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INDLEDNING

Indledning

Eva Holmegaard Larsen

I 1998 kom jeg til Nødebo som sognets første kvindelige præst. Jeg var da 
midt i 30’erne og blev modtaget med meget velvilje og store forventninger. 
Menighedsrådet havde søgt efter en kvinde til at afl øse deres gamle præst, 
der gik på pension efter mange år på stedet. Det skulle være en yngre 
kvinde, helst med familie, for man trængte både til et kønsskifte og et 
generationsskifte. Det varede da heller ikke længe, før den første kom og 
udtrykte sin glæde over de nye tider med ordene: “Hvor er vi glade for dig! 
Vores gamle præst var så klog, men dig kan vi forstå!”

Så var rollerne ligesom fordelt. Den kloge og den jordnære, ånden og 
kroppen. Den klassiske arbejdsfordeling mellem kønnene. Men måske lå 
det “jordnære” mest i, at jeg tilhørte en ny generation af præster, der lagde 
vægt på kommunikation og formidling – og så var det simpelthen nyt og 
spændende at høre på os kvinder. Selvom vi måske i virkeligheden ikke 
prædikede så meget anderledes end vores mandlige forgængere, så syntes 
man, vi var bedre – fordi vi lød anderledes. Man havde lyst til at høre 
på os og var nysgerrig efter, hvad vi kom med. Yngre, kvindelige præster 
med mand og et par søde små børn gik som varmt brød dengang. Det var 
ikke let at være en ung mand på jagt efter et embede, uanset hvor frisk og 
fornyende han var. For han stod i kraft af sit køn for noget, man var ved 
at gøre op med. Der skulle ske noget nyt i kirken, man tørstede efter for-
andring. Og vi kvinder blev modtaget som sendt fra himlen ude i sognene.

1998 var også 50-året for ordinationen af de første kvindelige præster i 
Danmark. I den anledning udkom bogen Se min kjole (redigeret af en af 
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denne bogs bidragydere, Else Marie Wiberg Pedersen). Den fortæller om 
den lange, seje kamp for kvinders adgang til præstekjolen og giver samti-
dig en statusopgørelse over, hvordan det siden er gået. Og den er knap så 
optimistisk på de kvindelige præsters vegne. Else Marie Wiberg Pedersen 
konkluderer til sidst i bogen, at selvom der bliver fl ere og fl ere kvindelige 
præster (på daværende tidspunkt udgjorde kvinder 1/3 af præstestanden), 
og selvom kvinder er bredt accepteret som præster, så er der endnu lang 
vej til ligestilling. For en “rigtig” præst er stadig en mand, mens kvinder 
først og fremmest er gode til husholdning og børnepasning – den kloge 
og den jordnære? Den kvindelige præst fanges i et rolleskisma, hvor hun 
på den ene side har det forkerte køn og i udgangspunktet mangler de rette 
kvaliteter (myndighed, “klogskab” m.m.), men på den anden side for-
ventes at beherske kvindelige dyder som omsorg, nærvær, fokus på børn, 
bagning osv. Det slår man hende så samtidig oven i hovedet med. For 
aldrig så snart har de kvindelige præster endelig fået foden inden for døren 
i folkekirken, førend man begynder at bekymre sig for, om præstegernin-
gen vil gå hen og blive et kvindefag, der trækker kirken ned i anseelse og 
status og drukner præstens prestige i modermælk. Netop derfor mener 
Else Marie Wiberg Pedersen ikke, der er grund til at tro, kvinderne vil 
blive hængende:

Der er næppe grund til at bekymre sig for, at præstegerningen bliver 
et kvindefag, for det bliver det sandsynligvis aldrig. Ikke fordi kvinder 
ikke sagtens kan klare gerningen. Det kan de. Men de har for mange 
odds imod sig, ikke mindst i form af de uigennemsigtige magtstruk-
turer og det håbløst gammeldags syn på sognepræsten. Hvis ikke kir-
ken snart hanker op i sig selv og bliver samtidig med sin tid, mister 
den mange gode kræfter. Mange er allerede gået. Vi må håbe, at såvel 
samfund som kirke snart lærer at bruge halvdelen af sine menneske-
lige ressourcer på en ordentlig måde, så kvinder opnår fuld accept og 
respekt – også fra hinanden (Wiberg Pedersen, s. 222).

Sådan lød det altså for 14 år siden. I mellemtiden er antallet af kvindelige 
præster steget. Wibergs Pedersens dystre spådom blev heldigvis gjort til 
skamme. Kvinderne forlod ikke kirken, tværtimod. Hvis nogen er udvan-
dret, er det mændene. I 2010 nåede antallet af kvindelige præster op på 
halvdelen. På de teologiske fakulteter er de kvindelige teologistuderende 
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i overtal, og i det igangværende bispevalg på Fyn er der for første gang 
i historien fl ere kvindelige kandidater end mænd. Præstegerningen blev 
faktisk et kvindefag, på samme måde som andre gamle mandefag som 
læge, lærer og advokat også domineres af kvinder i dag. Men hvad ligger 
der egentlig i, at et fag er et kvindefag bortset fra, at det beskæftiger fl est 
kvinder?

Nærværende bog tager tråden op fra Se min kjole, men med det ud-
gangspunkt, at det gik meget bedre, end man dengang turde tro. Det har 
ikke været let at bryde mandens fl ere tusind år gamle monopol på præ-
steembedet, og der har været mange kampe at tage. Lige fra menigheds-
råd, der måske troede, man i den nye kvindelige præst fi k både præst og 
præstekone i ét, og mandlige kolleger, der ikke ville give hånd, til den lille 
mere eller mindre bevidste diskrimination i det daglige. Selv har jeg lige-
som mange af mine kvindelige kolleger oplevet at blive klappet venligt på 
hånden efter en svær begravelse, efterfulgt af de trøstende ord: “Det kla-
rede du godt”. Underforstået, at det havde man ikke nødvendigvis ventet, 
at jeg ville. Sådan en sød lille præstepige som mig.

Samtidig er det også sandt, som jeg erfarede, at der en overgang var 
meget stor efterspørgsel på de unge kvindelige præster, og at vi blev mod-
taget med positive forventninger om, at nu ville der endelig ske noget. 
Det mener jeg i høj grad har været en medvirkende faktor til, at der på 
ganske kort tid blev formet en ny præsterolle, godt hjulpet af de generelle 
samfundsforandringer. For der var, trods alle de hurdler man som kvinde 
i et gammelt mandefag måtte igennem, en god grobund for at skabe noget 
nyt.

I dag har nyhedens interesse allerede lagt sig, og hvis der efterspørges 
noget, er det unge mænd. Det tog i grunden ikke lang tid for de kvinde-
lige præster at slå igennem, da der først kom gang i ansættelserne. De nye 
generationer ved ikke af andet, end at det er det helt almindelige, at præ-
sten også kan være en kvinde. Hvor meget hører man egentlig folk tale om 
“kvindelige præster” mere? Folkekirken har tradition for at protestere høj-
lydt og dramatisk, hver gang verden presser sig på og forlanger, at kirken 
skal være en del af det liv, der leves i dag – men den tager alligevel hurtigt 
forandringerne til sig. Folkekirken gik ikke midt over dengang i 1948, 
da de første tre kvinder blev ordineret i Odense Domkirke. Folkekirken 
mistede heller ikke medlemmer, og de konservative præster tog ikke deres 



10

INDLEDNING

gode tøj og gik. Lur mig, om det ikke går på samme måde med hele bal-
laden om vielse af homoseksuelle.

Nu er spørgsmålet, hvordan det har forandret folkekirken? Der kan 
næppe være tvivl om, at ordinationen af kvinder er det mest betydnings-
fulde, der er sket i den kristne kirke i nyere tid. Men der er delte menin-
ger om, hvorvidt det kun har været til det gode. En klassisk feministisk 
bekymring er, at hvor der er mange kvinder, er der lavstatus og mangel 
på magt og indfl ydelse. Andre frygter, at dominansen af bløde, kvinde-
lige værdier vil trække tænderne ud på Gud og kristendommen. En ung, 
nybagt, mandlig præst skrev på netavisen Kirken i København, at det 
skræmmer mændene væk både fra embedet og kirkebænkene, at der ikke 
er mere handling, kamp og eventyr i folkekirken. Der bliver snakket alt 
for meget, og det eneste, man får, er trøst og forståelse i stedet for udfor-
dringer og provokation. Mænd vil have en klar mission og noget at handle 
på i stedet for at blive pakket ind i tryghed og harmoni (Kirken i Køben-
havn d. 9.3.11).

Fælles for bekymringen og kritikken er, at de bekræfter de gængse køns-
stereotyper. Man frygter det, man forbinder med “det kvindelige”, over 
for det, man forbinder med “det mandlige”, uden egentlig at undersøge, 
hvor meget hold der er i det i virkeligheden. Men – noget er der nu nok 
om det! Ideelt set burde der ikke være forskel på, om præsten er en mand 
eller en kvinde. Men det er der heldigvis.

Motivet bag denne bog er hverken at afl ive eller bekræfte det, man tra-
ditionelt forstår ved mand og kvinde, men derimod netop med udgangs-
punkt i mand-kvinde dynamikken at kaste nogle perspektiver på folkekir-
ken i dag, snart 65 år efter den historiske ordination i Odense Domkirke 
og 14 år efter den dystre situationsrapport i Se min kjole. Diskussionen om 
kvindelige præsters teologiske legitimitet anser vi for afsluttet. Kvindelige 
præster er en succeshistorie, også for mændene. Det er det, der er inspira-
tionen bag denne bog.

Den består af en samling ellers meget forskellige bidrag, der er skrevet 
med det formål at lægge op til en debat. Alle bidragyderne har fået at 
vide, at det er tilladt at vove nogle konklusioner og lufte nogle meninger. 
Hellere én for meget end én for lidt. Der tages med en enkelt undta-
gelse udgangspunkt i vores hjemlige virkelighed, også i forlængelse af den 
kønsdebat, der de senere år har fyldt meget i medierne. Køn er et varmt 
emne. Køn er et spændende emne, og kønsforskelle evigt interessante at 
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beskæftige sig med. Det vrimler med kønsdiskussioner i dagspressen, i 
temanumre og artikelserier, om kønnede værdier i folkeskolen og deres 
indfl ydelse på henholdsvis drenges og pigers trivsel og indlæring. Eller om 
køn og sundhed, køn og politik, og hvad er en mand og hvad er en kvinde? 
Hvem har magten, og bliver vi nogensinde lige?

Pia Fris Laneth, som er journalist og forfatter til bl.a. Lillys Danmarks-
historie (2006), lægger ud med en gennemgang af det stykke kvinde- og 
samfundshistorie, der førte frem til, at de første kvinder kunne ordineres 
som præster. Som i sin bog om danske kvinders historie fra slutningen af 
1800-tallet og op til i dag inddrager hun også i “Én kjole, to køn” sine 
egne formødre i fortællingen, og vi kommer tæt på, hvordan det voldsom-
me drama omkring de første kvindelige præster skal ses i sammenhæng 
med kampen for ligestilling og kvinders ret til uddannelse og til at blive 
betragtet som andet end en krop.

Kulturdebattør Hans Hauge går i “Kvindekirke som kirkekritik” også 
tilbage i historien og husker dengang, de på hans barndoms hjemegn fi k 
den første, kvindelige præst, som lille Hans med uskyldige drengeøjne 
så for sig som hæsligt grim med store bryster, sorte tænder og bumser 
på næsen. I dag har han selv en datter, der er præst i en folkekirke, der 
efterhånden er blevet en kvindekirke og som af den grund ifølge Hauge 
udgør den bedste islamkritik og kirkekritik. Hauge minder os også om 
dengang teologien var en machokultur, ført an af mænd, der kæmpede 
indædt mod hinanden. Det har ændret sig. Nu er tonen anderledes pæn og 
dialogpræget, og måske er det på grund af kvinderne, men endnu er den 
gamle mandeteologi ikke blevet afl øst af en kvindeteologi. Til gengæld 
er modstanden fra ateisterne taget til de senere år, sammenfaldende med 
kvindekirken, og de fl este ateister er mænd. Det får Hauge til at fundere 
over, om ateister i grunden er “mænd, der hader kvinder”?

Apropos kvindeteologi eller mangelen på samme spørger Else Marie 
Wiberg Pedersen i “Feminisme eller feminisering”, hvad der i grunden 
blev af den feministiske teologi i Danmark? For mens feministisk teologi 
har indtaget en stor rolle i vores nordiske nabolande, synes det aldrig rigtig 
at være blevet til noget herhjemme. Det var som nævnt teolog og lektor i 
Systematisk Teologi Else Marie W.P., der stod bag Se min kjole fra 1998, 
men hun har gennem mange år i artikler og bøger beskæftiget sig med 
kønnede vinkler på teologien. Her får vi en gennemgang af den femini-
stiske teologis historie med udgangspunkt først og fremmest i USA og 




