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Forord

”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem” (1
Mos 1,27). Det er det første, vi hører om mennesket i Bibelen: at vi er skabt i Guds billede som mand og
kvinde. 

Få dele af den kristne tro bliver i vor tid så stærkt anfægtet som den bibelske lære om de to køn. Ønsket
med det, som her præsenteres, er at give kristne hjælp til at forstå, glæde sig over og holde fast ved det, som
Bibelen lærer om de to køn.

I første kapitel gives en introduktion til de ideologiske strømninger i vor tid, som undergraver og anfæg-
ter et bibelsk syn på køn. I andet kapitel gives en indføring i den bibelske lære om de to køn. I tredje kapitel
redegøres der for, hvordan biologien bekræfter den bibelske lære om de to køn. I fjerde kapitel rettes fokus
mod de transkønnede, den rette lægelige og psykologiske hjælp til dem, og den rette kristne sjælesorg over
for dem.  

Til de afsnit, som redegør for medicinske, humanbiologiske og psykologiske forhold, har jeg fået kompe-
tent og grundig hjælp fra en professor i medicin og en overlæge i psykiatri. Det har været vigtigt for mig, at
disse afsnit er fagligt velunderbyggede og holdbare. 

Jeg takker varmt for hjælpen. 
Til de øvrige afsnit har jeg fået hjælp fra en række personer, som har givet gode råd og ændringsforslag.

Jeg takker varmt også for denne hjælp.
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 1 Den kønsneutrale bølge

Er jeg en dreng eller en pige, mand eller kvinde? I den vestlige verden har vi i flere tusind år kunnet svare
klart og entydigt på det spørgsmål. Vi har forudsat, at der er identitet mellem krop og køn. Vi har også for -
udsat, at der er nogle grundlæggende, naturgivne forskelle på drenge og piger, mænd og kvinder. Derfor
har vi opdraget vore børn forskelligt afhængigt af deres køn, vi har klædt dem forskelligt, og vi har opmun -
tret piger til at identificere sig med deres mor og drenge til at identificere sig med deres far. Vi har regnet
det for naturligt, at den seksuelle orientering går mod en af det modsatte køn, og at ægteskabet indgås mel-
lem en biologisk mand og en biologisk kvinde. 

Sådan har det været. Sådan er det ikke mere. Alle de tanker om køn, som er gengivet ovenfor, og som har
været anset for indlysende og naturlige i generation efter generation, er nu under angreb og under op-
løsning.

Angrebet mærkes ikke lige stærkt i alle dele af samfundet. Nye kulturelle bølger slår først og stærkest
igennem i de store byer og på de højere læreranstalter og primært inden for de humanistiske fag. På de hu-
manistiske uddannelser præges de studerende i  vor tid stadigt mere intensivt  og målrettet  med en ny
kønsideologi og lærer, at den gamle tanke om to køn, mand og kvinde, og om identitet mellem krop og køn
er en myte, som vi må gøre op med og frigøre os fra. Vores køn skal være et frit, individuelt valg. 

Den nye kønsideologi har fundet vej til vore politikere og har banet vej for ny lovgivning. Det gælder i alle
de nordiske lande. Her skal vi fokusere på Danmark.

Ny lovgivning
I 2010 indførte Danmark muligheden for, at man i sit pas kan få skrevet et ”X” der, hvor kønnet ellers angi-
ves ved et ”F” for ”female” eller ”M” for “male”. Muligheden er åben for dem, som føler sig som et andet køn
end deres biologiske køn. De danske pas opererer således nu med tre kønskategorier.1

I 2014 vedtog det danske folketing, at man kan skifte køn blot ved at udfylde en blanket til Det Centrale
Personregister, meddele registeret, at man føler sig som et andet køn end kroppens, og efter et halvt år be -
kræfte, at man ønsker at skifte køn. Alle, som gør det, omdefineres til det modsatte køn og får et nyt per -
sonnummer.2 

En konsekvens af den nye lov om kønsskifte er, at det nu er blevet muligt for personer med en juridisk
identitet som mænd at føde børn.3 I november 2017 fastslog Østre Landsret, at personer med en kvindelig
krop efter et juridisk kønsskifte kan benævnes og anerkendes som fædre.4 Hvilke muligheder, der i øvrigt
åbner sig for folk, som skifter køn, er uafklaret, herunder spørgsmålet om adgang til det juridiske køns om-
klædningsrum og sportsklubber. 

En kirkelig konsekvens af den nye lov om kønsskifte er, at præster i Folkekirken er forpligtet til at vie to
personer med samme biologiske køn, hvis den ene af de to har foretaget et juridisk kønsskifte. Præster er
ikke tvunget til at vie fraskilte og homoseksuelle, men de er tvunget til at vie to, som har hvert sit juridiske
køn.5 

Da det danske bispekollegium meldte ud, at alle Folkekirkens præster var underlagt dette vilkår, udtalte
Henrik Højlund, sognepræst i Løsning-Korning og formand for Evangelisk Luthersk Netværk: ”Jeg stiller
ikke op til sådan en vielse, lige meget hvad Kirkeministeriet siger. Præster skulle slet ikke have lov til at sige
ja til at vie homoseksuelle og nogle, der har fået juridisk kønsskifte, for det strider mod Bibelen.”6

I 2014 fik pædagoguddannelserne i Danmark på baggrund af et folketingsforlig et nyt obligatorisk fag:
”Køn, seksualitet og mangfoldighed”. Forsknings- og undervisningsminister Sofie Carsten Nielsen begrun-
dede det nye fag således: ”Jeg mener, at det er vigtigt at klæde de kommende pædagoger på med viden om,
at det ikke er nogen naturlov, at drenge skal blive på én måde og piger på en anden.” 7 Nedenfor vil jeg kom-
me nærmere ind på, hvad de pædagogstuderende møder i det nye fag. Der er tale om et regulært bombarde-
ment med kønsopløsende ideologi. Der er ikke to køn, doceres det, men uendeligt mange måder at definere
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sit køn på, og definitionen er den enkeltes frie valg.   
I januar 2017 fjernede Danmark som det første land i verden transkønnethed fra listen over sygdomme.

Det skete efter mange års pres fra LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og
transpersoner. Nu skal det ikke længere betragtes som en psykisk sygdomstilstand, at man ikke kan identi-
ficere sig med sin egen krops køn. Det skal betragtes som naturligt og normalt. Alle Folketingets partier
støttede den nye praksis.8 

Hvad bliver det næste? 
Det Radikale Venstre har stillet forslag om, at personnumre skal gøres kønsneutrale, så ingen skal føle sig
presset til at være registreret som enten mand eller kvinde. Det bør respekteres, at nogle føler, at de er
noget helt tredje.

Det Radikale Venstre har også foreslået, at det skal være muligt at definere flere end to personer som for-
ældre til et barn, f.eks. når et lesbisk par får børn sammen med et homofilt mandligt par. I den situation bør
det være muligt, at alle fire personer får forældremyndighed. Motiveringen for forslaget er, at de gamle fa -
milie-kategorier med én far og én mor er alt for snævre til at kunne rumme vor tids alternative ”regnbuefa -
milier”.

Endelig har Det Radikale Venstre slået til lyd for, at der bør være flere kønsneutrale børnehaver i Dan-
mark, hvor man undlader at bruge kønsbetegnelser som ”dreng” og ”pige”, hvor man lærer børnene at be -
tragte homo-, bi- og transseksualitet som noget naturligt og normalt, og hvor man opmuntrer drenge, der
vil gå i kjoler, og piger, der vil lave drengeting. Sofie Carsten Nielsen fastslår, at det vil være godt, hvis flere
danske børneinstitutioner arbejder ”normkritisk og køns-neutralt”, fordi det giver børnene ”mulighed for
at udvikle sig uden at være spærret inde i de forventninger, der er forbundet med køn.”9 

Erfaringen viser, at de nye tanker om køn og seksualitet, som først formuleres af Det Radikale Venstre,
med tiden får tilslutning fra stadigt flere af de øvrige politiske partier.

Eftergivenhed
For mange virker de
nævnte  tanker  blot-
tet for sund fornuft.
Men det alvorlige er,
at  de  har  stærk  og
tiltagende medvind i
hele den vestlige ver-
den,  og at  de sætter
dagsordenen  i  sta-
digt  flere  sammen-
hænge. 

Et  illustrativt
eksempel er legetøjs-
firmaerne Fætter BR
og  Toys”R”Us,  der
fra julen 2013 beslut-
tede  at  gøre  deres
kataloger  kønsneut-
rale.  Marketingsdi-
rektør  for  de  to  fir-
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maer, Thomas Meng, begrundede beslutningen således: ”Katalogerne er blevet kønsneutrale, fordi de skal
afspejle en virkelighed, hvor drenge leger med pigelegetøj – og omvendt (…) Vi ønsker ikke at kode dem i
nogen retninger. De skal selv kunne vælge.”10 

Føtex og Bilka havde også i 2013 reklameret med piger, der legede med typisk drengelegetøj, og omvendt,
men kønsneutraliteten var endnu ikke konsekvent gennemført. Kommunikationschef Mads Hvitved Grand
lovede imidlertid: ”Vi forventer næste år at bløde yderligere op.”11 

Facebook er meget opmærksom på at signalere åbenhed over for og støtte til tidens nye tanker om køn.
Siden 2014 har man tilbudt de danske brugere af Facebook 68 forskellige køn at vælge imellem, når de vil re -
gistrere sig. Politisk leder af Facebook i Norden, Thomas Myrup Kristensen, udtaler om de mange valgmu-
ligheder: ”

Vi ønsker at skabe et miljø på Facebook, hvor alle har mulighed for at være autentiske og for at være sig
selv. Og her er køn et af de mest centrale aspekter. Men kønskategorierne ’kvinde og mand’ opleves ikke
som fyldestgørende for alle, når de skal udtrykke, hvordan de føler og opfatter sig selv.”12 

Man kan undre sig over denne eftergivenhed. Hvorfor går disse firmaer så ukritisk og uforbeholdent
med på de nye ideer? Tre ting kan være værd at tage i betragtning. 

For det første: der står meget stærke lobbygrupper bag de nye tanker. De interesseorganisationer, som
taler de seksuelle minoriteters sag, presser stærkt og vedvarende på, for at alle traditionelle kategorier for
køn, ægteskab og familieliv skal opløses. At gå imod disse organisationer og deres ønsker kan tolkes som et
udtryk for manglende rummelighed og empati, og det er omkostningsfuldt både for politikere, firmaer og
samfundsdebattører. 

For det andet: de nye tanker fremstilles som den nyeste og mest opdaterede indsigt. De fremføres af for-
skere, som har arbejdet med køn og identitet i årtier, som kan henvise til ny og angiveligt kvalificeret forsk -
ning, og de kan bruge meget avancerede ord om sagen. Ifølge forskerne må alle kloge og opdaterede men -
nesker følge de nye tanker. Kun ureflekterede traditionalister vil gå imod dem. Der er få, som ønsker at
høre til i den sidstnævnte kategori.

For det tredje: hvad er argumentet mod de nye tanker? Skal vi argumentere med følelser og fornemmel -
ser eller med tradition og gammel kultur? Mange har en fornemmelse af, at ingen af disse argumenter ræk -
ker langt i en debat, og vælger derfor at tie. Når vi i den vestlige kultur har forladt Bibelens åbenbaring og
troen på Guds skabelse af mennesket som to forskellige køn, mand og kvinde, står vi svagt i mødet med de
nye tanker. 

At vi har noget at sige i mødet med de nye tanker, vil jeg komme ind på i de følgende kapitler. Der er me -
get at sige både ud fra Bibelen og ud fra den biologi, som Gud har skabt os med. 

I dette kapitel skal vi se lidt mere på historien og de drivende kræfter bag de nye tanker.

Bølgen i det 20. århundrede
Tankerne om, at der ikke er nogen naturgiven forskel på mænd og kvinder, er ikke ny. Den er dukket op
mange gange igennem historien. Men først i det 20. århundrede kan man tale om en omfattende, vedva-
rende og stadigt stærkere ideologisk bølge. Bølgen har været i gradvis vækst gennem hele det 20. århundre -
de, og derfor har der også undervejs i århundredet været foretaget eksperimenter, som havde til hensigt at
bekræfte det nye, kønsneutrale syn. 

Her skal vi se på to sociale eksperimenter, som ville bevise, at der ikke er nogen naturgiven forskel på
mand og kvinde, men som begge endte med at bekræfte, at der er en sådan forskel. 

Historien om de kønsneutrale kibbutzer 
I begyndelsen af det 20. århundrede valgte jøder, der bosatte sig i det daværende Palæstina, i stort omfang
at etablere kibbutzer, hvor man boede i kollektiver. Mange kibbutzer var præget af en marxistisk ideologi,
hvor lighed var det højeste ideal, ikke blot økonomisk, men også i forholdet mellem de to køn. Man ønskede
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at udviske alle forskelle mellem mænd og kvinder og at bryde med alle nedarvede rollemønstre. Idealet var
absolut kønsneutralitet.

I de kønsneutrale kibbutzer betragtede man moderens tilknytning til og omsorg for børnene som en
hovedårsag til ulighed mellem mænd og kvinder. Moderrollen bandt kvinden til hjemmet og hindrede hen -
de i at deltage på lige fod med manden i andre dele af samfunds- og arbejdslivet. Derfor valgte man at pla-

cere  alle  børn  i
børnehuse, hvor
de blev passet af
skiftende perso-
ner.

Børnene var i
deres huse 24 ti-
mer  i  døgnet.
Her både spiste,
legede  og  sov
de,  og  når  den
tid  kom,  gik de
også i skole her.
De  voksne  blev
opmuntret til at
tænke  om  alle
børnene  som
deres  fælles
børn,  og  foræl-
dre blev tilskyn-
det  til  ikke  at
udvikle  noget

særligt nært forhold til deres egne biologiske børn. Det distancerede forhold til forældrene skulle også sikre
barnet  de  bedste  betin-
gelser  for  at  vokse  op  i
frihed fra forældrenes le-
delse og her ikke mindst
faderens  autoritet.  Man
ville bryde med det patri-
arkalske  samfund,  hvor
faderen blev  set  som le-
deren i familien. 

Når kvinderne på den-
ne  måde  var  befriet  for
”hjemmelivets  åg”,  kun-
ne og skulle de deltage i
livet  uden  for  hjemmet
på lige fod med manden.
Kvinderne skulle tage del
i  markarbejde,
produktion og vagttjene-
ste i lige så høj grad som
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mændene. Tilsvarende skulle mændene varetage traditionelt kvindearbejde i forbindelse med omsorg, ple-
je, undervisning og husholdning. 

Ligheden mellem kønnene skulle også komme til udtryk i klædedragt og ydre fremtoning. Kvinder måtte
ikke gå med kjoler og andet særligt kvindetøj. De måtte ikke bære smykker, ikke bruge kosmetik og ikke
have tydeligt kvindelige frisurer. De skulle se ud som mændene. 

Det traditionelle ægteskab blev opløst. Når en mand og en kvinde ønskede at være sammen, meddelte de
det til et kontor, som kunne tildele dem et fælles rum. Men der var intet bryllup, og de bevarede hvert deres
efternavn og markerede hermed en individuel og separat identitet. Det primære mål var at befri kvinderne

fra den patriarkalske tanke om, at
de  var  bundet  til  manden,  og  at
han  var  den  ledende  i  deres  for-
hold. 

I 1950 besøgte den amerikanske
antropolog Melford Spiro en ræk-
ke af de israelske kibbutzer for at
studere deres eksperimenter med
at udviske skellene mellem kønne-
ne. På det tidspunkt var Spiro selv
tilhænger af tanken om, at køn er
et  produkt af  kulturen og ikke af
naturen. Hvad han så i kibbutzer-
ne,  bekræftede  for  ham,  at  det
både var muligt og positivt at ud-
viske alle forskelle mellem kønne-
ne.  Både mænd,  kvinder og børn
så ud til at trives med den kønslø-
se  livsform.  Det  sociale  eksperi-
ment var en succes. Spiro vendte
hjem til USA og skrev en bog om
succesen.  Bogens  konklusion  og
budskab var, at kønsidentiteten er
kulturelt bestemt.13 

I 1975 vendte Spiro tilbage. Han
ville  lave  en ny  og  opdateret  un-
dersøgelse  af  det  sociale  eksperi-
ment. Hvad han mødte i de køns-

neutrale kibbutzer ved dette andet besøg, ændrede radikalt hans tanker om køns-identitet. 
I de mellemliggende 25 år var en ny generation vokset op. De var fra barnsben af blevet præget intensivt

med den kønsneutrale ideologi. Ikke desto mindre havde de på alle væsentlige punkter reageret mod den
og gjort op med den. 

De unge kvinder, som var blevet indprentet, at de skulle søge det samme arbejde og de samme roller som
mændene, pressede på for at få lov til at prioritere arbejdet som mor for deres børn. Spiro konstaterede til
sin egen store forundring, at kampen for ”kvindens rettigheder” var vendt helt på hovedet. De unge kvinder
kæmpede nu for retten til at være sammen med deres børn. 

I forlængelse af dette krav var børnehusene blevet reduceret til almindelige børnehaver. Børnene var flyt-
tet hjem til deres forældre. Forældrene havde tilkæmpet sig retten til at have børnene hos sig og til at bruge
fri-tiden sammen med dem. 

Melford Spiro
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Ægteskabet var vendt tilbage med bryllup, fest og offentlige og tydelige markeringer af, at det ægteviede
par hørte sammen og var bundet sammen. Kibbutzens primære sociale enhed var ikke længere gruppefæl-
lesskabet, men ægteskabet og familien. 

I ægteskaberne blev det stadigt mere tydeligt, at manden var den ledende skikkelse. Kvinderne var til-
med vendt tilbage til den gamle jødiske tradition med at kalde deres mand for ”herre”. Mødrene og bedste -
mødrene var ulykkelige over, at de unge piger anerkendte et ægteskabsmønster, hvor manden blev opfattet
og tiltalt som hjemmets leder. Men de unge piger havde sat deres vilje igennem.

Det gjorde de også i forhold til deres ydre fremtoning. De lagde vægt på at fremtræde feminint. I deres
hobbyer gik de tilbage til traditionelt kvindelige gøremål. Spiro konstaterede til sin egen forbløffelse, at
”netop på det sted, hvor feministerne havde troet, at deres ideal ville folde sig ud, netop der blomstrede den
feminine mystik lige så hurtigt som majsen på marken.” 

Arbejdsmæssigt var kvinderne for langt de flestes vedkommende gledet ind i opgaver i service- og om -
sorgssektoren og i  relation til  husholdning og børnepasning.  Sideløbende med denne udvikling havde
mændene i betydelig grad overtaget ansvaret for produktion og markarbejde og havde fået de fleste leden-
de roller i kibbutzen. 

Det entydige kollaps for de kønsneutrale idealer blev af nogle forklaret som et resultat af påvirkning fra
det omgivende samfund. Men Spiro fandt ikke denne forklaring overbevisende. Særligt to iagttagelser gjor-
de det naturligt at søge en anden forklaring. 

Spiros studier af børnenes rollelege i børnehusene afslørede, at pigerne typisk legede “mor” enten for
dukker eller for kæledyr, mens drengene typisk legede dyr, nærmere bestemt rovdyr, der angreb og kæmpe-
de. De almindelige teorier om kulturel prægning kunne muligvis forklare, hvorfor pigerne valgte at lege
mor, men de kunne ikke forklare, hvorfor drengene valgte at lege rovdyr. Spiro fandt det mest sandsynligt,
at årsagen til de forskellige legemønstre skulle findes på det biologiske plan i en forskellig disponering. En
disponering hos pigerne for omsorg og opfostring og en disponering hos drengene for aggression og kamp.

At der var forskel på kønnene, og at pigerne og drengene spontant mærkede dette indefra, blev bekræftet
af den blufærdighed, som indtrådte, når de blev teen-agere. I forlængelse af den kønsneutrale ideologi hav-
de kibbutzerne i udgangspunktet set et ideal i at negligere forskellene i mænds og kvinders anatomi. I for-
længelse heraf var børnene opdraget til at omgås deres eget og det modsatte køn lige ublufærdigt. Piger og
drenge sov i fællesrum i børnehusene, tog tøjet af og på foran hinanden og gik i fælles bad. Det fungerede,
lige indtil børnene kom i puberteten. Så reagerede navnlig pigerne spontant og lidenskabeligt mod den til-
lærte kultur. De nægtede at gå i bad med det modsatte køn, og de ville have lyset slukket, når de skulle tage
tøjet af og på. I første omgang nægtede de voksne i kibbutzen at tage hensyn til teenagernes ønsker. Men til
sidst måtte de erkende, at der ikke var nogen vej udenom. 

Hvorfor reagerede teenagerne på denne måde? De almindelige teorier om kulturel prægning kunne ikke
forklare det. Det eneste meningsfulde svar var, at de to køn i kraft af deres forskellige biologi vidste, at de
var forskellige, og indefra oplevede det krænkende at blotte sig for det modsatte køns kollektiv. 

Spiro afsluttede sine studier med at konkludere, at det kønsneutrale projekt i kibbutzerne var brudt
sammen, fordi de to køns forskellige naturer havde sat sig igennem med en uimodståelig kraft. Hans andet
besøg i kibbutzerne fik den enestående konsekvens, at en erfaren og anerkendt antropolog, der havde væ-
ret en markant repræsentant for tanken om, at køn er kulturelt tillært, forkastede sine tidligere tanker og
teorier og i den sidste del af sin karriere gjorde sig til talsmand for det modsatte synspunkt. Efter hjem-
komsten til USA skrev han en ny bog om de kønsneutrale kibbutzer med en ny konklusion og et nyt bud-
skab: kønnet er naturbestemt.14

Historien om Bruce Reimer
Den 22. august 1965 fødte Janet Reimer i Canada to drenge, enæggede tvillinger. Drengene blev kaldt Bruce
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og Brian. Et halvt år efter fødslen fik drengene problemer med vandladningen, og det blev anbefalet, at de
blev omskåret. Omskærelsen foregik med en glødenål, men det operative indgreb på Bruce gik galt. Hans
kønsdele blev uopretteligt ødelagt. 

Forældrene var ulykkelige over det, der var sket, men nogle måneder senere så de et tv-program, som
vakte håb hos dem. I programmet fortalte en fremtrædende psykolog og sexolog, John Money, om kønsskif-
teoperationer. John Money var på dette tidspunkt en ledende fortaler for tanken om, at køn er kulturelt be -

stemt. Kønnet ligger ikke i biologien; det er
noget, man opdrages til. Hvad enten man er
født med en mandlig eller en kvindelig krop,
så er man i udgangspunktet kønsneutral og
kan  derfor  blive  omskolet  til  det  modsatte
køn af ens krop. 

Bruces forældre henvendte sig til Dr. Mo-
ney og fortalte ham om deres situation. I lø-
bet af de følgende måneder fik Money over-
bevist dem om, at de burde lade deres dreng
operere, så han biologisk kom til at ligne en
pige,  og  at  de  herefter  skulle  opdrage  ham
som  en pige.  Money  lovede at  følge  barnet
gennem hele dets opvækst. Det var en betin-
gelse  for  samarbejdet,  at  forældrene  aldrig
måtte fortælle barnet, at det var født som en
dreng. Blåt blev skiftet ud med lyserødt, buk-
ser med kjoler, og Bruce blev til Brenda. 

For Money var samarbejdet den perfekte
mulighed for at teste sine teorier. Han havde
to drenge med samme gener og samme mil-
jø.  Den  ene  skulle  opdrages  som  dreng  og
den anden som pige. Hvis de endte med hver
deres kønsidentitet, ville det bekræfte, at køn
er bestemt af kulturen og ikke af naturen. 

En gang om året kom forældrene på besøg
med deres tvillinger hos Money. Forældrene aflagde rapport om udviklingen, Money iagttog og testede tvil-
lingerne, lavede kønsspecifikke rollespil med dem, rådgav forældrene og tog noter. Da Brenda var 5 år, be-
gyndte Money at skrive om projektet i videnskabelige artikler og bøger, og han fortsatte med at skrive om
det i de følgende år. Han omtalte det opererede barn som ”John/Joan” og fremstillede projektet med at æn-
dre en dreng til en pige som en entydig succes. Brenda var meget mere feminin end sin bror, skrev han.
Brenda opfattede og opførte sig som en pige. Brenda var en pige. 

Sagen blev en sensation. Den blev skelsættende for tænkningen om køn og banebrydende for tusindvis
af kønsskifteoperationer. Men den var baseret på et be-drag. 

Brenda trivedes på ingen måde og på intet tidspunkt som pige. Forældrene ønskede meget stærkt, at
eksperimentet skulle lykkes, og ved besøgene hos Money fortalte de om de tegn hos Brenda, som de mente,
kunne pege i bekræftende retning. Men der var langt flere tegn, som pegede i modsat retning. Brenda hav-
de en distinkt maskulin adfærd, elskede at løbe, klatre i træer og slås og afskyede at lege med dukker. Bren-
da var ude af stand til at knytte venskaber med piger og led under ikke at blive accepteret i drengenes fæl -
lesskab. På grund af sin fysiske fremtoning blev Brenda kaldt ”hulekvinde”, blev afvist på både pigernes og
drengenes toiletter og var, som moren senere formulerede det, ”en meget, meget ensom pige”. Brenda var i

John Money (1923-2006)
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konstant reaktion mod alt feminint og var i tiltagende grad frustreret og oprørsk. 
Da Brenda var 12 år, påbegyndtes på Moneys anbefaling en hormonbehandling med østrogen. Behand -

lingen gav Brenda bryster, men den gav ingen feminin identitet indefra. I modsætning til de jævnaldrende
piger udviklede Brenda ingen romantisk interesse for drenge, men udviklede i stedet stadigt mere alvorlige
depressive træk og selvmordstanker. Besøgene hos Money var af begge tvillinger blevet oplevet som græn-
seoverskridende, belastende og traumatiske. Som 13-årig truede Brenda sine forældre med at begå selv-
mord, hvis de insisterede på, at de skulle besøge Money igen. Som en konsekvens afbrød forældrene samar-
bejdet med Money. 

Samme år, under indtryk af Brendas depressive formørkelse og tiltagende oplevelse af at blive vanvittig,
afslørede forældrene sandheden for deres barn: at Brenda var født som dreng. Afsløringen var en intens let-
telse og befrielse for Brenda, og den åbnede straks efter vejen til en omdefinering tilbage til en identitet
som dreng. Brenda blev til David, hormonbehandlingen blev stoppet, brysterne bortopereret, og depressio -
nen forsvandt. 

Som voksen oplevede David at blive gift med en kvinde, der bragte tre børn med ind i ægteskabet. Men
både David og hans bror Brian var mærket af traumerne fra deres barndom. Brian bar på en vrede over, at
al opmærksomhed hos forældrene havde været samlet om broderen på hans egen bekostning. Han udvikle-
de skizofreni, blev stofmisbruger og døde i 2002 af en overdosis. Hans dødsfald knækkede David, som gled
ind i en depression, blev forladt af sin kone og i 2004 begik selvmord. 

Det, som skulle have været en lykkelig bekræftelse af teorien om, at man kan forandre kønnet gennem
opdragelse, endte som en dybt ulykkelig afkræftelse af teorien. Det var imidlertid først i år 2000, at sandhe-
den om Moneys eksperiment kom frem. Indtil da havde Moneys sminkede fortælling om John/Joan stået
uimodsagt. Men i år 2000 valgte David at stå frem og fortælle sandheden. Hans motiv var at hindre, at an -
dre skulle opleve det samme som han selv. I et tv-interview fortalte han, at han aldrig havde følt sig som en
pige, og at de operative indgreb på hans krop ikke havde ændret noget ved det: ”En kvinde, som mister sine
bryster på grund af cancer, bliver heller ikke mindre kvinde af det.”15 

Bølgen vokser 
I lyset af de ovennævnte sociale eksperimenter, som endte med at bekræfte det, de skulle afkræfte, kan det
være nærliggende at tænke, at fortalerne for den kønsneutrale ideologi kæmper en umulig kamp. Deres be-
nægtelse af to forskellige køn er en benægtelse af den åbenbare, erfarede og indlysende virkelighed. Menne-
sker med sund dømmekraft vil afvise den kønsneutrale ideologi. Den har ingen mulighed for at opnå bred
tilslutning, og vi behøver derfor ikke bekymre os væsentligt om den. 

Sådan kan vi tænke. Men det alvorlige er, at den kønsneutrale tankegang år for år får stadigt bredere til-
slutning i den vestlige verden både hos politikere, undervisere og andre meningsdannere. Den kønsneutra-
le bølge vokser i styrke og omfang. At det er muligt på trods af den almenmenneskelige erfaring af forskel -
len på mand og kvinde, understreger blot kraften og alvoren i den udfordring, vi her står overfor. At den
kønsneutrale tankegang også er i konflikt med et voksende bjerg af biologisk og neurologisk forskning, skal
vi vende tilbage til i det tredje kapitel om kønskampen. Heller ikke dette synes dog at kunne bremse bølgen.

Jeg vil slutte dette kapitel med at konkretisere, på hvilken måde den kønsneutrale ideologi har vundet og
fortsat vinder udbredelse i den vestlige verden og specifikt i Danmark. 

Yogyakarta-principperne
I 2006 mødtes 29 fremtrædende eksperter i menneskerettigheder i den indonesiske by Yogyakarta. De vedt-
og enstemmigt en erklæring med 29 principper om menneskerettigheder vedrørende seksualitet og køn.
Den 26. marts 2007 blev principperne præsenteret i Geneve i forlængelse af FN’s Menneskerettighedsråds -
møde.16 
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Siden da er principperne blevet anvendt i hele den vestlige verden til at fremme den kønsneutrale dags-
orden. De anvendes af FN-organer, interesseorganisationer, domstole, politiske partier og regeringer.17 I
Danmark er principperne blevet lagt til grund for den nye lovgivning, der gør det muligt frit at vælge sit
køn.18 

Det tredje princip fastslår: ”Enhver persons selvdefinerede seksuelle orientering og kønsidentitet er en
integreret del af deres personlighed og et af de mest grundlæggende aspekter af selvbestemmelse, værdig-
hed og frihed (…) Staterne skal træffe alle de nødvendige lovgivningsmæssige, administrative og andre for-
anstaltninger til fuldt ud at respektere hver enkelt persons selvdefinerede kønsidentitet.”19 

Det skal bemærkes, at der er tale om principper, som har til hensigt at supplere FN’s menneskerettig -
hedskonvention. De angiver, på hvilken måde staterne skal beskytte borgernes menneskerettigheder i rela-
tion til seksualitet og køn. At modsætte sig og modarbejde de kønsneutrale principper bliver dermed – så-
dan fremstilles det - identisk med at modsætte sig og modarbejde andres menneskerettigheder. Princip-
perne er ikke officielt anerkendt af FN’s generalforsamling og har derfor endnu ikke officiel  FN-status.
Men inte-resseorganisationer og politiske grupperinger fremstiller principperne og henviser til dem som et
semi-officielt tillæg til FN’s menneskerettighedskonvention. 

Vi skal ikke undervurdere, hvordan det over tid kan komme til at påvirke os, at friheden til at vælge sit
køn nu defineres og fremmes som en menneskeret. Der er lande, som går imod de nye tanker om kønnet.
Men det er typisk lande med halv- eller helautoritære styreformer, som undertrykker alle afvigere og deres
menneskerettigheder. Det kan f.eks. være lande i Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Ønsker vi at identifi -
cere os med dem? Ønsker vi ikke snarere at fremme frihed for minoriteter og respekt for menneskerettig-
heder?

I den nuværende situation må vi som kristne lære at skelne mellem sand og falsk frihed, mellem beskyt-
tende og nedbrydende menneskerettigheder. Vi må regne med, at vi kommer til at stå alene med vores syn.
Vi ønsker et samfund med frihed og retfærdighed, men vores forståelse af sand menneskelig frihed og ret-
færdighed er formet af Guds ord. Vi må være forberedt på, at vi i ringe grad vil blive forstået af vore omgi -
velser, og at det vil koste os.

Europarådet 
I 2009 udsendte Europarådets kommission for menneskerettigheder en erklæring om ”Menneskerettighe-
der og kønsidentitet”, hvori man varmt anbefalede Yogyakarta-principperne som grundlag for landenes
lovgivning. Man lagde i den forbindelse særlig vægt på princip nummer 3 om borgernes frihed til selv at
vælge deres køn.20

I 2011 vedtog Europarådet en konvention, som fastslog, at kønnet er en social konstruktion: ”Køn er de
socialt konstruerede roller, opførsler, aktiviteter og egenskaber, som et givent samfund finder passende for
mænd og kvinder.”  Karen Sjørup,  lektor  ved Roskilde Universitet,  udtrykte  glæde over,  at  Europarådet
”tager de fremherskende kønsteorier til sig, lytter til forskerne og er i trit med tidens ånd.” Sjørup så den
nye konvention som et velkomment opgør med tanken om, at vores køn er bestemt biologisk: ”Det er helt
klart et fremskridt, at kønnene officielt defineres som socialt konstruerede (…) På det område er Danmark
håbløst bag-efter.”21 

Socialkonstruktivisme
Når Europarådet og Karen Sjørup taler om, at  kønnene er ”socialt konstruerede”,  er ordvalget ikke til -
fældigt. Ordene er hentet fra en videnskabsteori, som er blevet stadigt mere dominerende i den vestlige
verden i de seneste 50 år: ”socialkonstruktivisme”.

Ordet socialkonstruktivisme blev første gang brugt i 1966 i Peter L. Bergers og Thomas Luckmans bog
Den sociale konstruktion af virkeligheden.22 Bogens grundlæggende pointe er, at vi som mennesker kun kan op-
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fatte virkeligheden gennem de fortolkningsbriller, som vores sociale miljø har udstyret os med. Det ”sociale
miljø” er her forstået som de mennesker, vi har omkring os, det sociale fællesskab, vi er en del af. Det sociale
miljø vil altid have nogle normer og værdier, som man er relativt enig om, og som man mere eller mindre
ubevidst giver videre til  den opvoksende generation. Dermed får vi alle fra barndommen nogle fortolk-
ningsbriller, som får os til at opfatte virkeligheden på en bestemt måde. Hvis vore forældre, lærere og andre
omkring os lærer os, at man skal have stor respekt for folk med boglige uddannelser og mindre respekt for
folk, der kan forstå en maskine og få den til at fungere, så er det sådan, vi opfatter virkeligheden. Hvis vi læ-
rer, at blå er en drengefarve, og lyserød en pigefarve, så er det sådan, vi ser det. Hvis vi bliver indprentet, at
der er to køn, mand og kvinde, og at de er forskellige, så er det sådan, vi tænker og føler. 

Det er indlysende, at der er en væsentlig pointe i teorien. Vi er som mennesker alle præget af det sociale
miljø, vi er vokset op i. Det er også indlysende, at vi kan være præget med noget, som ikke er naturbestemt,
men kulturelt bestemt. At blå er drengefarve og lyserød pigefarve, er ikke naturbestemt. For 100 år siden
var det modsat. Da var marineblå den foretrukne pige-farve, og lyserød var drengefarve. Derfor blev den
masku-lint prægede sportsavis i Italien ”La Gazzetta dello Sport” trykt på lyserødt papir, og man valgte en
lyserød førertrøje til føreren i cykelløbet Italien Rundt. Det var den mest maskuline farve, da førertrøjen
blev indført i 1931.23 

Kortslutningen sker, når man tager for givet, at alt det, som kulturen har lært os, nødvendigvis må være
uden grundlag i naturen. Vi har lært, at der er to forskellige køn, javel, men det udelukker vel ikke, at der fra
naturens hånd og ud fra biologien virkelig er to køn?Kan vores kultur ikke have bekræftet noget, som ligger
i naturen? Mange vil givetvis svare ja til det spørgsmål. Men de ledende kønsforskere svarer med tiltagende
entydighed  og enighed  nej.  Der  er  ingen
naturlige og biologiske køn. Køn er helt og
holdent en social konstruktion!

Den  bog,  som  mere  end  nogen  anden
har banet vej for denne tankegang, er Ju-
dith  Butlers  Kønsballade fra  1990.24 Butler
hævder,  at  det  er  en  social  konstruktion
uden grundlag i naturen at tænke i to køn
og at definere den heteroseksuelle kærlig-
hed som naturlig. Der er slet ingen biologi-
ske  køn,  og  der  er  intet  naturligt  i,  at
mænd og kvinder tiltrækkes af  hinanden.
Det  er  kulturelle  idéer,  som  fastlåser  det
enkelte individ i ufrihed. Vi må gøre os fri
af alle kulturelle forestillinger om køn. Vi
må selv konstruere vores køn og selv fylde
det med indhold. Det er frihed!

Det er næppe muligt at overvurdere be-
tydningen af Butlers bog. Den har formet
tankegangen hos en meget stor del af vor
tids  undervisere  på  de  humanistiske  ud-
dannelser,  især inden for sociologi,  køns-
forskning og pædagogik. Vi skal konkret se
på, hvordan de pædagogstuderende i Dan-
mark møder og intensivt præges med But-
lers tanker. Judith Butler (1956-)
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Pædagoguddannelsen
Siden 2014 er alle pædagogstuderende i Danmark blevet ført igennem et undervisningsforløb, der har titlen
”Køn, seksualitet og mangfoldighed”. Siden 2016 har de haft en grundbog med samme titel. Bogen er på 319
sider, og den røde tråd er den socialkonstruktivistiske tanke om køn. I kapitel efter kapitel lærer de pæda-
gogstuderende, at de må hjælpe de børn, de har med at gøre, til at bryde med fastlåste, traditionelle forestil-
linger om køn. Pædagogerne må selv gå foran. De mandlige pædagoger skal gå ind i traditionelle kvinde-
roller, og de kvindelige pædagoger skal gå ind i traditionelle manderoller. Herved kan de være forbilleder
for børnene og give dem mod til selv at eksperimentere med deres køn. Det er vejen til frihed for børnene. 

Med henvisning til Butler fastslås det, at ingen mennesker har et køn fra naturens side: ”Kønsidentitet
kan derfor ikke forstås som noget iboende, men skal forstås som noget, familie- og samfundsnormer og
værdier har betydning for og magt til at påvirke. Vores oplevelse af køn og kønsidentitet er med andre ord
konstrueret.”25 

Tanken om, at der er to køn, og at det er naturligt, at mænd og kvinder tiltrækkes af hinanden, gifter sig
og danner familie, betegnes i bogen igen og igen som en myte, som pædagogerne må udfordre og gøre op
med. De må befri børnene fra at være fastlåst i og begrænset af den traditionelle, konservative og kristne
tænkning om køn, ægteskab og familie. Det må i sagens natur ske gennem pædagogernes forbillede og
samtaler med børnene, gennem de bøger, som læses med børnene, og de lege, som leges. Alt sammen skal
åbne børnene for og præge dem i retning af den nye tænkning om køn, seksualitet, ægteskab og familie.26 

Det betones igen og igen, at den nye måde at forstå køn på er baseret på den bedste og mest opdaterede
forskning, og at det derfor er et professionelt krav, at pædagogerne tager den til sig. De må forstå og aner-
kende, at der er ”uendeligt mange individuelle måder at være et kønnet væsen på”, og at kønsidentiteten er
flydende og kan ”formes og forandres over tid.”27 

Forudsætningen for, at pædagogerne kan hjælpe børnene, er, at de først selv gør sig fri af alle de gamle,
heteroseksuelle myter og alle tanker om, at der i relation til køn er noget, som er naturligt og normalt: ”På
et  principielt  ni-
veau  kan  man
sige,  at  vi  skal
tømme  vores
hoveder  for  'nor-
malt'  og  'unor-
malt'.”28 Først  når
pædagogerne  har
gjort  det,  kan  de
hjælpe børnene til
at blive frie. 

Bogen udkom i
2016.  Forinden
havde man i mere
end  et  år  under-
vist  i  det  nye fag.
Flere  steder  i
bogen  kommer
det  til  udtryk,  at
de studerende har
gjort modstand mod de nye tanker om køn, når de har mødt dem i undervisningen. Når modstanden omta-
les i bogen, fastslås det hver gang, at den er udtryk for, at de studerende hænger fast i gamle, usaglige og
undertrykkende forestillinger om køn.
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I bogen eksemplificeres de studerendes modstand blandt andet ved en kvindelig pædagogstuderende,
som i en undervisningstime spørger, om det ikke vil være i orden, hvis hun i en børnehave tørrer bordene
af, laver hyggelige ting med børnene og nusser om dem, hvis det er det, hun bedst kan lide, frem for at spil -
le fodbold. Dette synspunkt nedgøres og afvises i bogen som udtryk for en uprofessionel tankegang. En
professionel pædagog hjælper børnene til at bryde med de gamle idéer om køn ved selv at bryde med dem –
i tanke og i handling. 29 

Den bog, hvis grundtanker jeg her i al korthed har gengivet, skal alle danske pædagogstuderende læse.
Målet er, at de skal anerkende og tilegne sig bogens syn på køn, og at de siden skal formidle det til de børn,
som de har at gøre med i de danske vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og andre institutioner
for børn. 

Hvor vil det føre os hen?

Ny politisk handlingsplan 
I juni 2018 fremlagde den borgerlige regering af Venstre, Konservative og Liberal Alliance en handlingsplan
i 42 punkter til forbedring af livsvilkårene for LGBTI-personer, hvor det sidste bogstav ”I” står for personer
med et uklart fysisk køn, interkønnede eller intersex-personer.30 

I forordet understreges det, at man vil fremme det frie valg af ægtefælle og familietype, køn og kønska-
rakteristika, og at man vil modarbejde de fordomme, som måtte stille sig hindrende i vejen herfor. Det fast-
slås, at man på dette område ikke vil acceptere, at nogen i det danske samfund har og fastholder en afvi -
gende holdning: ”For regeringen er lige muligheder uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet en
præmis alle skal acceptere – en præmis der ikke kan gradbøjes efter kultur, tradition eller religion hverken
ude i verden eller herhjemme.”31   

For så vidt regeringen mener, at ingen må hindre de seksuelle minoriteter i at leve, som de vil inden for
lovens rammer, og at ingen må udsætte dem for mobning, forhånelse og chikane, vil det ikke kollidere med
vores frihed som kristne til offentligt at fastholde og formidle et bibelsk syn på køn og seksualitet. Men i re -
geringens omfattende handlingsplan siges der intet om friheden til fortsat at have og formidle et syn, som
afviger fra det, regeringen lægger frem. Synet på ægteskabet som bestemt for én mand og én kvinde og på
krop og køn som forbundet betragtes og betegnes derimod i handlingsplanen som udtryk for netop den
slags fordomme, der må bekæmpes. 

Et hovedafsnit i handlingsplanen handler om indsatsen blandt unge og i uddannelsessystemet.32 Der
lægges op til, at sundheds- og seksualundervisningen fremover mere målrettet skal hjælpe børnene og de
unge til at værdsætte mangfoldigheden af seksuelle orienteringer og kønsvariationer. For at opnå dette skal
pædagoger og lærere selv undervises i den nyeste viden på området. Det anbefales, at lærerne gør brug af
besøgsgrupper fra aktivistfællesskaber som ”Normstormerne”, som i 7.-10. klasse kan udfordre og hjælpe
eleverne til at forlade forældede normer og åbne sig for en ny tids tanker om køn og seksualitet.33

Regeringen lægger op til en grundig evaluering af den obligatoriske undervisning i sundhed og seksuali-
tet ikke kun i folkeskolerne, men også i friskolerne. Regeringen fastslår, at undervisningen i disse emner
”skal” hjælpe eleverne til en nutidig forståelse af ”normer og idealer for køn, krop og seksualitet.” Der skal
udarbejdes nyt undervisningsmateriale i dette emne, og materialet skal i særlig grad tage sigte på at foran-
dre og forbedre undervisningen på de ”skoler og institutioner, hvor der kan være mindre accept af LGBTI-
personer.”34

Regeringen vil igangsætte en evaluering af seksual-undervisningen i læreruddannelsen. Evalueringen
skal afdække, om der skal igangsættes nye initiativer med henblik på bedre at udruste lærerne til at formid -
le et opdateret syn på køn, seksualitet og familieliv. Ovenfor er det blevet beskrevet, hvilken undervisning
om køn, seksualitet og mangfoldighed der fra 2014 er blevet formidlet på pædagoguddannelsen. Nu er det
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læreruddannelsen, som skal opdateres.35 
Regeringens handlingsplan hylder fra ende til anden den seksuelle frihed løsrevet fra det heteroseksuelle

ægteskab og friheden til at selv at definere sit køn løsrevet fra kroppen. Handlingsplanen er fyldt med bille -
der  af  homoseksuelle
par,  regnbuefamilie-
medlemmer  og  pride-
parader. 

Det  afsluttende  ini-
tiativ  i  handlingsplanen
retter sig mod de danske
ambassader og konsula-
ter  i  udlandet:  ”Uden-
rigsministeriet  opfor-
drer danske repræsenta-
tioner  til  at  flage  med
”regnbueflaget” ved sær-
lige  lejligheder  og mær-
kedage som fx lokale pri-
des.”36 
Kampen  mod  de  gamle
normer og for en ny tids
mangfoldighed i forhold til køn og seksualitet er blevet en fælles dansk mærkesag. Den er båret af overbe -
vis-ningen om at fremme kærlighed,  godhed,  frihed og fællesskab.  Denne overbevisning giver kampen
kraft og selvbevidsthed, og den gør det svært at stå imod.  

Kampen om kønnet raser i vore vestlige og nordiske samfund i disse år. I bibelsk lys er det en åndskamp
om vore hjerter og sind, om vore ægteskaber og familier og i sidste ende om forholdet til vores Gud og ska -
ber. Skal vi som kristne stå fast i denne kamp, må vi have en fast grund at stå på. Det er emnet for det næste
kapitel. 
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2 Kønnet i bibelsk lys
”Bibeltro, evangeliske kristne befinder sig ved begyndelsen af det 21. århundrede i en tid med historiske
omvæltninger. I takt med, at den vestlige kultur er blevet stadigt mere efter-kristen, er den begyndt at rede-
finere, hvad det vil sige at være menneske. Tidsånden hverken værdsætter eller orienterer sig ud fra Guds
gode ordning for det menneskelige liv. Mange benægter, at Gud har skabt mennesket til at ære ham, og at
Guds gode vilje med os omfatter vores personlige og fysiske skabelse som mand og kvinde. Det er alminde-
ligt at tænke, at vores menneskelige identitet som mand og kvinde ikke er en del af Guds gode plan, men
snarere er noget, vi individuelt og autonomt kan vælge ud fra vores eget ønske (…)

Denne verdslige ånd i vor tid repræsenterer en mægtig udfordring for den kristne kirke. Vil vor Herre
Jesu Kristi kirke miste sin bibelske overbevisning, sin klarhed og sit mod og blive opslugt af tidsånden? El-
ler vil den holde fast ved livets ord, hente mod fra Jesus og uden skam forkynde hans vej som livets vej? Vil
kirken bevare sit klare og modkulturelle vidnesbyrd til en verden, der synes at gå målrettet mod sin egen
undergang?”

Med disse ord indledes en fælles erklæring om køn og seksualitet, som i efteråret 2017 blev underskrevet
af mere end 150 fremtrædende bibeltro evangeliske teologer, forfattere, undervisere og ledere. Blandt un-
derskriverne var en række navne, som er kendt og værdsat af mange kristne i Danmark: John Piper, John
MacArthur, R. Albert Mohler, D.A. Carson, R.C. Sproul, Wayne Grudem, Randy Alcorn, Mark Dever og Ke-
vin DeYoung. 

Erklæringen fik navnet ”Nashville Statement”,  ”Nashville-erklæringen”. Dens hensigt er at bekende og
kalde til samling om det bibelske syn på mand og kvinde som to forskellige køn, der begge er skabt i Guds
billede, lige i værdighed og ære, men med hver deres kald og hver deres særpræg. Der vil i det følgende flere
gange blive refereret til Nashville-erklæringen.37 

En åndskamp
I Nashville-erklæringen fremstilles kampen om kønnet som en åndskamp. Når der i vor tid løbes storm
mod den bibelske forståelse af de to køn, så er det en kamp om intet mindre end vores tro og vores åndelige
og evige liv. Hvorfor er det så alvorlige ting, der står på spil? 

Som kristne er der en uløselig sammenhæng mellem vores forhold til Guds ord og vores forhold til Gud.
Vi kan ikke trodse og tilsidesætte Guds ord uden at trodse og tilsidesætte Gud selv. Forkaster vi Guds ord,
så vil han forkaste os. Da vil vi møde den samme dom, som mødte Saul: ”Fordi du har forkastet Herrens
ord, har han forkastet dig …” (1 Sam 15,23). 

Troskaben mod Guds ord kan koste dyrt i forhold til vore omgivelser. Sådan har det til enhver tid været
for Guds børn, men i de sidste tider vil presset blive forstærket. Den menighed, som Guds velsignelse hviler
over i de sidste tider, er den, om hvilken det kan siges, at “du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet
mit navn” (Åb 3,8). 

I mange årtier har den kristne menighed været under stærkt pres for at opgive den bibelske lære om for -
holdet mellem mand og kvinde. Nu forstærkes presset. Derfor er der grund til, at vi som kristne opmuntrer,
støtter og hjælper hinanden til at holde fast ved Guds ord på netop dette punkt også i vor tid. 

Frimodigheden og viljen til at stå fast må vi hente fra evangeliet om nåden og frelsen i Jesus. ”Vær stærk
ved nåden i Kristus Jesus!” (2 Tim 2,1). Det er værd at bemærke i hvilken sammenhæng, Paulus giver denne
formaning til Timotheus. Det sker i en sammenhæng, hvor Paulus opmuntrer Timotheus til at holde fast
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ved det budskab, som Paulus selv har forkyndt. Paulus lægger ikke skjul på, at det har kostet ham modstand
og lidelse at forkynde det. Han er blevet forladt af kristne venner, har lidt ondt og sidder nu i dødscellen (2
Tim 1,8-18). Men det budskab, Paulus har forkyndt, er og bliver frelsens og det evige livs ord. Skal Paulus dø
for det, så bliver det for ham indgangen til det evige livs herlighed hos Jesus. ”For er vi døde med ham, skal
vi også leve med ham; holder vi ud, skal vi også være konger med ham; fornægter vi ham, vil han også for -
nægte os” (2 Tim 2,11-12). Derfor: Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus!

Når Djævelen frister os til at give køb på Guds ord, er han en mester i at formulere gode grunde. Det ser
vi i hans fristelse af Jesus i ørkenen. Han er især en mester i at få begrundelserne til at lyde fromme og kri -
stelige: Den bibelske lære om vore køn og om forholdet mellem mand og kvinde hører ret beset ikke til det
mest centrale i Bibelen. Den handler jo ikke om det bærende i evangeliet. Der er også forskellige meninger
om den sag i den kristne menighed. Er det ikke bedre at koncentrere sig om det centrale og væsentlige? 

Satan ved langt bedre end vi selv, hvor umådelig central og bærende den bibelske lære om mand og kvin -
de er i Bibelen. Han ved, at det er umuligt at forstå helheden og dybden i den bibelske forkyndelse af evan -
geliet uden denne lære. Netop derfor vil han have os til at opgive den. 

At vi er skabt som mand og kvinde er det mest basale i vores menneskelighed og gudbilledlighed (1 Mos
1,27). Mennesket er ifølge sin skabelse mand og kvinde, to forskellige køn, der er skabt til at supplere, berige
og tjene hinanden og til at være lige i værdighed og ære (1 Kor 11,11-12). Mennesket i to køn er skabt i Guds
billede til at have fællesskab med Gud, ære ham, tjene ham og afspejle ham – som mand og kvinde. Det kla -
reste billede på Guds kærligheds væsen i denne verden er kærligheden mellem mand og kvinde i ægteskabet
(Ef 5,25-28; Tit 2,4; 1 Joh 4,16). 

Tilsvarende er det klareste billede i denne verden på Jesu frelse mandens selvopofrende tjeneste for hu-
struen i ægteskabet. Manden er lederen i ægteskabet, men han er kaldet til at være en leder, der giver sig
selv hen i tjenesten for den elskede. Når han gør det, afspejler og vidner han om Jesu selvopofrende frelser -
gerning for menigheden. Helt fra skabelsen ville Gud, at det skulle være sådan – for at vidne om og pege
hen på Jesus som frelser (Luk 22,14-27; Ef 5,25-32).

Et af de bærende billeder i Bibelen på forholdet mellem Kristus og menigheden er billedet af brudgom -
men og bruden. Denne brud har brudgommen købt og vundet med den dyreste pris: sit eget blod. Derfor
kaldes hun for ”Lammets brud” (Åb 19,7; 21,9). Bruden er vid-underligt klædt og smykket, ikke af sig selv,
men af brudgommen (Es 61,10; Åb 19,7-8; 21,2). Her er vi inde ved det inderste i evangeliet, og nøglen til at
forstå det er forholdet mellem mand og kvinde, brudgom og brud, som Gud fra skabelsen har bestemt det
til at være. Mister vi dette forhold, mister vi nøglen.       

Brudgommen og bruden har hvert sit køn, de er mand og kvinde. Det er en skabelsesgave fra Gud, som
vi må tage til os, takke for og værdsætte. Vore specifikke køn er grundlæggende for vores identitet, ære og
værdighed som mennesker. Vi finder kun os selv som mennesker, når vi villigt anerkender og vedkender os
det køn, Gud har skabt os med. Vi kan kun leve ret med Gud og tjene ham ret, når vi gør det i pagt med det
køn, Gud har skabt os med. At vi vedkender os vores køn og fremtræder tydeligt med det, er ifølge Paulus
”ærefuldt”. At vi fornægter vores køn, er ”vanærende” (1 Kor 11,14-15).

Fra skabelsen har Gud bestemt, at den seksuelle kærlighed skulle udfolde sig mellem én mand og én
kvinde i et ubrydeligt ægteskab, og at denne kærlighed skulle bære frugt i børn, som kunne vokse op i en
velsignet, tryg familie med en far og mor, der elsker hinanden og bliver sammen altid. Ægteskabet er en af
de mest dyrebare skabergaver, som består i syndefaldets verden. Derfor har den onde til enhver tid søgt at
nedbryde muren om ægteskabet. I vor tid er han nået ned til murens grundsten: vores skabelse som to køn,
mand og kvinde. Her står kampen nu. 

Hvis vi skal modstå Satans angreb mod vores gudgivne kønsidentitet som mand og kvinde, må vi have
fodfæste i Guds ord. Hvad siger og lærer Guds ord om denne sag? 
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Krop og køn 
På tværs af den bibelske åbenbaring tales der altid og kun om to køn, mand og kvinde. Det forudsættes, at
alle mennesker hører til enten det ene eller det andet af disse to køn, og at der er identitet mellem menne -
skets krop og menneskets køn. 

Det sidste forhold er afgørende. Derfor skal vi se nærmere på det. Hvor i de bibelske tekster finder vi
grundlag for tanken om, at der er identitet mellem vores krop og vores køn, dvs. mellem vores biologiske
køn og vores egentlige køn? 

Da Gud skaber mennesket, skaber han dem ”som mand og kvinde” (1 Mos 1,27). Går vi tættere på de he -
braiske ord, peger de ifølge Marc Brettler, professor i jødiske studier, i retning af de to køns respektive
kønsorganer. Ordet for mand er ”zakar”, som ifølge sin oprindelse synes at pege i retning af det mandlige
kønsorgan. Ordet for kvinde er ”neqebah”, som ifølge sin rod betyder at trænge igennem. ”En overbogstave-
lig oversættelse baseret på ordenes oprindelse kunne gengive hver ”zakar” som ”en, der har en penis” og
hver ”neqebah” som ”en, der gennemtrænges”.38 Så nært forbundet er krop og køn i Guds skabelse og i hans
navngivning af mennesket som mand og kvinde.39 

Men er det fortsat sådan – efter syndefaldet? Ja, det bekræftes med stor tydelighed videre frem i den bi -
belske åbenbaring. Det sker bl.a. i de mange, mange bibeltekster, hvor et nyfødt barns køn identificeres
straks efter fødslen. Så snart barnet er født, kan det fastslås, hvilket køn barnet har. Biologien viser kønnet. 

”Adam lå igen med sin kone, og hun fødte en  søn og gav ham navnet Set” (1 Mos 4,25).
”Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en  søn i hans alderdom” (1 Mos 21,2).
”Siden fødte hun en  datter, som hun kaldte Dina” (1 Mos 30,21).
”Så blev hun igen gravid og fødte en  datter” (Hos 1,6).

Det  både  forudsættes  og  bekræftes  i  disse  bibeltekster,  at  der  er  identitet  mellem  kroppens  køn  og
personens køn. 40 Uanset hvad der måtte ske videre frem i livet for de nyfødte børn, og uanset hvilke tanker
og følelser de senere måtte udvikle om deres køn, så har de fra fødslen et bestemt køn. De har det køn, som
deres krop har. 

Samme tankegang bærer de mange, mange bibelske tekster, som taler om, at kvinder har månedlig men-
struation, bliver gravide og føder børn (2 Mos 21,22; 3 Mos 12,2; 15,19; Jer 4,31; 1 Tim 5,14). Hvis man har en
krop, som er indrettet til at menstruere og til at blive gravid, så er man per definition ifølge Bibelen en
kvinde. Tilsvarende er alle dem, som har sædafgang, per definition mænd (3 Mos 15,16; 22,4-6; 23,11). 

At der er identitet mellem krop og køn, er den bærende tanke gennem hele Bibelen, og den tanke er præ-
missen for, at der kan gives klare og forståelige formaninger til henholdsvis mænd og kvinder om f.eks.
klædedragt. 

”Kvinder må ikke gå i mandsdragt, og mænd må ikke gå i kvindeklæder. Herren din Gud afskyr enhver,
som gør den slags” (5 Mos 22,5).

Denne formaning er kun meningsfuld, hvis det er åbenbart og klart, hvem der er henholdsvis kvinder og
mænd. Denne klarhed er kun mulig, hvis der er identitet mellem kroppens køn og personens køn.  

Vi ved ikke, hvad der var motivet for, at nogle ville iklæde sig det modsatte køns klædedragt. Men det sy-
nes ikke at være afgørende for formaningens gyldighed. Formaningen har ifølge sin ordlyd almen gyldig-
hed. Uanset begrundelsen må ingen kvinde gå i mandsdragt, og ingen mand gå i kvindedragt. Begrun-
delsen er, at det er afskyeligt i Guds øjne. 

Når formaningen har almen gyldighed, må den også gøres gældende i forhold til dem, som indefra måt-
te ønske at høre til det modsatte køn eller føler, at de gør det. De må ikke iføre sig det modsatte køns klæde-
dragt. Deres kald er at vedkende sig og klæde sig i overensstemmelse med deres biologiske køn. 

Præcis den samme tankegang og vejledning møder vi i Det Nye Testamente. Paulus kalder de troende
kvinder til at vedkende sig deres køn, klæde sig kvindeligt og have kvindelige frisurer. Tilsvarende kalder
han mændene til at vedkende sig deres køn, klæde sig mandligt og have mandlige frisurer (1 Kor 11,4-15).
Disse formaninger er kun meningsfulde, hvis det er åbenbart ud fra biologien, hvem der er henholdsvis
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kvinder og mænd. 
Alle med en biologisk kvindekrop kaldes til at vedkende sig deres kvindelige køn og fremtræde kvinde-

ligt. Alle med en biologisk mandekrop kaldes til at vedkende sig deres mandlige køn og fremtræde mand-
ligt. 

Paulus henviser som begrundelse for denne formaning til, at Gud har skabt manden og kvinden til for-
skellige roller (! Kor 11,3), og at naturen lærer os, at det er godt, at kvinder optræder kvindeligt og mænd
mandligt (v.14-15). At gå mod Guds ordning og naturen er ”vanærende” for den, der gør det, mens det er
”ærefuldt” at respektere Guds ordning og naturen.

På denne baggrund må det siges at være i overensstemmelse med det bibelske syn på krop og køn, når
Nashville-erklæringen fastslår:

”Vi bekræfter, at forskellene på mænds og kvinders kønsorganer ifølge Guds bestemmelse er grundlaget
for vores selvforståelse som henholdsvis mænd og kvinder.” 

Krop med uklart køn 
Ikke alle nyfødte børn har klart genkendelige mandlige eller kvindelige kønsorganer. Det kan skyldes kro -
mosomfejl, hormonfejl eller andre fejl i barnets biologi. Der er mange grader af uklarhed. I de lette tilfælde
er det forholdsvis enkelt at definere barnets biologiske køn. I sværere tilfælde må definitionen af kønnet af-
klares gennem en afvejning af forskellige forhold, hvor vi i dag har mulighed for at inddrage bl.a. kønskro-
mosomer og indre kønsorganer.  I de fleste tilfælde vil de, som er født med uklare kønsorganer, være ude af
stand til at få børn.41 

På bibelsk tid var man ubekendt med kromosomer og hormoner, men til alle tider har man været kendt
med, at nogle fødes med uklare og defekte kønsorganer og uden evne til at få børn. Jesus synes selv at tale
om denne virkelighed: ”Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv” (Matt 19,12). Jesus bruger
her det græske ord ”eunouchos”, der er ført videre på dansk i ”eunuk”. 

I bibelsk perspektiv må alle sygdomme og alle biologiske fejludviklinger ses som en konsekvens af synde-
faldet. Sygdom var ikke en del af Guds oprindelige gode skabelsesorden. Men selv i syndefaldets verden og
selv med forekomsten af mange tragiske sygdomme og biologiske fejludviklinger, gælder det, at alle men-
nesker er skabt i Guds billede (1 Mos 9,6; Jak 3,9). 

At vi alle uanset vores biologi er skabt i Guds billede, indebærer, at vi alle har samme værdi og ære. Vi er
lige højt elskede af Gud og har samme adgang til frelsen i Jesus og til at tilbede og tjene Gud i hans menig-
hed. En af de første, som gik ind i den kristne menighed, var en eunuk, den etiopiske hofmand, som Filip
blev sendt til for at vidne for ham om Jesus som Messias (ApG 8,26-39). 

Den bibelske forståelse af at være skabt i Guds billede indebærer og omfatter at være skabt som mand og
kvinde: ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han
”dem” (1 Mos 1,27)”. På den baggrund må vi regne med, at alle mennesker uanset deres biologi er skabt til at
være mand eller kvinde. Selvom det kan være svært for os at se, hvilket køn de har, så har de et køn, og Gud
kender det. 

I den vestlige verden har vi i lang tid betegnet folk med uklart biologisk køn som hermafroditter og pseu-
dohermafroditter. I nyere tid er vi gået over til at betegne dem som interkønnede, intersex-personer eller
personer med DSD (Disorders of Sexual Development). 

Den almindelige medicinske tilgang i behandlingen af børn med intersex-karakteristika har været at fo -
retage et skøn om, hvilket køn der var dominerende og hormonelt ville sætte sig igennem i barnets puber-
tet. I forlængelse heraf har man juridisk tildelt barnet det dominerende køn og har medicinsk understøttet
dette køn med hormonbehandling og eventuelt ved operative indgreb. I bibelsk perspektiv må denne til-
gang betegnes som god og i samklang med den bibelske lære om to køn. 

I de senere år har interessegrupper for seksuelle minoriteter presset på for ved lov at hindre tildelingen
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af køn til intersex-personer. Begrundelsen har været, at der ikke kun er to køn; der er mange, og intersex
skal have lov at være et af dem. Det skal være lige så legitimt at have kønnet ”intersex” som at have kønnet
”mand” og ”kvinde”.

I bibelsk lys er denne tankegang udtryk for et oprør mod den skaberorden, Gud har givet os. At det i visse
tilfælde kan være svært for os at se, hvordan enkeltpersoner passer ind i Guds orden, giver os ikke ret til at
ændre ordenen. Som C.E. Lumley, Ph.d. i biologi og nu teologisk underviser, formulerer det i en indsigts-
fuld artikel om dette spørgsmål: ”I denne verden, som ligger under for syndens kaos, vil der altid være til -
fælde, som går på tværs af Guds gode orden, men undtagelser må ikke bruges til at skabe regler i strid med
Skriften.”42 

I den kristne menighed må vi møde intersex-personer med kærlighed, respekt, omsorg og forbøn, og vi
må støtte dem i at vedkende sig og leve i overensstemmelse med deres biologiske køn, for så vidt det kan
identificeres. 

I relation til intersex-problematikken fastslår Nash-ville-erklæringen: 
”Vi bekræfter, at de, som er født med fysiske fejl i deres biologiske kønskarakteristika, er født i Guds bil -

lede og har samme værdighed og værdi som alle andre, der er skabt i Guds billede. De er omtalt og aner -
kendt af vor Herre Jesus i hans ord om dem, ’der er uegnede til ægteskab fra moders liv’. Sammen med alle
andre er de velkomne som trofaste efterfølgere af Jesus Kristus og må vedkende sig deres biologiske køn,
for så vidt det kan bestemmes (…) 

Vi afviser, at fysiske afvigelser fra normalen (...) opløser den af Gud bestemte sammenhæng mellem det
biologiske køn og selvforståelsen som mand eller kvinde.”

Forskellighed og helhed 
I sin skabelse af verden lader Gud igen og igen to dele af sit skaberværk indgå i en helhed, hvor de supplerer
og kompletterer hinanden: lys og mørke, himmel og jord, vand og land. Der er tale om en sammenhæng og
et samspil mellem to dele, som er forskellige, men som tilsammen udgør den gudvillede helhed. Det samme
mønster ser vi i skabelsen af mennesket. 

Først er Adam ene, og selvom Gud skaber dyrene og leder dem hen til ham, kan de ikke afhjælpe hans en-
somhed. Hvad gør Gud da? Han skaber ikke en anden mand. Nej, han skaber kvinden, som er af samme ben
og kød som manden, og som er hans lige, men som samtidig er helt forskellig fra ham. Det forunderlige er,
at netop fordi de to er biologisk forskellige, kan de blive ét. De kan forenes seksuelt og få børn. Og netop
fordi de er forskellige, kan de optræde i forskellige roller over for deres børn som far og mor. De supplerer
og kompletterer hinanden, og det gør de også i deres indbyrdes forhold til hinanden. Deres forskellighed
som mand og kvinde er en rigdom. 

Hvori består denne rigdom? Hvad er ifølge Bibelen det særligt mandlige ved manden og det særligt kvin-
delige ved kvinden? 

Kønsidentiteten formet i familien
En betydelig del af det, som Bibelen siger om dette spørgsmål, er knyttet til  ægteskabet og familielivet.
Manden og kvinden har ifølge Guds bestemmelse forskellige kald og roller i ægteskabet og familien. De for-
skellige kald og roller er i samklang med det, som særpræger henholdsvis manden og kvinden. 

At den bibelske vejledning vedrørende mandlighed og kvindelighed i så høj grad er knyttet til ægteskab
og familie, betyder ikke, at den ikke har noget at sige til den enlige. 

For det første kalder Bibelen os til at leve i pagt med vores køn, mandligt og kvindeligt, også før og uden
at vi bliver gift. Jesus blev aldrig gift, og han var den mest sundt maskuline mand, som har levet. 

For det andet gælder det for os alle, at vores opfattelse af mandligt og kvindeligt grundlægges i barn-
dommen og typisk i familien. Vi har alle en far og en mor, og de fleste af os er vokset op med et nært forhold
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til dem begge. I dette samspil med far og mor formes vores forståelse af vores eget køn. Hvis vores far og
mor i deres ægteskab og familieliv lever i pagt med Guds vejledning for dem, så får vi i vores opvækst et
sandt og godt billede af, hvad det vil sige at være henholdsvis mand og kvinde. Det vil forme vores egen
kønsidentitet, så vi får den bedste hjælp til at gå ud i verden og leve sundt og godt som helstøbte mænd og
kvinder, uanset om vi forbliver singler eller bliver gift.

Derfor har den bibelske vejledning for forholdet mellem mand og kvinde i ægteskab og familieliv ikke
kun bud til de gifte, men til os alle. 

Vi skal i det følgende i al korthed se på det mest centrale, Bibelen siger om sund mandlighed og sund
kvindelighed. 

Bibelsk mandlighed 
”Det centrale i moden mandlighed er positiv villighed til at tage ansvar for at lede, sørge for og beskytte
kvinder på de måder, som er passende afhængig af de forskellige relationer.” 43 

Sådan sammenfatter den amerikanske teolog og forfatter  John Piper den bibelske vejledning i  sund
mandlighed. Jeg vil tage udgangspunkt i hans sammenfatning som disposition i det følgende. 

Mandens kald til at  lede er et kald til at følge Kristi eksempel (Ef 5,25-27). Han ledte ved selv at gå den
gode vej, ved sine ord og ved sin omsorg. Som leder satte han hensynet til sig selv og sit eget til side i om -
sorg for dem, han skulle lede. Han ofrede sig for dem. Dette er mandens kald i første omgang i ægteskab og
familie, hvor han er hoved og leder (1 Kor 11,3; Ef 5,23-24). Mandens lederrolle i familien indebærer også et
hovedansvar for at opdrage og oplære børnene i den kristne tro (1 Mos 18,19; 5 Mos 6,6-7; Ef 6,4). I menighe -
den er det ligeledes mænd, der kaldes til at være ledere (1 Tim 2,11-12; 3,1-7). I mødet med andre kvinder skal
manden ikke have samme lederrolle som over for sin hustru. Men han må som mand beredvilligt indtage
en selvopofrende og hjælpende lederrolle, når der måtte være behov for det og ønske om det. 

Mandens kald til at sørge for er nært forbundet med hans kald til at lede, men det understreges specifikt i
forlængelse af syndefaldet, hvor Gud definerer arbejdet med jorden for at skaffe føde som mandens særlige
arbejdsfelt (1 Mos 3,17-19). Bibelen fremstiller det som naturligt og godt, at begge ægtefæller arbejder for
føden, hver på deres måde (Ordsp 31,1-31). Men manden har som hoved det endelige ansvar for, at familien
trives på alle måder, herunder med føde (1 Tim 3,5). I arbejdet med at skaffe føde må han i kraft af sin stær -
kere fysik påtage sig det hårdeste arbejde (1 Pet 3,7). I menigheden har de mandlige ledere det overordnede
ansvar for den åndelige føde (1 Kor 14,34-35; 1 Tim 2,11-12; 3,1-7; Tit 1,6-9). I mødet med andre kvinder end
ægtefællen vil en moden mand vedkende sig et kald til at bruge sine styrker til at hjælpe og sørge for kvin -
der, der måtte have behov for det og måtte ønske det. 

Mandens kald til at beskytte fremgår i første omgang af, at han skal lede som Kristus, der ofrede sig selv
for at  beskytte menigheden mod Guds vrede og dom (Ef 5,25-28).  Det fremgår endvidere af  de mange
steder i GT, hvor enker og faderløse nævnes som de mest sårbare og udsatte, fordi de mangler deres natur-
lige beskytter (f.eks. Jer 7,6; 49,11). I menigheden må de mandlige ledere være villige til at lide ondt for at be-
skytte menigheden mod falsk lære og bevare den ved evangeliet (2 Tim 1,8). Uden for hjem og menighed har
manden et generelt kald til at beskytte kvinder, der måtte have behov for det. Det er dette kald, som ligger
til grund for, at det i Bibelen er mænd, der kaldes til at gøre krigstjeneste (4 Mos 1,2-3). Det samme kald må
vi i bibelsk lys se som basis for den traditionelle tanke, at kvinder og børn må være genstand for den største
omsorg i en nødsituation.

I tillæg til det, som John Piper fremhæver som mandens kald, vil jeg gerne betone mandens kald til i æg -
teskabet at  elske sin hustru (Ef 5,25-29). Mandens forbillede på dette område er Kristus, hvis kærlighed til
kirken fandt sit endegyldige udtryk i hans selvhengivende frelsergerning på korset. Men i Jesu samliv med
disciplene kom hans kærlighed til disciplene også til udtryk i ord og handlinger, som kunne forvisse dem
om og lade dem erfare, at han elskede dem. På samme måde er manden kaldet til i ord og handling at lade
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sin hustru erfare, at hun er elsket. Det gør han ved at vise hende opmærksomhed og lade hende føle sig vær -
dig, skøn og værd at elske. Højsangens ord om og til den elskede kvinde må tjene til inspiration. I århundre-
der har denne bog været set på samme tid som et poetisk udtryk for mandens kærlighed til kvinden og som
et profetisk udtryk for Kristi kærlighed til kirken. I ægteskabet udfolder manden sin mandlighed ved at el -
ske kvinden. 

En sidste ting, som jeg vil fremhæve i relation til sund mandlighed, er det første, som betones i Bibelen
vedrørende mandens skabelse. Gud har skabt manden til at behøve kvinden. Gud skabte ikke Adam komplet,
men netop sådan, at han mærkede, at han havde behov for en anden, der var anderledes, men samtidig
hans lige (1 Mos 2,18-24). Sådan er det fortsat, og det hører med til sund mandlighed at vedkende sig dette.
Den sunde og modne kristne mand højagter kvinden. Han ser og vedkender sig, at han har behov for hende
i sit liv. Det gælder, uanset om han er enlig eller gift. Jesus omgav sig med kvinder, og det var ikke kun ham,
som gav dem noget. Som mand blev han også beriget ved det, som de bragte ind i hans liv. Vi ser det sam -
me i Paulus’ liv. Det er den ugifte Paulus, der siger: ”I Herren er kvinden intet uden manden, og manden
intet uden kvinden” (1 Kor 11,11). Sund og moden mandlighed værdsætter kvinden og vedkender sig, at han
behøver at møde og beriges ved det væsen, det sind og de særlige gaver, som kvinden bringer med sig. 

Når manden standser op for og tilegner sig det, som Gud har kaldet og bestemt ham til, så sker der noget
med ham. Så formes hans selvbillede af det bibelske kald. Manden ser sig selv som en, kvinden har brug for
til at lede hende, sørge for hende, beskytte hende og i ægteskabet elske hende. Men han ser også, at han selv
har brug for hende med alt det, som hendes kvindelighed beriger ham med. I samme grad mandens selvbil -
lede formes af det, som Gud har kaldet og bestemt ham til, i samme grad vokser en sund mandlig selvfor -
ståelse og identitet frem hos ham. 

Når vi som mænd vedkender os vores bibelske kald og identitet, vil vi ønske at leve tydeligt som mænd,
og vi vil i udgangspunktet forholde os positive og støttende til de kulturbestemte signaler på maskulinitet,
når de kan forenes med Guds ords vejledning. Det kan f.eks. handle om klædedragt og frisurer (1 Kor 11,1-
16). Men det kan også handle om meget andet som f.eks. traditioner for høflig opmærksomhed og hensyns-
fuldhed i forhold til kvinder. Kulturerne og traditionerne er forskellige fra sted til sted, og de veksler med
tiden. Pointen er, at den modne kristne mand ikke vil ringeagte eller negligere, men tværtimod værdsætte,
når kulturen giver ham mulighed for på en sund og god måde at udtrykke sin mandlighed. 

Bibelsk kvindelighed 
”Det centrale i moden kvindelighed er en befriende villighed til at bekræfte, modtage og fremelske styrke og
lederskab fra værdige mænd på de måder, som er passende afhængig af de forskellige relationer.”44 

Sådan sammenfatter John Piper det centrale i den bibelske vejledning i sund kvindelighed. Som Piper
fremstiller det, består kvindens kald i høj grad i at anerkende og understøtte manden i det, som er hans
kald. Dermed er der ovenfor allerede sagt meget om kvindens kald. Når en mand på en god og sund måde
tilbyder at lede, sørge for og beskytte kvinden, vil den kristne kvinde med glæde og tak tage imod det. Her-
ved vil hun støtte manden i hans kald, og de to køn vil finde deres respektive gudgivne roller i forhold til
hinanden. 

Gud har skabt kvinden fysisk svagere end manden (1 Pet 3,7). Det er ikke en fejltagelse eller en følge af
syndefaldet. Det er en del af Guds gode skaberordning. Netop som den svagere skabning kalder hun det
bedste frem i manden. Hun kalder på hans vilje, styrke og mod til at lede, sørge for og beskytte hende. Sund
kvindelighed vedkender sig gerne sit behov for mandens styrke og hjælp. Adam klarede sig ikke godt alene i
paradiset. Kvinden klarer sig ikke bedre alene. Den modne kristne kvinde er ikke bange for at vise, at hun
har brug for manden med den hjælp, han kan give hende. Tvært-imod udtrykker hun sin kvindelighed net-
op ved at være åben og glad for hans hjælp. 

Den radikale feminismes bestræbelse på at gøre kvinder så selvstændige, selvberoende og selvtilstrække-
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lige, at de ikke længere har noget behov for manden, er i grundlæggende strid med Guds skaberordning og
med sund, bibelsk kvindelighed. 

At kvinden ikke klarer sig godt uden manden, kommer særligt klart til udtryk i ægteskabet, når hun ikke
får lov at opleve sig elsket af sin mand. Da tømmes hun følelsesmæssigt for varme, glæde, tryghed og åben -
hed i forholdet til manden – på alle planer. Derfor udtrykker hun også sund kvindelighed ved at være åben
og ærlig om sit behov for mandens kærlighed. Når hun gør det, blotter hun sin svaghed og sårbarhed, men
det er netop ved at være ærlig og åben om den, at hun kan kalde det bedste frem i sin mand – igen. 

At kvinden er kaldet til med glæde at lade manden lede, sørge for og beskytte hende er identisk med hen -
des kald til at underordne sig under manden: ”Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal
også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt” (Ef 5,24).  

Det er værd at bemærke ordlyden i det citerede bibelvers. Paulus betoner kvindernes kald til at under -
ordne sig under deres egne mænd. Kristne kvinder skal ikke underordne sig under andre mænd på samme
måde, som de underordner sig under deres egne mænd. Manden og kvinden har i ægteskabet et forhold til
hinanden, som de ikke har til nogen andre. Den kristne kvinde skal ikke åbne sig for, knytte sig til og følge
andre mænd som sin egen mand. I særdeleshed skal hun ikke modtage romantisk og intim kærlighed fra
andre end sin mand. 

Ikke desto mindre indebærer bibelsk kvindelighed en villighed til at modtage sund og god mandlig le -
delse også fra andre end ægtemanden. Dette kommer særligt tydeligt til  udtryk i  menigheden, hvor de
kristne kvinder er kaldet til at underordne sig under det mandlige lederskab. Her må ingen kvinde udøve
autoritet over en mand (1 Tim 2,11-12). 

Uden for menigheden vil den modne kristne kvinde i mødet med menneskeligt sunde og gode mænd
med glæde tage imod det, når de stiller deres styrke og andre kompetencer til rådighed for at lede, hjælpe
og værne kvinden. Den kristne kvinde ønsker ikke at bytte disse roller om. Hun forstår og værdsætter, at de
er en del af Guds gode skaberorden og dermed en velsignelse. Det betyder ikke, at den kristne kvinde er kal -
det til at underordne sig under enhver sund og god mand, men at hun gerne giver plads for og modtager
den hjælp, som en sund og god mand i kraft af sin særlige udrustning kan og vil hende give. 

Når John Piper i citatet ovenfor betoner, at den modne kristne kvinde er kendetegnet ved en ”befriende
villighed” til at lade sig tjene og hjælpe af menneskeligt sunde og gode mænd, så tilkendegives det, at  aner-
kendelsen af Guds skaberordning er vejen til sand frihed for kvinden. 

Den radikale feminisme definerer kvindelig frihed helt modsat,  som en frigørelse for alle former for
mandlig hjælp og ledelse. Men en frigørelse fra Guds skaberordninger fører aldrig til sand frihed. Den fører
tværtimod til trældom. Feministernes slidsomme og sammenbidte kamp for fuld uafhængighed af og lig-
hed med mændene og herunder deres kamp for at besætte fremtrædende, ærefulde, indflydelsesrige og
magtfulde poster er et tragisk eksempel på ufrihed og trældom. Ingen burde se det som deres livs mål at
opnå sådanne poster for posternes egen skyld, hverken kvinder eller mænd. Det er en kødelig jagt, som kun
fører tomhed og trældom med sig. 

”Det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne” (Luk 16,15b). Det siger Jesus i relation til
nogle, der stræber efter at være store i andres øjne. Om lederposter i verden og i menigheden siger han:
”Folkenes konger hersker over dem, og de, som øver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I
ikke være; men den ældste iblandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener.  For hvem
er størst: den der sidder til bords eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er
iblandt jer, som den, der tjener” (Luk 22,27). 

Sand frihed i denne verden findes for os i tro på Jesus og i pagt med hans kald til os. Det er vejen til fri -
hed både for manden og for kvinden. Guds gode ordning kalder dem begge til at ydmyge sig. Manden kal -
des til at være en selvopofrende og tjenende leder. Kvinden kaldes til at underordne sig under mandens le-
derskab. I både mandens og kvindens hjerter rejser kødet sig i protest mod Guds kald. Men får Ånden lov at
råde, vil både manden og kvinden erfare, at tjenesten i pagt med Guds kald er frihedens sted. ”Hvor Her-
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rens Ånd er, dér er der frihed” (2 Kor 3,17). 
I tillæg til det, som John Piper fremhæver som kvindens kald, vil jeg nævne kvindens kald til at føde og

opfostre børn. Det er et kald, som får stærk og vedvarende betoning i Bibelen. I forlængelse af syndefaldet
definerer Gud barnefødslen som kvindens særlige kald og arbejde (1 Mos 3,16). I Det Nye Testamente be-
kræftes det, at den gifte kvindes største og mest ærefulde kald er at give liv til slægten (1 Tim 2,15; 5,14). Mo -
derskabet bliver æret og værdsat højt i Bibelen, og det samme bør det blive i den kristne menighed.

At manden har det overordnede ansvar for opfost-ringen og opdragelsen af børnene, fremgår af hans le-
deransvar ”i alt” i hjemmet (Ef 5,24) og af hans fader-ansvar (5 Mos 6,20-25; Ordsp 4,1, Es 38,19; Ef 6,4; 1 Tim
3,4). Samtidig understreger Bibelen, at kvinden har et særligt ansvar i forhold til de små børn.

Bibelen tydeliggør, at der knyttes et helt særligt bånd mellem mor og barn i kraft af, at moderen bærer
barnet under sit hjerte, føder det og ammer det (Sl 131,2; Es 49,15; 66,10-14; Klages 4,2-4; Matt 24,19; Luk
23,29). Den særlige fortrolighed mellem mor og barn og barnets særlige afhængighed af sin mor fremstilles
i Bibelen som en skaberordning, som vi må tage vare på og værne om. Den er vigtig for barnets tryghed. In-
gen kan som moderen trøste barnet og gøre det roligt og trygt (Sl 131,2; Es 66,13; 1 Thess 2,7). 

På denne baggrund er det naturligt, at de troende kvinder i de apostolske formaninger kaldes til at føde,
være tæt på og vise omsorg for børnene. De unge enker opmuntres således til at ”gifte sig” og ”føde børn” (1
Tim 5,14). Som den første af en kristen hustrus ”gode gerninger” nævnes, at hun har ”passet og opdraget
børn” (1 Tim 5,9). De ældre kvinder i menigheden opmuntres til at undervise de yngre kvinder i at ”elske
mand og børn” (Tit 2,4).

I den vestlige verden er det en tragedie, at kvindens kald som livgiver og mor i nyere tid er blevet radikalt
nedvurderet. Særligt i kølvandet på den moderne feminisme er det blevet fremstillet som det laveste og
simpleste, en kvinde kan udrette i sit liv: at føde og opfostre børn. I bibelsk perspektiv findes der næppe
nogen mere værdifuld og rig tjeneste i denne verden end at give liv til og opfostre sine børn i kærlighed,
tryghed og visdom. Det er en helt central del af det første kald, som blev givet til menneskene efter deres
skabelse: ”Bliv frugtbare og mangfoldige, opfyld jorden og underlæg jer den” (1 Mos 1,28).

Ikke alle kristne kvinder bliver gift, og ikke alle gifte får børn. Men det udelukker ikke, at også disse kvin -
der kan få stor og velsignet betydning for børn. Mange kristne kvinder, som ikke selv har haft børn, har væ-
ret åndelige mødre for flere børn, end de ville have været i stand til at føde. I denne tjeneste udfolder de i
høj grad deres kvindelighed, også den del, der har med moderlig omsorg at gøre.

Når det står klart for os ud fra Bibelen, at mandens og kvindens forskellighed er en gave og en velsig -
nelse fra Gud, er det naturligt, at kristne kvinder i udgangspunktet forholder sig positivt og støttende til de
kulturbestemte signaler på kvindelighed, når de kan forenes med Bibelen.

Det kan som tidligere nævnt handle om klædedragt og frisurer (1 Kor 11,1-16). I tidligere generationer var
der klarere skel mellem mandlig og kvindelig beklædning end i dag. Men for den kristne kvinde må det
fortsat være naturligt og ønskeligt at optræde kvindeligt i sin beklædning. Samtidig vil det være hendes øn -
ske at klæde sig ærbart og ikke erotisk appellerende (1 Tim 2,9; 1 Pet 3,3). I Højsangen møder vi en vidunder -
lig lovprisning af kvindens erotiske skønhed. Den viser os, at det er naturligt for en kristen kvinde at glæde
sig over, at hun med den krop og skønhed, som Gud har givet hende, kan glæde den mand, hun måtte blive
gift med. I mødet med hans kærlighed og hans kærlige ord til hende bevidstgøres hun om den fysiske skøn -
hed, hun har, og hvormed hun kan glæde ham (se f.eks. Højs 1,5; 4,16; 7,11). Men den kristne kvinde ved, at
hendes erotiske skønhed er en gave fra Gud, som hun netop må gemme til og give videre til sin mand og
ikke til andre (Højs 4,12-15). Derfor vil det være hendes ønske at klæde sig kvindeligt og på samme tid ær -
bart.

Kvindelighed kan også udtrykkes gennem de opgaver, en kvinde påtager sig. Her må vi imidlertid være
opmærksomme på, at det i nogen grad er kulturelt bestemt og foranderligt, hvilke opgaver der opfattes som
kvindelige. Indtil for få årtier siden var det almindeligt i vores kulturkreds at betragte madlavning som en
kvindelig opgave. Det er ikke en tanke, vi møder i Bibelen. Her er der flere eksempler på mænd, der laver
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mad, end kvinder, f.eks. Jakob, Gideon og Jesus (1 Mos 25,29; Dom 6,19; Joh 21,9-13). Men for generationer af
kristne kvinder var det en naturlig måde at udtrykke deres kvindelighed på. Det er der ingen grund til at se
ned på. I de seneste årtier er der imidlertid sket en kulturforandring. Yngre generationer tænker og lever
anderledes. Det betragtes nu i stadigt ringere grad som specifikt kvindeligt at lave mad. De to køn hjælper
hinanden med det, og motivet er sjældent kønspolitisk, men praktisk. I sådan en situation er der for os som
kristne ingen grund til at gå mod udviklingen. Vi kan følge den uden at gå imod Guds ord og ordning.

Anderledes forholder det sig med den gifte kvindes moderkald. Her er der tale om et kald, som ikke er
kulturelt, men bibelsk bestemt. Det er et kald, som i dag er under stærkt pres fra kulturen. På dette punkt er
de gifte, kristne kvinder derfor kaldet til at gå mod strømmen, støttet af deres mænd. I det omfang, der er
ressourcer til det og rammer for det i ægteskabet, er den gifte kristne kvindes prioritering af at føde og fo -
stre børn en af de skønneste og rigeste måder, hvorpå hun kan udtrykke sin gudgivne kvindelighed.45  

Rigtige mænd og rigtige kvinder
I de fleste kulturer råder nogle bestemte tanker om, hvad der kendetegner en rigtig mand og en rigtig kvin-
de. Som kristne må vi være kritiske i vores vurdering og sortering af disse tanker.

I de fleste ikke-vestlige kulturer råder et machoideal, som giver manden ret til at pålægge kvinden de
hårdeste og mest ubehagelige arbejdsopgaver og til at definere sig selv som mere værd end kvinden. Bibe -
len vejleder manden til præcis det modsatte: til selv at påtage sig det hårdeste og mest ubehagelige arbejde
og til at regne kvinden for lige med sig selv i værdi og ære (1 Pet 3,7). 

I de fleste vestlige lande værdsættes og anerkendes kvinden i forhold til sin fysiske skønhed og erotiske
appel, og det idealiseres, at hun bruger sin krop og påklædning til at vække beundring og begær. Bibelen
vejleder kvinden til præcis det modsatte: til at finde sin værdi i forholdet til Gud og i tjenesten for næsten og
til at klæde sig ærbart (1 Tim 2,9-10; 1 Pet 3,1-6). 

Ved fordybelse og forankring i Bibelens ord kan vi som kristne stå fast i en værdsættelse og udfoldelse af
sund mandlighed og kvindelighed midt i en kultur, som fører væk herfra.

Når det drejer sig om de to køns særlige evner, egenskaber og interesser er det bemærkelsesværdigt, så
lidt Bibelen siger om dette. Der synes i Bibelen at være rum for en stor bredde og variation af personlig -
hedstyper inden for rammerne af de to køn. I opdragelsen og vejledningen af den opvoksende generation
må den bibelske rummelighed tjene som et korrektiv til mange traditionelle forestillinger om, hvad der
kendetegner en ”rigtig dreng” og en ”rigtig pige”. Der er drenge, som ikke interesserer sig det mindste for
biler og fodbold, og som langt hellere vil tale om poesi. Der er piger, som er fascinerede af maskiner og in -
geniørarbejde, og som elsker at gå jagt med deres far. I en kultur med voksende usikkerhed om kønsidenti-
teten vil drenge og piger, som afviger fra de traditionelle forventninger, kunne blive usikre på, om de har en
uklar kønsidentitet, og om de måske er transkønnede. I den kristne menighed hjælper vi ikke disse børn og
unge ved at fastholde nogle kønskategorier, som er snævrere end Bibelens. Vi hjælper dem derimod ved at
understrege for dem, at der er mange måder at være en ”rigtig dreng” og en ”rigtig piger” på. Ifølge Bibelen
viser kroppen kønnet. Inden for hvert af de to køn er der så rum for mange forskellige sind. Her er der
plads for både ”bløde drenge” og ”vilde piger”. 

I det næste kapitel skal vi se på de fysiske og neurologiske forskelle på de to køn. Her vil det blive gjort
klart, at drenge og piger fødes med forskellige hjerner, og at hormonerne i opvæksten udbygger og forstær -
ker denne forskel. På den baggrund er det nødvendigt at tale om nogle alment karakteristiske forskelle på
mænds og kvinders hjerner og sind. Det er imidlertid lige så nødvendigt at understrege, at der er naturlige
undtagelser fra hovedreglen. Der er piger, som på et eller flere punkter excellerer i det, som drenges hjerner
generelt er stærkest til – og omvendt. Men piger, der er dygtige til abstrakt matematik, og drenge, som er
dygtige til empatisk konversation, er stadig fuldt og helt piger og drenge. 
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Velsignet forskel
Som det er fremgået, er det en bibelsk grundtanke, at de to køn, mand og kvinde, har brug for hinanden.
Både mand og kvinde er skabt med begrænsninger og behov, som kun den anden kan udfylde. Kvinden er
fysisk set det svagere køn, og det kalder på mandens fysiske styrke. På andre områder repræsenterer kvin -
den generelt en styrke, som udfylder mandens svaghed. Ingen af de to køn er mere komplette i deres ud-
rustning end det andet. 

For dem, som måtte tænke, at mænd generelt er stærkere udrustede end kvinder, kan det være værd at
overveje de følgende statistikker for Danmark:46 Der er mere end dobbelt så mange mænd som kvinder, der
er alkoholikere;47 75% af de hjemløse er mænd;48 der er ca. 6 gange så mange mænd som kvinder, som får
frakendt deres forældremyndighed;49 der er 10 gange så mange mænd som kvinder i de danske fængsler.50  

Det er tåbeligt at hævde, at det ene køn er overlegent i forhold til det andet. De to køn har hver deres ge-
nerelle styrker og svagheder, og de er skabt til med netop disse forskelle på en vidunderlig og velsignet
måde at supplere og komplettere hinanden. 

John Piper formulerer og illustrerer det på følgende måde: ”Mænd og kvinder er forskellige på hundred-
vis af måder. En god måde at illustrere vores ligeværd og vores forskelle på er denne: Forestil dig alle man-
dens og alle kvindens såkaldte styrker og svagheder opregnet i to kolonner. Hvis du giver en numerisk vær-
di til hver af styrkerne og svaghederne, så vil summen i bunden af begge kolonner blive den samme. Hvad
der end måtte være af minusser og plusser på hver side, vil indbyrdes afbalancere hinanden. Og hvis man så
tager de to kolonner og lægger den ene oven på den anden, så vil de i overensstemmelse med Guds bestem-
melse på en perfekt måde komplettere hinanden. På denne måde vil det blive klart, at når livet betragtes i
sin helhed – og her taler jeg ikke kun om livet i ægteskabet – så er mandens svagheder ikke svagheder og
kvindens svagheder ikke svagheder. De er egenskaber, som kalder på forskellige styrker hos den anden.”51   

Når Bibelen fremstiller forskellen på mand og kvinde som en rig og velsignet skabergave, skal vi ikke un-
dre os, når vi finder en grundlæggende og generel forskel på de to køn bekræftet af biologien. Det er emnet
for det næste kapitel.
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3 Kønnet i biologisk lys
Hvordan bliver et menneske til? Det kan kun ske på én måde: ved at en biologisk mand og en biologisk
kvinde finder sammen. Mandens krop er indrettet til at udvikle sæd og kvindens krop til at udvikle æg og til
at bære det æg, som er blevet befrugtet med mandens sæd. 

Mandens krop og kvindens krop passer perfekt sammen. De to er helt åbenbart og helt indiskutabelt bio -
logisk bestemt til at søge sammen, forenes seksuelt og få børn sammen. 

Hvis det heteroseksuelle forhold mellem en biologisk mand og en biologisk kvinde opløses og erstattes af
andre typer forhold, så uddør menneskeslægten. Vores liv som mennesker er betinget af, at vi holder fast
ved det heteroseksuelle forhold. 

Biologien nærmest råber til os: Manden og kvinden er bestemt for hinanden, og at de finder sammen, er
kilden til og grundlaget for liv! 

Alvoren i den nuværende kamp om kønnet er imidlertid, at det indlysende og klare benægtes. Kønnet er
en social konstruktion, hører vi. Idéen om to køn har intet grundlag i biologien. Der er intet naturligt i, at
mænd og kvinder finder sammen og danner par. Tanken om, at de to køn tiltrækkes af det anderledes hos
den anden, og at de to køn supplerer og kompletterer hinanden, er en myte. Der er ingen generel, biologisk
bestemt forskel på mænds og kvinders væsen, sind og psyke. 

Hjælp i biologien
Når disse tanker vinder stadigt stærkere udbredelse, er det nødvendigt og afklarende at vende blikket mod
biologien og se på de forhold, som med vidunderlig klarhed bekræfter, at der virkelig er forskel på mænd og
kvinder. Biologisk set fungerer vi helt forskelligt, og det har afgørende betydning også for vores følelser,
sind og psyke. 

I det følgende vil jeg i hovedreglen holde mig til det, som kan siges generelt om mænd og kvinder. Der
kan på mange områder være undtagelser, som går på tværs af hovedreglen. Nogle af undtagelserne ligger
inden for det, vi kan kalde sunde og naturlige variationer. I andre tilfælde er der tale om sygdomstilstande,
der er konsekvenser af syndefaldet. Transkønnethed er en sådan sygdomstilstand, og den vil blive behand-
let for sig selv i det næste kapitel. I dette kapitel vil jeg samle mig om det typiske og almindelige. 

Da jeg er teolog og ikke mediciner, humanbiolog eller neurolog, må jeg læne mig op ad dem, som er det. I
teksten og noterne henviser jeg til de fagkyndige kilder, jeg har betjent mig af. 

To hormonelle spor
Allerede ved undfangelsen er det afgjort, om det undfangede barn er en dreng eller pige. Hvorvidt mandens
sædcelle bærer et X-kromosom eller et Y-kromosom med sig, bestemmer barnets køn. Barnet er med andre
ord på intet tidspunkt kønsneutralt. 

Ikke desto mindre ser pige- og drengefostre påfaldende ens ud indtil 6.-7. fosteruge. På det tidspunkt be-
gynder drengens testikler at producere store mængder af kønshormonet testosteron. Hormonet pumper
gennem organismen, oversvømmer hjernen og sætter gang i en kønsspecifik udvikling af drengens krop.
Hermed deles sporene mellem drenge- og pigefostre, og ved fødslen ses resultatet umiddelbart: drenge og
piger er helt forskellige.

Den fysiske forskel forstørres i puberteten, hvor drengens produktion af testosteron stiger til at være 20
gange højere end pigens, mens hun for sin del producerer 8-10 gange mere østrogen end drengen. 
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Hormonerne former kroppene. Drengen har et højere stofskifte end pigen, og hans stofskifte retter sig i
højere grad mod muskeldannelse. Ved 18-årsalderen har drengen 50% større muskelmasse end pigen, og
han har i det hele taget en stærkere krop, der kan arbejde hårdere. Pigen lagrer for sin del dobbelt så meget
fedt per kilo kropsvægt som drengen, og hun er derfor bedre i stand til at klare langvarig, fysisk belastning.
Hun er også i stand til at give energi fra sig i forbindelse med amning. Der synes at være en sammenhæng
mellem en nødvendig minimal kropsvægt hos kvinden og hendes mulighed for at blive gravid.52

Den kristne professor i biologi Gregg Johnson anfører i tilknytning til de to køns forskellige kroppe: ”De
to grundlæggende forudsætninger for at vi kan overleve, er, at vi har evne til at skaffe os føde og til at få
børn. Netop de to opgaver blev fordelt på manden og kvinden i 1 Mos 3,16-19 (…) Gud har givet hvert køn sin
særlige udrustning til at udføre sin opgave.”53 

Forskellige hjerner 
Drengefosterets produktion af testosteron former ikke kun den ydre krop, men også hjernen. Drenges og
pigers hjerner udvikler sig derfor generelt ad to forskellige spor allerede fra 6.-7. graviditetsuge. Testoste -
ronbadet af drengens hjerne medfører en anden biologisk struktur og en anden arbejdsmåde end i pigens
hjerne, og konsekvensen er to forskellige neurologiske og psykologiske grundtyper.

Ph.d. i neurobiologi Lone Frank anfører, at det på grundlag af den foreliggende forskning må antages, at
det allerede er i fosterstadiet, at kønsidentiteten formes. Det sker som en konsekvens af den forskellige
hormonpåvirkning.54 Hun underbygger det ved at henvise til  to sjældne sygdomme, som optræder hen-
holdsvis hos piger og hos drenge.

Piger med lidelsen CAH (Congenital Adrenal Hyperplasia) har en enzymfejl, som betyder, at de danner
ekstra testosteron i fostertilstanden. I barndommen foretrækker CAH-piger ofte at lege med drenge, og de
leger på fuldstændig samme måde som drengene. 

Drenges og pigers leg adskiller sig fra hinanden allerede fra 9-månedersalderen. Drenges leg er generelt
vildere og mere fysisk aktiv end pigernes. Drengene foretrækker endvidere i almindelighed at lege med me-
kaniske sager som biler, byggesæt og bolde frem for med dukker og bamser.

Drengefostre med lidelsen AIS (Androgen Insensitivity Syndrome) mangler den receptor, der modtager
og binder testosteron og lader testosteronet præge kroppens udvikling. Hos dem ser man et mønster, der
svarer til CAH-pigernes, bare med omvendt fortegn. Selvom de har både et X- og et Y-kromosom udvikler
de fra det tidligste barnestadie en psykologi og en adfærd, som ellers generelt er typisk for piger.55 

Melissa Hines, professor i neurovidenskab ved Cambridge Universitet, er førende internationalt i forsk-
ning vedrørende sammenhængen mellem hormoner og barnets udvikling af kønsidentitet. Om denne sam -
menhæng fastslår hun: ”Der er overbevisende evidens for, at kønskirtlernes afgivelse af testosteron i foster-
stadiet påvirker børnenes udvikling af de kønstypiske præferencer for legetøj og lege. Der er endvidere vok-
sende evidens for, at påvirkningen fra testosteron på tilsvarende måde påvirker udviklingen af andre dele
af den menneskelige kønsspecifikke adfærd, herunder seksuel orientering, den grundlæggende kønsidenti-
tet og nogle, men ikke alle, kønstypiske kognitive og personlighedsmæssige karakteristika.”56 

Ifølge  Melissa  Hines  er  den  kønsspecifikke  hjerne  og  kønsidentiteten  grundlæggende  formet  af
hormonerne, som igen er bestemt af kromosomerne.  Vi har en kønsspecifik hjerne, før vi udsættes for om -
givelsernes opdragelse og prægning. Ikke desto mindre kan opdragelsen have betydning for, hvordan og
hvorvidt vi identificerer os med vores køn: “Selvom vi er født med bestemte tendenser, så både kan og vil
vores hjerne og adfærd ændre sig over tid, efterhånden som vi udsættes for forskellige omgivelser.”57

Bevidstgørelse om køn gennem leg
Den medfødte kønsidentitet styrkes, afklares og bevidstgøres hos barnet gennem dets leg i de tidligste år.
Socionom Monica Danielsson og psykolog Birgitta Jansson skriver om barnets leg som hjælp til at udvikle
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en bevidst kønsidentitet: 
”Allerede fra 1-årsalderen kan man for eksempel se, at de fleste børn vælger kønskarakteristisk legetøj.

Tilsyneladende har de brug for så vidt muligt at undgå forvirring, når det gælder køn, og de sorterer derfor
information om feminint og maskulint efter ganske strenge principper. I denne alder leder barnet ganske
enkelt efter ting, som adskiller kønnene. Det handler om sådan noget, som at far har skæg, men at mor ikke
har det (…)

Allerede før 2-årsalderen kan de fleste børn kende forskel på piger og drenge, og det bliver stadigt vigti-
gere for dem at tilhøre en af grupperne. Det skyldes, at de har behov for at skaffe sig en identitet. Ønsket
om at vide, hvilket køn man har, er grundlæggende. Børnene behøver hjælp fra forældrene til at orientere
sig. De søger mellem forskellige ting, som de tænker, er pigeagtigt eller drengeagtigt. Drengeundertøj med
gylp eller strømper med sommerfugle. Da de ikke ved noget om moderne kønsideologi, har de ikke noget
imod at bruge overdrevent kønsspecifikke beklædningsgenstande eller andre ydre signaler (...)

Små børn fra ca. 2-årsalderen, nogle gange tidligere, har et behov for at overdrive det, som har med køn
at gøre. At betragte en lyserød kjole på en 3-årig pige som noget, der ikke er godt for hende ud fra et ligestil -
lingssynspunkt, har derfor ikke noget meningsfuldt grundlag (…) 

Man ved, at børn allerede fra 2-3-årsalderen helst leger med kammerater af deres eget køn. Tendensen til
frem for alt at søge til kammerater af deres eget køn fortsætter frem til puberteten. Dette forekommer i alle
kulturer og fremtræder ekstra tydeligt i aktiviteter uden voksne ledere (…)

2-årige er optagede af at skaffe sig en kønsidentitet. Fra 3-4-årsalderen udvikler barnet kønsstabilitet, hvil-
ket indebærer, at de forstår, at mennesker beholder det samme køn hele livet. Et tredje stadium indtræffer
ved 6-årsalderen, når børnene udvikler kønskonstans. Fra og med dette tidspunkt ved de, at deres køn har at
gøre med deres jeg og med biologiske faktorer.”58 

For den kønsneutrale ideologi og pædagogik er det et højt prioriteret mål at skabe tvivl og uklarhed om
barnets køn i netop den fase af livet, hvor barnet søger at finde fodfæste i en kønsidentitet, der svarer til
kroppens ydre biologiske udseende og indre biologiske funktion. Det er paradoksalt, at fortalerne for den
kønsneutrale ideologi i mange år har forsøgt at skabe forståelse og sympati for den lille minoritet, som har
lidt alvorligt under at have en uklar kønsidentitet, herunder ikke mindst de transkønnede. Nu søger køns -
neutralitetens fortalere at påføre  alle børn den samme uklarhed og lidelse. Hvad det vil få af psykiske og
menneskelige konsekvenser for den opvoksende generation, er uoverskueligt og dybt foruroligende.

I relation til barnets udvikling af en afklaret  køns-identitet, er det vigtigt at gøre sig klart, at barnets
hjerne udvikles og formes i et samspil med de indtryk, barnet modtager udefra. Kønshormonerne former
hjernens struktur grundlæggende forskelligt hos drenge og piger. Men inden for den givne grundstruktur
kan hjernen formes i forskellig retning i kraft af den sociale stimulering, som barnet udsættes for eller
eventuelt går glip af. Hjernen er plastisk. Den kan til en vis grad formes og forandres.59 

Der er grund til at antage, at klarheden og stabiliteten af barnets kønsidentitet i nogen grad er betinget
af de stimuli, barnet møder udefra. Studier af eneæggede tvillinger, der er vokset op hver for sig, og hvoraf
mindst den ene er endt med en uklar kønsidentitet, underbygger, at påvirkninger har afgørende betydning
for uklarheden. Hvis barnet f.eks. opdrages til at nære modvilje mod kroppens køn og til i stedet ensidigt at
have sympati for det modsatte køn, kan det skabe en uklar og ustabil kønsidentitet hos barnet. 60 Denne pro-
blematik vil blive yderligere belyst i det næste kapitel, der fokuserer på transkønnethed.   

Kvinder og mænd
Selvom hjernen er plastisk og dermed kan formes og trækkes i forskellige retninger, er den hormonelt be -
stemte forskel på kvinders og mænds hjerner så gennemgribende, at Lone Frank konstaterer: ”Ser man
nærmere på det, er der stort set ikke en eneste hjerneregion, som er ens hos de to køn.”61 

Visse  hjerneforskelle  dannes  i  fostertilstanden  og  andre  i  puberteten.  I  begge  tilfælde  sker  det  ved
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hormonel påvirkning.62 De neurologiske forskelle betyder, at de to køn på en lang række områder adskiller
sig fra hinanden i deres typiske psykologi, tænkemåde, adfærd og kompetencer. 

Nerveforbindelserne løber forskelligt i kvinders og mænds hjerner. I december 2013 offentliggjorde profes-
sor i biomedicinsk billedanalyse Ragini Verma og professor i psykiatri og neurologi Ruben Gur et pioner -
studie, som tydeliggjorde, at nerveforbindelserne hos kvinder i langt højere grad end hos mændene løber
på tværs mellem de to hjernehalvdele. Hos mændene løber nerveforbindelserne primært på langs inden for
de enkelte hjerne-
halvdele.  Studiet
var  banebrydende
ved at bruge en ny
billedteknik,  ”dif-
fusion  tensor
imaging”,  som
sporer  vand,  der
bevæger  sig  langs
nervefibre.  Ved at
fremhæve  disse
vandspor  fik  man
et detaljeret og ty-
deligt  billede  af
nerveforbindelser-
ne  i  henholdsvis
mænds  og  kvin-
ders hjerner. Bille-
det  på  næste  side
viser  forskernes
fund. Hjernen med blå nerveforbindelser er den typiske mandehjerne, mens hjernen med orange forbin-
delser er den typiske kvindehjerne.63 

Det er velkendt, at venstre hjernehalvdel primært varetager logisk og analytisk tænkning, mens højre
hjernehalvdel primært varetager intuitiv tænkning og følelser. Når kvinder kombinerer de to hjernehalvde-
le, vil de være bedre end mænd til en række funktioner. De to forskere nævner blandt andet, at kvinder vil
være bedre til at multitaske og til at reflektere over en samtale, samtidig med at de føler med den person, de
taler med. Kvinders kombination af analyse og medfølelse vil generelt gøre dem bedre til at kommunikere
med andre, løse sociale opgaver, forstå andre, reagere på andres følelsesmæssige behov, have omsorg for
andre og forstå, hvad der gavner fællesskabet og ikke bare en bestemt sag. Kvinders særlige udrustning er
en fordel i mange arbejdsmæssige sammenhænge. Professor Verma peger særligt på én: ”Kvinder synes ge -
nerelt at være bedre til de ting, som vi forbinder med at være gode mødre.”64 

Mænds mange hjerneforbindelser på langs inden for hver hjernehalvdel vil ifølge forskerne sætte dem
bedre i stand til at koncentrere sig om en enkelt opgave, fokusere på det principielle i en sag, klare rumlige
opgaver som f.eks. at læse kort og forstå tekniske forhold, f.eks. i motorer. De vil endvidere have en forkær -
lighed for at opbygge og følge regler og systemer. Mænd vil også være bedre i stand til at være årvågne over
for fare og reagere hurtigt og fysisk på synsindtryk, fordi disse funktioner hører til i samme hjernehalvdel.
Mænds særlige hjernebygning og tænkemåde vil være en styrke inden for opgaver som jagt, navigation, tek-
nik, organisation og produktion. 

Professor Gur fremhæver, at det ikke giver mening at definere den ene hjernetype som bedre end den
anden. De to hjernetyper supplerer og kompletterer hinanden: ”Det er ganske slående, hvor godt kvinders
og mænds hjerner supplerer hinanden.”65 
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At kvinder og mænd generelt fungerer og præsterer forskelligt inden for de nævnte områder, er tidligere
blevet grundigt dokumenteret i psykologiske tests. Men her har man kunnet rejse spørgsmålet, om forskel-
lene bare er et resultat af opdragelsen. Det bemærkelsesværdige ved de nye fund er, at de leverer en alment
gyldig og neurobiologisk forankret forklaring på, at de to køn tænker og fungerer forskelligt. De to køn er
forskellige indefra, allerede før de bliver opdraget til at være det. Med professor Vermas ord: ”Disse billeder
viser os en markant forskel - og samtidig en komplementaritet – i den menneskelige hjernes arkitektur.
Hermed har vi fået en mulig neurologisk forklaring på, hvorfor mænd er gode til nogle opgaver og kvinder
til andre.”66 Verma fastslår: ”Der ligger biologi til grund for den adfærd, vi ser hos mænd og kvinder.”67

Amygdala, også kaldet mandelkernen, er et lille område i hjernens tindingelap, som blandt andet håndte -
rer følelsesmæssige indtryk og erindringer. Der er en række forskelle på kvinders og mænds funktion i den -
ne del af hjernen. Blandt andet påvirkes kvinder stærkere følelsesmæssigt, føler stærkere med andre og be-
varer mere levende erindringer om følelsesmæssige påvirkninger. 

I tiden før og efter en fødsel sker der i almindelighed hos moderen en betydelig vækst i aktiviteten i
amygdala. En forstærket hormonel påvirkning af amygdala gør kvinden ekstraordinært sensitiv over for
den nyfødtes lyde og skaber en positiv motivering i moderen i forhold til at dække barnets behov. Adskillige
studier har påvist, at bare synet af barnet stimulerer kvindens belønningscenter i hjernen og giver hende en
spontan glæde. Studier har endvidere vist, at der hos den nybagte moder i almindelighed skabes aktivitet i
de samme centre i hjernen, som aktiveres ved forelskelse. I kraft af den forhøjede aktivitet i amygdala vir-
ker synet af barnet endvidere dæmpende på ængstelse, stress og på depressive tendenser. Mødre, som afvi -
ger fra det normale mønster ved en lavere grad af aktivitet i amygdala, vil have en forstærket tendens til ne-
gative følelser over for barnet, stress og depression.68

Mandens amygdala fungerer anderledes end kvindens, og den stimuleres ikke på samme måde som
kvindens af et nyfødt barn. Mandens omsorgsfølelser for et nyfødt barn udvikles gradvist ved, at han dag
efter dag er nær ved barnet, passer det og knyttes til det.

Kvindens kønsbestemte funktionsmåde i amygdala gør hende generelt bedre i stand til at forstå og re -
agere på andres følelser og behov, men den gør hende også mere sårbar. Dette kan være en af forklaringer-
ne på en forhøjet frekvens af depressioner blandt kvinder.69 

Forskelle i de to køns
særlige  kompetencer
kan,  som  det  er
eksemplificeret  oven-
for,  på en række om-
råder føres tilbage til
forskelle  i  deres hjer-
ners  opbygning  og
funktion.  Det  hyp-
pigst  anvendte
eksempel  er  de  to
køns  særlige  faglige
styrker  inden  for  i
kvindernes  tilfælde
sprog og i mændenes
tilfælde matematik og
rumlig orientering. 

Ikke alle kvinder er
gode  til  sprog,  men
generelt er kvinder målbart bedre til sprog end mænd. Ifølge hjerneforskningen er der flere forhold, som
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kan medvirke til dette. Den del af hjernen, som behandler sprog, er forholdsmæssigt større hos kvinder end
hos mænd.70 Når  kvinder  lærer  og behandler  sprog,  bruger  de  begge  hjernehalvdele,  mens mænd kun
bruger den venstre. Ifølge professor i psykologi David Geary giver det en fordel til kvinderne: ”Hvis flere
dele af hjernen samarbejder om at udvikle nogle evner, bliver evnerne mere forfinede.”71 Hos kvinderne er
neuronerne særligt tæt pakkede i den del af hjernebarken, som behandler signaler ind i og ud af hjernen.
Professor i neurologi Sandra Witelson vurderer, at det giver kvinder en fordel i opgaver, der handler om
sprog og kommunikation, og at det er en medfødt fordel.72 Mange studier har endvidere påvist, at piger på
tværs af alle sproglige kulturer har en fordel i forhold til drenge, ved at deres sproglige evner udvikles tidli-
gere.73 

Ikke alle mænd er gode til matematik og til opgaver, der handler om at orientere sig rumligt. Men gene-
relt er drenge målbart bedre end piger til netop disse ting. Navnlig er der markant flere mænd end kvinder
på det højeste akademiske niveau inden for matematik og beslægtede videnskaber. Her er der mere end 10
gange så mange mænd som kvinder.74 

Scanninger har vist, at isselappen i hjernen hos begge køn anvendes til matematiske og numeriske opga-
ver. Denne del af hjernen er forholdsmæssigt 5% større hos mænd end hos kvinder, og den er størst i ven-
stre del af hjernen, hvor de matematiske beregninger foregår, og hvor man beregner rumlige forhold. Hos
kvinder er isselappen størst i højre side. Disse forhold kan give en biologisk forklaring på forskellen mellem
drenges og pigers generelle præstationer i matematik og rumlige opgaver.75 

Drengenes generelle styrke i forhold til piger er mest markant i deres forståelse af rumlige forhold, hvil -
ket blandt andet viser sig i læsning af kort.76 Når drenge orienterer sig rumligt, anvender de ifølge professor
David Geary en del af hjernen, hippocampus, som ikke på samme måde aktiveres hos piger. Denne del af
hjernen fungerer som en slags indre GPS.77 Drenges hjerner udvikler sig endvidere hurtigere end pigers i de
områder, der beregner matematik og rumlige forhold. Med den rette undervisning og indsats kan flertallet
af piger indhente drengene i matematik, men i udgangspunktet har drengene en fordel.78 

To forskellige køn
De ovennævnte forskelle mellem mænds og kvinders hjerner er kun nævnt som eksempler. Der kunne næv-
nes mange flere. Der er også forskelle, hvis betydning endnu ikke er klarlagt. For eksempel har mænd 6,5
gange så meget grå substans i hjernen som kvinder, mens kvinder har 10 gange så meget hvid substans
som mænd. Den grå substans bruges til at bearbejde informationer, og den hvide bruges til at videresende
informationer. De to køn bruger i deres tænkning fortrinsvis den substans, som de har mest af i forhold til
det andet køn. Hvilken betydning har denne forskel for de to køns måde at tænke, føle og fungere på? Der
er udviklet adskillige teorier om sagen, men der er endnu ikke evidens for nogen endelige svar.79 

Hvad der imidlertid står klart, er, at der er mange, store og afgørende forskelle på kvinders og mænds
hjerner, og at de former os som to forskellige køn med hver vore typiske særpræg i forhold til selvforståelse,
følelsesliv og funktioner. 

Når psykologiske tests igen og igen har kunnet påvise, at kvinder og mænd generelt tænker, føler og fun-
gerer forskelligt, er den tilbagevendende forklaring fra kønsneutralt hold, at det udelukkende skyldes op-
dragelsen.  Der  er  ingen  biologisk  givne  forskelle  på  de  to  køn.  At  opdragelsen  har  betydning  for
formgivning-en af hjernen, er nævnt ovenfor. Men at den medfødte biologi er uden betydning, er en på -
stand, som har virkeligheden imod sig. For hvert år, der går, ophober hjerneforskningen et stadigt større
bjerg af dokumentation for, at kønshormonerne giver de to køn to forskellige grundtyper af hjerner, og at
det har afgørende betydning for, hvordan de fungerer – også når de skal besvare psykologiske tests. 

I 2012 offentliggjorde tre forskere en stor psykologisk undersøgelse af over 10.000 kvinder og mænd. Un-
dersøgelsen vakte betydelig opmærksomhed ved at påvise en markant forskel på de to køn. Der var stærke
fællestræk hos kvinderne og stærke fællestræk hos mændene. Overlapningen de to køn imellem var imidler-
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tid minimal. Dr. Del Guidice, den ene af de tre forskere, påpegede, at undersøgelsen med overvældende ty -
delighed afkræftede tanken om, at de to køn psykologisk er ens: ”I stedet må vi regne med en gennemgåen -
de og vidtrækkende forskel på dette område. Det er en forskel, som viser sig i stærkt kønsligt differentiere -
de mønstre for følelse, tænkning og adfærd – som om der var to menneskelige naturer.”80 

Undersøgelsen viste blandt andet, at kvinder generelt scorer højt på sensitivitet, varme og ængstelse.
Mænd scorer højt på årvågenhed, følelsesmæssig stabilitet og regelbundethed. Disse grundlæggende for-
skellige træk har alle fået en biologisk forklaring i det, som er skrevet ovenfor om forskellene på kvinders og
mænds hjerner. 

Det er vigtigt at understrege, at ingen af de to køn kan siges at være bedre udrustet end det andet. Deres
forskellige karakteristika supplerer og kompletterer hinanden. Det er også vigtigt at understrege, at der er
kvinder, som på visse punkter har typisk mandlige træk og egenskaber, og mænd, som på visse punkter har
typisk kvindelige træk og egenskaber. Endelig skal det gentages, at hjernens indre funktion i nogen grad
kan påvirkes og ændres gennem socialisering, f.eks. gennem opdragelse og oplæring.81 

Det ændrer imidlertid ikke ved det grundlæggende billede: at der er to køn, som har hver deres hjernety-
per og hver deres typiske karakteristika, og at denne forskel er en gave, som vi må anerkende, værdsætte og
give plads for. 

Modstand
Fra kønsneutralt hold føres der en vedholdende kamp mod de forskere, som dokumenterer de grundlæg -
gende, vigtige og blivende forskelle på kvinders og mænds hjerner. En af de forskere, som har oplevet mod -
standen, er den svenske professor i neurovidenskab Annica Dahlström. I 2007 udgav hun bogen Kønnet sid-
der i hjernen, hvori hun blandt andet argumenterer for, at mødre er bedre til at tage sig af spædbørn end
fædre. Den bog blev hun særdeles hårdt angrebet for. Hun lod sig imidlertid ikke slå ud: 

”Der er meget politisk korrekthed i Sverige, og jeg mener, at feminismen og lighedsideologiens succes
har gjort, at Skandinavien i det hele taget er langt bagud, når det kommer til at forholde sig til biologiske
kønsforskelle (…) Der er jo en hel generation, som har bygget deres karriere på, at kønnet er en social kon -
struktion, og deres verden falder sammen nu, hvor det viser sig at være forkert. De meget negative reaktio-
ner på den nye forskning kommer typisk fra humanistiske akademikere uden kendskab til biologi.”82 

Professor i neurobiologi Larry Cahill har i mange år forsket i hjerneforskelle på mænd og kvinder. Han
har flittigt og vedholdende påpeget, at der er et voksende bjerg af hjerneforskning, som dokumenterer de
grundlæggende og generelle forskelle på mænd og kvinder.83 Men Cahill har også fået lov at mærke mod-
standen fra kønsneutralt hold. Han er imidlertid overbevist om, at det vil være en katastrofe at give efter for
det køns-neutrale tryk: 

”Årsagen til,  at nogle gør modstand mod  forskning-en i  kønsforskelle og specielt mod forskningen i
kønsforskelle i den menneskelige hjerne, er en dybt rodfæstet, uudtalt, falsk forestilling om, at hvis mænd
og kvinder er lige, så må mænd og kvinder være ens. Det er løgn.” Cahill understreger, at vi kun kan aner -
kende og behandle de to køn hensigtsmæssigt og lige, hvis vi anerkender og giver plads for deres forskellig-
hed.84 

Den kristne professor i biologi Gregg Johnson afslutter en artikel om de biologiske forskelle på mænd og
kvinder med følgende ord: 

”Vores kultur er foranderlig, og hvad der kræves af mænd og kvinder kan have forandret sig, men vore
basale, gudgivne, psykologiske forskelle har ikke. Vi er dygtige til forskellige ting, og der er behov for alle
vore gaver. Lad os håbe, at vi ved at anerkende vore kønsforskelle kan blive bedre til at forstå hinanden og
hjælpe hinanden til at udfolde vore potentialer. Det må være vores mål, at vi ved at anerkende vore gudgiv-
ne gaver kan modstå kulturens pres i retning af at blive noget, vi ikke er, og mestre noget, vi ikke er udru -
stede til.”85 
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Men…
Hvad vi har set på i dette kapitel, er de generelle træk. Der er to køn, og de adskiller sig ved nogle generelle
forskelle.  Når  vi  møder  en kvinde,  kan vi  i  almindelighed  forvente  noget  bestemt i  forhold  til  hendes
selvforståelse, følelsesliv og naturlige adfærd. Når vi møder en mand kan vi i almindelighed forvente noget
andet. De personer, vi møder, vil oftest svare til de træk, der er typiske for deres køn. 

Men der er undtagelser. Der er nogle, som i ringe grad passer ind i det generelle mønster, og der er nog -
le, som slet ikke gør det.
De,  som  falder  mest
markant  uden  for  det
almindelige mønster, er
de  transkønnede.  De
identificerer  sig  typisk
med  det  modsatte  køn
af  deres  krop.  Den
transkønnede  føler  sig
enten  som  en  kvinde  i
en mandekrop eller som
en  mand  i  en  kvinde-
krop. 

Hvordan  skal  vi  for-
holde os til de transkøn-
nede?  Hvilket  køn  skal
de identificere sig med?
Falder de helt uden for
det almindelige mønster med to køn? Må vi i mødet med de transkønnede erkende, at vores to-køns-tænk-
ning ikke slår til? Skal vi være åbne for andre og flere kønsidentiteter?

De spørgsmål er emnet for det næste kapitel.



36

4 Den transkønnede
I sine teenageår var Cari Stella forvirret om sit køn. Hun var født med en pigekrop, men hun ønskede at
leve som en dreng. En læge viste forståelse for hendes problem. Efter 3-4 samtaler over en periode på nogle
få måneder, ordinerede han mandligt kønshormon til hende. Lægen talte ikke med hende om andre be-
handlingsmuligheder. Cari var på det tidspunkt 17 år. Få år efter gennemgik hun en operation, hvor hun fik
fjernet sine bryster. 

Igennem hele processen blev
Cari støttet både af sin familie
og  sin  arbejdsplads.  Der  var
gode betingelser for en succes-
fuld  overgang  til  et  nyt  køn.
Men sådan gik det ikke. 

Gradvist begyndte hun at få
det værre, ikke bedre. Hormon-
behandlingen  fik  hende  til  at
føle  sig  stadigt  mere  splittet  i
sit  sind.  ”Det  var  hårdt  at  op-
dage,  at  den  behandling,  som
du har fået at vide, skal hjælpe
dig, faktisk gør din mentale til-
stand værre.” 

Efter tre år med hormonbe-
handling holdt Cari op med at
tage testosteron, og gik tilbage
til  sin identitet som pige. Hun
lider  stadig  under  følgerne  af
de tre års behandling: ”Jeg er en
virkelig, levende, 22-årig kvinde
med et arret bryst, en knækket stemme og en tændstik-skygge. Alt sammen fordi jeg havde det svært med
tanken om at blive kvinde.” 

Cari taler nu i YouTube-videoer om, at hendes kønsforvirring som teenager i virkeligheden var en flugt
fra hende selv. I dag har hun fundet tilbage til sig selv og sin identitet som kvinde. Men hun er mærket for
livet, og hun har svært ved at forstå, at det er lovligt at udsætte en teenager for den lægelige behandling,
som hun fik: 

”Hvor mange andre sygdomstilstande er der, hvor du kan gå ind på lægens kontor, fortælle ham, at du
har en bestemt lidelse, som ikke kan fastslås ved nogen objektiv test, og som kan skyldes alt fra traumer
over psykiske problemer til sociale omstændigheder, og så få livsforandrende medicin – på dit glatte ansigt?
Lyder det som en ansvarlig behandling?”86

De transkønnede som prøvesag
Blandt  medicinske og psykologiske behandlere  vil  stadigt  flere  svare  bekræftende på Caris  afsluttende
spørgsmål: Ja, det er ansvarligt at behandle unge med hormoner og senere med kønskirurgi, når de siger, at
de ikke er i harmoni med deres biologiske køn. Stadigt flere får den slags behandling, og stadigt færre vover

Cari Stella
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at problematisere den. De, som offentligt går mod strømmen, bliver udsat for et voldsomt tryk af modvilje
og modstand. Det er også sket for Cari.87

Hvorfor er trykket så stærkt i retning af at lade de transkønnede selv vælge deres køn? Der er givetvis fle-
re grunde til det. Det er indiskutabelt, at de transkønnede er en udsat og plaget minoritet. Intet af det, som
følger i dette kapitel, må nedtone eller skabe uklarhed om den virkelighed. Frekvensen af selvmord blandt
transkønnede er forfærdende høj.88 Derfor er det kun sundt og godt, at vi mobiliseres til at føle med og vise
omsorg for de transkønnede. 

Det afgørende spørgsmål er imidlertid, hvordan de bedst hjælpes og støttes. Når svaret i vor tid med til-
tagende entydighed og eftertryk lyder, at de transkønnede frit skal kunne vælge deres køn, må det ses i
sammenhæng med den almindelige kønstænkning i vor tid. Der løbes storm mod den gamle tro på, at der
er to køn, kvinde og mand, og at biologien viser vores køn. En ny tankegang vinder frem og får stadigt stør -
re tilslutning: Der er en bred variation af køn, vi kan hver især frit definere vores køn, vi kan sågar veksle
mellem forskellige køn, og der er ingen uløselig forbindelse mellem krop og køn. 

I nutidens ideologiske og åndelige kamp om kønnet er de transkønnede blevet den store prøvesag. Det
er her, fortalerne for en kønsneutral tænkning sætter hårdest ind for at opløse forbindelsen mellem krop og
køn. Kan forbindelsen brydes for de transkønnede, så de frit kan vælge deres køn, så kan den samme frihed
generaliseres og udbredes til andre. Hvis vi anerkender, at de transkønnede frit kan vælge deres køn, med
hvilken ret skulle vi da kunne frakende andre retten til at vælge frit? Hvis vi anerkender, at det er den indre
følelse, som er afgørende, med hvilken ret kan vi da tildele et nyfødt barn et køn og opdrage det til et køn,
før det selv har formuleret sine følelser om den sag? 

De transkønnedes ret til frit at vælge deres køn er i vor tid blevet en ideologisk forhammer, som med
voldsom kraft og vedholdenhed hamres mod den lænke, som forbinder krop og køn. Målet er at bryde læn -
ken. Når lænken er brudt for de transkønnede, er den principielt brudt for alle. 

Derfor er det afgørende, hvordan den troende menighed forholder sig til de transkønnede. Vi har brug
for klarhed i dette spørgsmål for at kunne hjælpe de transkønnede ret. Men vi har også brug for klarhed for
ikke selv at blive ført ind i et spor, hvor vi tænker, taler og handler i strid med Guds ord. Dette kapitel øn -
sker at være en hjælp ind i den situation. 

Transkønnethed
Ifølge den danske ordbog indebærer transkønnethed, ”at en person har en kønsidentitet, der ikke stemmer
overens med det biologiske køn, evt. ledsaget af et ønske om at skifte køn.”

Der er ingen alment anerkendt medicinsk forklaring på, hvorfor nogle udvikler en kønsidentitet, der
ikke svarer til deres biologiske køn. En af de mest udbredte teorier går ud på, at tilstanden opstår som en
følge af en hormonel forstyrrelse fra midten af fostertilstanden. I den første halvdel af fostertilstanden
udvikles de biologiske kønsorganer. Fra midten af fostertilstanden følger en hjerneudvikling med en kønsi -
dentitet, der i almindelighed svarer til det biologiske køn. Hvis barnet i denne anden fase udsættes for en -
ten “for lidt” eller “for meget” testosteron, kan det ifølge teorien udvikle en kønsidentitet, som ikke svarer til
det biologiske køn. Det er blevet hævdet, at denne teori understøttes af scanninger af transkønnedes hjer-
ner. Ifølge de forskere, som har foretaget scanningerne, er de transkønnedes hjerner i deres struktur “truk-
ket i retning af” det køn, som de transkønnede følelsesmæssigt identificerer sig med.89 

Den omtalte teori er imidlertid omstridt. Studiet af transkønnedes hjerner er baseret på meget få for -
søgspersoner, og forskellene i hjernestrukturen i forhold til ikke-transkønnede er så ubetydelige, at de kan
forklares som et resultat af socialisering. Som det blev berørt i det foregående kapitel, er hjernen plastisk,
så den ved ydre påvirkning kan formes og trækkes i forskellige retninger. Understimulering kan få visse
dele af hjernen til at underudvikles og omvendt med intensiv stimulering. Hvis et barn i opvæksten ikke
støttes i at identificere sig med sit biologiske køn, men måske snarere modtager en omvendt stimulering,
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er det sandsynligt, at det kan påvirke hjernens struktur i en retning væk fra det, som generelt er karakteri-
stisk for kønnet.90 

Det vigtigste argument mod teorien om en hormonel forstyrrelse i den sidste del af fosterstadiet og en
heraf medfødt transkønnet hjerne er imidlertid et studium, der blev offentliggjort i 2013, af enæggede tvil -
linger, hvoraf mindst den ene var transkønnet. Enæggede tvillinger har ikke bare den samme DNA, de har
også været udsat for præcis den samme hormonelle påvirkning i fostertilstanden. Hvis den afgørende og
udløsende årsag til transkønnethed er hormonpåvirkning i fostertilstanden, må det forventes, at enæggede
tvillinger ender med den samme kønsidentitet enten i overensstemmelse med eller i modstrid med deres
biologiske køn. Studiet fra 2013 viste imidlertid noget andet. 74 par enæggede tvillinger blev undersøgt. I
alle 74 tilfælde identificerede mindst den ene sig som transkønnet. Men kun i 21 tilfælde, svarende til 28%,
var tvillingerne enige om at forstå sig som transkønnede. I 72% af tilfældene oplevede den ene tvilling at
være i harmoni med sit biologiske køn.91 

Tvillingestudiet har medført en forstærket interesse for sociale forklaringer, herunder ikke mindst bar-
nets relation til sine forældre. I 2016 udsendte det amerikanske forbund for børnelæger en grundig rapport,
hvor de pegede på barnets forhold til forældrene i de første leveår som den mest afgørende faktor for, om
barnet udviklede en almindelig eller en transkønnet kønsidentitet. 

Med henvisning til en lang række studier af transkønnede fastslår rapporten, at der blandt transkønnede
er en voldsom overrepræsentation af forældrerelationer, som må formodes at hæmme eller hindre udvik-
lingen af en almindelig kønsidentitet. For stærkt feminine og transkønnede drenge gælder det, at de i langt
højere grad end andre drenge har haft et distanceret forhold til deres far og et ekstraordinært tæt forhold til
deres mor. Det må ifølge rapporten antages, at drengenes forvirring om deres kønsidentitet skyldes ”en
udviklingsmæssig opbremsning, i hvilken en overdrevent tæt og stærk moder-barn-symbiose, uforstyrret af
farens nærvær, forhindrer, at drengen i tilstrækkelig grad adskiller sig selv fra morens feminine krop og fe-
minine adfærd.” Lignende problemer kan ifølge rapporten ligge til grund for pigers udvikling af en trans-
kønnet identitet. 

Rapporten konstaterer endvidere, at der hos transkønnede er en overrepræsentation af forældre med al-
vorlige psykiske sygdomme, herunder “sygelig kønssorg” forstået som sorg hos forældrene over, at barnet
ikke havde det køn, de ønskede. Sygelig kønssorg og en heraf følgende manglende understøttelse eller di-
rekte modarbejdelse af barnets identificering med sit biologiske køn vil uundgåeligt undergrave barnets af-
klaring om sin kønsidentitet. Forældres manglende understøttelse af barnets identificering med kroppens
køn kan have andre årsager end sygelig kønssorg, f.eks.  køns-ideologi. Rapporten påpeger, at flertallet af
transkønnede har haft forældre, der fra begyndelsen har vist åbenhed over for eller direkte har støttet og
bekræftet barnet i tanken om, at det ikke har sit biologiske køn.92

Transkønnethed synes også at kunne have rod i eller sammenhæng med forskellige former for psykisk
sygdom. Der er eksempelvis en voldsom overrepræsentation af transkønnede med Aspergers syndrom. Et
videnskabeligt studie fra 2016 viste, at der blandt transkønnede unge var 23%, der havde Aspergers syn-
drom.93 Blandt unge generelt har ca. 0,3% Aspergers syndrom.94 Også andre psykiske sygdomme kan mulig-
vis disponere for transkønnethed. Et studie fra 2014 viste, at 63% af de personer, som blev diagnosticeret
som transkønnede, havde mindst én anden psykisk lidelse.95 Dette sidste kan i sagens natur både være en
årsag til og en følge af kønsforvirringen.

En sygelig selvforståelse
Rapporten fra de amerikanske børnelæger argumenterer for at betragte transkønnethed som en psykisk
sygdom, der medfører en fejlagtig biologisk selvforståelse. Den rette behandling er ikke at bekræfte den
fejlagtige selvforståelse og at operere kroppen, men derimod at korrigere den fejlagtige selvforståelse, iden-
tificere den som sygelig, og terapeutisk understøtte og fremme en sund biologisk selvforståelse. I denne
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sammenhæng bliver hjernens plasticitet igen et tema. Kan hjernen ved en bestemt socialisering påvirkes
væk fra identificering med det biologiske køn, er der mulighed for, at den ved målrettet terapi kan trækkes i
den modsatte retning igen. 

Rapporten peger på to andre psykiske sygdomme, der ligesom transkønnethed medfører en falsk biolo-
gisk selvforståelse. I begge tilfælde behandles sygdommene med terapi. 

Anoreksi medfører, at man fejlagtigt ser sig selv som overvægtig. Med lidelsen følger et ønske om at tabe
sig mest muligt. Dysmorfofobi medfører, at man fejlagtigt opfatter sit udseende som defekt.96 Hos nogle
medfører lidelsen et ønske om at få en endeløs række af unødvendige plastikoperationer. Hos andre med -
fører den et ønske om at få bortamputeret de fysisk sunde lemmer, som de ikke kan og ikke vil kendes ved.
I november 2016 bragte den danske avis MetroXpress en artikel om 58-årige Chloe, som hele sit liv har øn -
sket at få sine ben amputeret, og om Jason, som selv skar sin hånd af. Chloe er fortsat dybt frustreret over,
at hendes krop ikke svarer til hendes ønske. Jason er blevet mere lykkelig, efter han skar sin hånd af.97 

De amerikanske børnelægers rapport bruger anoreksi og dysmorfofobi til at tydeliggøre det uforsvarlige
i at understøtte en syg biologisk selvforståelse og lade den danne grundlag for operationer. At give fedtsug -
ning til anorektikeren og at give plastikoperationer og amputationer til dysmorfofobikeren kan opfylde de
pågældende patienters ønsker og gøre dem glade, men det er medicinfagligt uforsvarligt. Det er farligt for
patienterne, og det repræsenterer et svigt i forhold til at tage fat om og hjælpe patienterne med de underlig -
gende psykiske problemer. Den rette hjælp er terapi. 

Præcis det samme, fastslår rapporten, må siges i forhold til de transkønnede. Hjælpen til de transkønne-
de er ikke at bekræfte deres sygelige biologiske selvforståelse og at operere dem, men at hjælpe dem terape-
utisk på samme måde, som man hjælper dem, der lider af anoreksi og dysmorfofobi.98 

Flydende grænser 
Hvem og hvor mange, der opfylder kriterierne for at være transkønnet, er et spørgsmål, som det er svært at
besvare enkelt og entydigt. 

En meget stor del af dem, som på et tidspunkt opfatter sig som transkønnede, glider på et senere tids -
punkt tilbage i en kønsidentitet svarende til deres køn. Af de børn og unge, som på et tidspunkt giver ud -
tryk for, at de ikke er i harmoni med deres biologiske køn, ender erfaringsmæssigt 75-95% med at identifi -
cere sig med deres biologiske køn, hvis de får tid, ro og hjælp til det. 99 Cari, som er omtalt først i dette kapi-
tel, kan tjene som eksempel på denne proces. 

Der er endvidere flydende grænser mellem kategorierne homoseksuel og transkønnet. Mange er usikre
på, om de er det ene eller det andet eller eventuelt begge dele. På nettet kan man finde en mængde hjem-
mesider, der vil hjælpe de uafklarede med at finde klarhed i dette spørgsmål. Der er en omfattende be-
vægelse frem og tilbage mellem de to kategorier. Mange identificerer sig en periode som det ene og derefter
som det andet. Især feminine homoseksuelle mænd og maskuline homoseksuelle kvinder har svært ved at
finde ud af, hvilket køn de skal identificere sig med. Grænserne er flydende.100 

I en rapport fra 2015 om juridisk kønsskifte skriver lektor Carsten Elmelund Petersen om de transkønne-
de, som også kaldes transseksuelle og transpersoner: ”Transpersoner er sjældent en 100% biologisk mand,
der har en 100% biologisk kvindesjæl eller omvendt. Tværtimod er transseksualitet et ambivalent fænomen,
hvor de enkelte transseksuelle befinder sig forskellige steder på en skala mellem 0 og 100%.”101

Antallet af personer, der definerer sig som transkønnede, er på den ovennævnte baggrund svært at be-
regne. Det bliver yderligere vanskeligt, fordi en hastigt voksende befolkningsdel i de vestlige lande i disse år
definerer sig som transkønnede. Årsagen til dette er ikke klar, men det er nærliggende at se det som en
konsekvens dels af den ideologiske fornægtelse af en naturgiven sammenhæng mellem krop og køn og dels
af et tiltagende fokus på transkønnede i film, tv-serier og andre medier og i den kulturelle og politiske de -
bat. I 1980’erne og 1990’erne blev de homoseksuelle betragtet som den progressive, seksualpolitiske fortrop i
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kampen mod det konservative og kristne syn på køn og seksualitet. Denne rolle indtages i dag af de trans-
kønnede. De idealiseres som kulturelle og moralske frihedskæmpere. I mange sammenhænge betragtes det
som modigt, smukt og stærkt at træde frem som transkønnet.102

I Danmark var der fra 2011 til 2016 en vækst på over 600% i antallet af børn og unge, som søgte om hjælp,
fordi de forstod sig selv som transkønnede.103 I Sverige har der i de seneste år været en årlig vækst på 100% i
antallet af børn og unge, som søgte hjælp på grund af en transkønnet selvforståelse. Der har været en tilsva -
rende vækst i antallet af transkønnede voksne, der søgte hjælp. 104 I Storbritannien har der siden 2009 været
en vækst på 2000% i antallet af børn og unge, som søgte hjælp på grund af en selvforståelse som transkøn-
nede.105 Tidligere har forskere i transkønnethed skønnet, at der er én transkønnet per 10.000-30.000. Men i
områder, hvor man kulturelt betragter sig selv som moralsk progressive, er frekvensen nu betydeligt højere.
I en nyere spørgeskemaundersøgelse blandt elever i 6.-7. klasse i San Francisco oplyste næsten én ud af 75
elever, at de identificerede sig som transkønnede.106 

Den store vækst i antallet af særligt børn og unge, der identificerer sig som transkønnede, har medført
en  voldsom  vækst  i  antallet  af  mindreårige,  som  efter  udredning  får  hormonbehandling  og  senere
kønsskifte-operationer. Det gør sig også gældende i Danmark. 

Behandlingstilbud
Selvom transkønnethed fra 2017 ikke længere betegnes som en sygdom i det danske sundhedssystem, tilby -
des transkønnede gratis medicinsk og kirurgisk behandling. Efter et samtaleforløb kan den transkønnede
blive behandlet med hormoner, der fører kroppen i retning af det modsatte køns fysiske karakteristika.
Herefter kan den transkønnede gennemgå en kønsskifteoperation, hvor de biologiske kønsdele, både de
ydre og de indre, fjernes og erstattes af noget, der så vidt muligt ligner det modsatte køn. Operationerne er
i sagens natur irreversible. Det, som er fjernet, kan ikke genskabes.107 

Hormonbehandlingen er også i nogen grad irreversibel. Det er ikke mindst tilfældet for børn, som først
behandles med stophormoner, der stopper puberteten, og derefter med kønshormoner, der skaber en pu-
bertetsudvikling, som minder om det modsatte køns fysiske udvikling. Børn, som gennemgår denne be-
handling, mister muligheden for en biologisk pubertetsudvikling i pagt med deres biologiske køn. De bliver
som regel sterile på livstid, og de udvikler væv, der får dem til biologisk at ligne det modsatte køn. Stoppes
hormonbehandlingen, forsvinder det nye væv ikke. Det handler om både fedtvæv, knoglevæv og muskler,
herunder i  ansigtsdannelsen.  Stemmelæbernes udvikling er  også irreversibel.  Hvordan hormonbehand-
lingen påvirker børnenes psykiske og hjernemæssige udvikling, er endnu ikke klarlagt. Som børnelæge Lis
Simons formulerer det: 

”Vi ved, at der sker en omfattende hjerneudvikling fra barndom til voksenalder, men det er ikke klart,
hvad der ligger bag denne udvikling. Bundlinjen er, at vi ikke ved, hvordan kønshormoner påvirker udvik-
lingen af den voksne hjerne.”108 

Det er ligeledes uklart, i hvilket omfang hormonbehandlingen medfører en forhøjet risiko for dødelige
sygdomme. Man regner med en forhøjet risiko for hjertesygdomme, sukkersyge, blodpropper og muligvis
også cancer.109 

Den foreliggende forskning har dokumenteret, at kønsskifteoperationer langt fra løser alle problemer
for de transkønnede. I 2011 konkluderede en svensk undersøgelse af 324 transkønnede, der havde fået en
kønsskifteoperation, at de i langt højere grad end den øvrige befolkning var plaget af fysisk og psykisk syg-
dom både før og efter operationen.110 Frekvensen af selvmord blandt de opererede var 20 gange højere end i
den øvrige befolkning.111 I 2016 blev der offentliggjort en undersøgelse af 104 transkønnede danskere, der
havde fået en kønsskifteoperation. Undersøgelsen viste, at der både før og efter operationen var en fjerde-
del, der havde psykiatriske diagnoser, oftest angst og depression. Men det var ikke den samme fjerdedel,
der havde diagnoser før og efter operationen. Mens nogle havde fået det bedre efter operationen, havde lige
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så mange fået det dårligere.112 
En undersøgelse foretaget af forskere ved Birmingham Universitet baseret på mere end 100 medicinske

studier af kønsskifteopererede transkønnede konkluderede: ”Der er ingen overbevisende evidens for, at
kønsskifteoperationer forbedrer livet for transseksuelle.”113 

Alligevel fortsætter kønsskiftebehandlingerne. De foretages på stadigt flere og stadigt yngre patienter.
Indtil 2017 krævede de danske regler, at et barn skulle være mindst 12 år, for at det kunne modtage hormon -
behandling for transkønnethed. Fra og med efteråret 2017 er der ikke længere nogen nedre aldersgrænse. 114

I den borgerlige regerings handlingsplan for LGBTI-personer fra juni 2018 stilles der forslag om, at det skal
være muligt at gennemføre juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år.115 Ligestillingsminister Eva
Kjer Hansen udtalte i forbindelse med rapportens offentliggørelse, at man i regeringen henter inspiration
fra Norge, hvor det er muligt for børn ned til 6 år at skifte juridisk køn.116 

Som nævnt ovenfor viser erfaringen, at 75-95% af de børn og unge, der på et tidspunkt definerer sig som
transkønnede, senere får det godt med deres biologiske køn, hvis de får tid og hjælp til det. I det lys er det
stærkt alarmerende, at stadigt flere børn og unge får en irreversibel behandling, fordi de i en periode af
deres unge liv oplever, at de ikke er i harmoni med deres biologiske køn. 

Børnemishandling 
I juli 2017 offentliggjorde Michelle Cretella, præsident for de amerikanske børnelægers forening, en artikel,
hvori hun betegner den stadigt mere udbredte hormon- og operationsbehandling af børn og unge med en
uklar kønsidentitet som et udtryk for legaliseret og systematiseret børnemishandling. Hun understreger, at
kønsskiftebehandlingen af børn og unge er drevet af en ideologi, som vil gøre op med tanken om kønnet
som biologisk bestemt, og som ignorerer den medicinske viden om transkønnethed. Børnene bliver gidsler
og ofre i en ideologisk kamp. 

Cretellas artikel er et opråb til læger om at gå imod den ideologiske strøm i tiden. I artiklen lægger hun
ikke skjul på, at det kan koste lægerne deres job, hvis de offentligt tager til genmæle mod den rådende ideo -
logi, men der står for meget på spil til, at de kan tie. Andre må tale på børnenes vegne. De er hverken i stand
til at tale for sig selv eller til at forstå og forholde sig ansvarligt til konsekvenserne af deres valg på dette om-
råde.117 

En af de læger, som har mistet sit job, fordi han har talt børnenes sag, er professor i psykiatri og psykolo -
gi Kenneth Zucker. Han er den førende ekspert i Nord-amerika i behandling af børn og unge med en uklar
kønsidentitet. Siden midten af 1970’erne har han i sin klinik haft ansvar for behandlingen af over 500 børn,
der har haft et uklart og mere eller mindre traumatisk forhold til deres biologiske køn. 

Zuckers udgangspunkt har været, at barnets køn er det biologiske køn, og at målet med behandlingen
derfor må være at hjælpe barnet til at identificere sig med dette køn. 118 Mens han endnu ledte sin klinik, ud-
talte han om dens politik: ”Vi anbefaler for det første at hjælpe barnet til at føle sig mere tryg ved sit egentli -
ge køn, for det andet at hjælpe barnet med dets følelsesmæssige problemer og for det tredje at hjælpe med
problemer i familien. Det er godt, når forældrene sætter grænser, for eksempel i forhold til at gå med det
modsatte køns tøj, hvilket mange forældre ikke har gjort, før de kommer til os.”119 

Zuckers behandlingsform har vist sig at være meget effektiv. Et opfølgningsstudie af 50 børn, som havde
været i behandling på hans klinik, viste, at kun 10% fortsat havde det svært med deres biologiske køn som
voksne. 90% kunne som voksne identificere sig med deres biologiske køn.120 

På baggrund af sine erfaringer har Kenneth Zucker advaret mod den nye tendens til at give børn og unge
kønsskiftebehandling, så snart de giver udtryk for, at de ikke har det godt med deres biologiske køn. På
grund af denne holdning har Zucker været udsat for voldsom og voksende kritik fra det transkønnede akti -
vistmiljø. I 2015 valgte ledelsen for Zuckers universitet, University of Toronto, at fyre ham. Begrundelsen
var, at Zucker ikke var “i trit med den nyeste tænkning.”121
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Formuleringen er bemærkelsesværdig. Der henvises ikke til den nyeste forskning eller den nyeste viden
på området, men til ”den nyeste tænkning”. Den nyeste tænkning er i dette tilfælde en tænkning om kønnet
som noget, der ikke er biologiske bestemt, men er et individuelt valg. 

Trykket fra den nyeste tænkning 
Hvor stærkt trykket er mod dem, som modsætter sig den nyeste tænkning, er blevet demonstreret i den
amerikanske delstat North Carolina. Her vedtog den lovgivende forsamling i marts 2016, at statens borgere
skulle  benytte  de  toiletter  og  de  baderum,  som  svarede  til  deres  biologiske  køn.  Lederen  af  det
republikanske parti begrundede loven således: ”Kvinder skal kunne sende deres 11-årige døtre på toilettet
uden frygt for, at de der vil møde fuldvoksne mænd.”122 

Viceguvernøren argumenterede på lignende måde og sagde, at loven skulle hindre, ”at en gymnasied-
reng skal tage brusebad med en gymnasiepige, eller at en voksen mand kan tage brusebad med en lille
pige.”123 

Reaktionen fra moralsk progressive i det kulturelle, politiske og økonomiske miljø var voldsom. En ræk-
ke musikere  aflyste  deres  planlagte  koncerter  i  North  Carolina,  herunder  Bruce Springsteen og Bryan
Adams. 160 erhvervsledere fra 80 selskaber sendte en fælles skrivelse til statens guvernør med en opfor -
dring til at trække loven tilbage. Blandt selskaberne var Google, Facebook, Apple, Microsoft og Pfizer. Deut-
sche Bank annullerede planerne om at skabe 250 nye arbejdspladser i staten, og PayPal aflyste opførelsen af
et nyt globalt operationscenter med 400 arbejdspladser. En række filmselskaber opgav at lave optagelser i
staten, eller truede med det. Seks amerikanske stater, heriblandt Staten New York og Californien, forbød
deres ansatte, herunder på universiteterne, at rejse på tjenesterejse til North Carolina. Store sportsorgani-
sationer aflyste turneringer i North Carolina med tab for staten på op mod en milliard kroner. Konferencer
og turistrejser blev aflyst i stort omfang. De liberale medier førte en lidenskabelig kampagne mod staten og
ikke mindst mod dens guvernør Pat McCrory. 

Trykket havde den tilsigtede virkning: 8 måneder efter lovens vedtagelse mistede Pat McCrory sin guver-
nørpost, og endnu 4 måneder senere blev loven annulleret.124

Den rådende tankegang godtager kun én form for støtte og hjælp til de transkønnede: at støtte dem i at
skifte køn og i at få alle det nye køns rettigheder. Enhver anden tankegang betragtes som et udtryk for for -
domsfuldhed, uvidenhed og ufølsomhed. Denne situation gør det særdeles vanskeligt for kristne at fasthol -
de og følge et bibelsk syn på de transkønnede. 

Den transkønnede i bibelsk lys
I kapitel 2 om ”Kønnet i bibelsk lys” er det bibelske syn på krop og køn blevet behandlet. Her blev det kon -
stateret, at Bibelen regner med en uløselig sammenhæng mellem krop og køn. Det gælder for ethvert men-
neske uden undtagelse, at dets køn er åbenbart fra fødslen, hvis det har tydelige mandlige eller kvindelige
kønsdele. Kroppen viser kønnet. Tilsvarende gælder det uden undtagelse, at alle, som menstruerer, er kvin-
der, og at alle, som har sædafgang, er mænd. Krop og køn hører sammen. 

Kønsforvirring har uden tvivl været kendt på den tid, hvor Bibelen blev skrevet og samlet. Alligevel for-
maner Bibelen til, at man ikke antager det modsatte køns klædedragt og frisure (5 Mos 22,5; 1 Kor 11,1-16).
Bibelen kalder os til at vedkende os og fremtræde som det køn, vi biologisk er født med. 

Nashville-erklæringen fra 2017 er omtalt i kapitlet om kønnet i bibelsk lys. Her blev det nævnt, at den er
formuleret og underskrevet af ledende evangelikale teologer som John Piper og D.A. Carson. De passager i
erklæringen, som er særligt relevante i relation til de transkønnede, er de følgende:

”Vi bekræfter, at forskellene på mænds og kvinders kønsorganer ifølge Guds bestemmelse er grundlaget
for vores selvforståelse som henholdsvis mænd og kvinder.”

”Vi afviser, at fysiske afvigelser fra det normale eller psykiske lidelser opløser den af Gud bestemte sam -
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menhæng mellem det biologiske køn og selvforståelsen som mand eller kvinde.”
”Vi bekræfter, at det er syndigt at understøtte en homoseksuel eller transkønnet livsførelse, og at en så -

dan understøttelse indebærer et essentielt brud med kristen troskab og kristen forkyndelse.”
”Vi  afviser,  at  understøttelsen  af  en  homoseksuel  eller  transkønnet  livsførelse  er  et  åbent  moralsk

spørgsmål, som troende kristne bør give hinanden frihed til at være uenige om.”125 
Der er alvor og tyngde i disse formuleringer. Forfatterne lægger ikke skjul på, at udfordringen fra de

transkønnede kan friste den kristne menighed til at gå imod Guds ord med åndeligt frafald til følge. Vi fri -
stes til at gå imod Guds ord, blandt andet fordi vi er påvirkede af tidsånden, og fordi det koster os at gå
imod strømmen. I et interview om udfordringen fra de transkønnede understreger John Piper, at kulturens
udvikling på dette punkt ”vil gøre troskaben mod Jesus stadigt mere omkostningsfuld for os i de dage, som
ligger foran.”126 

Det er forventeligt, at der også blandt bibeltroende kristne vil være nogle, som er åbne over for at bekræf-
te transkønnede i deres følte køn. Kristne kan vurdere, at det er udtryk for sand omsorg, støtte og medfø -
lelse. Denne vurdering understøttes kraftigt af tidsånden. Så meget mere er der behov for at formidle bi -
belsk forankret undervisning og sober oplysning om transkønnethed. 

Endvidere må kristne udfordres til at overveje perspektiverne i at understøtte den transkønnede i sit føl-
te køn. Som nævnt ovenfor er der flydende grænser mellem homoseksuelle og transkønnede, og der er i vor
tid en stadig bevægelse af personer fra den ene kategori til den anden. Et par, som i dag består af to homo -
seksuelle mand, kan om et år bestå af en juridisk mand og en juridisk kvinde. I dag siger vi i den kristne
menighed nej til  at vie parret. Hvad siger vi om et år? Hvis vi understøtter den, som definerer sig som
transkønnet, i at identificere sig med sit følte køn, må vi da ikke også støtte denne person i at blive gift i
pagt med sit følte køn? Skal vi i den kristne menighed støtte to med mandekrop i at blive gift med hinan -
den? Skal vi være åbne for at vie alle homoseksuelle par, når og hvis den ene vælger at identificere sig som
transkønnet? 

Den kristne menighed er i mødet med den transkønnede sat på valg mellem tidens tanker og Guds tan -
ker. Umiddelbart kan tidens tanker om køn virke nye, men dybest set er de blot en gentagelse af de forfør -
ende tanker, som blev fremført af gnostiske vranglærere i årene efter den kristne menigheds grundlæg-
gelse. 

Gnostisk vranglære
Den gnostiske vranglære var en af  de største trusler mod den kristne kirkes tro i  århundrederne efter
apostlenes død. Mange menigheder og kristne blev revet med af denne lære og mistede troen ved det. På tre
områder er tidens tanker om de transkønnede en gentagelse af gnosticismens grundtanker. 

Idealisering af kønsneutralitet og kønsskifte var en del af det gnostiske tankegods. Vi møder det blandt andet
i det gnostiske Thomas-evangelium, hvor Jesus citeres for at sige: 

”Når I lader det kvindelige og mandlige blive forenet i et enkelt køn, så at manden ikke er mandlig, og
kvinden ikke er kvindelig, så vil I gå ind i himlen.” 

Jesus citeres også for at sige om Maria: 
”Jeg vil vejlede hende, så hun kan blive en mand (…) for enhver kvinde, som gør sig selv til en mand, vil gå

ind i himlen.”127 
Bag enhver vranglære står onde åndsmagter, som vil nedbryde det, som Gud har skabt godt, og vil for-

nægte Guds ords vejledning. De onde åndsmagter er de samme i dag som i generationerne efter apostlene.
Deres mål og deres strategi har ikke ændret sig. Derfor skal vi ikke undre os over, at de gamle kætterier
kommer igen. 

Definitionen af sjælen som det egentlige i mennesket var en central gnostisk tanke. De gnostiske vranglærere
betragtede legemet som mindreværdigt og i sig selv syndigt. Det var ikke Guds gode skabelse, og det var



44

ikke en del af menneskets identitet. Det egentlige og identitetsgivende i mennesket var det indre: sjælen,
følelsen, tankelivet. Det er præcis den samme tanke, som ligger til grund for den almindelige definition af
kønnet hos de transkønnede. Kroppen siger intet om kønnet. Den giver ikke nogen kønsidentitet. Det er
det indre, som tæller og gælder: sjælen, følelsen, tankelivet. Den bibelske tanke er, at mennesket er en hel-
hed og enhed af sjæl og legeme. Begge dele er skabt af Gud, og kroppen viser kønnet.128 

Det indre lys i modsætning til det ydre ord var for gnostikerne kilden til sand erkendelse. Guds sande stemme
og vejledning var ifølge dem ikke at finde i Bibelens ydre ord, men i den indre fornemmelse af godt og ondt,
sandt og falsk. Gnostikerne tænkte, at deres hjerter var gode, og regnede derfor med, at hvis de lyttede til
og fulgte deres hjerter, var de på rette vej. Præcis den samme tankegang er udbredt i vores kultur i dag. Følg
dit hjerte, lyt til dit hjerte, vær tro mod dit hjerte! I mødet med udfordringen fra de transkønnede vil mange
af os opleve, at vore hjerter fortæller os, at det er godt og kærligt at understøtte dem i at skifte køn. Vi føler
meget stærkt, at det er det rigtige og kærlige. Lader vi os lede af disse tanker, går vi imod Guds ydre ord. Vi
trodser Gud og bevæger os ud på frafaldets vej. Der er ét eneste klart lys i denne verden, som med usvigelig
sikkerhed leder os ad den rette, velsignede, frelsende og evige vej, og det lys er Guds ydre ord i Skriften (Sl
119,105; 2 Pet 1,19).

Kristen sjælesorg
I et bibelsk perspektiv må kønsforvirring og transkønnethed betragtes som en smertelig og tragisk konse-
kvens af syndefaldet. Her er der en lighed mellem homoseksualitet og transkønnethed. 

Tidligere evangelisationskonsulent i Indre Mission Johan Schmidt Larsen har i en årrække været for-
mand for ”Basis,” et kristent arbejde rettet mod mennesker med en brudt seksualitet og kønsidentitet. Han
påpeger, at vi i den kristne sjælesorg grundlæggende må forholde os til den transkønnede på samme måde,
som vi forholder os til den homoseksuelle. I begge tilfælde er der tale om en uklar kønsidentitet, som er en
følge af syndefaldet, og som fører til et ønske om at leve i modstrid med Guds skaberordning. Som vi ikke
kan støtte den homoseksuelle i at danne par med en af eget køn, kan vi heller ikke støtte den transkønnede i
at skifte køn: 

”Overordnet er det betænkeligt at gribe ind i Guds skaberordning ved fysisk at ændre på den måde, vi er
skabt. Vi er rent fysisk skabt som enten mand eller kvinde. Forsøger vi at ændre på dette, går vi vores skaber
i bedene. Desuden kan vi langt fra være sikre på, at et menneske, der gennemgår en kønsoperation, bliver
lykkelig med sin nye identitet. 

Man løser ikke et  identitetsproblem gennem hormonbehandling eller  kønsoperation.  Der er  i  stedet
brug for terapi og et godt og omsorgsfuldt bagland/netværk, som kan støtte og bære med i den meget van-
skelige og måske også smertelige proces, der ligger foran.”129  

I vor tid og kultur har mange transkønnede søgt at leve i modstrid med deres biologiske køn. I mødet
med dem må vi som kristne kalde dem til omvendelse og vidne for dem om Guds kærlighed til og nåde mod
alle syndere og om Jesu blod, der renser for al synd (1 Joh 1,7).

På det mest grundlæggende plan adskiller de transkønnede sig ikke fra andre mennesker. De er skabt i
Guds billede, de er højt elskede af Gud, de har syndet mod Gud og bærer på syndige lyster i deres indre. De
får fuld tilgivelse for al synd og en ny begyndelse på nådens grund ved tro på Jesus. I deres nye liv må de,
styrkede ved nåden i Kristus Jesus, sige nej til og trodse deres syndige lyster. 

Her står vi lige. Men på et andet plan er der stor forskel. Det gælder i forhold til den lidelse, som de trans-
kønnede oplever. Hos de transkønnede er der, som det er fremgået ovenfor, grader af uklarhed om kønnet
og dermed også grader af lidelse. Men for mange, der oplever og bekender sig som transkønnede, er li-
delsen ubærlig. At opleve sig splittet mellem sind og krop repræsenterer en af de mest dybtgående psykiske
splittelser af personligheden, man kan opleve. De mennesker, som oplever dette, har om nogen behov for
omsorg, kærlighed og hjælp. 
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Og de har brug for lydhørhed. Det er noget af det første, vi må give dem i den kristne menighed. Mange
transkønnede har gået alene med deres lidelse i mange år, før de vover at tale med andre om den. Når de
endelig gør det, har de brug for, at der bliver lyttet til dem opmærksomt, oprigtigt og tålmodigt. Hver en -
kelt, der lider af en uklar kønsidentitet eller af transkønnethed, har sin egen historie og sin egen erfaring.
Jo bedre vi lærer den enkelte at kende, jo bedre bliver vi i stand til at hjælpe. 

Fordi transkønnethed må betragtes som en psykisk lidelse, er det naturligt i den kristne sjælesorg at op-
muntre den transkønnede til at opsøge terapeutisk hjælp. Den åndelige hjælp og den terapeutiske hjælp er
ikke alternativer. De må supplere hinanden. Terapien må behandle de forhold i den transkønnedes liv, som
kan have medvirket til en uklar kønsidentitet, og den må sigte på at lede den transkønnede i retning af at
identificere sig med sit fysiske køn. Denne proces kan tage lang tid, mange år, og der er forskel på, hvor
stor en forandring den medfører. 

Nogle transkønnede bliver aldrig løst fra deres uklare kønsidentitet, selvom de bliver kristne og får god
åndelig og terapeutisk hjælp. De bliver ved at opleve en indre modvilje mod deres medfødte køn. Det er et
kors, de må bære hele livet. Men de er ikke alene med deres kors. Den kristne menighed er et fællesskab,
hvor alle har kors at bære, større eller mindre. Vi er givet til hinanden som et fællesskab, hvor vi kan dele
vore sorger med hinanden, bede for hinanden og støtte hinanden på vejen frem. Vor fælles kilde til trøst er
evangeliet om Guds store kærlighed til os og nåde imod os i Jesus og løftet om, at vi snart, i herligheden,
skal blive evigt frie og hele.

I den kristne menighed må vi være opmærksomme på, at vi kan have transkønnede og personer med en
uklar kønsidentitet i vores fællesskab, uden at vi er klar over det. Den virkelighed må bestemme vores måde
at tale på om disse ting. Vi må aldrig tale om transkønnede på en måde, som giver indtryk af, at ”den slags
personer” per definition må forventes at befinde sig uden for den kristne menighed. 

Den kristne menigheds børn og unge er en særlig målgruppe i denne sammenhæng. Som det er fremgå-
et ovenfor, oplever mange børn og unge i en periode forvirring om deres kønsidentitet. Den udfordring bli -
ver kun større i vor tid. I den kristne menighed må vi være opmærksomme på udfordringen, tale åbent om
den og tage hånd om den med moden ro. Vore børn og unge har brug for en vejledning, som lader dem for-
stå, at de ikke er alene, hvis de har en uklar kønsidentitet, og at uklarheden i langt de fleste tilfælde er et for-
bigående problem. Den åbne samtale om udfordringen må ledsages af støtte og hjælp til at vedkende sig
det medfødte køn. 

Som det gælder for al kristen sjælesorg gælder det i sjælesorgen over for transkønnede, at vi må være
”sandheden tro i kærlighed” (Ef 4,15). Sandheden omfatter i denne sammenhæng det bibelske syn på køn og
identitet: at vi har det køn, som vores krop har. Vores omsorg for den transkønnede vender sig til svigt, hvis
vi viger tilbage for at tale med bibelsk klarhed om dette spørgsmål. Vi må vejlede og hjælpe den transkønne -
de til at vedkende sig sit fysiske køn. Men vores bibelske vejledning må være båret af kærlig omsorg. Ellers
svigter vi den transkønnede. 

På hjemmesiden for The Gospel Coalition har Andrew T. Walker skrevet en læseværdig artikel om den
kristne menigheds sjælesorg over for den transkønnede. Walker betoner, at den transkønnede ifølge Bibe-
len har det køn, som kroppen har, og at vi må hjælpe den transkønnede til at tilegne sig denne selvforstå-
else. Men i sjælesorgen er det afgørende, at sandhed og kærlighed går hånd i hånd: ”De fleste af os vil, af -
hængig af vores personlighed, have en hældning enten mod kærlighed eller mod sandhed. Udfordringen er
at give plads for det, som vi er tilbøjelige til at hælde væk fra. Hvis du eller din menighed er tilbøjelig til at
lytte og elske, men giver køb på sandheden i forsøget på at være kærlig, så er udfordringen denne: Vær
sandheden tro, lige så meget som kærligheden!…Men for dem af os, som er fristede til at formidle den san-
de lære uden kærlighed, er dette udfordringen: Glem ikke kærligheden! Netop kærligheden kan åbne ører -
ne for sandheden.”130

Den kristne menighed er kaldet til at være et hjem af nåde og barmhjertighed for dem, som er trætte og
tyngede af byrder. Det er et hjem for de fortabte og forvildede. Det er et hjem for dem, som har syndet og
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fejlet og handlet ondt. Derfor er det også et hjem for de transkønnede, uanset hvad deres lidelse har drevet
dem til at gøre. Hos Jesus er der nåde, frelse, trøst og en ny begyndelse på nådens grund for alle. Lad os
bede Gud om hjælp til i den kristne menighed at tage imod de transkønnede, som Jesus tager imod dem –
sandheden tro i kærlighed. 

Robert Wenham og Walt Heyer er to kristne mænd, der begge engang var transkønnede og begge for -
søgte at skifte køn. Vendepunktet i deres liv blev mødet med en bibeltro, evangelisk menighed og dens for -
kyndelse af Guds ords sandhed. 

Robert Wenham
Robert Wenham var transkønnet og aktivist for de transkønnedes rettigheder. Han gik i parader og de -
monstrationer, han hjalp andre transkønnede i frivilligt aktivistarbejde, og han underviste offentligt ansat-
te  om  transkønnedes  for-
hold. I 2001 var han i gang
med sit fjerde år som kvin-
de. Han havde fået en køns-
skifteoperation og et nyt of-
ficielt  køn,  og  han  havde
støtte fra familie og venner
i sit kønsskifte. Betingelser-
ne  var  ideelle  for,  at  han
kunne finde ro i sit nye køn.
Men et spørgsmål fra en po-
litimand  slog  benene  væk
under  ham.  Efter  at  have
lyttet  til  Wenhams  under-
visning  om  transkønnede
spurgte politimanden ham:
”Du  har  alle  dine  juridiske
rettigheder nu. Hvorfor ny-
der  du  ikke bare  livet  som
kvinde?”

Spørgsmålet  efterlod
Wenham stammende for at
finde  et  svar.  Hvorfor  blev
han  ved  at  kæmpe,  føre
kampagne, slås? I flere dage
arbejdede  spørgsmålet  i
ham. Han vidste, hvad stan-
dardsvaret  kunne  være:  at
han kæmpede mod fordom-
me, modstand og manglen-
de  forståelse  i  samfundet.
Men  han  mærkede,  at  det
sande svar lå på et andet plan. Han kæmpede en kamp i det ydre for de transkønnedes rettigheder, men det
var en flugt fra en anden kamp i det indre. Til sidst måtte han erkende: ”Jeg har søgt en løsning i det ydre
uden at finde en løsning i det indre.” 

Som dreng var Wenham sky, ensom og skamfuld over sit skjulte liv. Når ingen så det, nød han at iføre

Robert Wenham



47

sig sin mors tøj. Men nydelsen var dyrt købt, for jo mere han gik i kvindetøj, jo stærkere blev lysten til at
gøre det. ”Det var som at fodre et monster.” Som voksen vekslede han mellem at give efter for sin lyst, købe
massivt ind af kvindetøj og gå med det i sit hjem, for derefter at blive overvældet af skam og skyld, smide alt
tøjet ud – og begynde forfra.

I 1991 diagnosticerede en psykiater ham som transkønnet og anbefalede en kønsskifteproces. Da Wen -
ham hørte og forstod diagnosen, var det, som om alle brikker i hans liv med ét faldt på plads: ”Ja, selvfølge -
lig, det er sådan, det er: Jeg er en kvinde i en mands krop!” Wenham var overbevist om, at et kønsskifte ville
løse  alle  hans problemer.  Han barberede  sit  skæg af,  tabte  sig  25  kilo,  lod håret  vokse  langt,  indledte
hormonbehandling og fik sine juridiske papirer ændret. I 1997 fløj han til England og fik en kønsskifteope-
ration. Han vendte hjem i en euforisk tilstand: ”Jeg kunne have danset i gaderne. Jeg havde følelsen: Missio -
nen er fuldført!”

Den følelse varede imidlertid ikke ved. Fysisk lignede han fortsat på mange måder en mand, og det mær -
kede han på omgivelserne. Han følte sig stadig forkert. ”Snarere end at føle mig befriet, følte jeg mig som
en kriminel.” 

Samtidig med at han turnerede med foredrag om, at køn er en social konstruktion, og at kønsskifteope-
rationer er en lykkelig løsning for transkønnede, oplevede han et fremadskridende sammenbrud i sit indre.
Politimandens spørgsmål havde ødelagt hans illusion om, at alt var faldet på plads i hans liv. En depression
gjorde ham stadigt mere uarbejdsdygtig, og i 2009, efter 28 års ansættelse, mistede han sit arbejde. Han var
et følelsesmæssigt vrag og oplevede tanken om selvmord stadigt mere tillokkende. Som en sidste udvej op-
søgte han en kirke, en bibeltro, evangelisk kirke. Her mødte han et budskab, der både fældede dom over det
liv, han havde levet, og forkyndte nåde for ham i Jesus. Han erfarede sandheden i Joh 8,32: ”Sandheden skal
gøre jer frie.” 

Efter 17 år med en kvindelig identitet vendte Wenham tilbage til sin identitet som mand. Han klippede
sit hår kort og begyndte at gå i mandetøj igen. Han sørger over, at han aldrig kan få sin egen familie, fordi
kønsskifteoperationen har gjort det umuligt. Så meget stærkere er hans følelsesmæssige reaktion, når han
ser familiefædre forlade deres kone og børn for at skifte køn. 

”Jeg har lyst til at råbe til dem: Du opgiver din familie for noget, som ikke er virkeligt! Samtidig ved jeg,
hvor stærk en følelse de er drevet af, for jeg har selv været igennem det. Det er nærmest dæmonisk. Men der
er en magt, som kan overvinde den: Sandheden skal gøre jer frie!”131 

Walt Heyer
Walt Heyer voksede op med et distanceret forhold til sin mor og far og længtes efter opmærksomhed og
kærlighed. Det han savnede hos sine forældre, fik han hos sin mormor – især når hun fik lov til at give ham
pigetøj på. ”Min mormor begyndte at klæde mig på som en pige, fra jeg var 4 år, og hun blev ved med det, til
jeg var 6 et halvt år. Der var ikke ende på det gode, hun ville gøre for mig, når jeg var klædt som pige. Hun
elskede mig som pige.” 

Fra Walt var 6 år kunne han ligge i sin seng og drømme om, hvordan det ville være at være pige.
”Det var som pige, jeg fik ros og alt det, jeg ønskede. Jeg oplevede mig elsket, mødte omsorg. Folk gør sig

næppe forestilling om, hvor kraftfuldt det er, hvilken indflydelse det har på børn.” 
Da forældrene opdagede, hvad mormoren gjorde, forbød de Walt at se hende igen. Men der var plantet

et frø i drengen. ”Når frøet er plantet, gror det. Du nærer kønsforstyrrelsen fra den første gang, du begyn -
der at gå i det modsatte køns tøj. Det minder om en narkoman, som tager narko for første gang. Han bliver
afhængig.” Efter adskillelsen fra mormoren fortsatte Walt med at klæde sig i kvindetøj i det skjulte. Jo mere
han gjorde det, desto mere ønskede han at være kvinde. 
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Walt var aldrig tiltrukket af andre mænd, og derfor var det naturligt for ham som voksen at gifte sig med
en kvinde. Han fik både en datter og en
søn.  Men  kønsforstyrrelsen  fortsatte.
”Jeg kunne ikke lukke af for mine tanker
og følelser.” 

Han skjulte,  hvordan  han havde det,
men det  gjorde kun ondt  værre.  ”Hem-
meligholdelsen  bliver  med  tiden  det
egentlige problem.” 

Walt flygtede ind i et alkoholmisbrug.
Efter 17 års ægteskab blev han skilt. 

I  forlængelse  af  skilsmissen  valgte
Walt at virkeliggøre sin drøm om at blive
kvinde. Han var blevet overbevist om, at
han var transkønnet, og at en kønsskifte-
behandling  var  løsningen  på  hans  pro-
blemer.  Han  fik  hormonbehandling,
elektrolyse  mod  skægvækst,  kosmetiske
plastikoperationer og i 1983 en fuld køns-
skifteoperation.  Efter  kønsskifteopera-
tionen var han euforisk. Endelig var han
fri – fra skyld, skam og forvirring. Opera-
tionen havde fjernet naturens fejltagelse.
Han var nu en kvinde, og Walt var fortid.

Men der gik ikke lang tid, før det gik
op for Walt, at han ikke var en kvinde. Hvad var han så? I en søgen efter svar begyndte han at studere psy -
kologi. Hans studier bekræftede hans erfaring. ”Mine studier i psykologi overbeviste mig om, at man ikke
kan skifte køn. Det er en vrangforestilling at tro, at du kan skifte køn. Du kan gøre dit liv til en maskerade,
og operationerne kan få det til at se ud, som om du har skiftet køn, men det har du faktisk ikke.”

Walt begyndte at gå til psykoterapeut og fik afgørende hjælp. ”Psykoterapien hjalp mig med at få mit
hoved skruet rigtigt på igen. Når du bliver klar i hovedet, får du din forstand igen.”

I en gradvis afklaringsproces i forhold til sig selv og sit liv begyndte Walt at tænke på sit forhold til Gud.
Han blev stadigt mere bevidst om, at han havde trodset Gud. Hvad der var sket i Walts liv, var ikke Guds
fejl, men hans egen. Den overbevisning drev ham til at søge Gud. 

Walt fandt en bibeltro, evangelisk menighed, som tog imod ham med åbne arme, selvom han fortsat
præsenterede sig som kvinde. 30 personer i menigheden forpligtede sig til at støtte og hjælpe ham igennem
den proces, som forestod. Det handlede om hans alkoholmisbrug, hans kønsforstyrrelse og hans forhold til
Gud. Til gengæld skrev Walt et ugentlig brev til støttegruppen med bedeemner. Et ægtepar åbnede deres
hjem for ham. I ni måneder boede han hos dem. 

Langsomt, skridt for skridt, blev Walt løst både fra sit misbrug og fra sin kønsforstyrrelse og fik hjælp i
sit forhold til Gud. Det afgørende og skelsættende øjeblik var, da han kom til vished om at være frelst af
Jesus.

”Det, som kirken gjorde for mig, var, at den hjalp mig hen til det punkt, hvor jeg bad Herren om tilgi-
velse. Jeg begyndte at bede om tilgivelse.” 

Men det var under en medkristens bøn for ham, at det blev levende og klart for Walt, at Jesus ville tage
imod ham og være hans frelser – for altid. ”Det var det forløsende øjeblik. Fra det øjeblik og fremover var jeg
frelst, genoprejst og helet.”

Walt Heyer
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Efter 8 år med en kvindelig identitet vendte Walt tilbage til at identificere sig som mand. Den dag, han
første gang kom i kirke som mand, opmuntrede præsten ham til at aflægge et vidnesbyrd for menigheden.
Da han var færdig, rejste hele menigheden sig spontant i taknemlighed til Gud. En af kvinderne fra Walts
støttegruppe gengav det på denne måde: ”Det var et øjeblik, hvor tiden stod stille. Det var historien om et
brudt, brudt, brudt liv, der var forløst af den almægtige Gud.”

I dag bruger Walt al sin tid på at hjælpe og rådgive transkønnede. Han er løst fra sin kønsforstyrrelse og
har i 20 år hvilet i sin identitet som mand. Han takker både psykoterapien, menigheden og Gud. Men han
er ikke i tvivl om, hvad der var det mest afgørende: at han ved Guds nåde fandt sin sande og egentlige iden -
titet som en frelst synder i Kristus.132 

Et sammensat billede
Historier som dem, Robert Wenham og Walt Heyer kan fortælle, bliver sjældent gengivet i verdslige medi -
er. Her prioriterer man typisk at fortælle om de transkønnede, som er lykkelige for og har oplevet det som
en stor befrielse at skifte køn ved operativ og hormonel hjælp. De historier findes også. Billedet er sammen-
sat. 

Mange transkønnede kan imidlertid fortælle to historier om, hvad det førte med sig, at de skiftede køn.
Den ene handler om tiden umiddelbart efter operationen. Den anden handler om deres senere erfaringer.
Både Robert Wenham og Walt Heyer kunne have vidnet om et helt igennem lykkeligt kønsskifte, hvis de
var blevet interviewet om det i den første tid efter operationen. Da var de euforiske af glæde. Men glæden
holdt ikke. Efter nogen tid blev det tydeligt for dem, at de ikke var nået frem til den harmoni mellem krop,
sind og kønsidentitet, som de havde håbet på. Euforien blev afløst af dyb skuffelse og sorg. Den erfaring er
de ikke ene om. 

I denne sammenhæng kan det være værd at gentage, at intersex-personer, hvis køn f.eks. af genetiske år-
sager er uklart, kan have stor gavn og glæde af operative indgreb og hormonel behandling til understøttelse
af det køn, som vurderes at være biologisk dominerende. Som nævnt i kapitel 2 må denne behandlingsform
ud fra et bibeltro, kristent standpunkt støttes. Bibelen tager udgangspunkt i, at der er to køn, at vi alle fra
fødslen hører til det ene af de to køn, og at der er identitet mellem krop og køn. På det grundlag må vi som
bibeltro kristne støtte operativ og hormonel behandling af intersex-personer med henblik på at tydeliggøre
deres medfødte, biologiske køn. På det samme grundlag må vi imidlertid afvise operativ og hormonel be -
handling af transkønnede med henblik på at udslette deres medfødte, biologiske køn.    

Kaldet i vor tid
Der er imidlertid en anden hjælp, vi som kristne kan og må give til den transkønnede. Det er menighedens
kærlige omsorg, forkyndelse af evangeliet og støtte til at leve i troen på Jesus og i vedkendelse af det med -
fødte køn. Er vi klar til at påtage os denne opgave? 

Vi bliver aldrig klar, som vi gerne vil være det, og der er et stort evangelium i, at Gud formår at bruge os,
som vi er, uanset hvor svage, usikre og famlende vi føler os. Ikke desto mindre må vi i den kristne menig -
hed i vor tid se det som et kald at investere tid og kræfter i at blive fortrolige med de transkønnnedes udfor -
dringer, med den bibelske lære om krop og køn og med sund bibelsk og evangelisk sjælesorg i mødet med
transkønnede. 

Det er ikke nødvendigt, at alle kristne får en dybtgående indsigt i disse ting. Men i en kønsforvirret tid
og kultur, hvor de transkønnede bliver stadigt flere, og hvor samfundets pres mod et bibelsk syn på krop og
køn tager til, er det ønskeligt, at alle kristne får en grundlæggende indsigt i disse ting, og at nogle i de krist-
ne menigheder tilegner sig en dyberegående indsigt. 

Denne rapport  er tænkt som en første og basal hjælp til alle kristne. Den har haft til hensigt at vække be -
vidsthed om og indsigt i den åndskamp om kønnet, som foregår i vor tid. Den har endvidere haft til hen -
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sigt, at give en grundlæggende hjælp til at forstå og fastholde et bibelsk syn på krop og køn. Endeligt har
den haft til hensigt at give hjælp til at møde den transkønnede med en sund bibelsk og evangelisk sjælesorg.
Men der er behov for, at denne rapport  bliver fulgt op af andre udgivelser, som går i dybden med alle de
emner, som er behandlet på de foregående sider. 

Der foreligger allerede nu meget godt skriftligt materiale på engelsk. På hjemmesiden for The Gospel
Coalition, www.thegospelcoalition.org, og på hjemmesiden for John Piper, www.desiringgod.org, ligger der
en lang række gode artikler om de emner, som er behandlet i denne rapport. Artiklerne er båret af den sam -
me teologi om krop, køn og transkønnethed, som er kommet til udtryk i denne rapport. Dette gør sig også
gældende for tre gode engelsksprogede bøger fra henholdsvis 2015, 2016 og 2017, som der henvises til i no -
ten efter denne sætning.133 

Åndskampen om kønnet er i sidste ende en kamp om den kristne menigheds åbne hjerteforhold til og
troskab mod Guds Ord. I det lys giver det mening at afslutte med Paulus’ opmuntring til og ønske for de
troende i Thessalonika:

”Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i
brev fra os. Vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket os og i sin nåde givet os evig trøst og godt håb, han
trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og i ord!” (2 Thess 2,15-17).  
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