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Sammanfattning 

Denna studie, vid namn Konfrontation & argumentation, är en studie av Gustaf Wingrens och 

Bertil Gärtners debatt och argumentation rörande ämbetsfrågan år 1956. Debatten förs i 

Svensk kyrkotidning och belyser de båda teologernas ståndpunkt i frågan. Debatten i Svensk 

kyrkotidning utgör en del av en samlad argumentation rörande frågan om att öppna 

prästämbetet för kvinnor i Svenska kyrkan.   

 

Uppsatsen inleds med en kortare inledning kring ämbetsfrågan i Svenska kyrkan varefter 

uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras;  

(i) Hur argumenterar Gustaf Wingren, i Svensk Kyrkotidning år 1956, för att öppna upp 

prästämbetet för kvinnor?  

(ii) Hur argumenterar Bertil Gärtner, i Svensk Kyrkotidning år 1956, för att inte öppna 

upp prästämbetet för kvinnor? 

Därefter följer en bakgrundsdel som dels presterar ämbetsfrågan och den kyrkopolitiska 

debatten i allmänhet och dels Gustaf Wingrens respektive Bertil Gärtners liv och gärning samt 

centrala verk gällande ämbetsfrågan. Den metod som använts för studien är en komparativ 

analys av argumentationen. Som primärmaterial har Svensk kyrkotidning från år 1956 använts. 

Till uppsatsens inledning samt bakgrundsdelen har en större mängd sekundärmaterial använts. 

För att kunna studera Gustaf Wingren respektive Bertil Gärtners synsätt gällande kvinnliga 

präster har deras respektive skrifter ang. ämbetsfrågan från 1958 använts.  

I uppsatsens resultatdel refereras de sammanlagt 12 debattinläggen i Svensk kyrkotidning. I 

uppsatsens analysdel analyseras såväl debattens form som dess innehåll. Uppsatsen avlutas 

med en diskussionsdel där svaren på frågeställningarna diskuteras. Sist följer en förteckning 

över anförd litteratur.   

 

 

 

Nyckelord: Ämbetsfrågan, Gustaf Wingren, Bertil Gärtner, Svensk kyrkotidning 
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1.Inledning och syfte 

1.1 Inledning  

Den fråga som kom att väcka mest uppmärksamhet och splittring inom Svenska kyrkan under 1900-

talet är den så kallade ämbetsfrågan. 1958 beslutade ett extrainsatt Kyrkomöte att bifalla 

regeringens proposition och öppna prästämbetet även för kvinnor. Sveriges Riksdag stiftade därefter 

Lag (1958:514) om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst. Kyromötets beslut föregicks av en 

mycket omfattande teologisk debatt rörande ämbetet. Kring denna fråga grupperade sig en rad 

ledande teologer och sakkunniga, ”ja” eller ”nej” till att prästämbetet även skulle omfatta kvinnor. 

 

Debatten kom att föras på flera arenor av olika tyngd, både utom- och inomkyrkligt. Kyrkomötets 

”ja” till kvinnliga präster var ett ”ja” under tryck från den rådande samhällsutvecklingen i allmänhet 

och då i synnerhet från den lagstiftande församlingen, Sveriges Riksdag. Ämbetsfrågan var således 

lika mycket en samhällsfråga som en inomkyrklig fråga och den belyste i allra högsta grad 

förhållandet mellan kyrka och stat. I Sveriges Riksdag och i statens offentliga utredningar fördes 

debatten delvis med andra argument men hur såg den teologiska argumentationen ut i frågan? 

Vilken typ av argument anfördes i den teologiska debatten? En viktig arena för inomkyrklig och 

teologisk debatt var under 1900-talet Svensk kyrkotidning. Ämbetsfrågan gavs stort utrymme i 

tidskriften och under år 1956 debatterades frågan, i ett tiotal inlägg och replikskiften, av två av 

1900-talets mest inflytelserika teologer i frågan, Gustaf Wingren (1910-2000) respektive Bertil 

Gärtner (1924-2009). Deras debatt belyser på ett tydligt sätt på vilken nivå och utifrån vilka 

teologiska utgångspunkter de båda sidorna i debatten uttrycker sig. En strategi från Kyrkomötets 

sida var att på olika sätt och genom olika åtgärder tona ner meningsmotstånd och förhindra 

splittring. Denna strategi visade sig otillräcklig. I stället låg vägen nu öppen för konfrontation och 

argumentation. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
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Syftet med denna studie är att undersöka hur Gustaf Wingren och Bertil Gärtner argumenterar i 

Svensk kyrkotidning 1956. Debatten berör frågor rörande ämbetet. Debatten i Svensk kyrkotidning 

1956 speglar Gustaf Wingrens och Bertil Gärtners övertygelse och ståndpunkt i den så kallade 

ämbetsfrågan. Händelseförloppet, besluten- och lagstiftningen rörande ämbetsfrågan är välutforskat 

och känt. Denna studie vill undersöka och belysa en mindre känd del, den teologiska debatten i 

frågan och med vilka argument debatten fördes – i det här fallet förd mellan två inflytelserika 

universitetsteologer med olika ståndpunkter i frågan. 

  

Mina frågeställningar lyder: 

 

(i) Hur argumenterar Gustaf Wingren, i Svensk kyrkotidning år 1956, för att 

öppna upp prästämbetet för kvinnor?  

 

(ii) Hur argumenterar Bertil Gärtner, i Svensk kyrkotidning år 1956, för att inte 

öppna upp prästämbetet för kvinnor? 
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1.3 Val av metod 

Denna studie är en kvalitativ undersökning. ”Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en 

annan och djupare kunskap”.1 Som jag nämnt tidigare finns mycket skrivet om ämbetsfrågan i 

allmänhet. Denna uppsats frågeställningar handlar om hur två universitetsteologer, Gustaf Wingren 

respektive Bertil Gärtner, argumenterar i ämbetsfrågan i Svensk kyrkotidning från år 1956. För att 

besvara dessa frågor har jag studerat de bådas inlägg i Svensk kyrkotidning. Inläggen refereras i 

uppsatsens resultatdel och vissa nyckelcitat redovisas. Referaten och citaten jämförts därefter med 

varandra, så kallad komparativ metod. Detta är således en slags argumentationsanalys, dock inte i 

begreppets mer snäva statsvetenskapliga mening (så kallad pro et contra-analys). I analys- och 

diskussionsdelen analyseras argumenten utifrån likheter, skillnader och typ av argument 

(hänvisning till bibeln, bekännelsen, traditionen och så vidare). I analys- och diskussionskapitlet 

jämförs och diskuteras också resultatdelen mot bakgrund av dels ämbetsfrågan och besluten och 

debatten kring den i allmänhet och dels mot den undersökning av de båda teologernas liv, gärning 

och de argument som de framfört oemotsagda i de två år senare författade skrifterna Kyrkans 

ämbete (Wingren, 1958) respektive Några synpunkter på ämbetet och förhållandet mellan man och 

kvinna i Nya Testamentet (Gärtner, 1958) som redovisas i uppsatsen bakgrundskapitel.  

1.4 Val av material 

1.4.1 Val av primärmaterial  

Primärmaterialet är Svensk kyrkotidning från år 1956. Det är i denna tidskrift som debatten mellan 

Gustaf Wingren och Bertil Gärtner äger rum. Debatten omfattar totalt 10 stycken inlägg och 

replikskiften av varierande längd.  

                                                 
1
 Patel, Runa & Davison, Bo. Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en undersökning 

(2003) s. 118 
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1.4.2 Val av sekundärmaterial  

Ämbetsfrågan har belysts med hjälp av en rad källor som Sveriges kyrkohistoria (band 8) av Ingmar 

Brohed (red.) och Per-Erik Perssons och Anne-Louise Erikssons artikel ”Kvinnoprästfrågan” i 

Nationalencyklopedien. Angående ämbetsfrågan har även texter som tagits fram med hjälp av 

databasen KvinnSam vid Göteborgs Universitetsbibliotek använts liksom Svenska Kyrkans egen 

hemsida.  

 

För avsnittet i bakgrundsdelen som berör Gustaf Wingrens liv och gärning har främst Gustaf 

Wingren - Människan och teologin av Bengt Kristensson Uggla använts. Även Bo Håkanssons 

avhandling Vardagens kyrka Gustaf Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans framtid har varit en viktig 

källa. För avsnittet om Bertil Gärtner, hans liv och gärning har två artiklar fungerat som 

huvudkällor. Dessa är Bengt Holmbergs artikel Bertil Gärtner som exeget samt Anders Jarlerts 

artikel Kris leder till Kristus – Bertil Gärtner in memoriam. Båda artiklarna finns publicerade i en 

skriftsamling vid namn Biskop Bertil – herde och lärare – en minnesskrift om Bertil Gärtner 1924-

2009 av Björn Fyrlund och Markus Hagberg (red.).  

 

Uppsatsens frågeställningar handlar om Wingrens och Gärtners argumentation i Svensk 

kyrkotidning men jag ville också i bakgrunden lyfta fram deras respektive argumentation när de fått 

stå oemotsagda. För detta ändamål använde jag Gustaf Wingrens Kyrkans ämbete (1958) och Bertil 

Gärtners Några synpunkter på ämbetet och förhållandet mellan man och kvinna i Nya Testamentet 

(1958).  

1.5 Avgränsningar 

Att försöka belysa och analysera huvuddelen av alla argument i debatten inför och efter beslutet 

från 1958 om att öppna upp prästämbetet för kvinnor torde vara en omöjlig uppgift. Det gäller att 

avgränsa ämnet inom de ramar som finns för ett uppsatsarbete av denna karaktär. Efter inledande 

studier och inläsning i ämnet och en genomgång av det allmänna forskningsläget fann jag att det 

vore intressant att göra en fördjupad studie kring hur universitetsteologer från de olika sidorna 

argumenterat i frågan. För mig var det centralt att studera i första hand debatten inför det 

kommande beslutet 1958. Utifrån vilka grunder fördes argumentationen? Vid inläsningen kring 

ämbetsfrågan fann jag ett dokument som presenterade Gustaf Wingrens samlade tryckta skrifter. 
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Jag såg då att Gustaf Wingren debatterat ämbetsfrågan med en av 1900-talets mest kände 

kvinnoprästmotståndare, teologen och sedermera biskopen i Göteborg Bertil Gärtner. Efter att ha 

gjort en första genomläsning av de tio debattinläggen i Svensk kyrkotidning upplevde jag att 

materialet var intressant för en fördjupad studie.  

1.6 Metod- och materialproblem 

Att välja att studera ämbetsfrågan innebär i sig metod- och materialproblem då detta är en 

omfattande fråga som dessutom har varit aktuell i Sverige under hela 1900-talet, och till viss del är 

den fortfarande aktuell. Mycket har forskats kring ämbetsfrågan ur en lång rad olika perspektiv. Jag 

har i första hand varit intresserad av den teologiska debatten inför beslutet. Då en lång rad 

universitetsteologer varit aktiva i frågan gällde det att göra ett urval av vilka teologers 

argumentation som skulle studeras närmare. Att göra en komparativ, det vill säga jämförande, 

studie innebär ett mer omfattande arbete men för mig var det viktigt att analysera de ”båda 

sidornas” argumentation och typ av argument. Att utse varsin representant för de båda sidorna låter 

sig inte göras enkelt. Varken inom de olika inomkyrkliga grupperingarna eller de som studerat 

frågan ur något perspektiv tordes finnas en enighet kring vem eller vilka som skulle vara mest 

representativa.   
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2 Bakgrund  

2.1 Ämbetsfrågan 

1958 stiftade Riksdagen Lag 1958:514 om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst. Beslutet både 

föregicks och följdes av den mest infekterade debatten inom Svenska kyrkans historia.  

År 1919, i samband med rösträttsfrågan, lyftes i Riksdagen även frågan om kvinnors möjlighet att 

inneha statlig tjänst och 1923, genom den så kallade Behörighetslagen (1923:249) fick kvinnor rätt 

att inneha statstjänst eller allmänt uppdrag, dock med undantag för prästyrket (och även tjänster 

som skulle kunna komma att utkräva användning av våld och militärtjänst samt domartjänster).2 

Den statliga utredningen SOU 1923:22 förespråkade kvinnliga präster om det redan fanns en manlig 

präst i församlingen3 ”Kvinna må ej förordnas till prästerlig tjänstgöring eller utnämnas till 

prästerlig tjänst i annan församling än sådan, i vilken finnas minst två prästerliga tjänster och av 

dessa tjänster minst en har manlig innehavare”.4 Utredningen överlämnades till Kyrkomötet för en 

kommentar. Kyrkomötet bordlade frågan. 1945 skärptes lagen om kvinnors rätt till statlig tjänst 

men prästämbetet, och nu endast prästämbetet, gavs fortsatt undantag vilket bidrog till en ny statlig 

utredning (SOU 1950:48).5 Utredningen, SOU 1950:48, kom till efter ett regeringsbeslut 1946 och 

de sakkunniga besatt en bred kompetens och bestod av både teologer, församlingspräster, politiker 

och kulturarbetare (observera att även kvinnor deltog).6 Utredningen kom fram till att prästämbetet 

borde öppnas även för kvinnor7 och ”det var en lämplighetsfråga, inte en teologisk fråga eller 

trosfråga”.8  

 

                                                 
2 KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning [http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete] 
3
 Nationalencyklopdin ( www.ne.se) sökord:  ”kvinnoprästfrågan”  

4
 Förslag till lag innefattande bestämmelser angående kvinnans tillträde till prästerlig och annan kyrklig tjänst.  

(http://www.ub.gu.se/kvinndata/portaler/arbete/akademiker/Forslag_III.pdf) 
5
 Nationalencyklopdin ( www.ne.se) sökord:  ”kvinnoprästfrågan”  

6
 Brohed, Ingmar (red.). Sveriges kyrkohistoria, Religionsfrihetens och ekumenikens tid  (2005) s. 208 

7
 Observera att reservanter fanns även om dessa var en minoritet ”under ledning av” Olov Hartman. Brohed (red .). 

(2005) s. 209 
8
 Brohed, Ingmar (red.). (2005) s. 209 
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Som ett slags svar på utredningens ställningstagande för kvinnliga präster författades den så kallade 

”Exegetdeklarationen 1951” och publicerades bland annat i Svensk kyrkotidning.9 

Exegetdeklarationen kom att få stor betydelse. Deklarationen var en text, bestående av några få 

meningar, undertecknad av alla (med ett undantag) professorerna och docenterna i Nya testamentets 

exegetik10 vid de teologiska fakulteterna i Lund och Uppsala. Deklarationens budskap var att 

prästvigning av kvinnor var oförenligt med Nya testamentet. Den så kallade Exegetdeklarationen 

saknade konkreta källhänvisningar till bibeln. I deklarationen och i debatten som följde 

argumenterade dessa forskare utifrån bibelställena om husfaderns roll vid den judiska måltiden och 

Paulus ord om att kvinnan ska tiga i församlingen.11 I deklarationen stod att ”såsom vår bestämda 

och på noggrann forskning vilande mening, att ett införande av s.k. kvinnliga präster i kyrkan vore 

oförenligt med nytestamentlig åskådning och skulle innebära ett avsteg från troheten mot den heliga 

Skrift.”12 Observeras bör dock att de två professorerna i exegetik vid teologiska fakulteten i Lund 

30 år tidigare (1921) ”officiellt deklarerat att det inte fanns några som helst bibliska skäl mot 

kvinnors prästvigning.”13  

 

Utredningen SOU 1950:48 (se ovan) kom att prägla Kyrkomötet 1957 och 1958. Kyrkomötet 1957 

avslog utredningsförslaget och begärde ytterligare rådrum.14 Regeringen lade ändå fram 

propositionen15 1958 vilken följdes av ett extrainsatt Kyrkomöte 1958. Kyrkomötet antog då 

regeringens lagförslag (dvs. propositionen) med röstsiffrorna 69 för att öppna prästämbetet för 

kvinnor (29 röstade mot och 2 röster lades ned).16 Sveriges Riksdag stiftade därefter Lag 

(1958:514) om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst.17 Palmsöndagen 1960 vigdes de tre första 

kvinnorna till präster i Svenska kyrkan. Margit Sahlin och Elisabeth Djurle Olander (Stockholms 

stift) samt Ingrid Persson (Härnösands stift).18  

 

                                                 
9
 Ibid. 

10
 Brohed, Ingmar  (2005) s. 209 

11
 Kristensson Uggla, Bengt. Gustaf Wingren, Människan och teologin  (2010) s. 235 

12
 Brohed, Ingmar  (2005) s. 209 

13
 Kristensson Uggla (2010)  s. 235 

14
 Nationalencyklopdin ( www.ne.se) sökord:  ”kvinnoprästfrågan” 

 
15

 Ecklesiastikminister Ragnar Edenman (S) föreslog den nya lag, som skulle träda i kraft 1 januari 1959, och öppna 

prästämbetet för kvinnor. Regeringen var ej en koalitionsregering som tidigare utan från 1957 en rent socialdemokratisk 

sådan under Tage Erlanders ledning. Brohed, Ingmar  (2005) s. 211.  
16

 Nationalencyklopdin ( www.ne.se) sökord:  ”kvinnoprästfrågan”  
17

Sveriges Riksdag ( http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-

19818293-om-man-och-kvi_G50393/?html=true) 
18

 Brohed, Ingmar  (2005) s. 213 
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Kyrkomötets beslut, lagstiftningen och vigningen väckte starka känslor och innebar varken att 

kyrkan nu stod enad i frågan eller att motståndet var försvagat. Stor betydelse för den fortsatta 

utvecklingen av ämbetsfrågan kom den så kallade Samvetsklausulen att få. Samvetsklausulens syfte 

var att överbrygga eventuella inomkyrkliga splittringar och togs fram av den välkände 

Göteborgsbiskopen Bo Giertz.19 Samvetsklausulen, vars juridiska status var oklar,20 var ett beslut 

från Kyrkomötet 1958.21 Samvetsklausulen ”var inte en lagparagraf utan en motivskrivning till 

lagen.”22 Denna klausul innebar att en biskop inte mot sitt samvete och övertygelse skulle tvingas 

viga en kvinna till präst och att ingen präst skulle tvingas utföra sådant som stred mot övertygelsen i 

denna fråga. Samvetsklausulen skulle komma att försvåra situationen för kvinnliga präster i många 

församlingar.23 Klausulen innebar också att så kallade ”kvinnoprästmotståndare” kunde prästvigas 

och att kyrkoråden öppet kunde deklarera att de motsatte sig anställning av kvinnliga präster.24 

Motståndet mot kyrkomötets beslut 1958 kom att formaliseras och organiseras med biskop Bo 

Giertz som förgrundsgestalt i form bland annat av organisationen Kyrklig samling kring Bibeln och 

bekännelsen (förkortat Kyrklig samling).25År 1979 antog Riksdagen jämställdhetslagen (Lag 

(1979:1018) om jämställdhet i arbetslivet).26 Jämställdhetslagen liksom ett ökat antal vigningar av 

kvinnor sätter press på Kyrkomötet som år 1982 tog bort Samvetsklausulen27 varefter Riksdagen 

beslutar att Lag 1958:518 ska upphävas.28 Först från och med detta gäller jämställdhetslagen fullt ut 

även inom Svenska kyrkan.29 Idag gäller den kyrkoordning som Kyrkomötet beslutade om år 2000 

och som innebär att inte någon som ej förklarar sig vara beredd att samarbeta med kvinnor på alla 

nivåer i kyrkan ska kunna vigas till präst (detta är också ett krav för sedan tidigare vigda präster 

som söker kyrkoherdetjänst.30 

                                                 
19

 Ibid. 
20

 Nationalencyklopdin ( www.ne.se) sökord:  ”kvinnoprästfrågan”  
21

Svenska kyrkan (http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=649429) 
22

 Brohed, Ingmar  (2005) s. 213 
23 Svenska kyrkan (http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=649429) 
24

 Brohed, Ingmar  (2005) s. 213 
25

 Ibid. 
26

 Svensk författningssamling (SFS) 1979:1018, Lag (1979:1018) om jämställdhet i arbetslivet 
27

 Brohed, Ingmar  (2005) s. 215 
28

 Nationalencyklopdin ( www.ne.se) sökord:  ”kvinnoprästfrågan”  
29

 Svenska kyrkan (http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=649429) 
30

 Nationalencyklopdin ( www.ne.se) sökord:  ”kvinnoprästfrågan” 
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2.2 Gustaf Wingren 

2.2.1 Liv och gärning  

Gustaf Wingren var professor i systematisk teologi (etik) vid Lunds universitet mellan åren 1951-

1977.31 Wingren räknas som en av Sveriges mest inflytelserika och omdebatterade teologer under 

1900-talet. Wingrens teologiska författarskap uppmärksammades även internationellt.32    

 

Wingren föddes 1910 i Tyresum och kom att växa upp i det närbelagda fabrikssamhället 

Valdemarsvik. Fadern var garvare och arbetade som verkmästare på stadens läderfabrik.33 Moderns 

arbete var främst knutet till hemmet och deras fem barn. Wingren föddes med en dysfunktionell 

högerhand som omöjliggjorde kroppsarbete, istället upptäcktes en fallenhet för studier. Denna 

kombination av handikapp och studieförmåga resulterade i att Wingren blev det enda av barnen som 

läste vidare efter folkskolan. Redan 1927 lämnade Wingren hemmet i Valdemarsvik för att påbörja 

studier vid Lunds Privata Elementarskola. Efter endast två års studier tog Wingren studentexamen 

1929. Samma år skrivs Wingren in på Lunds universitet och 1930, påbörjade Wingren studier vid 

den teologiska fakulteten. En fakultet som skulle komma bli Wingren trogen de kommande 47 åren.  

 

Att Wingren hade en fallenhet och begåvning för studier bekräftades av professor Hugo Odeberg, 

som uppmanar Wingren att välja en akademisk karriär efter att ha författat en uppsats i Nya 

testamentets exegetik.34 Wingren inleder licentiatstudier i Nya testamentets exegetik 1935 men en 

personlig brytning mellan honom och professor Hugo Odeberg resulterar i att Wingren byter 

huvudämne och inriktning. Huvudämnet för licentiatavhandlingen blir istället dogmatik, där 

huvudläraren och professorn Ragnar Bring spelar en betydande roll för Wingrens akademiska 

utveckling.35 Wingren framlägger sin licentiatavhandling med titeln Marcion och Irenaeus, studier 

över skapelsetanken i september 1939. Wingren prästvigs i Linköpings domkyrka samma år.36 Efter 

prästvigningen följer en tio månader lång tjänstgöring som adjunkt i Gamleby och Valdemarsvik. 

                                                 
31

 Håkansson, Bo. Vardagens kyrka, Gustaf Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans framtid   (2001) s. 14 
32

 Kristensson Uggla (2010) s. 7 
33

 Wingren, Gustaf. Mina fem universitet -minnen  (1991) s. 13 
34

 Wingren (1991) s. 51 ”Odeberg såg på mig och påstod att jag  var en vetenskaplig begåvning. Han antydde att jag 

kunde bli professor om jag ville. Innan Odeberg yttrade dessa ord, hade ingen annan person i mitt föregående liv yttrat 

något sådant”.  
35

 Wingren (1991) s. 53-57  
36

 Wingren (1991) s. 71-72 
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Efter tjänstgöringen i Linköpings stift återvänder Wingren till Lund för att ägna sig åt akademisk 

forskning. Vid denna tid har andra världskriget brutit ut. Kriget skulle komma att få en avgörande 

betydelse för Wingrens avhandlingsprojekt. I samband med andra världskriget stängs Europas 

gränser. Källmaterial och akademisk expertis rörande Marcion och Irenaeus kopplas i huvudsak 

samman med universitetet i Berlin. Wingren tvingas återigen byta avhandlingsämne.37 På 1930-talet 

räknade internationella bedömare Lund som ett centrum för Lutherforskning.38 Mot denna bakgrund 

blev det sålunda naturligt för Wingren att författa en avhandling om Luthersk teologi. 1942 

disputerade Wingren på en avhandling i teologisk etik med titeln Luthers lära om kallelsen. I och 

med avhandlingen inleds ett omfattande teologiskt författarskap. 1951 utnämndes han till professor 

vid Lunds universitet efter utdragen tillsättningsprocess. Wingrens år som professor kantas av 

akademiska debatter rörande bl.a. teologins metodfråga.39 Wingren var starkt engagerad i frågor 

rörande teologins roll i samhället. Han brann för teologiska debatter och kom att uppfattas som en 

mycket stridbar teolog. En teologisk fråga som Wingren kom att återkomma till var frågan om 

kvinnliga präster. Denna fråga löper som en röd tråd genom hela hans teologiska författarskap. 

Bengt Kristensson Uggla skriver följande: 

 

”Det finns knappast någon fråga som han gav högre prioritet, i alla fall finns det inte någon fråga 

som så till den grad kunde mobilisera hans energi och vrede. Förändringarna inom Svenska kyrkan 

har också vad gäller denna fråga på många sätt gått hans väg. Ändå har nog aldrig hans insatser i 

den utdragna kampen mot kvinnoprästmotståndarna mötts av någon tacksamhetskänsla som 

motsvarar den kraft han ägnade åt att försvara det teologiskt legitima med prästvigning av kvinnor, 

vilket man kan undra över.”40 

 

  

2.1.2 Wingren och ämbetsfrågan 1958 

 
Gustaf Wingren ställde sig positiv till Svenska kyrkans ämbetsreform 1958.41 Samma år som 

Kyrkomötet tar beslut om reformen ger Gustaf Wingren ut skriften Kyrkans ämbete. I denna skrift 

                                                 
37

 Wingren (1991) s. 71 ”Det är ovanligt att en doktorand skriver en avhandling för licentiatexamen i ett ämne och en 

avhandling för doktorsgrad i ett helt annat ämne”. 
38

 Wingren (1991) s. 72 
39

 Kristensson Uggla (2010)  s. 44 
40

 Kristensson Uggla (2010)  s. 234 
41

 Wingren, Gustaf. Kyrkans ämbete (1958)  s. 34-36 
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redogör Wingren för sin syn beträffande kyrkans ämbete. Wingrens argumentation är starkt präglad 

av den teologiska debatt som föranlett Kyrkomötets beslut 1958. Wingren inleder sin argumentation 

i skriften Kyrkans ämbete med ett konstaterande rörande ämbetsdebatten i stort. Wingren är 

uppenbart irriterad över att ämbetsdebatten fått ett allt för stort utrymme i kyrka och press.42 Enligt 

Wingren är kyrkan fullt sysselsatt med interna frågor och problem för att istället fokusera på frågor 

som underlättar kyrkans verksamhet och grundläggande uppgift.43  

 

När det kommer till Wingrens argumentation i ämbetsfrågan inleder han med att välkomna en 

grundlig utredning utifrån det bibliska vittnesbördet. Frågor som behandlar ämbetet och ämbetets 

problem skall, enligt Wingren, utredas grundligt utifrån det bibliska vittnesbördet. Men när man 

utreder en fråga utifrån det bibliska vittnesbördet måste man vara högst medveten om vad man 

frågar bibeln om.44 Wingren gör en stor poäng av detta och ser ett problem med metoden att försöka 

få svar på nutida frågor och problem utifrån det bibliska vittnesbördet. Wingren exemplifierar sin 

argumentation genom att resonera kring ordet ”präst”. Wingren skriver följande:  

 

”När man går till Bibeln för att få svar, är det ju en situation i nutiden man vill få grepp om. Då vi 

nu säga ordet ”präst”, så är detta ord taget ur nuet och icke ur Bibeln. Vad som menas med ”präst” 

hos oss, det bestämmes av kyrkans nuvarande ordningar, av kyrkolag och av handböcker. 

Grundvalen för detta språkbruk i Sverige är lagd i reformationen på 1500-talet. Då övertog man i 

vårt land termen ”präst” från den romerska kyrkan, men man bestred, att prästens uppgift skulle 

vara förrättandet av mässoffret. Prästens uppgift var i stället att predika evangeliet och att utdela 

sakramenten, ty för denna uppgift fann man i Skriften en given befallning, förenad med ett löfte om 

syndernas förlåtelse eller frälsning”.45    

 

Wingren menar att det bibliska vittnesbördet inte motsvarar vad en präst i Svenska kyrkan är. Sedan 

Nya Testamentets tid har kyrkans ämbete och organisation ständigt förändrats. I Sverige skedde den 

största förändringen i samband med reformationen då ämbetets huvuduppgifter fixerades. Dessa 

uppgifter handlar om att predika evangelium samt att förvalta dopets- och nattvardens sakrament. 

Dessa tre huvuduppgifter är befallda av Kristus och uppdraget ges till apostlarna. ”Kristus vill att 

detta skall ske, för att den frälsning, han vunnit för världen skall komma alla folk och alla släkten 

                                                 
42

 Wingren (1958) s. 5 
43

 Wingren (1958) s. 36-37 
44

 Wingren (1958) s. 6 
45

 Ibid. 
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till del”.46 Wingren poängterar gång på gång ämbetets praktiska och funktionella roll. För Wingren 

är ämbetet ett redskap för evangeliet. Denna enkla mening sammanfattar mångt och mycket 

Wingrens syn beträffande ämbetet och meningen utgör också en nyckel till förståelsen av Wingrens 

argumentation i ämbetsfrågan. Wingren menar att Nya testamentet inte uppvisar någon enhetlig lära 

beträffande ämbetet. ”Nya testamentet har lämnat frågan om hur man kommer in i ämbetet 

obesvarad och ej givit klara regler – alltså äro vi fria. Det enda som är klart är, att dessa 

verksamheter måste pågå, dopet skall ske, evangeliet ropas ut, brödet och vinet utdelas: detta är 

befallt, häri sprides Kristi frälsning – och det var för att frälsa han kom in i världen (Joh. 3:16 f.)”.47  

 

Wingren ser inga problem med att en kvinna skulle kunna förvalta sakramenten och predika 

evangelium. Wingren hävdar att både bibeln och bekännelseskrifterna ger stöd åt denna tolkning. 

”Kyrkans grund är dopet och icke ämbetet. Om denna insikt vaknade idag, skulle problemet om 

evangeliets gång till svenska folket bli huvudproblemet - nu är icke det problemet ställt i 

mittpunkten. Nu är frågan om tillträdet till ämbetet större och väsentligare än frågan om ämbetets 

nödvändiga verksamheter.”48 

2.3 Bertil Gärtner 

2.3.1 Liv och gärning  

Bertil Gärtner (1924-2009) var en svensk teolog och biskop. Gärtner kom med tiden att 

uppmärksammas för sitt starka engagemang rörande ekumenik och fattigdomsbekämpning samt sitt 

konsekventa motstånd till prästvigning av kvinnor.49  

 

Bertil Gärtner växte upp i Vasa församling i Göteborg och kom med tiden att studera teologi vid 

Uppsala universitet. Studierna ledde fram till att Gärtner prästvigdes för Göteborgs stift 1948.50 

Efter ett antal kortare vikariat som församlingspräst återvände Gärtner till Uppsala och den 

teologiska fakulteten med syftet att forska i Nya testamentets exegetik. Gärtner disputerade 1955 på 

                                                 
46

 Wingren (1958) s. 10 
47

 Wingren (1958) s. 12 
48

 Wingren (1958) s. 36 
49

 Nationalencyklopedin ( www.ne.se) sökord: ”Gärtner, Bertil”  
50

 Lindfelt, Erik; Minnesord – Bertil Gärtner  Fokus: Sveriges nyhetsmagasin ( 2009) 
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avhandlingen The Areopagus Speech and Natural Revelation.51 I samband med disputationen 

utnämndes Gärtner till docent I Nya testamentets exegetik och anställdes vid den teologiska 

fakulteten vid Uppsala universitet. Under den kommande tioårsperioden kom Gärtner att utvecklas 

till en internationellt erkänd bibelforskare. Detta erkännande kom att resultera i att Gärtner, år 1964 

föreslogs ersätta Hugo Odeberg som professor i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet.52 

Professuren kom att stå emellan Gärtner och dennes tidigare fakultetskollega Birger Gerhardsson. 

Birger Gerhardsson gick segrande ur tillsättningsprocessen mycket på grund av att Gärtners 

kandidatur ogillats av bland annat Gustaf Wingren och Sven Kjöllerström som fungerade som 

sakkunniga. Wingren och Kjöllerström vände sig framförallt mot Gärtners skrift Några synpunkter 

på ämbetet och förhållandet mellan man och kvinna i Nya testamentet  från 1958.53 Året därpå blev 

Gärtner professor i USA vid Princeton Theological Seminary, New Jersey.54 1969 återvände 

Gärtner till Sverige och Göteborg som domprost. Gärtner ansågs vid denna tid som en modern och 

internationellt meriterad präst. Gärtner saknade mångt och mycket erfarenhet av kyrkligt ledarskap 

och kom att kritiseras för detta. Trots sin akademiska och internationella erfarenhet uppfattades han 

som folklig med ett brinnande intresse för kyrklig förnyelse. Den akademiska karriären kom att 

bytas ut mot ett kyrkligt ledarskap som skulle vara fram till hans död i november 2009.55  

 

Tjänsten som domprost kom att bli mycket kort och varade endast ett år. 1970 utsågs Gärtner till 

biskop i Göteborgs stift.56 Gärtner kom som biskop att uppfattas som en modern och folklig biskop 

som arbetade för kyrklig förnyelse. Gärtner gjorde ett lågmält intryck och tonade ned det som 

många i Göteborgs stift uppfattade som ett ”avstånd” mellan prästerskap och församlingsbor.57 

Gärtner kom att engagera sig i frågor som sträckte sig utanför kyrkans domäner och kom att 

engagera sig i den rådande samhällsdebatten. Gärtner agerade i frågor rörande flyktingpolitik, 

                                                 
51

 Holmberg, Bengt ”Gärtner som exeget” Biskop Bertil – herde och lärare: en minnesskrift om Bertil Gärtner 1924-

2009 (2010) s. 18 

52 Jfr Holmberg (2010) s. 20 ”Akademiskt sett var Bertil Gärtner något av en raket. 30 år gammal hade han disputerat 

på en substantiell exegetisk avhandling om en viktig text i Apostlagärningarna med djupa utblickar i religionshistoriskt, 

särskilt judiskt parallellmaterial. På de närmaste tio åren därefter hade han, utöver några mindre men vägande st udier, 

på ett språkligt och tankemässigt nytt fält levererat en stor monografi om Thomasevangeliets teologi, och sedan ett 

notabelt arbete på ännu ett språkligt och teologiskt annorlunda område, nämligen Qumrantexterna.  

Det var tydligt att den svenska exegetiken här hade en kraft för framtiden, en forskare med osedvanlig bredd, analytisk 

förmåga och energi. Bertil Gärtner var självklart en av huvudkandidaterna för att efterträda Hugo Odeberg som 

professor i Lund, när denne pensionerades sommaren 1964”. 
53

 Holmberg (2010) s. 20-21 
54

 Holmberg (2010) s. 21 
55

 Jarlert, Anders ”Kris leder till Kristus – Bertil Gärtner in memoriam” Biskop Bertil – herde och lärare: en 

minnesskrift om Bertil Gärtner 1924-2009 (2010)  s.  
56

 Jarlert (2010) s. 10-11 
57

 Jarlert (2010) s. 12 Gärtner deltog 1982 i ett underhållningsprogram i Sveriges television vid namn ”Gäst hos Hagge”. 

Gärtner var iklädd lila polotröja till förmån för den traditionella ämbetsdräkten. Det var och är fortfarande mycket 

ovanligt att präster och biskopar deltar i dessa sammanhang.  
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internationell fattigdomsbekämpning och spelmissbruk. Gärtner var även en engagerad och trogen 

supporter till fotbollslaget IFK Göteborg vilket spädde på biskopens ”folklighet”.58  

 

Gärtner kom dock att associeras med en helt annan fråga. En fråga bortom samhällsproblematik och 

kyrklig förnyelse. Den fråga som Gärtner alltid kommer att förknippas med är den såkallade 

ämbetsfrågan. Gärtners ståndpunkt var fast och orubblig. Redan på 1950-talet hade Gärtner 

deklarerat sitt motstånd till prästvigning av kvinnor. Gärtner ogillande starkt Kyrkomötets beslut 

från 1958 och argumenterade att beslutet stred mot Nya testamentets syn på kyrkans ämbete. Under 

sin tid som biskop vägrade Gärtner att viga kvinnor till präster vilket resulterade i de så kallade 

”transportvigningarna”. Dessa ”transportvigningar” uppmärksammades och innebar att kvinnliga 

prästkandidater fick ”transporteras” till ett grannstift där de fick vigas av en biskop som icke delade 

Gärtners uppfattning i ämbetsfrågan. I slutet av sitt liv engagerade sig Gärtner i ekumeniska frågor 

där han rådde en rad stora framgångar. Ett gott exempel på detta var det så kallade Linköpingsmötet 

1997.59  

2.3.2 Gärtner och ämbetsfrågan 1958 

År 1958 ger Bertil Gärtner ut en skrift vid namn Några synpunkter på ämbetet och förhållandet 

mellan man och kvinna i Nya Testamentet . I skriften argumenterar Bertil Gärtner för en 

nytestamentlig lära beträffande ämbetet och förhållandet mellan män och kvinnor. Skriften är starkt 

färgad av den infekterade ämbetsdebatten som då pågått under närmare ett decennium. Gärtners 

argumentation i ämbetsfrågan är i huvudsak avgränsad till bibeltexter hämtade ur Nya Testamentet. 

Gärtner var vid denna tidpunkt ansedd som en internationellt erkänd forskare i Nya Testamentets 

exegetik.  

 

I skriften Några synpunkter på ämbetet och förhållandet mellan man och kvinna i Nya Testamentet 

inleder Gärtner med att konstatera att det obetvingat finns en nytestamentlig undervisning om 

ämbetet och förhållandet mellan man och kvinna i Nya testamentet.60Gärtner menar att 

bibelperikoperna 1 Kor. 14:34-4061 och 1 Tim 2:1262 handlar om kvinnans förhållande till 

                                                 
58

 Jarlert (2010) s. 12 
59

 Jarlert (2010) s. 14 
60

 Gärtner, Bertil; Några synpunkter på ämbetet och förhållandet mellan man och kvinna i Nya Testamentet  (1958) s. 3 
61

 ”34. Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må de ock tiga i edra församlingar. Det är dem icke 

tillsatt att tala, utan de böra underordna sig, såsom lagen bjuder. 35.  Vilja de hava upplysning om något, så må de 

hemma fråga sina män; ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen – 36. Eller är det från eder som Guds ord 

har utgått? Eller har det kommit allenast till eder? 37. Om någon menar sig vara en profet eller en man med andegåva, 
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ämbetet.63 Bakgrunden till dessa uttalanden av aposteln rör problem beträffande församlingens yttre 

funktioner. Enligt Gärtner har kvinnor tagit på sig rollen som ämbetsbärare. Aposteln reagerar 

således mot denna ordning och tillrättavisar församlingen.64  

 

Utifrån vad aposteln säger i 1 Kor. 14:34-40 och 1 Tim 2:12 drar sedan Gärtner slutsatsen att det 

inte existerar någon lära beträffande ett kvinnligt ämbete i Nya testamentet. Gärtner menar att dessa 

bibelperikoper är insatta i ett mycket större sammanhang som vittnar om en ordning som endast 

förespråkar män som ämbetsbärare. Gärtner ser de ovannämnda bibelperikoperna som en del i en 

normerande undervisning gällande ämbetsfrågan i Nya testamentet. Överlag tillskriver Gärtner 

Första Korithierbrevet en stor roll beträffande Nya testamentets syn beträffande ämbetet och 

relationen mellan manligt och kvinnligt. Detta brev intar rollen som tolkningsnyckel rörande 

ämbetets problematik.65 

 

Gärtner ser påtagliga risker med att nonchalera eller omtolka bibelperikoper rörande ämbetet. 

Risken är då att hela den normerande undervisningen i Nya testamentet sätts ur spel. Gärtner 

betonar också vikten av att inte bygga upp en samlad argumentation från lösryckta bibelord utan 

söka en kontextuell helhetssyn som kan tänkas ligga bakom de enskilda biblelpeikoperna. Gärtner 

är mån om att undervisa läsaren om Nya testamentets syn beträffande ämbetet och relationen mellan 

manligt och kvinnligt. Gärtner tar t.ex. upp Jesu syn på kvinnan. Hur radikal och jämställd den är.66 

Gärtner poängterar att Jesu syn på kvinnan skiljer sig enormt mycket från samtidens syn på kvinnan 

som lägre stående. Trots detta väljs inga kvinnor ut till apostlar. Jesu val av apostlar har enligt 

Gärtner med ämbetet att göra. Han menar också att det fanns flera framträdande kvinnor i kretsen 

kring Jesus men dessa närvarar inte under den sista måltiden. Gärtner menar att det är apostlarna 

som får uppdraget att förvalta sakramenten och nycklamakten. Apostlarna var enligt Nya 

testamentet endast män och därför bör således endast män få uppdraget att förvalta sakramenten och 

nycklamakten.  

 

                                                                                                                                                                  
så må han ock inse att vad jag skriver till eder är Herrens bud. 38. Men vill någon icke inse detta, så vare det hans egen 

sak. 39. Alltså mina bröder, varen ivriga att undfå profetens gåva, och förmenen ej heller någon att tala tungomål.  40. 

Men låten allt tillgå på ett höviskt sätt och med ordning” (1917 års svenska bibelöversättning).  
62

 ”12. Däremot kan jag  icke tillstädja en kvinna att själv uppträda som lärare, ej heller att råda över sin man; fastmer 

må hon leva i stillhet.” (1917 års svenska bibelöversättning). 
63

 Gärtner, Bertil; Några synpunkter på ämbetet och förhållandet mellan man och kvinna i Nya Testamentet  (1958) s. 22 
64

 Gärtner (1958) s. 12 
65

 Ibid. 
66

 Gärtner (1958) s. 6 
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Gärtner avslutar sin argumentation och undervisning med ett avsnitt rörande kvinnans 

underordnande. Tanken på kvinnans underordnande är enligt Gärtner en viktig i förståelsen av 

förhållandet mellan man och kvinna och kvinnans förhållande till ämbetet. Gärtner menar att 

kvinnans underordnande ”inte bara kan förklaras såsom ett uttryck för dåtidens 

patriarkalism”.67Istället handlar det om en kristen syn på kvinnans underordnande som går ut på att 

kristustron konkretiseras i relationen mellan man och kvinna. Enligt Gärtner har detta förhållande 

med ämbetet att göra. Gärtner hämtar sin argumentation om kvinnans underordnande i första 

Korithierbrevets 12 kapitel.      

                                                 
67

 Gärtner (1958) s. 28 
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3 Ämbetsdebatt i Svensk kyrkotidning 

3.1 Referat till ämbetsdebatt i Svensk kyrkotidning (1956) 

3.1.1 Bertil Gärtners inlägg Wingrensk handpåläggning i Svensk kyrkotidning Nr. 13 

(1956) 

1956 inleds en ämbetsdebatt mellan Bertil Gärtner och Gustaf Wingren i Svensk kyrkotidning. 

Debatten tar sin utgångspunkt rörande frågan om handpåläggningens betydelse i Nya testamentet. I 

det trettonde numret av Svensk kyrkotidning år 1956 tar Bertil Gärtner initiativet till en teologisk 

debatt med Gustaf Wingren. Gärtner uppmanar Wingren att motivera sin position och teologiska 

åskådning beträffande handpåläggningens betydelse med särskild hänsyn till två bibelperikoper i 

Nya testamentet. De aktuella bibelperikoperna är 1 Tim. 5:22 och 2 Tim. 1:6. Orsaken till Gärtners 

initiativ till debatt med Wingren rör Wingrens syn på handpåläggningens betydelse i Nya 

testamentet. Gärtner ifrågasätter Wingrens teologiska metod beträffande hans argumentation utifrån 

Nya testamentet och menar att Wingren generaliserar. Gärtner citerar Wingren och varnar för hans 

sätt att dra slutsatser. Gärtner skriver följande:  

 

”I flertalet fall då handpåläggning nämns i NT rör det sig om botande av sjuka och så drar man 

därur en slutsats ”I den mån apostlar är subjekt och alltså utövar handpåläggning, tycks inte 

ämbetsinnehavare i deras efterföljd vara objekt utan ofta kristna i allmänhet – speciellt sjuka som 

skall botas”. Men detta är en vansklig metod och kan leda till vilka resultat som helst utan att man 

uppgivit grundregeln att man utgått från bibelns auktoritativa ord”.68      

 

Gärtner menar att Wingren slår upp ordet ”handpåläggning” i en svensk bibelkonkordans och finner 

att ”handpåläggning” nästintill uteslutande handlar om botande av sjuka. Gärtner menar att Wingren 

hoppar över enligt honom själv, två viktiga bibelcitat i sammanhanget. Dessa bibelcitat är ovan 

nämnda 1 Tim. 5:22 och 2 Tim. 1:6. Gärtner exemplifierar Wingrens metod utifrån ordet ”måltid”. 

om man som Wingren slår upp ordet ”måltid” i en svensk bibelkonkordans så skulle det i de allra 
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flesta fall röra sig om en profan måltid vars funktion är att mätta människor och inte den teologiskt 

underbyggda nattvardsmåltiden.       

3.1.2 Gustaf Wingrens inlägg Utgångsläget för en ny ämbetsdebatt i Svensk 

kyrkotidning nr. 14 (1956) 

I följande nummer av Svensk kyrkotidning svarar Gustaf Wingren på Bertil Gärtners debattinlägg. 

Wingren inleder med att meddela sin stora glädje över Gärtners initiativ till debatt. En debatt 

”utifrån bibliska utgångspunkter” som Wingren menar sig ha längtat efter under flera år.  

 

”Nu kommer tydligen den debatt utifrån bibliska utgångspunkter, vilken jag i åratal längtat efter. 

Redan i mitt första inlägg i nr 10 av STK 1954 avsåg jag att framkalla motinlägg baserade på 

Skriften och inte på bekännelseskrifterna. Ty dessa senare äro fullständigt glasklara i sin lära om 

sakramentens kraft, vilken de alltid härleda ur ordet och aldrig ur vigningen”69. 

 

Wingren påpekar att bibelperikoperna 1 Tim. 5:22 och 2 Tim. 1:6, är för Gärtner helt avgörande 

beträffande Gärtners ämbetssyn. En ämbetssyn som Wingren menar är ”anglikansk”. Wingren 

menar sig se en kontrovers mellan en anglikansk ämbetssyn och en ämbetssyn företrädd Svenska 

kyrkans bekännelseskrifter. Wingren fortsätter sitt inlägg genom att definiera den anglikanska 

ämbetssynen. Wingren välkomnar Gärtners nytestamentliga expertis och hoppas få ta del av hans 

argumentation för denna (anglikanska) ämbetssyn utifrån pastoralbreven. Wingren passar även på 

att kritisera Svenska kyrkans brist på att finna klarhet i ämbetsfrågan utifrån bekännelseskrifterna. 

Som enligt Wingren själv är ”glasklar”. Wingren avslutar debattinlägget med att upplysa om att 

handpåläggningen är ett allmänt bruk i Nya testamentet. Wingren framhåller att Jesus aldrig befaller 

apostlarna att utse eller viga efterträdare med handpåläggning. Wingren argumenterar utifrån sin 

ståndpunkt med hjälp av bibelperikoper hämtade från Markusevangeliet och Apostlagärningarna. I 

dessa sammanhang används handpåläggningen i syftet att bota sjuka.70  

3.1.3 Bertil Gärtners inlägg Handpåläggningen i Svensk kyrkotidning Nr. 15 (1956) 
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Bertil Gärtner inleder debattinlägget med att kritisera Wingrens sätt att argumentera i det 

föregående debattinlägget. Gärtner påtalar att Wingren undviker att besvara hans frågor och kritik. 

Gärtner menar att Wingren frångår debattens utgångspunkt och syfte för att istället lyfta fram en rad 

ekumeniska perspektiv rörande ”successionslösa kyrkor”. Gärtner skriver följande:  

 

”Frågar man om en sak så svarar han på en annan. Ber man om en motivering utifrån NT för hans 

påståenden att handpåläggningen är en ”teknisk detalj”, får man icke någon sådan utan en mängd 

frågor tillbaka, som drar upp stora ekumeniska perspektiv.”71 

 

Enligt Gärtner gällde debatten frågor rörande handpåläggningen i Nya testamentet. Gärtner är även 

frustrerad över att inte Wingren inte försvarar ”sitt besynnerliga” sätt att argumentera utifrån Nya 

testamentet. Efter inledande kritik vill Gärtner sedan redogöra för sin syn beträffande 

handpåläggningens betydelse i Nya testamentet.  Gärtner går sakligt tillväga när han redovisar sitt 

synsätt utifrån tre perspektiv. Gärtner inleder sitt resonemang med att upplysa om 

bibelöversättningens problem. En svensk bibelöversättning kan, enligt Gärtner, dölja ett uttrycks 

mångbottnade betydelse. Uttrycket ”lägga händerna på” är ett mångbottnat begrepp som, enligt 

Gärtner, används redan i Gamla testamentet. Gärtner har funnit tre hebreiska uttryck som 

tillsammans ger stöd åt den ursprungliga betydelsen. Det första uttrycket som Gärtner behandlar är 

Samakh. Detta uttryck används i bibeltexter som berör ”vigning” av leviter till prästerlig tjänst (4 

Mos 8:10) samt insättandet av Josua som Moses efterträdare (4 Mos 27:18). Gärtner exemplifierar 

även uttryckets betydelse med perikopen om såkallade syndabocken (3 Mos 16:21) där någon 

överför synder till en bock genom handpåläggning.  

 

Gärtner tar även upp uttrycken sim och shith som har med välsignande att göra. Detta välsignande 

hade en speciell läkande kraft och uträttades med handpåläggning. Gärtner betonar att den 

rabbinska traditionen endast använt uttrycket samakh i samband med insättandet av en rabbin. 

Gärtner gör sedan en poäng av att samakh varit knuten till denna tradition med insättandet av 

rabbin. Samakh har med ett överförande att göra. Att rabbinen överför sitt speciella ”ämbete” till sin 

efterträdare genom handpåläggning. Den rabbinska tolkning ser insättandet av Josua som den 

första” rabbinvigningen”. Gärtner menar att denna hanpåläggning hade en speciell och avgörande 

roll i ”vigningen” och var känd under Jesu tid. När Jesus välsignar barnen genom handpåläggning 
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så är detta inte ett uttryck för begreppet samakh. Gärtner gör en tydlig poäng av denna skillnad. När 

Jesus välsignar barnen är detta ett uttryck för begreppen sim och shith. 

 

När Nya testamentet talar om handpåläggning i samband med dop och andemeddelelse så kan inte 

Gärtner fina någon tydlig lära och benämner detta som ett mycket svårt problem. Trots svårigheter 

och problem i frågan så ser Gärtner apostlarnas handpåläggning som en nyckel till förståelsen.72 

Gärtner gör en poäng av att det är apostlarna Petrus och Johannes som skänker Anden i samband 

med ett dop i Samarien. Utifrån detta exempel är det endast apostlarna som har möjligheten att 

skänka Anden i samband med dop.  Gärtner avslutar sedan inlägget med att tala om ordination i 

Nya testamentet med utgångspunkt från samakhbegreppet vars betydelse och tradition han tidigare 

redogjort för. I detta sammanhang lyfter Gärtner fram de s.k pastoralbreven i Nya testamentet. 

Gärtner ser en ämbetslära utifrån ”vigningen” av apostlalärjungen Timoteus och hänvisar till 

bibelperikoperna 1 Tim 4:14; 5:22 samt 2 Tim 1:6. Gärtner menar att dessa bibelperikoper stödjer 

tanken på apostolisk succession:  

 

”Således möter här ett slags apostolisk succession, insättandet av en ämbetsbärare genom en 

särskild till insättningsuppdraget förordnad ämbetsbärare genom händers påläggande”.73 

 

Debattinlägget avslutas med att Gärtner talar om apostlarnas roll i samband med den första 

pingsten. Andens utgjutande över apostlarna tolkas av Gärtner som en bekräftelse och installation 

av apostlarna som ämbetsbärare. Det är från apostlarna som läran om ämbetet växte fram. Gärtner 

ser en naturlig orsak till att frågor om ämbetet behandlas i pastoralbreven och t.ex. inte i 

evangelierna. ”Kyrkans organisation fanns ju icke fix och färdig genast efter pingsten”. 74 

3.1.4 Gustaf Wingrens inlägg Exegetiken och kyrkan i Svensk kyrkotidning nr. 16 

(1956) 

Wingren inleder debattinlägget med ett tillspetsat konstaterande: ”Mycket tyder på att docent 

Gärtner börjar upptäcka vad han givit sig in i”75 Därefter svarar Wingren på Gärtners fråga om att 

Wingren skulle reducera handpåläggningen som en teknisk detalj. Wingren menar att han aldrig 
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yttrat sig på ett sådant sätt: ”jag har icke fällt några yttranden om handpåläggningen såsom något 

blott tekniskt”.76Wingren hävdar bestämt att han inte ser något syfte att yttra sig på det viset. 

Wingren vill sedan lyfta fram eventuella konsekvenser av Gärtners argumentation rörande 

handpåläggningen i Nya testamentet. Wingren menar att Gärtners argumentation kan få 

konsekvenser på ett ekumeniskt plan och lyfter fram rör kyrkor som tillämpar apostolisk succession 

kontra kyrkor som är av motsatt uppfattning. Wingren skriver: 

 

”Handpåläggningen är i funktion i den danska och den norska kyrkan, liksom den är i funktion i den 

svenska, engelska och finska. På båda sidor om den påstådda klyftan pågår handpåläggningen. Det 

som har varit föremål för diskussion har icke varit handpåläggningen, utan problemet är: behöver 

man ett tillskott av händer från klyftans ena sida, på det att sakramenten på klyftans andra sida 

måtte bli valida”.77  

 

Wingren tycker sig här genomskåda Gärtners argumentation. En argumentation som enligt Wingren 

synliggör en ”klyfta” mellan kyrkor som har olika uppfattningar rörande den apostoliska 

successionen. Wingren verkar vara övertygad om att Gärtner går högkyrklighetens ärende och 

argumenterar för en teori rörande ett specifikt biskopsämbete. Denna ”anglikanska” ämbetssyn 

skulle, enligt, Wingren, medföra ekumeniska konsekvenser rörande synen på ämbetet och 

sakramenten. Wingren angriper sedan Gärtners initiativ att reducera debatten till en exegetisk debatt 

på ett nytestamentligt plan. Wingren går sedan till till hårt angrepp mot Gärtners metod som han 

tycker sig känna igen ifrån den såkallade Exegetdeklarationen några år tidigare. Denna deklaration 

var en skrivelse mot att öppna prästämbetet för kvinnor, författad av framstående exegeter i Nya 

testamentets exegetik. Wingren anser att dessa exegeter funnit en metod som syftar till att avfärda 

frågor och problem rörande samtidens kyrka. Enligt Wingren, så innebär metoden att exegeterna får 

tala oemotsagda in ett nutida, inomkyrkligt problem. Ett komplicerat och invecklat problem får en 

lösning genom en argumentation bestående av några få bibelperikoper hämtade ur pastoralbreven. 

Wingren avslutar sitt inlägg med ett ytterligare konstaterande:  

 

”Det avgörande är att docent Gärtner över huvud taget blott beskriver bruk, seder. Av dylika seder 

och bruk följer ingenting. De storheter, vilka inom Nya testamentet beskrivas såsom instiftade av 

Kristus själv, befallda av honom och förenade med löften i klara ord, behålla sin särställning såsom 
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kyrkans fundament, det enda som man måste fordra av en annan kyrka, när frågan om 

interkommunion reses”.78 

3.1.5 Bertil Gärtners inlägg Först går man till Skriften i Svensk kyrkotidning Nr. 17 

(1956) 

Gärtner inleder sitt inlägg med ett hårt motangrepp. Wingrens inlägg saknar, enligt Gärtner, sakligt 

innehåll. Istället förmedlas en rad oväntade uppgifter från Wingrens sida. Återigen upplyser Gärtner 

om Wingrens totala oförmåga att debattera handpåläggningens betydelse i Nya testamentet. Gärtner 

upplyser sedan om att hans inlägg kommer att fortsätta utlägga handpåläggningens betydelse i Nya 

testamentet. Innan Gärtner fortsätter sin utläggning tar han tillfället i akt att själv citera Wingren i 

frågan om handpåläggningens roll som teknisk detalj i Nya testamentet.79 Gärtner byter sedan fokus 

och berömmer sin opponents metod i en tidigare debatt. Den metod som Gärtner anammar berör 

bibelns auktoritära ställning som tolkningsnyckel i frågor som berör kyrkan:  

 

”I en tidigare debatt i Kyrkotidningen har professor Wingren poängterat upprepade gånger, att man 

måste gå tillbaka till Skriften, ty endast där finns lösningen på frågorna.”80  

 

Gärtner vill i sitt inlägg påminna Wingren om att han själv, vid upprepade gånger, velat betona 

bibelns auktoritet. När Gärtner sedan vill ”begränsa diskussionen till att först och främst gälla NT, 

blir det annat ljud i skällan”.81 Gärtner menar att Wingren blir frustrerad över att han som 

bibelforskare finner en lära om att handpåläggningen är knuten till vigningen av ämbetsbärare och 

förmedlar specifikt charisma. Denna ”lära” som Gärtner tycker sig ha funnit raserar således 

Wingrens teologiska system rörande ämbetet. Gärtner vill även passa på att anklaga Wingren för 

hans respektlösa och nedlåtande stil gentemot meningsmotståndare samt att ifrågasätta sin 

opponents bibelsyn som enligt honom själv gränsar till hädelse.82 Gärtner menar sig ha funnit 

nytestamentliga belägg för att det finns speciella ämbetsbärare med en särskild befogenhet att viga 

andra ämbetsbärare. Dessa bibliska belägg vill inte Wingren kännas vid trots att han uppmanar till 

biblisk orientering i frågan. Gärtner menar att hans argumentation avfärdas utan sakliga argument. I 
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pastoralbreven förmedlas en lära rörande vigningsuppdraget. Uppdraget att viga ämbetsbärare var 

givet apostlarna och deras efterföljare. Denna vigning skedde med hjälp av en handpåläggning som 

förmedlade ett särskilt charisma. Gärtner ser en tydlig parallell med den så kallade rabbinvigningen. 

Gärtner avslutar sedan sitt debattinlägg med en detaljerad utläggning rörande apostlaämbetets 

innebörd enligt pastoralbreven. Den mycket sakliga utläggningen berör främst apostelns uppdrag att 

förkunna evangelium, ett uppdrag aposteln fått av Kristus själv. Aposteln skulle inte endast 

förkunna evangelium utan även slå vakt om läran. Detta uppdrag medför ett ansvar för församlingen 

där aposteln ger anvisningar i frågor rörande gudstjänstens utformning och ämbetets funktion.  

 

”Ordinationsrätten hör till apostelns befogenheter. Genom apostelns handpåläggning mottar 

Timoteus ett charisma tou theou, 2 Tim. 1:6. 1 Tim. 4:14. Således hade aposteln omfattande 

”andliga befogenheter”. Han förkunnar och traderar det normerande evangeliet och bevarar det mot 

falska läror. Han ordnar principiellt och praktiskt gudstjänsten samt reglerar livet i 

församlingarna.”83 

 

Den avslutande delen av Gärtners undervisning berör apostlarnas efterträdare. De så kallade 

apostlalärjungarna. Gärtner menar att apostelns befogenheter sedan överförs till apostlalärjungen. I 

detta sammanhang har hanpåläggningen en nyckelroll. Apostlalärjungarna står sedan i evangeliets 

tjänst med ett uppdrag att föra vidare den kristna läran. Gärtner ser här ett ”mönster” eller en 

ordning för den unga kyrkans ämbete. Apostlalärjungarna utses av apostlarna och ordineras till 

ämbetet genom handpåläggning. Denna ordning rörande ämbetet för sedan apostlalärjungarna 

vidare. 

3.1.6 Gustaf Wingrens inlägg Hur bruk blir normer i Svensk kyrkotidning nr. 18 

(1956) 

Wingren inleder sitt debattinlägg med att försvara sina tidigare påståenden om handpåläggningen. 

Wingren är irriterad över att Gärtner medvetet döljer sitt egentliga syfte med debatten. Detta 

bakomliggande syfte handlar, enligt Wingren, om att försvara en teologisk position rörande 

ämbetet. Denna teologiska åskådning vill motivera den typ av handpåläggning som en biskop 

utövar. I Nya testamentet förekommer olika typer av handpåläggning men dessa är inte intressanta 

för denna teologiska åskådning. ”Ur denna episkopala handpåläggning strömmar enligt denna 
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åskådning kyrkans kraft i nuet fram”.84 Wingren vill med detta citat tona ned ämbetets betydelse för 

kyrkan i nuet. Wingren ser Gärtner som en företrädare för denna teologiska position. Wingren 

menar att debatten handlar om den anglikanska kyrkans lära om ämbetet. En lära som högkyrkliga 

företrädare gärna vill anamma. Wingren är uppenbart irriterad över Gärtners försök att endast 

förlägga debatten om handpåläggningen på ett exegetiskt plan. Denna debatt och argumentation får 

stora konsekvenser för kyrkan i nuet. Wingren går sedan vidare med att kommentera de 

bibelperikoper som Gärtner åberopar i sin argumentation rörande ämbete och ordination. Wingren 

finner mycket svagt stöd för Gärtners hållning och menar att handpåläggningen är obetonad. 

Wingren skriver följande: 

 

”Men själva uppfattningen om handpåläggningen såsom konstitutiv för kyrkan kan han icke få ur 

dessa ställen. Ingenstädes i hela Nya testamentet är handpåläggningen instiftad. Det finns icke ett 

enda ställe där denna handling – att lägga händer på – direkt befalles och förenas med ett löfte. När 

Kristus sänder ut apostlar och dessa lägga sina händer på dem till vilka de sänds ut, är det fråga om 

sjuka (Mark. 16:18). Det är högst egendomligt, att Kristus i sina sista ord till apostlarna, där han ger 

dem det universella missionsuppdraget för all världen, skulle tala om handpåläggning och dock icke 

nämna den enda handpåläggning, på vilken hans kyrkas äkta liv hänger, nämligen 

handpåläggningen på apostlarnas efterträdare i ämbetet”.85 

 

Wingren lyfter i detta inlägg medvetet fokus från pastoralbreven till evangelierna och Kristus själv. 

Wingren medger sedan att Gärtner har en poäng beträffande pastoralbreven. De handlar om ämbete 

men de handlar om undervisning och med evangeliet i centrum. Pastoralbrevens frågor rörande 

vigning och handpåläggning är istället nedtonade. Wingren avslutar sitt inlägg med att förlägga 

handpåläggningen till ett allmänt urkristet bruk. Wingren kritiserar sedan Gärtners metod att 

argumentera utifrån pastoralbreven och fornkyrkan. Istället skall man gå tillbaka till Jesus själv 

försöka förstå hans befallningar. Om Gärtner anamma denna metod så skulle han finna 

kyrkogrundande ord med tyngd ”ett ord av Kristus, ett ord av Kristus, ett ord med klart löfte”.86 

Wingren varnar Gärtner för att ge sig in i en argumentation för en anglikansk lära rörande ämbetet. 

Denna lära är, enligt Wingren, inte värd att ta på allvar. Wingren avslutar med att ytterligare 

kritisera Gärtners metod att endast betona en viss typ av handpåläggning. Wingren vill vidga 

perspektivet och lyfter fram fler bibelperikoper rörande handpåläggningen. 
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3.1.7 Bertil Gärtners inlägg Så gör man sig till herre över Skriften i Svensk 

kyrkotidning Nr. 19 (1956) 

Gärtner inleder sin replik med att rikta hård kritik mot Wingrens ”vidunderliga sätt att förfara med 

NT”.87 Gärtner menar att Wingren medvetet nonchalerar de bibelord som inte passar in i hans 

teologiska ”system”. Gärtner riktar sedan kritik mot Wingrens metod och hans sätt att arbeta med 

Nya testamentet. Därefter vidareutvecklar Gärtner sitt resonemang rörande en nytestamentlig 

ämbetslära. Denna utläggning sammanfattas i en bifogad skiss som enligt Gärtner belyser de 

nytestamentliga ämbetsbärarnas förhållande till varandra. De ämbetsbärare som Gärtner tar upp är 

apostlar, apostlalärjungar, episkoper, presbyterer och diakoner. Skissen framhäver att det 

biskopsämbete som idag existerar i kyrkan har sin bakgrund i apostlalärjungarnas ämbete, ett 

ämbete som enligt Gärtner, hade en särskild uppgift rörande lära och ordination. Skissen förmedlar 

att det endast är biskopsämbetet som direkt kan sammankopplas med apostlalärjungarna. Gärtner 

skriver: 

 

”Sålunda går vigningsuppdraget, så långt vi i NT kan följa det, från aposteln till apostlalärjungen 

för att därefter överföras på det biskopsämbete som utkristalliseras. Hela denna utveckling och de 

grunder för densamma som redan möter i NT kan här icke tas upp till behandling”.88  

3.1.8 Gustaf Wingrens inlägg Kyrkans grund och fornkyrklig ordning i Svensk 

kyrkotidning nr. 20 (1956) 

Wingren inleder debattinlägget med att uttrycka sin glädje över Gärtners tidigare debattinlägg. 

Detta inlägg bidrar, enligt Wingren, till att debatten klarnar. Wingren menar att Gärtner äntligen 

tagit steget bort från sin hållning att debatten endast skall förläggas på ett nytestamentligt plan. Den 

skiss som Gärtner bifogat i det föregående debattinlägget belyser ett tredelat ämbete med biskop, 

präst och diakon. Det Wingren tycker sig se i skissen är att dessa tre ämbeten är hierarkiskt indelade 

och motiverade. Wingren är mycket upprörd och menar att den ämbetslära som Gärtner presenterar 

är en schablonbild som saknar stöd i Nya testamentet. Wingren tycker sig se Gärtners 

argumentation som en argumentation för en lära beträffande apostolisk succession. En syn som 

långt ifrån delas av Wingren. Som ett led i denna kritik väljer Wingren att citera ett stycke i sitt 
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arbete Predikan – en principiell studie: ”Denna ämbetsuppfattning är oförenlig med våra 

bekännelseskrifter och den saknar stöd i Bibeln”.89 Wingren går ett ytterligare steg i sin kritik när 

han menar att Gärtners ämbetssyn strider mot reformatorernas lära beträffande ämbete och 

sakrament. Gärtners hållning ger, enligt Wingren, stöd åt en teori som räknar prästvigningen som ett 

sakrament. Wingren lyfter istället fram reformatorernas ämbetssyn och ser denna som en 

tolkningsnyckel i debatten.  

 

”Genom denna syn på Bibelns texter – med Kristus och vad han insatt stående i centrum och med 

kyrkoordningslagen i breven såsom uttryck för lämplig ordning men inte mer – blevo 

reformatorerna också fria till en konsekvent och rimlig bedömning av nytestamentliga utsagor om 

urkristen församlingsordning. Enligt deras mening är den ordning, som pastoralbreven vittna om 

icke konstitutiv för kyrkan”.90 

 

Wingren avslutar sitt inlägg med ytterligare kritik. Wingren påstår att Gärtner drivs av ”moderna 

kyrkliga doktriner” när han argumenterar för sin ämbetslära. Wingren uppmanar istället Gärtner att 

ta efter de lutherska reformatorerna: 

 

”Den som några år sysslat med olika samfunds anspråk att för egen del besitta urkristen ordnig, han 

får allt djupare respekt för de lutherska reformatorernas princip: icke under några omständigheter 

betrakta Nya testamentet såsom en lag i kyrkoordningsfrågor, tvärtom betrakta all ordning som god, 

vilken tjänar evangeliet, det befallda och av Kristus själv till apostlarna överantvardade 

evangeliet”.91 

3.1.9 Bertil Gärtners inlägg Idel missförstånd i Svensk kyrkotidning Nr. 21 (1956) 

Gärtner inleder sitt inlägg med att beklaga att Wingren missförstått hans förgående inlägg. 

Missförståndet har att göra med den skiss som Gärtner bifogade. En skiss vars syfte var att på ett 

tydligt sätt exemplifiera hans argumentation för en nytestamentlig ämbetslära. Gärtner är mån om 

att upplysa Wingren att han missförstått honom även på andra områden under debattens gång. 

Rubriken för Gärtners inlägg är väldigt talande då det heter Idel missförstånd. Gärtner är även 
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oförstående beträffande Wingrens ”sakliga” argumentation utifrån Nya testamentet då Gärtner 

menar att denna inte existerar överhuvudtaget.  

 

”Prof. W. har ännu icke med ett enda sakligt argument visat upp, att den av mig relaterade 

tolkningen om handpåläggningen och ämbetet i NT skulle vara felaktig. Hans skäl är icke byggda 

på texter eller på någon exeges utan endast: jag tycker inte så – ett argument som är värdelöst”.92  

 

Andra delen av inlägget handlar om Gärtners försök att ytterligare förklara och motivera sin 

argumentation gällande sitt föregående debattinlägg.  Gärtner hänvisar också till artiklar i en bok 

med titeln En bok om kyrkans ämbete. Detta inlägg skiljer sig gentemot tidigare inlägg då Gärtners 

argumentation i detta inlägg inte utvecklas, inget nytt tillförs utan istället motiveras ett tidigare 

inlägg.    

3.1.10  Gustaf Wingrens inlägg Det för kyrkan konstitutiva i Svensk kyrkotidning nr. 

22 (1956) 

Wingren inleder sitt inlägg med en mycket talande analys angående debattens läge och syfte. 

Wingren skriver: 

 

”Debatten har nu nått ett läge, där nya frågor icke längre besvaras och där gamla argument 

upprepas. Vad docent Gärtner säger i SKT nr 21 stod redan i hans inlägg i nr 19, men mina frågor i 

nr 20 har han inte besvarat. Detta är, tror jag, början till slutet. Men innan slutet kommer, vill jag 

erinra om en fundamental fråga, som hela tiden varit huvudfrågan men som icke tillräckligt belysts. 

Denna fråga lyder: vad är konstitutivt för kyrkan?”93 

 

Wingren gör en stor poäng av att lyfta fram debattens egentliga syfte som handlar om vad som är 

konstitutivt för kyrkan. Enligt Wingren så saknas det tydliga stöd för all form av ämbetslära som 

motiveras utifrån pastoralbreven. Wingren skriver: 
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”Där ordet och sakramenten saknas, kan kyrkan icke leva. Däremot är enligt bekännelseskriftelserna 

biskopsämbetet icke konstitutivt för kyrkan, ej heller handpåläggningen. Ingenting som icke Kristus 

själv instiftat och befallt är för kyrkan konstitutivt”.94  

 

Wingren fortsätter i en lång utläggning att angripa Gärtners argumentation genom hela debatten. I 

inläggets avslutning exemplifierar Wingren problematiken med Gärtners argumentation i ett nytt 

perspektiv som inte tagits upp nämligen frågan om kvinnliga präster. Wingren skriver:  

 

”Att förbjuda kvinnor att bli präster därför, att det saknas bestämda ord av Kristus därom, är enligt 

min mening orimligt. Frågan om kvinnliga präster kan icke lösas på grundval av något enstaka 

bibelord”.95 

3.1.11  Bertil Gärtners slutreplik i Svensk kyrkotidning Nr. 23 (1956) 

Gärtner går kort och koncist till väga när han i sin slutreplik ger svar på tal varför han gav sig in i en 

teologisk debatt med Gustaf Wingren. Syftet sammanfattar Gärtner i hans starka motstånd till 

Wingrens tillvägagångssätt att argumentera med hjälp av Nya testamentet. Detta beskriver Gärtner 

som ”godtyckligt”. Gärtner menar att denna metod, från Wingrens sida, kan leda till vilka slutsatser 

som helst. Bertil Gärtner väljer att blåsa av debatten på grund av att det inte längre framkommer 

några nya argument eller perspektiv.  

3.1.12  Gustaf Wingrens slutreplik i Svensk kyrkotidning nr. 25 (1956) 

Wingrens slutreplik är mycket omfattande. Wingren inleder med att uttrycka förvåning över 

Gärtners mycket korta slutreplik.  

 

”Men var och en får givetvis i sin slutreplik kvarlämna så stora tomrum och frågetecken han önskar. 

För min del är jag angelägen att efterlämna så få luckor som möjligt.”96  

 

Eftersom Wingren vill efterlämna så få ”luckor” som möjligt blir slutreplikens återstående del 

mycket omfattande. Wingren går mycket utförligt till väga när han ger sin bild av den aktuella 

                                                 
94

 Ibid. 
95

 Ibid. 
96

 Wingren, Gustaf; Slutreplik . Svensk kykotidning nr 25 (1956) 



 

 29 

frågan. En fråga om ämbetet som får stora konsekvenser för kyrkan. Wingren menar att det finns en 

framväxande teologisk åskådning som vill betona ämbetets roll och den apostoliska successionen. 

Wingren ser Gärtner som en representant för denna teologiska åskådning. En konsekvens av denna 

åskådning bidrar till både ekumeniska och kyrkliga frågor. Frågor som kyrkors 

sakramentsförvaltning och ämbetssyn. Wingren vill slå hål på denna åskådnings argument och 

kritiserar även deras metod. Wingren argumenterar både utifrån bibeln och bekännelsen och ser 

stora brister i sin meningsmotståndares argumentation.  
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4 Analys och diskussion 

4.1 Debattens form 

År 1956 debatterar Gustaf Wingren och Bertil Gärtner ämbetsfrågan i Svensk kyrkotidning. Att 

dessa två teologer debatterar just denna fråga år 1956 är naturligtvis ingen slump. Det 

kyrkopolitiska läget är mycket ansträngt och debatten om kvinnors rätt till prästvigning är 

infekterad. Debatten mellan Gärtner och Wingren i Svensk kyrkotidning kommer att handla om 

handpåläggningens betydelse i Nya testamentet. Trots denna tydliga avgränsning lyfts andra 

perspektiv in i debatten. Dessa perspektiv rör frågor kring den nutida kyrkans lära om ämbetet och 

prästvigningen samt ekumeniska frågor rörande Svenska kyrkans relationer till andra kyrkofamiljer 

och trossamfund. Tonen i debattinläggen är mycket ansträngd och bitvis raljerande från bådas sida. 

Denna ton är ett exempel på hur långt ifrån varandra de står i frågan om ämbetet.  

4.2 Wingrens argumentation i Svensk kyrkotidning 1956 

Wingren argumenterar i Svensk kyrkotidning 1956 för att prästämbetet i Svenska Kyrkan skall 

öppnas upp för kvinnor. Men, med vilken typ av argument underbygger Wingren sin övertygelse? 

Wingren ser ingen lära beträffande ämbetet i Nya testamentet. Han framhåller en frihet i yttre 

former. Kyrkans kraft är, enligt Wingren, inte beroende av ett ämbete som utser efterträdare genom 

apostolisk succession. Kyrkans kraft och näring kommer istället av ordet och evangeliet. I och med 

att det inte, för Wingren, existerar en lära om ämbetet kan kvinnor vigas till präster. Kyrkans (och 

prästens) uppgift är att förkunna evangelium och dela ut sakramenten. Detta är befallt av Jesus 

själv! När det gäller att förkunna evangelium och dela ut sakramenten spelar kön inte någon roll och 

därmed öppnas en möjlighet för att kvinnor kan prästvigas. När Nya testamentet talar om 

handpåläggning så handlar detta inte endast om hur ämbetsbärare utser efterträdare utan istället om 

till exempel botandet av sjuka och ett välsignande av barn. Handpåläggningen i Nya testamentet är 

ett urkristet allmänt bruk.  
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4.3 Gärtners argumentation i Svensk kyrkotidning 1956 

Ämbetsdebatten i Svensk kyrkotidning 1956 utgör en del av en samlad argumentation mot att 

prästämbetet öppnas för kvinnor. Gärtners argumentation går ut på att han bestämt hävdar att det 

finns en lära rörande ämbetet i Nya testamentet. En lära som enligt Gärtner, är levande och 

tillämpbar i nutidens kyrka. Bertil Gärtner visar med hjälp av modern bibelforskning att det finns ett 

mönster gällande hur församlingens efterträdare utses. I detta urval spelar ämbetsbärarna en 

avgörande roll. Ämbetsbärarna har i urkyrkan insatts i sitt ämbete av apostlarna själva. Genom 

intensiv bibelforskning finner Gärtner ett antal bibelperikoper i pastoralbreven som stödjer hans 

teori. I dessa bibelperikoper synliggörs just hur apostlarna utser sina efterträdare. I detta har 

handpåläggningen en helt avgörande betydelse. Gärtner går tillbaka till Gamla testamentet och 

hittar där att orden för handpåläggning förekommer i den gammaltestamentliga och judiska 

kontexten och har använts för att överföra egenskaper från givaren till mottagaren. Apostlarnas 

unika ställning och makt ger dem ett andligt mandat och det är detta anliga mandat som överförs till 

en efterträdare genom handpåläggning. Gärtner visar härmed att det finns en obruten kedja, ett 

mönster, som går tillbaka till apostlarna själva. Denna lära kallas apostolisk succession och 

tillämpas av flera stora kyrkor.  

 

Gärtners bibelbruk är väldigt centralt i hans argumentation. Gärtner ser bibeln som högsta rättesnöre 

och norm beträffande kyrkoorganisatoriska frågor. När Gärtner finner stöd, genom bibelforskning, 

för en apostolisk succession så bör kyrkan tillämpa detta – i denna övertygelse är han orubblig. 

Gärtner finner en för honom tydlig lära beträffande ämbetet i Nya testamentet. En nyckel för 

förståelsen av denna lära har med handpåläggningen att göra. När Gärtner ej finner att några 

kvinnor innehar apostlarnas ämbete i Nya testamentet eller har utsetts till efterträdare och 

ämbetsbärare så är slutsatsen helt klar – kvinnor bör inte vigas till präster på apostoliskt vis. Att 

öppna prästämbetet för kvinnor, skulle enligt Gärtner, strida mot Nya testamentets uppfattning. 

4.4 Diskussion 

Hur skulle man kunna sammanfatta och analysera Wingren och Gärtners ämbetsdebatt i Svensk 

kyrkotidning 1956? Att frågan om kyrkans ämbete diskuteras år 1956 är givetvis ingen slump. Den 

samtida kyrkopolitiska kontexten spelar en avgörande roll. Kyrkomötet skall inom en snar framtid 
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fatta beslut rörande frågan om att öppna prästämbetet för kvinnor. I denna situation uppstår en 

klyfta mellan de som välkomnar ett ”öppnande” och de som motsätter sig ett ”öppnande”. Gärtner 

tillhör dem som motsätter sig ett ”öppnande”. En medveten taktik från Gärtners sida innebär att 

argumentationen förläggs på ett nytestamentligt plan. Frågor om ämbetet skall utredas av exegeter 

som söker efter en nytestamentlig ämbetslära. Gärtner menar sig ha funnit en nytestamentlig 

ämbetslära och argumenterar för att hanpåläggningen spelade en avgörande roll beträffande 

insättandet av apostlarnas efterföljare dvs. ämbetsbärarna. Denna särskilda hanpåläggning, som 

utförs i samband med insättandet av en efterföljare, förmedlar ett specifikt charisma som bidrar till 

att ämbetsbäraren får speciella andliga befogenheter. Enligt Gärtner är denna nytestamentliga 

ämbetslära mycket viktig beträffande kyrkans organisation och ämbetssyn. I och med att Gärtner 

finner stöd för läran i Nya testamentet bör dagens kyrka på allvar tillämpa läran fullt ut. Gärtner 

betonar att apostlarna var män och utsåg manliga efterträdare genom handpåläggning. Nya 

testamentet nämner ingenting om att det skulle förekomma kvinnliga apostlar och apostlalärjungar. 

Kvinnorna diskvalificeras således ”per automatik”. Genom att Gärtner förlägger debatten på ett 

nytestamentligt plan och till apostlarna och handpåläggningen så utesluts kvinnorna. Frågan om 

kvinnliga präster avgörs således redan i pastoralbreven.  Noteras bör att Bertil Gärtner själv inte 

någonstans i de olika debattinläggen i Svensk kyrkotidning nämner den aktuella kvinnoprästfrågan.  

 

Wingren är av motsatt uppfattning. Wingren ifrågasätter handpåläggningens betydelse samt att det 

skulle existera ”en lära” rörande ämbetet i Nya testamentet. Wingren lyfter blicken från 

pastoralbreven till Jesu ord i evangelierna. Wingren anser att fokus bör riktas mot Jesu befallningar. 

Det centrala för Wingren är att evangeliet förkunnas och sakramenten delas ut. Wingren grundar 

denna argumentation utifrån Jesu befallningar samt den ämbetslära som återges i Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter. När detta synsätt tillämpas i praktiken blir frågan om ämbetsbärarens kön 

oväsentlig. Wingren ser alltså inga hinder för att prästämbetet öppnas för kvinnor. Wingren väljer 

att rikta in sig på konsekvenserna av Gärtners argumentation rörande ämbetet i Nya testamentet. 

Wingren menar att Gärtner saknar stöd för sin argumentation rörande ämbetet och 

handpåläggningens betydelse i Nya testamentet. Wingren menar att det är omöjligt att bygga ”en 

lära” på bibelperikoper hämtade till uteslutande del från pastoralbreven. Wingren tycker sig se en 

bakomliggande agenda i Gärtners argumentation. Wingren ser Gärtners argumentation som en del i 

en samtida högkyrklig strömning vars syfte är att påverka Svenska kyrkans syn beträffande ämbetet. 

Denna högkyrkliga strömning anammar liknande argument som den anglikanska kyrkan i fråga om 

ämbetet. I detta sammanhang är läran om den apostoliska successionen av största vikt.  
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