børnetøjsbutikkerne.)

Dette blev gentaget med års mellemrum lige til den dag i dag. De kvindelige præster har
devalueret  faget.  De  kvindelige  præster  gør  kirken  til  en  omsorgskirke.  De  kvindelige
præster forfladiger forkyndelsen. Fortsæt selv listen.

Men samtidig  med  alt  dette  blandede  de  kvindelige  præster  sig  overalt  i  de  teologiske
diskussioner. De kvindelige præster ytrede sig om opstandelsen, om religion og politik, om
tivoliseringen af  Folkekirken,  om udvandingen af  kristendommen. Et af  dansk teologis
fremmeste tidsskrifter,Tidehverv, fik en kvindelig redaktør. Samtidig med at de kvindelige
præster  blev  beskyldt  for  at  feminisere  og  udvande,  var  de  store  dagblades  teologiske
kommentatorer kvinder. 

Der skete også det, at de kvindelige teologer forsvarede en klassisk opstandelsestro frem for
en ”moderne”. Der skete det, at de holdt fast på det synspunkt, at der ikke findes en særlig
kristen etik, og at der derfor heller ikke findes en særlig kristen flygtninge- eller miljøpolitik.
Der skete det, at de i samklang med Grundtvig spurgte: Hvi er Herrens ord forsvundet af
hans hus? Der skete det at de påpegede skillelinjer i det danske teologiske landsskab, og at
de tordnede mod grøn kirke og andet pjat.

Nu kunne man efterhånden ikke anklage dem for omsorg og børnearbejde mere. I stedet
hævdede man nu, at når de kvindelige præster var nået frem til et andet synspunkt end deres
mandlige modstandere, da måtte det skyldes enfoldighed – ikke teologisk tænkning. Eller



endnu  værre – skjulte  (politiske)  dagsordener.  Man  kunne  ikke  forestille  sig,  at  den
teologiske tænkning kunne føre til andet end det, der var blød politisk korrekt mainstream
teologi.

Nu skete der så pludselig også det, at hver gang de kvindelige præster havde ytret sådanne
synspunkter – ja så blev det bemærket, at de var kvinder. Kvindelige teologer.

De mandlige  teologer,  der  erklærede sig  enige  med de kvindelige  præster  blev  set  som
prælater. En slags tilbehør. Medløbere. Det er den ældgamle historie om, at kvinden lokker
manden.  

Man så, at det stadig var interessant og afgørende, hvilket køn præsten har. 
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