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Professor Luise Schottroff dog 8 februari 
2015 efter en längre tids sjukdom.                                      

Luise Schottroff föddes i Berlin 1934 i 
Berlin. Hennes föräldrar var aktiva i Be-
kännelsekyrkan, alltså den rörelse inom 
den tyska evangeliska kyrkan som gjorde 
motstånd mot nazisterna och mot de 
kristna som aktivt tog ställning för nazis-
men. Hon var verksam vid flera univer-
sitet, framförallt i nuvarande Tyskland 
men också, under 2001, vid university 
of California, Berkeley.  1986-1999 var 
hon professor i Nya testamentet vid 
universitetet i Kassel, Tyskland.  2007 
blev hon hedersdoktor vid universitetet 
i Marburg, ett av de betydande univer-
siteten inom hennes område, bibelforsk-
ning. 

Vid 1960-talets slut blev Schottroff poli-
tiskt aktiv, i politiskt radikala samman-
hang där kristen tro och bibeltolkning 
av de flesta ansågs vara något hopplöst 
reaktionärt eller bara irrelevant. Det blev 
nödvändigt för henne att förena kristen 
tro och bibeltolkning med det politiska 
engagemanget samt forskning i Nya tes-
tamentet med ett engagemang i nuets 
frågor och förhållanden. Tillsammans 
med sin make Willy Schottroff (1931-
1997), professor i Gamla testamentet i 
Frankfurt, utvecklade Luise Schottroff 
socialhistoriskt inriktad bibelforskning.  
Denna forskning, som relaterar bibel-
texterna till de sociala, ekonomiska och 
politiska förhållanden som rådde i de 
sammanhang där de skrevs, gjorde det 
möjligt för henne att arbeta med histo-
riska problem på ett sätt som öppnade 
för nutidens sociala och politiska frågor. 
I denna typ av socialhistorisk forskning 
blir feministiska perspektiv, frågorna om 
kvinnors verklighet i de sammanhang 

där Bibelns texter skrevs, naturligt inte-
grerade. 

Schottroff arbetade också med att for-
mulera och förmedla feministisk kris-
ten befrielseteologi som inte bara togs 
in från sammanhahng i Tredje världen 
utan präglades av den tyska kontext 
där hon själv levde och verkade.  Där-
för blev judisk-kristen dialog, och upp-
görelsen med anti-judiska – och ibland 
direkt anti-semistiska – drag i kristen 
teologi och bibelforskningen ett centralt 
tema i hennes vetenskapliga och kyrk-
ligt teologiska arbete. Luise Schottroff 
var inte bara känd i forskarkretsar utan 
också utanför, framförallt i olika kyrk-
liga sammanhang. Hon deltog i samtal 
om Bibeln och livet i församlingar och 
stora kyrkliga möten och hon var poli-
tisk aktivist. 

Schottroff beskrivs som en engagerad 
och viktig lärare för sina studenter. Dess-
utom främjade hon feministisk teologisk 
forskning bland annat genom att i sam-
arbete med andra forskare ge ut uppslags-
verk och andra översiktsverk. Schottroff 
var också en av dem som 1986 grundade 
European Society of Women in Theolo-
gical Research (ESWTR) 

Det är slående att de minnesord som nu 
publiceras över henne i så hög grad lyf-
ter fram henne tillsammans med andra. 
Hon samarbetade bland annat med teo-
logen Dorothee Sölle (1929–2003) och 
hon samarbetade med andra forskare i 
bokprojekt där resultaten av feministisk 
befrielseteologisk socialhistorisk bibel-
forskning gjordes tillgängliga för studen-
ter och alla intresserade. Hon bars under 
sin sista tid av ett nätverk av vänner och 
i minnesord jag läst beskrivs hennes fa-

milj som sonen, barnbarnen, vännerna 
och studenterna.   

Mig veterligt finns ingen av hennes 
böcker översatt till svenska, men man 
behöver inte kunna tyska för att få del av 
hennes verk då flera av hennes arbeten 
finns i engelsk översättning. 

Det bibelord jag spontant tänker på om 
jag ska välja ett enda som kan passa Luise 
Schottroff och hedra minnet av hennes 
liv och arbete  är Matt 13:33: ”Him-
melriket är som en surdeg som en kvinna 
arbetar in i tre mått mjöl, till slut blir allt-
sammans syrat.”
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Se också en bok Schottroff var en av re-
daktörerna för, ursprungligen utgiven på 
tyska, med runt sextio författare:

Schottroff, Luise och Marie-Theres 
Wacker (red) Feminist Biblical Inter-
pretation. A Compendium of Critical 
Commentary on the Books of the Bible 
and Related Literature Grand Rapids, 
MI:Eerdmans, 2012 

Och, utifrån samarbetet med Dorothee 
Sölle:

Sölle, Dorothee och Luise Schottroff  
Jesus of Nazareth, Louisville, KY: WJKP, 
2002
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