
Vi slår ring om Mikael Bruun! 
Det har den siste tiden stormet rundt sokneprest Mikael Bruun. Han har opplevd hets på bakgrunn 

av det mediebildet som er blitt skapt. Han har også blitt mistenkeliggjort innad i kirkelige kretser. 

Dette har bakgrunn i hans embetssyn, et syn som er legitimt å inneha i Den norske kirke, men som 

det også er uenigheter om. Mikael Bruun ønsker å få leve og virke i tråd med sin samvittighet 

knyttet til dette teologiske spørsmålet. Det har han også biskopens støtte til å gjøre. En støtte også 

vi som skriver under her vil stille oss bak.  

 

Vi som signerer her har bakgrunn fra ulike teologiske miljø. Noen av oss deler embetssyn med 

Mikael Bruun, andre gjør det ikke. Noen av oss er kvinnelige prester og er derfor, uenig med ham 

i dette spørsmålet. Alle er vi ordinerte prester i Den norske kirke, eller på veg til å bli det. Vårt 

felles ønske er å uttrykke vår støtte til Mikael Bruun i det som tidvis har fremstått som en heksejakt 

fra media og delvis også fra prestekolleger.  

 

Vi ønsker med dette å slå en kollegial ring om Mikael Bruun. Vi tar sterk avstand fra den hets han 

har måttet tåle de siste ukene. Vi anerkjenner hans rett til både ytrings- og samvittighetsfrihet i dette 

teologiske spørsmålet. Vi vil også anerkjenne hans rett til å praktisere sitt ståsted. Den norske kirke 

har levd med spenninger i dette spørsmålet lenge. Det har tidvis vært tøft. Likevel vil vi si at dette 

er spenninger vi må kunne leve med – også når det for noen får praktiske konsekvenser.  

 

Vi ønsker selvsagt et godt arbeidsmiljø i Den norske kirke. Men uenighet om teologiske spørsmål 

og dårlig arbeidsmiljø kan det ikke settes likhetstegn ved. Vi ønsker at det fortsatt skal være 

samvittighetsfrihet i spørsmålet om kvinnelige prester og vi ønsker gjensidig respekt for hverandre 

uavhengig av teologiske standpunkt. 

 

Peter Lund Bullen, prestestudent ved TF, skriver om denne saken i sitt leserbrev i Vårt Land den 

5. september1: «Motargumentet (mot Bruun) slik jeg har oppfattet det er noe sånn som: «Men de tolererer ikke 

kvinnelige prester, derfor fortjener de ikke toleranse.» Det duger ikke. Bruun krever ikke at Den norske kirke 

slutter å ordinere kvinnelige prester, men både en viss kvinnelig teolog og domprosten i Tromsø var ikke fornøyde før 

Den norske kirke sluttet å ordinere prester med et slikt syn som Bruun har. 

 

 
1 https://www.vl.no/verdidebatt/skal-kirken-bli-et-renset-hus-1.1768709 



I mine øyne tolererer Bruun de kvinnelige prestene, han er ikke fiendtlig eller respektløs overfor dem, han jager dem 

ikke bort. På den andre siden kan jeg ikke si at Bruun blir tolerert, ettersom mange høye røster har klart vist sin 

misbilligelse og krevd hans avskjed. Bruun blir ikke tolerert, fordi motstanderne hans krever en høyere toleranse av 

han. Er det noen andre som mener dette skurrer litt?»  

 

Vi stiller oss bak Lund Bullen sitt leserbrev, og vil avslutte med å si det samme som han: Mikael 

Bruun, du er ønsket som prest i Den norske kirke, om ikke av alle – så av oss! Til oss andre; vi 

kunne hatt godt av å finne frem Martin Luthers forklaring til det åttende budet: «Vi skal frykte og 

elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, ikke sviker ham eller taler ondt om ham, men unnskylder ham, taler vel 

om ham og tar alt i beste mening.» Med vekt på det siste. Hadde vi tolket hverandre i den beste mening 

hadde mye vært gjort – også i denne saken.  

 

Vi sier et ‘nei’ til hets, og et ‘ja’ til en reell gjensidig respekt for det teologiske mangfoldet vi må 

forholde oss til i Den norske kirke.  
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