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En pionjär inom feministisk teologisk 
forskning, den norska idéhistorikern 
Kari Elisabeth Børresen, är död. Hon dog 
i Oslo 5 april 2016  efter en tids sjukdom.                 

Børresens forskningsområde var teo-
logisk antropologi, alltså människosyn 
i (framförallt kristna) teologier ge-
nom historien, med särskild tonvikt på 
kvinnosyn. Valet av forsknings område 
berodde på den kulturkrock hon upp-
levde när hon 1951 började studera i 
Frankrike. Børresen var katolik sedan 
hennes mor konverterat under hennes 
barndom, men hon växte upp i en miljö 
där konvertiteter tillhörde en social och 
intellektuell elit så hon var inte fostrad 
till underordning.  I Franrike mötte hon 
katolska kvinnor som fostrats i traditio-
nella, tungt patriarkala, sammanhang 
och hade en negativ självbild. Hon för-
stod att detta måste bero på den teologi  
som präglade de sammanhang där kvin-
norna levde. Därför började hon un-
der tidigt 1960-tal – innan feministisk 
forskning fanns som erkänd forsknings-
inriktning – forska om kvinnosynen hos 
två viktiga västerländska manliga teolo-
ger: Augustinus (300-tal) och Thomas 
av Aquino (1200-tal), Arbetet ledde till 
avhandlingen Subordination et équiva-
lence : nature et rôle de la femme d’après 
Augustin et Thomas d’Aquin (1968), i 
uppdaterad engelsk översätning: Subor-
dination and Equivalence. The Nature 
and Role of Woman in Augustine and 
Thomas Aquinas (1981).

Avhandlingens  tema finns med i hela 
hennes fortsatta forskargärning. Ge-
nomgående synliggör hon den andro-
centrism som djupt  präglat kristendo-
men genom historien och därmed också 
de samhällen där kristendomen varit 
fundamental. ”Androcentrism” är ett 
begrepp Børresen hävdade att hon själv 
skapat för  tänkande, samhällsstrukturer, 
texter etc.  där mannen är centrum och 
norm, kvinnan periferi och avvikelse. 
Børresens forskning är ett tydligt ex-
empel på feministisk forskning som ”en 
analys av kvinnounderordning som görs 
med syfte att förändra”.  I hennes egna 
arbeten samt i antologier hon gjorde 
tillsammans med andra forskare visar 
historisk forskning att sådant som kan 

framställas som oföränderligt, självklart 
och därmed omöjligt att förändra – till 
exempel kristen kvinnosyn och därmed 
kvinnors uppgifter i kyrkan – faktiskt 
förändrats genom hela historien. Bør-
resen skrev också om kvinnor som varit 
verksamma som teologer, inklusive den 
heliga Birgitta, samt om drottning Kris-
tina.  De sista åren uppmärksammade 
hon även androcentrism i judendom 
och islam samt hur kvinnors mänskliga 
rättigheter kan komma i konflikt med 
religionsfriheten i dagens samhällen. 

Børresen var en varmt troende katolik 
och intensivt engagerad  in i det sista 
med att kritisera sin kyrka, bland annat  
för dess kvinnosyn, för kvinnors villkor 
i katolska kyrkan samt för motståndet 
mot preventivmedel. Hennes sista ar-
tikel, som nådde den norska Teologisk 
tidskrift dagarna efter hennes död,  be-
handlade dessa frågor inom ramen för 
en större diskussion om hur reformpro-
cesser som inleddes med Andra Vatikan-
konciliet har avstannat.  I den postumt 
publicerade artikeln är Børresen tydlig i 
sin kritik av officiell katolsk kvinnosyn 
samt den nuvarande påvens ovilja till 
reella reformer av kvinnors villkor i kyr-
kan. 

Kari Elisabeth Børresen hade från sin 
studietid anknytning till Universitet i 
Oslo men var också internationellt verk-
sam. Bland annat var hon,  som första 
kvinna, gästprofessor vid teologiska fa-
kulteten på det jesuitiska  Gregoriana-
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universitetet i Rom (1977–1979). Hon 
var även gästprofessor vid protestantiska 
teologiska fakulteten i Geneve (1981) 
och på Harvard (1981–1982). 2011 
blev hon  hedersdoktor vid  Islands uni-
versitet. Hon fick Norsk kvinnelig teo-
logforenings hederspris 2003. År 2000  
blev hon den första innehavaren av en 
professur i feministisk teologi samt ge-
nusforskning vid Teologiska fakulteten, 
Oslo universitet.   

Børresen hade också anknytning till 
Sverige. Hon hade kontakt med svenska 
katoliker som arbetade för att förstå och 
förändra sin kyrkas kvinnosyn och bidrog 
med ”Kvinnor och män i skapelsen och 
kyrkan” till Kvinnan i kyrkan 2. Bidrag till 
katolsk kvinnosyn, utgiven 1984 av Do-
minikansystrarna på Marielund. Tillsam-
mans med Ragnar Holte, professor i etik 
vid Teologiska fakulteten på Uppsala uni-
versitet, ledde  hon ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt ”Kvinnligt/manligt/
mänskligt i kristendomens ursprungsmil-
jö och tidiga historia” som startade  1976, 
ett pionjärprojekt för kvinnoforskning 
vid svenska teologiska fakulteter. 1992 
blev Børresen  teologie hedersdoktor vid 
Uppsala universitet. 

I minnesord över Kari Elisabeth Bør-
resen i Teologisk tidskrift och på nätet 
återkommer att hon inte gick att placera 
i fack, inte kan beskrivas  i enkla formu-
leringar. Beskrivningen ovan visar bred-
den i hennes forskningsintressen och en-
gagemang. Hon var kontroversiell  men 
hennes forskning var så solid  att ingen 
kunde avfärda henne. Svårigheten att 
fånga henne i korta ord handlar också 
om hennes personlighet. Hon kunde 
vara utmanande, kritisk och  rättfram 
på gränsen till det burdusa men hon var 

Hon var kontro-
versiell men hennes 
forskning var så solid  
att ingen kunde av-
färda henne.  
Svårigheten att fånga 
henne i korta ord 
handlar också om 
hennes personlighet. 
Hon kunde vara ut-
manande, kritisk och  
rättfram på grän-
sen till det burdusa 
men hon var också 
varm, humoristisk 
och generös, generös 
som värdinna, med 
beröm, med att ge 
yngre forskare kon-
takt och ideer. 

också varm, humoristisk och generös, 
generös som värdinna, med beröm, med 
att ge yngre forskare kontakt och ideer.

Hon var en stark individualist men flera 
av de böcker vi talar om som ”hennes” 
var antologier där också andra forskare 
ger viktiga bidrag, exempelvis till att 
förstå den kristna människosynens (och 
därmed kvinnosynens) förändringar ge-
nom tiderna eller till att lära känna kvin-
nors bibeltolkningar under medeltiden.  
I den sista artikeln bygger hon på egen 
forskning men också tydligt  på andras 
forskning, inklusive en färsk avhandling. 

Jag hör hennes röst när jag läser artikeln 
och känner igen hennes spetsigt kritiska 
formuleringar, men i centrum för arti-
keln står inte främst vad hon själv gjort 
– även om hon i några bisatser talar om 
sin egen avgörande betydelse – utan det 
som påven och andra kyrkliga maktha-
vare borde göra för kvinnors skull samt 
för den katolska kyrkans framtids skull. 

Jag ville så gärna avsluta eller inleda 
med ett bibelord eller något annat citat 
men det kändes omöjligt. Risken är att 
det blir sentimentalt. Jag känner att jag 
har Karis kritiska ögon på mig. Men så 
ser jag att någon skrivit på nätet som re-
aktion på budet om hennes död ”May 
she rise in glory!” Då minns jag tydligt  
den levande Kari Elisabeth Børresen ta 
plats på en konferens – i talarstolen, i 
vimlet av konferensdeltagare – jag kän-
ner hennes värme och intensiva närvaro 
och tänker: ja, just det!  ”May she rise 
in glory!” 

Hanna Stenström

Litteratur som minnesordet refererar till 
utöver avhandlingen och bidraget till 
Kvinnan i kyrkan som får tillräcklig infor-
mation i texten:  
Kari Elisabeth Børresen (red) Image of 

God and gender models  in Judaeo-Chris-
tian tradition, Oslo:Solum, 1991 senare 
även utgiven som The image of God : 
gender models in Judeo-Christian tradi-
tion, Minneapolis:Fortress 1995

Kari Elisabeth Børresen och Adriana Vale-
rio (red) The High Middle Ages (Women 
and Bible 6.2), Williston VT: SBL Press, 
2015 

Kari Elisabeth Børresen ”Moderne makt-
kamp mellom pave og konsil”, Teologisk 
tidskrift 2, 2016 s 135–155
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May she rise in glory!

Kari Elisabet Børresen
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