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inkonsekvens
Afhandlingen afdækker gennem en sammenligning af sagen om kvindelige præster og 
sagen om kirkelige ritualer for par af samme køn den inkonsekvens, som ligger i, at teologisk 
argumentation, der tidligere blev brugt mod kvindelige præster, i dag bruges mod kirkelige 
ritualer for par af samme køn af teologer, som netop bifalder kvindelige præster. Kildeteksterne, 
som repræsenterer dette teologiske standpunkt, vidner om en inkonsekvent stillingtagen til 
hhv. brugen af Skriftens social-etiske forskrifter, brugen af skabelsesordningsteologi og synet 
på forandringslegitimitet. 

Kulturteologi
Afhandlingens normative kapitel leverer et udkast til en luthersk forståelse af kulturens mulige 
betydning for teologien. det fremhæves, at der netop i den lutherske teologi – både i over-
vejelserne over det væsentligste i kristendommen og i den trinitariske forståelse af verden 
– kan findes positive argumenter for at tilkende den kulturhistoriske udvikling i synet på køn 
og seksualitet betydning for udformningen af teologi og kirke.     

fakta om undersøgelsesområdet
diskussionen om kirkelige ritualer for par af samme køn har i to omgange siden årtusindskiftet 
været massivt diskuteret i danske medier. denne afhandling indsætter som den første i dansk 
teologi diskussionerne i et større teologisk og kulturhistorisk perspektiv.  

afhandlingens empiriske grundlag
Ud over nutidige kildetekster er afhandlingen baseret på et stort antal tekstlige kilder fra 
tidligere samfundsmæssige og teologiske diskussioner af køn og seksualitet. 
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Opsummering af hovedpointer fra ph.d. afhandlingen Kønfrontation? Køn, kultur og 
forandring i nyere dansk teologi, institut for Kultur og Samfund, aarhus Universitet
afhandlingen undersøger med udgangspunkt i den danske diskussion om kirkelige 
ritualer for par af samme køn, hvordan teologien har forandret sit syn på køn og 
seksualitet i relation til kulturen de seneste 150 år. 

Selvforandring 
Mod den udbredte tese om teologiens forandring som et knæfald for tidsånden fremhæver 
afhandlingen på baggrund af et stort kildemateriale teologiens teologiske selvforandring 
i relation til kulturen. teologien integrerer – eller afviser – kulturelle forandringer ved hjælp 
af teologisk refleksion, og teologiske forandringer er således ikke determineret af kulturen. 
Sådanne teologiske selvforandringer kan iagttages bl.a. i forhold til ændringer i vielsesritualet 
og i forhold til synet på kvinders muligheder for at varetage det kirkelige embede.
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