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Del 1 
 
1. Inledning 
 
Om vi försöker bortse från den ständigt pågående debatten om kvinnliga präster, anser jag att 
det inte skrivits så mycket om kvinnliga präster under senare år. Det mesta skrevs under 80-
talet och 90-talet, därför känns det viktigt att försöka tillföra något mer om detta ämne, i ett 
mer samlat material. Denna uppsats kom att bli viktig för mig av två anledningar. Dels vill jag 
naturligtvis skriva om något som känns intressant, och dels vill jag försöka lägga grunden till 
ett framtida yrkesval, eventuellt inom den svenska kyrkan. Därför, oavsett min personliga tro, 
har jag alltid känt en dragningskraft till kvinnornas roll och arbete inom kyrkan. 
 
På 80-talet besökte jag Rom och Peterskyrkan. Jag hade inte en tanke på jämställdhetsdebatter 
när jag täckte huvudet med en sjal innan jag gick in i den stora kyrkan. Senare på 90-talet be-
sökte jag genom ett skolarbete Alsike-nunnorna och fick höra om deras arbete. Att sedan jäm-
föra kvinnliga rabbiner med kvinnliga präster låg nära till hands och blev ett intressant sätt till 
jämförelse av de kvinnliga prästernas villkor. 
 
1.1 Kvinnligt ledarskap inom judendomen och kristendomen 
 
I Sverige har vi under första delen av tjugohundratalet vant oss vid att kvinnor har tillträde till 
de flesta poster i samhället, men inom många av världens kyrkor pågår fortfarande debatten 
om kvinnligt ledarskap. Kvinnor har tjänat kyrkan genom åren på olika sätt och med hängi-
venhet. Några blev nunnor eller systrar, andra missionärer eller diakonissor. Kvinnor har ock-
så i alla tider utgjort en stor del av de regelbundna gudstjänstbesökarna och kyrkans infra-
struktur. 
 
De flesta inriktningar inom judendomen ordinerar nu kvinnliga rabbiner och låter kvinnorna 
aktivt delta i både Tora-läsning och bön, och även inom den ortodoxa judendomen har man 
modifierat sig och hindrar på många platser inte kvinnorna längre, från att uppfylla de fasta 
förpliktelserna. Romersk-katolska kyrkan säger fortfarande nej till prästvigning av kvinnor, 
likaså de ortodoxa kyrkorna. 
 
Det finns en skillnad mellan det faktum att något beslutas och sedan fortsättningsvis gäller på 
ett självklart och oomtvistat sätt. Det gäller ju alla lagar. Jag tänker främst på lagen om jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Traditionen både inom kristendomen och ju-
dendomen har haft och har fortfarande makt och påverkan över männens och kvinnornas un-
dermedvetna som också styr deras agerande i arbetslivet. För dem som har upplevt en ökad 
jämställdhet inom de flesta områden i samhället är det plågsamt att upptäcka hur avsaknad av 
jämställdhet ändå envist har bitit sig fast i kyrkan. Det är nödvändigt att visa på det förflutna 
för att öppna ögonen för allmänheten. 
 
Egentligen borde punkt ha satts för denna debatt för länge sedan eller som biskop Caroline 
Krook säger i sin bok, ”Har man öppnat prästämbetet för kvinnor så är det öppet för kvinnor, 
därmed punkt och slut". 1 Många av maktens män är inte benägna att se värdet av de eftersatta 
gruppernas strävan efter jämställdhet”. Om det nu beror på ren religiös övertygelse att kvin-
nan inte ska vara präst eller om de gör allt för att hålla fast vid traditionen, ska jag låta vara 
osagt nu och istället delvis låta denna uppsats klargöra detta. 

                                                 
1 Caroline Krook, 1996, Prästens identitet och kyrkans trovärdighet, s. 34 
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Frågan om jämställdhet har aktualiserats mer eller mindre under de senaste årtiondena i hela 
Västeuropa och kvinnans ställning har ägnats stort intresse. Jag har tagit med en del om femi-
nism som kanske kan tyckas ovidkommande i denna uppsats, men en av deras starkaste punk-
ter är att omtolka och omskriva de patriarkala texterna och därför känns det naturligt att ta 
med detta, dessutom tycker jag det är intressant att få fram nya åsikter och idéer från både 
kvinnliga präster och kvinnliga rabbiner som man kan hitta i feministisk litteratur. 
 
Feministernas sätt att angripa problemet har mer och mer inlemmats i olika rörelser och i den 
allmänna litteraturen och argumenteras av både manliga och kvinnliga forskare. Men allt detta 
hände inte över en natt. Processen har krävt och kräver fortfarande, både tid och kraft. 
 
1.2 Metod, material och disposition 
 
Jag har mestadels hämtat mitt material från litteraturstudium, tidningsartiklar och tidskrifter. 
Artikelsök och internet har också varit viktiga källor. Jag har varit till Uppsala universitetsbib-
liotek Carolina Rediviva och sökt i Talmud för att plocka fram några paragrafer som har med 
kvinnliga rabbiner att göra. Jag har studerat den debatt som ägt rum angående utvecklingen av 
det kvinnliga prästerskapet. 
 
Jag har även gjort en jämförelse med de kvinnliga rabbinernas utveckling, från att de första 
började ordineras på 1970 talet och fram till nutid. Jag har träffat och gjort två intervjuer (fall-
studier) med två kvinnliga präster, varav en är kyrkoherde. Jag använde mig av en bandspela-
re, för att kunna lyssna bättre under intervjuerna. Vi måste vara medvetna om att vi lever i en 
brytningstid. Det är just därför jag tycker det var viktigt att åtminstone få göra två intervjuer 
och fråga de två prästerna vad de har för visioner inför framtiden och jämställdhetsfrågans 
utveckling. Jag använde mig av Steinar Kvales bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” från 
1997, särskilt kapitlet ”intervjusituation” för att lära mig en bra intervjuteknik. Det har blivit 
en del telefonsamtal. Även om de har varit korta, så har jag ändå fått en pratstund med en f.d. 
kyrkoherde, känd för att hon har tjänstgjort tillsammans med kvinnoprästmotståndare. Hon 
avböjde en längre intervju eftersom hon menade att hon var trött på denna fråga. Jag har även 
kontaktat församlingsprästen i min församling, som gärna hade låtit sig intervjuas om ämnet 
varit annorlunda. Jag har talat med nätverket Lydias ordförande. Lydia är ett stödjande nät-
verk för kvinnliga präster för detta stift. 
 
Det är brukligt att inom feministisk vetenskap nästan enbart använda kvalitativa metoder, vil-
ket jag använt i detta arbete, eftersom det kvantitativa ofta baserar sig på den manliga före-
ställningen om kvinnor och inte har sin motsvarighet i kvinnors föreställningsvärld. Det man-
liga kvinnoprästmotståndet, och även motståndet mot de kvinnliga rabbinerna, är bra exempel 
på att man bör välja den kvalitativa metoden för att få fram kvinnors åsikter om detta ämne. 
 
Det är svårt att dra en gräns mellan primär och sekundär källa i det här fallet. Visserligen 
finns det en Bibel och Talmud men du kan ändå hitta argumentation från en rad andra källor. 
Distinktionen stämmer inte här. Det är en gräns som är otydlig. Ibland är det riktigt svårt när 
man studerar texter och försöker förlita sig på dem. Jag har tagit med en del statistik för att 
man ska få en uppfattning om könsfördelningen inom Svenska kyrkan. 
 
Vid studie av bibeltexter brukar man använda hermeneutik, för att nå förståelse och tolka in-
nebörder och mening i texterna. Det är till stor del exegetens uppgift att göra det, och jag 
nämner inte bara Eric Sjöberg, forskare i Nya Testamentet, utan också Elisabeth Schüssler 
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Fiorenza som är professor i teologi med inriktning på Nya Testamentet och hör till feministte-
ologins banbrytare. Jag har hämtat en del material från deras böcker till denna uppsats. 
 
Det centrala i den hermeneutiska kunskapsprocessen sker genom en växling mellan del- och 
helhetsperspektiv. Delen kan bara förstås i relation till helheten, vilken i sin tur måste förstås 
genom de olika delarna (se 3.9 och 3.10). Jag har studerat argumentationen hos både före-
språkare och motståndare utifrån två utgångspunkter: argument baserade på heliga texter och 
argument baserade på traditionen. Hermeneutik som metod handlar om att pröva tolkningar. 
För att göra tolkningar finns ingen metod, där behövs ett mått av erfarenhet, kreativitet och 
fantasi, (se 4.1.1). Min tolkning blir naturligtvis den rådande i uppsatsen, även om erfarenhe-
ten saknas. 
 
1.3 Forskningsperspektiv 
 
Ser man detta ämne ur ett vidare forskningsperspektiv, så skulle det behövas forskas om kvin-
nan och prästämbetet som det är i dag i Svenska kyrkan och hur det varit ett antal decennier 
tillbaka, för att få en djupare och klarare uppfattning om utvecklingen från 60-talet. 
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Det främsta syftet har varit att se hur vägen varit för de kvinnliga prästerna, och även den teo-
logiska argumentationen för och emot kvinnliga präster. Jag har jämfört denna studie med 
judendomen. För att få ytterligare ett sammanhang gör jag även speglingar av den katolska 
kyrkans hållning i frågan. Jag kommer först och främst att visa hur Svenska kyrkan tagit emot 
kvinnorna till prästämbetet. Kanske utgör också det en perfekt utgångspunkt för att studera 
vad som överhuvudtaget händer när kvinnor kliver in i den dominerande manliga kyrkliga 
maktstrukturen. Jag kommer även i denna uppsats att försöka visa hur processen har utveck-
lats genom tiderna och var den står idag när det gäller argumentation för och emot i dessa två 
kvinnliga gruppers religionsutövning. 
 
Är traditionen den största orsaken till kvinnornas mödosamma väg till jämställdhet eller är det 
andra faktorer som styr? Frågan om de kvinnliga prästernas vara eller inte vara har föregåtts 
och följs fortfarande av en häftig debatt. Som t.ex. i den artikel i DN som jag nyligen läste: 
”Nej, till kvinnliga präster men, ja till jämställdhet." Upphäv yrkesförbudet för prästkandida-
ter som säger nej till kvinnliga präster, uppmanar insändarskribenten. Vi har inte råd att mista 
dessa präster som oftast är både begåvade och engagerade.”2

 
Jag har även undersökt om själva sakfrågan skiljer sig åt mellan kvinnliga präster och kvinn-
liga rabbiner. Jag vet att det finns likheter och naturligtvis olikheter hos dessa båda grupper. 
Dessutom finns det de som tror att ordningen med kvinnliga präster inte överensstämmer med 
Guds vilja i Bibeln och hänvisar till det faktum att Jesus inte valde några kvinnliga apostlar. 
 
 

                                                 
2 Albinsson, Håkan, (2004 –2-24), Dagens Nyheter, s.A10 
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Del 2 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Svenska kyrkans väg till de första kvinnliga prästerna 
 
Genom lag (1923:249) fick kvinna rätt till statstjänst eller annat allmänt uppdrag; dock inte 
till prästtjänst.3 När den kvinnliga rösträtten infördes hade frågan om kvinnliga präster väckts 
i riksdagen, och ett statligt betänkande (SOU 1923:22) lämnades till kyrkomötet för omdöme. 
Resultatet blev att man förespråkade kvinnliga präster, men frågan bordlades i kyrkomötet.4

 
I 1945 års lag om kvinnas behörighet att få statstjänst uteslöts endast prästtjänst. Därmed togs 
frågan upp igen. Ett nytt statligt betänkande (SOU 1950:48) blev grund för kyrkomötets dis-
kussioner 1957 och 1958. 1957 års kyrkomöte avslog det av regeringens förslag om kvinnors 
behörighet till prästerlig tjänst och man begärde ytterligare frist. 
 
År 1958 lade regeringen ändå en proposition i riksdagen med förslag till ny lag. Ett extra kyr-
komöte ordnades samma år. Detta kyrkomöte antog förslaget, liksom den s.k. samvetsklausu-
len, en rekommendation som särskilda utskottet lade fram för att mildra den hotande inom-
kyrkliga konflikten. Det utarbetades rekommendationer som skulle lösa spänningarna. Sam-
vetsklausulen skulle hjälpa dessa som inte kunde acceptera den nya ordningen inom kyrkan. 
Nu kunde kvinnor prästvigas. 
 
De tre kvinnor som vigdes till prästtjänst påsken 1960 var Margit Sahlin, avled 2003, 89 år 
gammal, och Elisabeth Djurle Olander (f.1930) för Stockholms stift och för några år sedan 
avlidne Ingrid Persson (f.1912) från Härnösand stift. År 1997 vigdes Christina Odenberg som 
förste svenska kvinna till biskop i Svenska kyrkan och året därpå fick även Stockholms stift 
en kvinnlig biskop Caroline Krook.5

 
Efter beslut i kyrkomötet 1982 upphävde riksdagen 1958 års lag om kvinnans behörighet till 
prästerlig tjänst. Då kom istället lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i 
arbetslivet att gälla också Svenska kyrkan verksamhet, och samvetsklausulen kunde inte läng-
re åberopas. I praktiken betydde det att kvinnliga präster inte längre kunde nekas rätten att 
utöva någon av de uppgifter som hör till prästtjänsten. Fortfarande är kyrkan mycket starkt 
hierarkisk och patriarkal. Men allt fler kvinnor söker till prästutbildningarna. Och allt färre 
män går på gudstjänsterna. Detta fenomen brukar kallas för feminisering av Svenska kyrkan. 
 
Den enligt kyrkomötet beslutade kyrkoordningen, som gäller fr.o.m. 2000, krävs för att få 
behörighet att utöva prästyrket att sökanden förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra 
tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkan, oavsett deras kön. Samma 
krav gäller för att få arbeta som kyrkoherde.6

 
 
 

                                                 
3 1993, ”kvinnliga präster” Nationalencyklopedin, 1993, Volym 11 s.583 
4 1993, ”kvinnliga präster” Nationalencyklopedin, 1993, Volym 11 s.583 
5 2000, ”kvinnliga präster”, Nationalencyklopedin, supplement till band 11, s.391 
6 2000, ”kvinnliga präster”, Nationalencyklopedin, supplement till band 11, s.391 
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2.2 Svenska kyrkan i dag 
 
I dag är två av Sveriges tretton biskopar kvinnor. Männen innehar fortfarande mestadels de 
högre posterna inom Svenska kyrkan och kvinnorna mestadels de lägre. Enligt församlings-
förbundet fanns det i november 2003 totalt 1005 kyrkoherdar, varav 186 st kvinnliga kyrko-
herdar (ingen var tjänstledig).7

 
Som domprost i Uppsala sitter Tuulikki Koivunen Bylund som jag fick tillfälle att intervjua. 
En annan intressant präst som jag intervjuat är Eva Sundelin Isaksson från min hemförsam-
ling. Hon har nyligen avgått som ordförande för kvinnliga prästers riksförbund, KPR. 
 
Den 1 maj 2001 fanns det 5 488 präster i Svenska kyrkan, varav 1 442 var kvinnor. Detta 
motsvarar 26,3 % kvinnor och de senast åren har andelen varit strax under 30 procent. 
Fr.o.m. 2000/01 kan man se en stadig ökning av antagna kvinnor till Svenska kyrkans pasto-
ral-institut i Uppsala. Antalet antagna är så gott som undantagsvis det samma som antalet 
prästvigda årsskiftet 2003/04 18 % män och 82 % kvinnor.8

 
2.3 Kristna samfund i Sverige 
 
Örebro Missionsförening, med John Ongman i spetsen, skickade år 1892 ut tolv evangelister 
som hade gått den nystartade bibelskolan i Örebro. Sju av dessa var kvinnor. Detta mötte stort 
motstånd och ledde till en häftig debatt inom den baptistiska rörelsen. Redan 1885 hade Qvin-
nans rätt att predika evangelium av Catherine Booth, ”Frälsningsarméns moder”, kommit ut i 
svensk översättning. Kvinnor hade verkat med framgång som officerare inom Frälsningsar-
mén och som evangelister inom Helgelseförbundet. En av de senare, Nelly Hall, hade till och 
med predikat i Betelkapellet i Örebro.9

 
Den nya religionsfrihetslagen från 1951 bidrog också till att aktualisera frågan om kvinnans 
ställning. Frälsningsarmén och frikyrkosamfunden gick i spetsen och bröt ny mark. Svenska 
missionsförbundet fattade sitt beslut om kvinnors inträde till pastor i pastorskåren 1950, och 
den första kvinnan ordinerades vi generalkonferensen 1955. 
 
2.4 Kristna samfund i världen 
 
I Danmark prästvigdes den första kvinnan 1948, i Norge 1961 (Norges och Nordens första 
kvinnliga biskop 1993); i Finland togs beslutet om tillträde till prästämbetet först 1987 och 
den första vigningen ägde rum året därpå. Den anglikanska kyrkogemenskapen har varit 
splittrad i frågan; i USA prästvigdes de första kvinnorna inom anglikanska kyrkan 1974, me-
dan Church of England tog beslut om att ge kvinnor tillträde till prästämbetet så sent som 
1992.10 Church of England vigde den första kvinnliga prästen 1992. Ett antal manliga präster 
lämnade kyrkan i protest.11

 
Kyrkornas Världsråd (KV), organisationen för ekumenisk samverkan mellan kyrkorna, bilda-
des i Amsterdam 1948. En stor del av världens protestantiska kyrkor är anslutna, också vissa 
ortodoxa och österländska. Med den katolska kyrkan har man bra samarbete men de tillhör 

                                                 
7 Info genom tfn-samtal 11/6 2004 med Birgitta Brandsjö, avtalssekreterare på Församlingsförbundet. 
8 Re: Statistik över antal kvinnliga präster info@svenskakyrkan.se [e-post] 
9 Åqvist, Berit 1998, Tro Frihet Gemenskap, s.129 
10 1993, ”kvinnliga präster” Nationalencyklpedin, 1993, Volym 11 s.583 
11 Women priests in the Anglican community, www.religioustolerance.org/femelrg3.htm [2004-05-26] 
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inte organisationen. Världsrådet håller generalförsamling vart sjunde år (i Uppsala 1969). 
P.g.a. sina olika politiska ställningstaganden har KV fått mindre inflytande på många håll.12

 
Senare började de ortodoxa kyrkornas inflytande göra sig gällande, både när det gällde samtal 
med de katolska och anglikanska kyrkorna och när det gällde frågor som rörde kvinnornas 
fulla rätt att delta i KV. Från början var det två aspekter som dominerade denna fråga och det 
var bl.a. kvinnors deltagande i KV. Andra Vatikankonsiliets inflytande över denna fråga är 
också betydande för KV och dess Commission of Faith and Order, såväl som för den teolo-
giska expertisen och de romersk-katolska kvinnorna.13

 
2.5 Allmänt om rabbinämbetet och dess utövning 
 
Judendomen är av tradition mansdominerat, i synnerhet i ceremoniellt avseende, men kvinno-
frågorna spelar numera en allt större roll. Redan i Rom 1912 grundades International Council 
of Jewish för att verka för politisk och social jämställdhet. Organisationen har medlemmar 
från många länder. I synnerhet i Israel och USA finns flera judiska organisationer som söker 
skapa jämställdhet också på religionsutövningens område, bl.a. genom att förespråka och 
stödja kvinnliga rabbiner. 
 
2.6 Kvinnliga rabbiner 
 
Den första reformjudiska kvinnliga rabbinen, Regina Jonas, ordineras i Berlin 1935. Hon dör 
senare i Auschwitz. Inom såväl reformjudendomen som liberal judendomen har kvinnorna 
efter hand beretts allt större utrymme. Jonas levde mellan åren 1902-1944, i Berlin. Hon fick 
aldrig tillfälle att predika från predikstolen i synagogan. Hon dog i en gaskammare.14

 
Kort efter att hon tagit sin examen vid “Hoschschule” den 4 juni 1931, publicerade den judis-
ka tidskriften Israelitiches Familienblatt en artikel med rubriken ”It strikes us”. Den manlige 
författaren uttrycker sin ambivalenta reaktion, och kanske många andras på Regina Jonas star-
ka position. Han skriver: 
 

One is rightfully permitted to be proud of her. One is rightfully permitted to see this as a good 
sign of the times when a young woman out of her own inclination and zeal grasps hold of the 
Jewish teaching profession...But nevertheless it strikes us that in this certificate which the 
Hochschule for the Science of Judaism has bestowed, it was not stated that it is only a teaching 
and not a preaching diploma...As long as it not the regular norm that women ministers are ap-
pointed and as long as...many small communities...give people with academic religion certifi-
cates, rabbinic functions, it must be said that this includes. Otherwise it could happen that other 
academic and seminary-educated women religion teachers could climb the pulpit and claim to be 
qualified by their educational institutions to do so. 15

 
Sybil Sheridan är rabbin och föreläsare på The Leo Baech College i London, och hon undrar 
varför aldrig Regina Jonas omtalas. Det är möjligt att hennes ordination (till rabbin) inte upp-
märksammades av alla. The Berliner Hochschule für die Wissenschafts des Judenstums vigde 
inte henne. Istället vigdes hon privat av en rabbi. Detta är helt acceptabelt i judisk tradition, 
med det ger anledning till åsikter.16

                                                 
12 Ewald Stefan, 2003, Religionslexiconet, Stockholm, Bokförlaget Forum, s.296  
13 Stendahl, 1985, s.199 
14 Groth, 2002, s.270 
15 Sarah, Elisabeth ”Missing Link in a Broken chain”, i Hear our Voice, red Sybil Sheridan [London:SCM Press, 

1994] : s 5 
16 Sheridan Sybil, Hear our Voice, [London: SCM Press, 1994], s x 
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Sheridan säger att samma brist på intresse visades i vår attityd till Lily Montagu grundaren av 
Liberal Judaism och en människa som har haft ett oerhört inflytande på många av våra föräld-
rar och far- och morföräldrar.17 Under kampen för att vinna erkännande och respekt i den ju-
diska världen, insåg vi att försöket att återvinna arvet efter andra kvinnor skulle endast medfö-
ra att vi blev marginaliserade och betonade vår olikhet med manliga kollegor. Så, negligering-
en av Regina Jonas har åstadkommits av de kvinnliga rabbinerna själva. Men, tiderna föränd-
rades. 
 
Grundaren av reformjudendomen i Storbritannien var Lily Montage, som lämnade sin orto-
doxa bakgrund för en rörelse som tillät friare uttrycksformer i gudstjänsten och hennes ideal 
om social rättvisa bättre. Montage blev en arbetsam föreläsare och predikant och den första 
predikan höll hon 1915. Hon fick även andra uppdrag som att förätta bröllop och begravning-
ar.18 Hon gjorde dessutom en pionjärinsats genom att vara med och grunda ”The London So-
ciety of Jews and Christians”. 
 
År 1972 utexaminerades den första kvinnliga rabbinen vid Hebrew Union College, inom re-
formjudendomen. Många församlingar har ersatt de traditionella Gudsbeteckningarna, så att 
Gud framstår som mer könsneutral, men att omnämna Gud som ”hon” är fortfarande ovan-
ligt.19 Jacqueline Tabick var den första kvinna som, vigdes till rabbin i Storbritannien 1975.20

 
2.7 Judiska rörelser i världen och Sverige 
 
2.7.1 Ortodox judendom 
 
Inom den ortodoxa judendomen höjs numera rösterna för att kvinnor inte längre bör hindras 
från att uppfylla de fasta förpliktelserna, som annars anses bara åligga män. 
 
Eftersom kvinnliga rabbiner är otänkbart inom den ortodoxa judendomen, och kvinnans roll 
och styrka som familjesammanhållare betonas, försöker man istället inom ortodoxa grupper 
utveckla parallella institutioner för kvinnor, dvs. man ger dem jämställda möjligheter till ut-
bildning, etc., men inom egna institutioner, och utan att för den skull ge dem tillträde till tradi-
tionellt manliga domäner. 
 
Också inom den ortodoxa judendomen höjs numera rösterna för att kvinnor inte längre bör 
hindras från att uppfylla de fasta förpliktelserna, som annars anses bara åligga män. 
 
Alexandra Wright är bl.a. rabbin hos Radlett och Busheys Reformsynagoga i Hertfordshire. 
Hon har skrivit många artiklar om kvinnor och judendomen. Hon menar att den ortodoxa ju-
dendomen, är delad idag i fråga om huruvida kvinnan ska ta full del i gudstjänst och bön. I 
USA tillåter ortodoxa rabbiner kvinnor att ha egna gudstjänster, läsa ur Toran och ta det an-
svar som tidigare endast har legat hos männen. I Storbritannien är kvinnans ansvar strikt be-
gränsat. Där får kvinnan inte genomföra egna gudstjänster i synagogan, däremot i privata 
hem. 
 

                                                 
17 Sheridan Sybil, Hear our Voice, [London: SCM Press, 1994], s x 
18 Margaret Jacobi, ”Lily Montagu – A Pioneering Religious Leadership”, i Hear our Voice: Women rabbis Tell 

Their Stories, red Sybil Sheridan [London: SCM Press, 1994], s 9-15. 
19 Groth, 2002, s.270 
20 Sheridan, 1994, s xi 
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2.7.2 Icke Ortodox judendom 
 
Den icke-ortodoxa rörelsen inom judendomen tillåter kvinnligt deltagande, med några få un-
dantag. De får bära en tallit vid morgongudstjänsten, de får predika som männen och leda 
gudstjänster. Kvinnor har ordinerats till rabbiner, sedan 1972 i USA och sedan 1975 i Storbri-
tannien. Kvinnor tillåts åta sig ledarroller och agera som vittnen, vilket däremot ortodoxa ha-
lakha förbjuder. Sådana här förändringar är klassiska exempel på judendomens svar på de 
religiösa behoven hos den moderna judiska kvinnan, utan att förlora greppet om de religiösa 
principerna på strikt rättvisa och sanning, som är de pelare som religionen grundats på och 
som upprätthåller dess existens.21Här ger Wright en feministisk syn på detta: 
 

No apology should be made for the subject of Jewish feminist theology. [---] That women may 
also wish to speak about God, understand their own experiences in relationship to the divine, 
should not surprise us. A feminist theology is just that. Women speaking about God and about 
themselves in relation to their religious tradition.22

 
Inom konservativ judendom har fr.o.m. 1983 kvinnor kunnat ordineras som rabbiner, men inte 
som kantorer. I konservativa församlingar kan kvinnor ingå i en minjan, men då måste alla 
vara eniga om saken. Inom den konservativa rörelsen är det till stor del upp till de enskilda 
församlingarna att besluta kring dessa frågor, men man blir allmänt mer traditionell. 
 
Inom reform/liberal judendomen är det helt accepterat att kvinnor ordineras som rabbiner, att 
de räknas till minjan, kallas fram för toraläsning och sitter tillsammans med männen under 
gudstjänsterna. 
 
Rekonstruktionisterna följer många av de traditionella buden och förbuden, men endast för 
traditionens skull. Kvinnorna har däremot en helt ny roll. De kan utbilda sig till rabbiner och 
deltar aktivt i den gemensamma gudstjänsten.23

 
Fortfarande stöter det dock på motstånd när kvinnor t.ex. vill be offentligt vid Västra muren i 
Jerusalem. Trots att området närmast muren är uppdelat, så att män och kvinnor ber var för 
sig blir ibland kvinnor med bönesjal provocerande för många män. Här har man inte nått fram 
till någon bra lösning. De olika inriktningarna inom modern judendom har försökt tillgodose 
detta på olika sätt.24

 
De judiska församlingarna i Sverige är enhetsförsamlingar, vilket betyder att de är öppna för 
alla judar oberoende av religiös inriktning.25

 

                                                 
21 Alexandra Wright, i Women in religion, Jean Holm with John Bowker [Rhayadar: Mayhew Typesetting, 

1996], s x 
22 Alexandra Wright, ”An approach to Jewish Feminist Theology”, i Hear our voice, red Sybil Sheridon [Lon-

don: SCM Press, 1994], s 152 
23 Groth, 2002, s 272 
24 Groth, 2002, s.145 
25 Groth, 2002, s.298 
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Del 3 
 
3. Argumentationen 
 
3.1 Synoden och Lydia 
 
Svenska kyrkans fria synod är en organisation till vilken landets kvinnoprästmotståndare till-
hör. Bertil Gärtner stöder sedan länge synoden. Gärtner var tidigare en känd och omstridd 
biskop i Göteborgs stift. De tycker det finns tydliga strömningar inom kyrkan som går för 
långt bort från Evangeliet att man kan ifrågasätta om det står för kristen tro på det sätt trosbe-
kännelsen beskriver den. 
 
Synoden anser sig inte vara motståndare till kvinnliga präster, liksom de inte är motståndare 
till några människor. Däremot tror de inte ordningen med kvinnliga präster överensstämmer 
med Guds vilja i Bibeln, vilket också har bekräftats på olika sätt från det faktum att Jesus inte 
valde några kvinnliga apostlar till hela vår kyrkohistoria fram till 1950-talet. Synoden står för 
en klassisk kristen tro som innebär att Bibeln är Guds Ord. Det är inget man kan rösta bort 
eller kompromissa med. Dess syfte sägs vara att bevara kyrkan på biblisk och apostolisk 
grund. Fallet bort från en klassisk kristendom är stort idag, enligt nuvarande ordförande i 
Synoden, Maud Lundin Ohlson. Det gäller t.ex. de handböcker som idag används inom kyr-
kan. Man ändrar på bibelorden för att de ska passa feministerna inom kyrkan, säger Lundin 
Ohlson.26

 
Lydia är ett stödjande nätverk för detta stift (Uppsala-Gävle). Det ingår i Kvinnliga prästers 
riksförbund KPR. (Se 4.1.1) Ingrid Skäremo är präst och ordförande i organisationen. De me-
nar att det inte alltid syns på ytan att det finns kvinnoprästmotstånd utan det finns dolt. Sträng-
näs har lagt ned sitt närverk, de tycker inte det behövs. Karlstad har nyligen startat ett. Nät-
verket för ingen dialog utan är mer som ett stöd och bevakar det som inte är bra. Eftersom de 
kvinnliga prästerna har blivit flera och vi inte nått så långt i jämställdheten är detta nätverks-
system viktigt. 
 
3.2 Hur har processen framskridit 
 
Här i Sverige väckte frågan om prästvigning av kvinnor en tvist av aldrig tidigare skådad om-
fattning. Sverige blev också ett föregångsland. Sverige skulle ha kvinnliga präster likaväl som 
kvinnliga läkare, politiker, advokater och journalister. Men, vissa ledare inom kyrkan kämpa-
de bittert emot beslutet och det fanns även de som stängde sina kyrkor för kvinnliga präster. 
De kvinnliga prästerna fick börja med att kämpa nedifrån mot hierarki och urgammal tradi-
tion, ända från skapelseberättelsen. 
 
3.3 Kamp ända från skapelseberättelsen 
 
Brita Stendahl säger, i århundraden igenom har teologer framställt skapelseberättelsens Adam 
och Eva som förebilder för relationen mellan män och kvinnor. Att Eva sägs vara skapad efter 
Adam, ur hans revben, alltså som en del av honom, ses också som ett bevis för kvinnans lägre 
status. Denna skapelseordning betydde inte nödvändigtvis att kvinnan var mindre ansedd i 

                                                 
26 Re: information om Synoden! ”pp” synodkansliet@telia.com[e-post] 
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Guds ögon. Men här på jorden bland människor skulle kvinnan veta sin ställning som under-
ordnad mannen.27

 
Denna uppfattning har traditionen hållit vid liv. I tanken i denna tolkning finns också ett annat 
synsätt, (som särskilt präster har belyst). De har lyft fram orden från den andra skapelseberät-
telsen i Första Mosebokens första kapitel där det står att Gud skapade dem både till sin avbild. 
Dessa tolkare har också hänvisat till aposteln Paulus ord i Galaterbrevet där han säger att ”nu 
är ingen jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna”. I Kristus har underkastelse förbytts 
till frihet.28

 
Stendahl säger vidare i sin bok; att dessa två synsätt har existerat bredvid varandra inom kyr-
kan. Trots att den riktning som omfattar tesen om kvinnors underlägsenhet har varit den star-
kare, har alltid den profetiska visionen om, jämställdhet ändå funnits. Olika synsätt har kunnat 
existera sida vid sida inom kyrkan i många århundraden.29Det var först när man började dis-
kutera en eventuell prästvigning av kvinnor som gränserna drogs hårdare och det blev då nöd-
vändigt för människorna att ta ställning för eller emot. 
 
Kvinnorna började också reflektera över hur traditionen haft makt över dem. Kvinnorna upp-
täckte bl.a. att det skulle bli svårt att leva upp till den måttstock som den manliga identiteten 
utgjorde. Givetvis kunde kvinnorna inte acceptera att bli betraktade på det sättet. De var ju 
också skapade till Guds avbild. 
 
Folket var medvetna om konflikten, men endast prästerna kunde se hur allvarlig den var. Ma-
joriteten av befolkningen var antingen roade eller nedslagna över hur prästerna kunde uppträ-
da så elakt mot varandra. De flesta såg konflikten som något som bara berörde prästerna. Att 
det hela handlade om ett problem som också dykt upp inom många andra områden hade man 
ofta svårt att förstå. Det var ingen snabb övergående fas, och två biskopar profilerade sig 
starkt i debatten. Bertil Gärtner och Bo Giertz (Biskop 1949 – 1970 i Göteborg. †1998) 
 
3.4 Likheter och olikheter 
 
Likheter i både judendomen och svenska kyrkan, är att språket som man använder under pre-
dikningarna och att det skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga utövare, och detta är något, 
som upplevs som negativt för både kvinnliga präster och kvinnliga rabbiner. 
 
Användandet av språket i tal, text och rit upplevs som viktigt och avgörande för båda dessa 
religioner, om inte annat för hur Gud ska framställas på ett lättfattligt sätt för kyrkobesökarna 
Målet att uppnå en större ”inklusivitet”, det vill säga att revidera texter så de blir mer könsne-
utrala upplevs också viktigt. Texterna ska spegla mångfalden. 
 
Inom judendomen är skillnaden mellan mäns och kvinnors uttryckssätt och sätt att uppleva 
tron stora. Här i Sverige vet vi att det liturgiska språket har övervägande maskulin karaktär 
 

                                                 
27 Stendahl, s 14. Kvinnans underordnade ställning har varit ett populärt tema för många predikningar genom 

tiderna. Fredrika Bremer bl.a. är en som sagt sitt om detta.  Bremer brottades med ett för henne stort problem: 
kanske hon satte sig emot Guds vilja, hon ville något annat med sitt liv än gifta sig och tjäna man och familj? 
Hon skulle kanske blivit präst om det varit tillåtet vid den här tiden. Men eftersom det var otänkbart blev hon 
författare. 

28 Stendahl, Brita, Traditionens makt. Kvinnan och prästämbetet i Svenska kyrkan, 1985, s.14 
29 Stendahl, Traditionens makt. Kvinnan och prästämbetet i Svenska kyrkan, 1985, s.15 
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Hur kvinnorna har blivit mottagna, hur de upplever sin situation, och vad som finns på deras 
dagordning både liknar och skiljer sig åt mellan kvinnliga präster och kvinnliga rabbiner. 
 
Spänningarna har funnits och finns fortfarande, även om de inte alltid är så direkt uppenbara, 
finns de också i andra kyrkor och i Västvärlden i stort. Det som de konservativa inom kyrkor-
na uppfattade som dogm och trosfrågor kan vi också finna, i en vagare form, även hos dem 
med mer sekulariserad syn på tillvaron. 
 
Faktum är att kvinnoprästfrågan innefattar många olösta problem. Den speglar också mycket 
osäkerhet och tvekan; även rädslan för att förlora traditionen. Jag ska ta upp några exempel på 
detta. Som t.ex. att klausulen gjorde det möjligt för oppositionen att upprätthålla sitt motstånd. 
På några håll i världen är det fortfarande kyrkan som dominerar. På andra håll där sekularise-
ringen gått längre berör ändå traditionen fortfarande vid människors sinnen och hjärtan. Jag 
påstår, att traditionen spelar en betydande roll, i detta sammanhang. I och med att kvinnorna 
tilläts prästvigas, bröt man synligt med den gamla patriarkala modellen. 
 
En stor skillnad är att i vissa synagogor, och runt om i världen inte tillåts att män och kvinnor 
sitter tillsammans, och det beror då på vilken inriktning av judendomen man tillhör. Det går 
tillbaka till en gammal tradition, nämligen att kvinnor kan distrahera männen genom sin när-
varo, säger Bente Groth. 30

 
3.5 Kristen argumentation utifrån Bibeln. 
 
3.5.1 Svenska kyrkan 
 
Redan innan kvinnan fick rösträtt diskuterades om kvinnor skulle få bli präster eller inte. Frå-
gan om kvinnans ställning inom kyrkan och hennes möjligheter att bli präst väcktes i riksda-
gen och 1923 lämnades ett betänkande. Detta betänkande betonade kvinnliga präster. För att 
kvinnorna skulle utföra ett bra jobb, föreslog man att kvinnorna skulle förbli ogifta. Förslaget 
väckte livlig debatt, men bordlades så småningom. Frågan dog däremot inte. (se 2.1) 
 
Majoriteten i utredningen var för en vigning av kvinnor. En minoritet reserverade sig och mo-
tiverade sitt ställningstagande. Den exegetiska delen som majoriteten anslöt sig till var utfor-
mad av Eric Sjöberg, forskare i Nya Testamentet. 
 
Minoritetens reservation innehöll en exegetisk redogörelse som skrivits av Olov Hartman. 
Sjöbergs expertis skadades ytterligare när Anton Fridrichsen, professor i Nya Testamentet vid 
Uppsala universitet, presenterade ett uttalande, som undertecknats av samtliga lärare i Nya 
Testamentets exegetik (utom en) vid universiteten i Lund och Uppsala. 
 
Undertecknade förklarade bestämt att ett införande av s.k. kvinnliga präster i kyrkan vore 
oförenligt med nytestamentlig åskådning och troheten mot den heliga skrift. Både Jesu apost-
laval och Paulus ord 1 Kor 14.34-35 om kvinnans ställning i församlingen är principiell och 
oberoende av tiden och åsikter. Det aktuella förslaget om att kvinnor skola få tillträde till 
prästämbetet i den svenska kyrkan måste därför sägas stöta på allvarliga exegetiska hinder.31

 
                                                 
30 Groth, 2002, s.135. Groth säger i sin bok att i Stockholms stora synagoga tillämpas t.ex. en gudstjänstordning 

med orgel, blandad kör och delvis blandad sittning vilket innebär att på högra sidan sitter män och kvinnor till-
sammans, på vänster sida endast män, se Groth, 2002, s. 298 

31 Sjöberg, Eric, 1953, s.29 
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I slutet av 1950 lade de sakkunniga, som av Kungl. Maj: t tillkallats för att utreda frågan om 
kvinnans behörighet till kyrkliga ämbeten, sitt betänkande.32 Detta innebar ett förslag, att 
prästämbetet skulle öppnas för kvinnor. De sakkunniga hävdade, att inga principiella religiösa 
hinder fanns mot kvinnors tillträde till prästämbetet, det var en praktisk fråga. 
 
De sakkunniga med Erik Sjöberg i spetsen avvisade den rent mekaniska tillämpningen av bi-
beln, som ansåg frågan en gång bestämd genom Paulus ord i 1 Kor. 14:34-35, att kvinnan ska 
tiga i församlingen. De påpekade att en sådan åsikt inte heller tillämpades av dem, som var 
motståndare till tanken på kvinnliga präster.33

 
Betänkandet framhåller, att Paulus i 1 Kor.11 hänvisar till själva skapelseordningen. Att bryta 
mot denna vore att bryta mot Guds och naturens ordning. För Paulus är det icke fråga om en 
lämplighetsåtgärd utan om ett religiöst ställningstagande av principiell betydelse.34

 
Orsaken till att detta inte betonades bättre av de sakkunniga, var, att dessa inte på allvar räk-
nade med, att Paulus uppfattning i detta avseende också i den samtida debatten var allmängil-
tig och för alla tider av normerande kristen åskådning. Detta var ett misstag. För alla de exe-
geter, vilkas argumentering ovan analyserats, är den i 1 Kor.11: 2-16 framträdande synen på 
kvinnans ställning av fundamental betydelse. Denna representerar enligt deras mening den 
rätta kristna synen på kvinnans ställning i kyrkan, grundad både i skapelse och efter fräls-
ningsordningen. Därför är det omöjligt att öppna prästämbetet för kvinnor.35

 
Utredningens betänkande gick på remiss ut i stiften, och tolv av de tretton stiften röstade mot 
förslaget. Oron och förvirringen inom kyrkan förstärktes av en ironisk press och ett hårt an-
grepp från kvinnorörelsen. En klar gräns drogs mellan de två motsatta lägren. Man publicera-
de böcker på båda sidorna och när 1957 års kyrkomöte slutligen debatterade den nya lagen 
som hade som grund, betänkandet från 1950, var linjerna dragna. (Se 2.1 SOU 1950:48) 
 
På ena sidan fanns de som älskade kyrkan med dess liturgi och tradition och som hoppades att 
om inte nu så i alla fall i framtiden, människorna skulle upptäcka den rika källa till liv som 
kyrkan utgjorde. De som ansåg bibeln vara normgivande och som tolkande den bokstavligen 
anslöt sig till den sidan. De ville vara trogna de lagar och föreskrifter som bibeln gav. Det 
bildades en ny koalition, genom att de högkyrkliga och fundamentalisterna fann varandra. 
 
På andra sidan stod de som var övertygade om att kyrkan var i behov av förnyelse i Nya Tes-
tamentets anda. De bildade aldrig någon formell koalition, utan enskilda människor önskade 
en nytolkning av bibeln där man kunde tillåta den helige Ande att tala genom kyrkan till män-
niskornas livssituation i modern tid.36

 
På ena sidan slog man fast att enligt Skapelseberättelsen i andra och tredje kapitlen i Genesis 
var mannen skapad före kvinnan, hon var det svagare kärlet skapad att vara mannen underdå-
nig. Kvinnans underlägsenhet finns inbyggd i Skapelseordningen, och denna syn stöder Pau-
lus i 1 Kor 11:3-15. På den andra sidan menade man att denna människosyn endast var en 
kvarleva från tidigare samhällen och att detta är omöjligt i vår moderna tid. I stället lyfte man 
fram Skapelseberättelsen i 1 Mos 1:26-27 som talar om kvinnor och män såsom båda skapade 

                                                 
32 Sjöberg, 1953, s.7, fotnot: Statens offentliga utredningar 1950:48 
33 Sjöberg, 1953, s.7 
34 Sjöberg, 1953, s.66 
35 Sjöberg, 1953, s.66 
36 Stendahl, 1985, s.105 
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till Guds avbild, och ett ansvar för skapelsen. De har ett gemensamt ursprung och ett gemen-
samt mål. Denna antropologi intensifierar Paulus i Gal. 3:27-28 där han säger att ”i Kristus är 
vi varken man eller kvinna. ”. Där menar man att han överbryggar invanda kulturella roller 
och ger en vision om en ny mänsklighet.37

 
Eftersom Kristus var man ligger en symbolisk betydelse i att prästerna också är män. Prästen 
är en bild av Kristus, den nya Adam, detta i synnerhet när han officierar i mässan.38 Andra 
lade tyngdpunkten vid Luthers ord om Kristi närvaro ”med, i och under” brödet och vinet. I 
kyrkan som alltså är församlingen och inte prästen, finns Kristus närvarande. Därför kan det 
inte spela någon roll av vilket kön prästen är.39

 
Ett stående vanligt argument gällde män och kvinnor. Man menade att det var en tanke bakom 
att de är skapade olika. Genom århundradena har man fokuserat spekulationerna runt de bio-
logiska omständigheterna av människans fortbestånd.40

 
Biskop Bo Giertz ansåg att kvinnliga präster är ett avsteg från den bibliska kristendomen. 
Kyrkans beslut att prästviga kvinnor var enligt honom en eftergift mot staten, och han hävda-
de att det medförde att många människor tror att ”allting i kyrkans lära är relativt och förhand-
lingsbart, och att vi inom kyrkan till syvende och sist får finna oss i att anpassa oss efter den 
allmänna opinionen”.41

 
3.5.2 Katolska kyrkan 
 
Teolog. Dr HB Hammar (bror till ärkebiskop KG Hammar) tjänstgjorde som Svenska kyrkans 
representant i den eviga staden under fem år, åren 1995-2000 och skriver: 
 
Uppgiften att leda nattvardsfirandet är enligt påven och hans kyrka avsedd endast för manliga 
präster. Det är män som i sin gärning som präster har att ”representera” Kristus (Se 3.6.3) 
Denna läropunkt har varit i det närmaste oomstridd i nästan två tusen år. I dag finns det ka-
tolska röster, som talar ett annat språk i denna fråga än vad de klassiska lärarna uttrycker. Så-
dana röster finns i stort antal bland lekfolket men också bland präster och teologer, samtidigt 
som man vet vad som gäller.42

 
Nuvarande påven Johannes Paulus II: s motstånd mot kvinnliga präster är grundmurat. När 
han vid ett tillfälle ska utveckla frågan om ekumeniska relationer, säger han att kontakten ös-
terut, mot de ortodoxa kyrkorna, är mera okomplicerad än kontakten med de kyrkor som har 
sitt ursprung i reformationen. Varför, kan man fråga? Jo, dessa senare ”har brutit mot vissa 
grundregler som Kristus har fastlagt”. Att här åsyftas öppnandet av prästämbetet för kvinnor 
behöver man inte betvivla.43

 
Ett mycket tydligt uttalande i frågan gjorde påven 1994 i ett apostoliskt brev om prästvigning-
en (Ordinatio sacerdotalis). Kyrkan har inte någon som helst befogenhet att prästviga kvin-
nor, sa han den gången. Eftersom Kristus själv inte hade utsett någon kvinna att ingå apostla-

                                                 
37 Stendahl, 1985, s.105 
38 Stendahl, 1985, s.106 
39 Stendahl, 1985, s.106 
40 Stendahl, 1985, s.106 
41 Stendahl, 1985, s.69 
42 Hammar, HB, 2002, Gisslan hos Påven, s.57 
43 Hammar, 2002, s.59 
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kollegiet, har kyrkan ingen rätt att viga kvinnor till präster. Och så tillade han att detta besked 
slutgiltigt skulle gälla för de troende katolikerna.44(Se 3.6.3). 
 
För att bemöta rebelliska uttalanden kom påven med en ny påminnelse 1998, ”Till skydd för 
tron” (Ad tuendam fidem). Här inskärps plikten att hålla de sanningar som på ett slutgiltigt sätt 
lagts fram av kyrkans läroämbete, alltså ytterst av påven själv.45

 
Trots påvens nya uttalanden, har diskussionerna inte upphört. Påven och katolska kyrkan, 
bygger inte sitt motstånd mot kvinnliga präster på bibelord, i första hand. Den långa och 
obrutna traditionen alltsedan apostlarnas dagar har hittills utgjort ett förkrossande argument. 
 
3.6 Kristen argumentation utifrån traditionen 
 
3.6.1 Svenska kyrkan 
 
De som argumenterade för en uteslutning av kvinnor från prästämbetet gjorde det ibland på 
basis av traditionen. Man var noga med att skilja mellan det som sågs som en förnyelse inom 
traditionen och det som var ett ”nytt påfund” utanför traditionen. Prästvigningen av kvinnor 
ansågs vara ett sådant ”nytt påfund”, så länge man inte kunde bevisa att det funnits kvinnliga 
präster i den tidiga kristna kyrkan.46

 
De som förespråkade kvinnliga präster menade att traditionen var resultatet av den helige An-
des verkningar inom kyrkan. Den helige Ande förnyar traditionen och öppnar nya vägar mot 
framtiden. Vidare menade dessa människor att om man tittade tillbaka genom kyrkans historia 
kunde man finna att revolutionärer som Thomas Aquino, Martin Luther och John Calvin som 
från början var ansedda som en fara för traditionen, men numera ser vi dem enbart som 
nyskapare inom traditionens ram.47

 
Ett argument återkom ofta, nämligen det att prästvigning av kvinnor skulle kunna komma att 
innebära splittring inom den ekumeniska rörelsen, och kyrkor skulle kunna dra sig tillbaka 
från samarbetet med andra kyrkor. 
 
De som pläderade för kvinnliga präster hänvisade dock till det stora antal kyrkor där män och 
kvinnor redan arbetar sida vid sida i prästerlig tjänst. Det skulle vara att vittna för ett enande 
av mänskligheten att erkänna detta faktum och att verka i enlighet med detta.48

 
3.6.2 Kyrkomötet 1982 
 
När ett nytt lagförslag lades fram inför kyrkomötet 1982 (SOU 1981:20), hade det den 
passande titeln ”Omprövning av samvetsklausulen”. Efter nära tjugo års opposition var tiden 
mogen för, en utredning tillsatt av regeringen. 
 
Frågan gällde inte längre om man skulle prästviga kvinnor eller ej det hade lagstadgats redan 
1958. Nej, frågan var nu om Svenska kyrkan ville acceptera den allmänna lagen om likställig-
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46 Stendahl, 1985, s.107 
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het från 1945, och själva ta det fulla ansvaret för de samarbetsproblem som skulle kunna upp-
stå inom kyrkan. 
 
Frågan lades alltså fram inför 1982 års kyrkomöte, det sista innan den stora omorganisationen. 
Vid detta kyrkomöte satt 251 ledamöter varav 64 kvinnor och sju av dem präster. 
 
Tio av de tretton biskoparna var närvarande. Tisdagen den 11 maj 1982 debatterades frågan 
om att slopa samvetsklausulen och i stället gå in under 1945 års lag om likställighet.49

 
Christina Odenberg, präst i Stockholm (numera biskop), sade att kyrkan inte har två, utan ett 
officiellt ställningstagande till prästämbetet. Hon betonade hur viktigt det var att prästerna var 
lojala till detta ställningstagande. Som ett analogt exempel nämnde hon att, inte alla präster är 
övertygade om att barndop är det enda rätta i ett sekulariserat samhälle. Men, av lojalitet med 
Svenska kyrkan där barndop är praxis är de aldrig tveksamma till att döpa barn. 
 
Dag Sandahl, den siste som utnämndes till domprost från oppositionens sida i Strängnäs, sade, 
”Tillsammans skulle vi också kunna begära fram material som visar hur man resonerar om 
prästämbetet och om kvinnlig kyrkotjänst i andra länder och kyrkor". Ekumeniskt är man ju 
inte beredd att säga till kvinnomotståndarna att deras åskådning inte accepteras. Tvärtom: Den 
har en saklig grund.” 50

 
Stendahl skriver i sin bok att Biskop Brattgård (biskop mellan 1969 – 1985), väl insatt i Lut-
herska Världsförbundet, gav en översikt över situationen i andra lutherska kyrkor. Han nämn-
de att 75 % av dessa kyrkor, med 56 miljoner medlemmar, nu har kvinnliga präster. I 18 % av 
kyrkorna, med tillsammans 13 miljoner medlemmar, har man ännu inte börjat prästviga kvin-
nor. De flesta av dessa kyrkor finner man i Afrika och Asien med vitt skilda kulturella bak-
grunder. Men, sade han, det pågår en process, och där görs framsteg.51

 
Biskop Ingmar Ström (†2004) har prästvigt många kvinnor. Enligt honom var prästerskapet 
dåligt förberedd på den kris som medföljde och de var okunniga om dess orsaker. Ström ville 
utrota alla könsfördomar inom kyrkan och var övertygad om att det skulle kunna bli fred om 
bara de ledande inom kyrkan högt och ljudligt sade att efter ett visst datum skulle inga andra 
präster vigas än de som kunde samarbeta med kvinnliga präster. 
 
Den mest ingående analysen gavs av biskop Tord Simonsson i Strängnäs (biskop mellan 1982 
– 1989). Han kunde konstatera att det nya lagförslaget gav olika sätt att tolka bibeln, och han 
uttalade också en förhoppning, om att ansvaret för samexistensen förutsätter öppenhet, annars 
har den ingen framtid. Vidare sa han: ”Situationen är redan den, att vi vill arbeta i samma kyr-
ka. Det är också ett accepterande. Den som inte vill gå med i en sådan riktning sätter själv en 
gräns för samexistens.52

 
De begrepp och uttryck som man hörde var samexistens och samarbete. Många var allvarligt 
oroade över det dåliga anseende kyrkan hade fått, och manade till just samarbete för att repa-
rera skadan. Kyrkans trovärdighet krävde att problemet med samarbete löstes. Kyrkan måste 
lära sig att leva med ett pluralistiskt samhälle, och en icke-statisk situation i en föränderlig 

                                                 
49 Stendahl, 1985, s.113 
50 Stendahl, 1985, s.114 
51 Stendahl, 1985, s.115 
52 Stendahl, 1985, s.116 

 18



värld. De som var i opposition oroade sig och vädjade om respekt och eftertanke. Denna kyr-
ka var också deras kyrka, deras moder. De skulle inte känna sig hemma i någon annan kyrka. 
 
Alla talare rekommenderade förslaget, och dagen slutade med, att man röstade ja. I och med 
det hade en utdragen strid avslutats. Kyrkan och staten var nu eniga på denna punkt. Lagen 
om lika rättigheter gällde nu i lika hög grad inom kyrkan som i övriga samhället.53

 
Allt detta var anmärkningsvärt och kom att framstå klart när man jämförde den svenska situa-
tionen med de ekumeniska diskussionerna och argumenten. Att komma till ett beslut i kvinno-
frågan tog både tid och krävde tålamod. 
 
En huvudförutsättning för en utveckling är att många kvinnor själva gör sig hörda, och kräver 
full delaktighet. I många kyrkor har kvinnorna inte någon naturlig bas att utgå ifrån, medan 
männen har hela institutionen bakom ryggen och det stöd som traditionen utgör.54 Av de li-
turgiska, prästerliga kyrkorna var Sverige faktiskt den första att besluta om att prästviga kvin-
nor. Svenska kyrkans prästerskap hade gjort ett pionjärarbete. 
 
3.6.3 Katolska kyrkan 
 
I detta apostoliska “Letter Ordinatio Sacerdotalis”, som kungjordes I maj 1994, insisterar 
påve John Paul II att kyrkan inte har någon makt att viga kvinnor till präster. Dessutom påstår 
han att denna lära grundar sig på kyrkans obrutna traditioner. 
 
Ordinatio Sacerdotalis, John Paul II, 22 maj 1994 
 
Här följer första paragrafen i brevet: Apostolic letter Ordinatio Sacerdotalis of John Paul II to 
the bishops of the Catholic Church on reserving priestly ordination to men alone. 
 
Priestly ordination, which hands on the office entrusted by Christ to his Apostoles of teaching, 
sanctifying and governing the faithful, has in the Catholic Church from the beginning always 
been reserved to men alone. This tradition has also been faithfully maintained by the Oriental 
churches. 
 
When the question of the ordination of women arose in the Anglican Communion, Pope Paul 
VI, out of fidelity to his office of safeguarding the Apostolic Tradition, and also with a view 
to removing a new obstacle placed in the way of Christian unity, reminded Anglicans of the 
position of the Catholic Church: “She holds that it is not admissible to ordain women to the 
priesthood, for very fundamental reasons. The reasons include: the example recorded in the 
Sacred Scriptures of Christ choosing his Apostles only from among men; the constant practice 
of the Church, which has imitated Christ in choosing only men; and her living teaching au-
thority which has consistently held that the exclusion of women from the priesthood is in ac-
cordance with God´s plan for his Church.55
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3.7 Judisk argumentation utifrån Bibeln och Talmud 
 
Talmudrabbinerna bestämde en gång att plikten att studera Toran inte skulle gälla kvinnor, 
något de grundade sina argument på i bl.a. Femte Moseboken 6:7, där den hebreiska texten 
lyder: ”och du skall undervisa dina söner”. Men p.g.a. av det hebreiska språkets svåra gram-
matik är det oklart om budet även omfattar flickor.56

 
Männens och kvinnornas roller inom ortodoxa judendomen skiljer sig åt genom att kvinnan 
bara har ett fåtal religiösa plikter. En av de viktigaste är de många förberedelserna inför och 
under sabbatsritualen. Det är hon som tjugo minuter före solnedgången tänder och välsignar 
sabbatsljusen med orden: ”Välsignad vare du, Herre vår Gud, universums konung, som har 
helgat oss genom dina bud och befallt oss att tända sabbatsljusen.” 57 Det är särskilt tre plikter 
(mitzvot) som har varit kvinnor förbehållna: hon har ansvaret för att tända sabbatsljusen, att 
hålla de judiska renhetslagarna för menstruation och förlossning (niddah), och att skära bort 
det så kallade prästernas del av degen när hon bakar (challah).58

 
Det starkaste argumentet mot ordination av kvinnor, är att halakha befriar dem från skyldighe-
ten att predika. Detta stöds av texterna i Talmud. 
 
Ordination av kvinnor har bara varit en fråga för den konservativa judendomen. Kansler Ger-
son D. Cohen tillsatte 1977 en kommission för att utreda möjligheten att ordinera kvinnliga 
rabbiner. Rapporten som presenterades 1979, rekommenderade att kvinnor skulle få delta i 
utbildning till rabbiner. Rapporten sa bl.a. att ”Det inte finns inget direkt hinder i halakha för 
utbildning och ordination av kvinnor till rabbiner, predikanter och lärare i Israel”. Vid denna 
tidpunkt var de flesta rabbiner och lekmän emot en förändring, så frågan bordlades ett antal 
år. 
 
Slutligen år 1983, efter ytterligare utredningar, röstade fakulteten på JTS för ett godkännande 
av att kvinnor fick inträde i utbildningen till rabbin. Under sin utredning noterade kommittén 
att det egentligen inte var någon lag mot att kvinnor kunde bli rabbiner. Motståndare till kvin-
nors ordination ansåg dock att det var olagligt genom att anföra en rad argument. Jag ger här 
ett exempel på ett av de vanligaste argumenten: 
 
Many rabbis declared that the halakha is opposed to women´s ordination on the basis of a 
Talmudic quote from Tractate Sotah, 20a. Here, Rabbi Eliezer claims that it is obscense to 
teach a woman Torah. However, this is only by Ben Azzai, who says “A man is required to 
teach Torah to his daughter”. In fact Rabbi Eliezer´s highly conservative views were over-
ruled time and time again by his colleagues. It was seen as disingenuous to use this as a rea-
son to deny women smicha; Orthodox Jews themselves do not follow this rule; Both black hat 
and Centrist Orthodox Jews teach their daughters Torah as well as Mishna and Midrash, and 
to some extent, Talmud.59

 
Redan under 1800-talet införde man inom en del icke-ortodoxa inriktningar inom judendo-
men, ett religiöst firande för flickor som blir religiöst myndiga. I USA blev sådant firande 
vanligare redan under 1920-talet och praktiseras nu i de flesta församlingar under benämning-
en bat mitzvah. På många håll får flickor undervisning för sin bat mitzvah, och i allt fler icke-
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ortodoxa församlingar läser de också ur Tora rullarna och deltar aktivt i gudstjänsten. Åtskil-
liga ortodoxa församlingar har å andra sidan infört en ny ceremoni för flickor, bat chajil.60

 
3.8 Judisk argumentation utifrån traditionen 
 
Kvinnor har bara varit en liten del i den judiska historien sen biblisk tid och t.o.m. deras infly-
tande har då nedvärderats av rabbinska tolkare under senare århundraden. Judiska lagar och 
judiska traditioner, som de beskrivs i halakhan och aggada, speglar mannens lag och mannens 
traditioner. Men det gav faktiskt kvinnorna en gång, en konstig sorts frihet. De levde som män 
religiöst och rituellt, och det är troligt att de hade en egen teologi och deltog i rituella övning-
ar oberoende av männen. Men detta var en muntlig tradition och till skillnad mot männens 
ritualer var de inte beroende av det skrivna ordet, därför överlevde det inte heller. 
 
Den förlorade muntliga traditionen har funnit sin symbol i sången om Miriam (Exodus 15:21) 
Efter att Moses sjungit om Guds triumf vid korsandet av Röda havet, tog Miriam upp sin 
tamburin, och gav sig tillsammans med Israels alla kvinnor ut att sjunga och dansa. Men, me-
dan hela Moses ord återges i texten, återges bara de första raderna av Miriams sång i texten.61

Man kan spekulera i varför Miriams sång ändå överlevde. Den ger en icke-maskulin och en 
icke-stridande syn på Gud och av själva Exodus i Toran. 
 
Judisk teologi var nog väldigt annorlunda, säger Sybil Sheridan. Men Miriams röst hörs inte i 
texten i Toran, inte heller med några få undantag, hennes kvinnliga ättlingar i Prophets, Wri-
tings, Mishnah och Talmud. 
 
Troligen träffades gångna tiders kvinnor och utövade sina böner och ritualer oavsett vad män-
nen tyckte. Men om deras röster var en styggelse för männen, är det knappast förvånande att 
de inte återfinns i religiös litteratur som då var skrivna av män. Inte bara texterna, utan också 
tolkningen av dessa, har varit förbehållet männens århundraden.62

 
Frågan om kvinnliga rabbiner diskuterades livligt under 1960- och 1970-talen i den konserva-
tiva rörelsens synagogor och det beslutades till slut att kvinnor kunde verka som rabbiner. Det 
är intressant att åsikterna under denna diskussion mest kretsade kring traditionell judisk lag. 
Vad som eftersträvades var uppenbarligen ett sätt att anpassa sig till det moderna livets krav 
och samtidigt inte överge traditionen såsom den formulerats i judiska lag. Detta sökande efter 
en kompromiss mellan tradition och modernt liv är karakteristiskt för den konservativa rörel-
sen som är pragmatisk och strävar efter att undvika de extrema rörelsernas dogmatik.63

 
3.9 Likheter och olikheter i debatten kring kvinnliga präster och rabbiner 
 
Kvinnors ordination var, i värsta fall, endast kosmetisk, skapad för att visa hur judendomen 
behåller sina principer men anpassad till nyare tider i bästa fall. Det var bara första steget i en 
process som ännu bara delvis, har nått målet, säger Sheila Schulman. 
 
Kvinnliga förkämpar i samhället visade snart att allt fortfarande inte var bra. Det finns kvinn-
liga rabbiner men de använder en patriarkalisk historia, förkunnar en patriarkalisk teologi. För 
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att behålla okränkbarheten som religiösa ledare, är det nödvändigt för varje rabbin att ytterli-
gare föra in kvinnorna in i denna exklusiva manliga värld.64

 
Dagens kvinnliga rabbiner i Storbritannien är förvånansvärt enade i sina åtagande. Det är ett 
åtagande både till traditionell judendom och till en reformering av denna tradition för att in-
kludera både kvinnors behov idag och kvinnors tidigare erfarenheter. Uppgiften för dagens 
kvinnliga rabbiner är att bryta den tystnad som de priviligerades så genom historien, att väcka 
kvinnans röst, hitta kvinnors historia i judendomen och visa den för världen, säger Schul-
man.65Sheila Schulman säger vidare: Det var den kristna feministiska teologen Elisabeth 
Schüssler Fiorenza, som kom med en väldigt bra formulering, vi behöver, sa hon, en dubbel-
eggad hermeneutik, en hermeneutik av ihågkomst och av misstro. Vi behöver både vara äls-
kade och kritiska och göra texten till vår text och levande för oss på ett nya sätt, eftersom det 
trots allt är församling efter församling av (manliga) rabbiner som gjort detta under årtusen-
den.66

 
3.10 Feministteologi 
 
1900 talets kvinnorörelse i väst har utvecklat en explicit ”feminist teologi”. Man är mot den 
patriarkala utformningen som kristendomen har fått, med ett androcentriskt språk, att Gud 
alltid omnämns i maskulina termer. I motsats till detta talar man gärna om Guds moderskap. 
Vidare kritiserar man den kvinnosyn som kommer till uttryck i Gamla Testamentet och i en 
kyrklig tradition, där kvinnan ses som underordnad mannen och som förknippad med ”köttet” 
och synden, Att kvinnor ska få tillträde till kyrkliga ämbeten är också ett feministiskt önske-
mål som ofta har lett till framgång.67Olika former av feministisk teologi kan man återfinna 
också inom judendomen och islam.68

 
Här introducerar jag er till två mycket intressanta publikationer från två berömda författare. 
Man ska komma ihåg att vid studier av kvinnan är det inte fullt så lätt att få tag på kunskaper 
inom detta område p.g.a. den hittills förbisedda dokumenteringen av kvinnors religiösa tankar 
och aktiviteter. Den nya vetenskapen försöker systematiskt bygga en bas för utveckling och 
en mer adekvat förståelse för helheten i de mänskliga religiösa erfarenheterna.69

Den oavbrutna tillväxten av feministisk teori, i religion och i djupet av dess kritiska och kon-
struktiva bidrag, har stimulerats av den snabba ökningen av kvinnor i Canadas och USA:s 
teologiska skolor, från 1970-talet fram till nu. 
 
Kvinnors studier har utvecklats som ett svar på att ett ökande antal kvinnor söker utbildning 
som religiösa ledare, speciellt inom judendomen och kristendomen. En stående fråga både 
inom den manliga och kvinnliga religiösa vetenskapen är på vilka religiösa grunder som kvin-
nor inte har möjligheten att bli religiösa ledare i flera av världens stora religioner. 
 
Ett av de primära hävdanden i feministisk vetenskap är att identifikationen av män som det 
mänskliga i religionen är det stora problemet. Feministerna menar att genom denna identifika-
tion under sekler så har det varit oemotsagt, att manlighet är den primära formen av mänsklig 
erfarenhet och aktiviteter. 
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Mary Daly´s (feministisk författare i USA) banbrytande ”Beyond God the Father: Toward a 
philosophy of women´s Liberation (1973) var den som först visade hur djupgående detta an-
tagande har format judendomen och kristendomen. Hennes systematiska kritik drog uppmärk-
samheten till den kraftfulla roll som religionen spelar för att legitimera och förstärka detta 
antagande i samhället och kulturer.70Daly var en av de första att påstå att manliga symboler i 
judendomen och kristendomen, en manlig Gud och i kristendomen en manlig frälsare också 
fungerade som en kosmisk modell för den korrekta ordningen i mänskligt liv. I boken ”In 
Beyond God the Father” menar hon att symbolen av ”God the Father” är grundpelaren i porta-
len över teologiskt och socialt kvinnomotstånd.71

 
Det centrala i den feministiska vetenskapens insikt i religion är, att kön och värde är samman-
flätade i den kulturella traditionen. En av de mest utvecklade analyserna över hur dessa två är 
sammanlänkade har gjorts av Judith Van Herik i ”Freud on Feminit and Faith (1982), en stu-
die av förhållandet mellan Freuds teorier om feminitet och religion”. Van Herik beskriver i 
termer av religiösa och psykologiska fenomen, hur det traditionella västliga tänkandet är for-
mat av antagandet att det maskulina är den mänskliga normen och av ett högre värde än det 
feministiska, leder till antagandet att det maskulina sättet att se är det enda rätta.72

 
3.11 Författaren Elyse Goldstein 
 
Boken ReVision av författaren Elyse Goldstein är ett viktigt bidrag för att göra Tora-
undervisningen central i det judiska livet. När man lärt sig Toran och dess innehåll i det dagli-
ga livet i de judiska församlingarna, då menar man att de pågående kriserna är över och den 
judiska pånyttfödelsen har börjat. Detta har inspirerat liberala religiösa judar genom att visa 
hur mycket de kan lära sig av traditionen och hur mycket de kan bidra till den. Det kommer 
att inspirera traditionellt religiösa judar genom att visa dem hur fascinerande och full av ovän-
tade vändningar som processen är att lära sig Tora, säger Irving Greenberg i sitt förord i Elyse 
Goldsteins bok.73

 
Varje generation måste skriva sina egna kommentarer av Tora, säger Goldstein. Genom ut-
bildning kommer vi till insikt om att orden i Tora gäller även idag. Då kommer vi inte att se 
Toran som något forntida kungligt påbud, dvs. som något bestämmande men inte relevant.74

 
Det judiska folket kom till insikt om att de ska visa världen, vägen till frälsning. Den missio-
nen är att vara pionjär vid fronten, arbeta för en bättre värld, i vilken den ursprungliga rike-
domen, jämställdhet och harmoni ska skapas. Därför, när den slutliga historien ska skrivas, 
kommer feminismen att bli en kraft för gudomlig frälsning och realiserande av Toras vision.75

 
För att spela denna roll bra, måste feminismen förstå och hantera traditionen och traditionen 
måste komma till insikt om feminismen. I boken visar rabbin Goldstein att för feminister står 
valet mellan avståndstagande, återskapande och förändring av traditionen. Jag tror att hennes 
bedömning kommer att visa sig riktig, säger Greenberg. Skapande kan hjälpa, avståndstagan-
                                                 
70 The Encyclopedia of Religion, 15 Trad 2 win, 1987, Mircea Eliade, s 434 
71 The Encyclopedia of Religion, 15 Trad 2 win, 1987, Mircea Eliade, s 434 
72 The Encyclopedia of Religion, 15 Trad 2 win, 1987, Mircea Eliade, s 435. 
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75 Elyse Goldstein, ReVision, Seeing Torah through a feminist lens, 1998,  s 13. 
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de kan bli väldigt negativt genom att man då förlorar det förgångna. Det för med sig ett liv vid 
sidan om gudomliga skatten och känslan av kontinuitet. Slutorden är att metoden för nyska-
pande är nödvändigt för att behålla vitalitet för ortodoxa judar såväl som för liberala judar.76

 
Den här boken tilltalar mig, jag tror att den även tilltalar många andra, därför att i den engage-
rar reform/liberal lärare och traditionella judar (egentligen alla judar) genom att erbjuda alter-
nativa uttolkningar av Toran, säger Elyse Goldstein. 
 
Några Toraberättelser talar om feministiska metaforer; vatten och en källa, ofruktsamhet och 
öken. Att omvandla dessa vanliga Tora-bilder till kvinnliga bilder är ett sätt att se Tora på ett 
kvinnligt sätt. En förändring av ”blodsförbunden” förutsätter såväl styrkan som gången av den 
kvinnliga sexualiteten. Om vi är beredda att ompröva den bildliga (metaforiska) meningen 
med de historier vi har med oss från barndomen, skulle vi ge den moderna judiska världen ett 
feministiskt budskap som involverar kvinnorna på ett nytt sätt, och vägrar att låta Tora använ-
das som ett vapen mot oss, säger Goldstein.77

 
Slå upp Toran, Genesis, och du slås av denna motsägelsefullhet; i första kapitlet, är mannen 
och kvinnan skapade tillsammans och placerade i Eden som partners. Gud kallar dem de bästa 
”människor” och allt är gott. Några kapitel senare är Adam ensam. Han sövs ned, och vaknar 
upp med en främmande varelse vid sin sida som han kallar ”kvinna”. Vad hände med den 
första kvinnan som skapades tillsammans med Adam? Försöker dessa två ”skapelseberättel-
ser” att säga oss någonting om den andliga gemenskapen mellan man och kvinna? Män med 
traditionella åsikter förklarar detta med allt från kvinnans sociala status till uttalanden om 
kvinnans natur.78 Så det borde finnas plats för nya förklaringar i vår samtida tradition. 
 
Om vi kan finna en fullständig likhet mellan män och kvinnor i Bibeln, och om vi använder 
den klassiska metoden för förklaringar och metaforer för att åstadkomma detta, då kan vi änd-
ra det sätt som religionen använder texten för att rättfärdiga det andliga och världsliga under-
ordnat av kvinnan, säger rabbi Elyse Goldstein. Dagens feminism och den judiska feminismen 
har nått en andra fas. Vi undrar om det både är möjligt att nå jämställdhet som kvinna och 
behålla sin särart som kvinna. Vi är inte längre så övertygade om att kvinnor och män är full-
ständigt lika. Ser vi världen på speciellt sätt bara för att vi är kvinnor? Jag tror vi gör det, sä-
ger Goldstein.79

 

                                                 
76  Goldstein, 1998  s. 14 
77  Goldstein, 1998, s. 21 
78  Goldstein, 1998, s. 21 
79  Goldstein, 1998, s .23 

 24



Del 4 
 
4 Sammanfattning och slutsatser 
 
4.1 Intervjuer med två kvinnor inom Svenska kyrkan 
 
4.1.1 Intervju med Eva Isaksson Sundelin 
 
Eva Isaksson Sundelin har varit präst i 24 år.80 Hon har varit med om att bygga upp Sveriges 
största församling i Spånga, den invandrartäta församlingen där Rinkeby och Tensta ingår. 
Började sedan jobba i en församling som heter Herssjö, i Sundsvall. Efter 1 ½ år sökte hon 
tjänst där och var kyrkoherde före 30 års ålder. Det var ovanligt och är att få en sådan tjänst 
vid denna ålder Hon var kyrkoherde mellan 1985-1998. Sedan tackade hon ja till en kommi-
nistertjänst, på annat håll, som hon hade i tre år. Idag är hon distriktspräst i Årsta kyrkan i 
Uppsala. Eva prästvigdes i Stockholm 1979, och det är hon glad för. Hon vigdes av biskop 
Ingvar Ström. Han står för något viktigt för prästvigda kvinnor. Eva är sjunde generationen 
präst från en gammal prästsläkt i Norrland. Hon har även varit ordförande i ett år för Kvinnli-
ga Prästers Riksorganisation KPR. 
 
Eva säger, av de tre kvinnor som först prästvigdes lever bara en kvinna idag, Elisabeth Djurle 
Olander. När de var nya, var det att stå på barrikaderna. Kampsituationen finns fortfarande 
kvar. Att hålla historien levande är något av det viktigaste. 
 
Eva säger vidare, vi blev mycket positivt mottagna och önskade, men det finns en ådra att bli 
ifrågasatt, som för andra i övriga samhället, i ledarpositioner. Syftet med organisationen är 
inte att bedriva något fackligt arbete, utan det är en yrkesorganisation. Lydia är ett av de nät-
verk som är anslutet till organisationen. 
 
KPR är en relativt ny företeelse, något som vi tror kommer att behövas i fortsättningen. När 
KPR bildades så var det bl.a. av representanter från olika forumgrupper ute i landet. Sedan 
kopplades tyngd på en organisation där det ska finnas lokala grupper. Dessa sänder ombud till 
årsmötet. Det viktiga är vad som händer på lokalplanet. 
 
Eva var KPR:s ordförande under 1 år. Det lokala nätverket har varit med hela tiden. KPR 
kommer fortsättningsvis att behövas, och utvecklas ytterligare. Om det inte finns lokala nät-
verk ska man försöka få till enskilda medlemskap istället. Därför är det viktigt att det finns 
anslutna kvinnor över hela landet samtidigt. Det är oerhört viktigt sälja ut tanken att sam-
mansluta sig på det lokala planet. Det är viktigare att man jobbar tillsammans än att 1100 
kvinnor jobbar ensamma. De tycker att deras röster behöver höras. Det finns många starka 
kvinnor på ganska höga positioner inom rikskyrkan, men församlingsprästen är basen och där 
finns många kvinnor som behöver sluta sig samman och bli synliggjorda. 
 
Det finns också en stor organisation, ”Kvinnor i Svenska kyrkan” ,där både lekkvinnor och 
prästvigda kvinnor är medlemmar. Den har en bred uppgift i Svenska kyrkan att arbeta med 
kvinnofrågor och liturgi. 
 

                                                 
80 Eva Isaksson Sundelin, distriktspräst i Årstakyrkan i Uppsala, intervjuad den 14/4, 2004. Resten av Evas utta-

landen är hämtade från denna intervju. 

 25



Eva tycker att det fortfarande finns mycket patriarkalt i gudstjänsternas texter men att det änd-
rat sig mycket de senaste 20 åren. Förr använde man ett språk som man aldrig talade. Våra 
nya psalmer och vår evangeliebok är uttryck för att det har ändrat sig. Nya evangelieboken 
som kom ut första advent har jobbat just med dessa frågor; hur man plockar fram de bibelstäl-
len som beskriver Gud med kvinnliga termer. Ett exempel är ”Det förlorade myntet” och det 
finns fler, men inte lika många som de manliga bilderna, men tillräckligt många i bibeln för 
att det ska lyftas fram och bli ett större ordval i språket, det är härligt tycker Eva. Sedan gäller 
det att fortsätta med detta. Frågan om inkluderande språk är ju svår. Dels därför inkluderat 
språk i gudstjänsten inte bara är manligt och kvinnligt. 
 
Eva tar inte fram några älsklingskvinnor i bibeln, utan bara att kvinnan finns där, det är det 
som vi behöver visa på, därför de har bärande roller både i de mytiska och i det historiska. 
Både med kvinnans sätt att vara och annat. Kvinnan med blödningar, den kvinnan har vi hört i 
många predikningar men, en man kan inte berätta om det utan bara ”utifrån”. Vi som kan 
identifiera oss med dessa kvinnor, för oss är det vår uppgift att berätta. Det är inte bara Maria 
som sitter fromt vid Jesus fötter som är viktig, utan också Lydia som är entreprenör och han-
delskvinna. Utan kvinnors vittnesbörd hade inte evangeliet spridit sig, säger Eva. 
 
Amerika har sina bibelöversättningar, och vi har valt en annan väg, med den största språk-
kompetensen vi har att översätta texterna med. Här står också kvinnor inför olika val om vad 
som är bäst? Om det t.ex. står kära bröder, ska vi säga kära bröder och systrar eller kära syst-
rar? Översättningen, dvs. vad texterna betyder, är predikantens uppgift och varje kristens upp-
gift. Där måste man gå vidare, säger Eva. 
 
Det första är att vi gör en annan bibelöversättning som inte är rent texttrogen men innehåller 
tolkning. Vi har i Sverige valt en bra och texttrogen översättning, sedan gör vi tolkningen. 
Lika viktigt är att se vad de inte berättar. Med den kunskap om det samhälle som Jesus levde 
i, måste vi se med deras ögon, vi måste försöka förstå varför kvinnor satt som de gjorde och 
enligt vad Paulus sa, teg i församlingen. Vi måste också tolka vidare och inte läsa texterna 
bokstavstroget. I så fall kulle vi inte klippa håret och i stället ta till oss Gamla Testamentets 
lagar. Jesus har gett oss den här tolkningsnyckeln. Det är inte ord för ord och tand för tand, 
utan det är ”kärlekens” evangelium och han visar ju det, genom sitt sätt att umgås med kvin-
nor av olika slag. Texterna speglar det gamla samhället, med de hustavlorna som rådde då och 
det är inte vår uppgift att efterleva det, så lever inte en kristen idag. Vår uppgift är att se Jesus 
som den ”levande herren idag” i ett helt annat samhälle. Det är klart att Gud står över sin kyr-
ka, säger Eva. 
 
Eva säger; det finns ingen situation där jag går in och är präst i en könsneutral situation, det är 
klart att jag alltid är kvinna. Sedan har kvinnliga präster som hamnat i ledarpositioner tidigare 
sagt att de hamnat i samma situationer som många andra kvinnor i näringslivet, att de är 
tvungna att använda ett manligt språk, för att det är enda sättet att nå fram. Sen är det många 
som undrar hur man utvecklar ett kvinnligt ledarskap, vad är speciellt för ett kvinnligt ledar-
skap och det är inte så enkelt vara sig det är en kyrka eller ett samhälle, avslutar Eva. 
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4.1.2 Intervju med Tuulikki Koivunen Bylund 
 
Tuulikki Bylund är 57 år och tog sin teologie magisterexamen i Finland.81 På hennes tid fanns 
inga kvinnliga präster i Finland och hon hade en stark prästkallelse. Olle Nivenius vigde hen-
ne i Lund 1971. 1976 arbetade hon i Bro pastorat som komminister, 1982 som studentpräst i 
domkyrkoförsamlingen etc. Hon har varit tjänstledig för doktorandstudier i flera år och hon 
har disputerat på en uppsats. Hon är domprost i Uppsala sedan 1995. 
 
Hennes arbete skiljer sig från ett vanligt kyrkoherdearbete (hon är kyrkoherde i en dom-
kyrkoförsamling) och hennes församling är stor, ca 30 000 tillhöriga. Det är kyrkoherden som 
leder verksamheten. Som domprost har hon utöver detta, extra stiftsuppdrag. Hon sitter också 
i domkapitlet som vice ordförande i stiftstyrelsen. Några gånger per år gör hon visitationer på 
biskopens uppdrag, till prostarnas pastorat. Hon gör lite utöver en vanlig kyrkoherde. Regel-
bundet håller hon gudstjänster/predikar minst 1 gång i månaden i domkyrkan. 
 
Hon har dessutom mycket arbetsledning och organisationsledning. Hon har representation 
som inte alla kyrkoherdar har. Det finns en kvinnlig domprost till, Magie Isberg i Västerås. 
Caroline Krook var också kyrkoherde innan hon blev biskop. Totalt finns i landet 13 dompro-
star, både manliga och kvinnliga. 
 
Hon säger att det dummaste man kan göra om man vill stödja kvinnliga präster är att lämna 
kyrkan. Hon vill inte stödja kvinnliga präster att lämna kyrkan. Hon vill heller inte hindra och 
beslutet fattar man ju själv. Om man lämnar kyrkan för att kvinnor behandlas ojämställt är 
dumt, för vad dessa människor borde göra är att vara mer aktiva och rösta i kyrkovalet för att 
förtroendevalda i kyrkan som bestämmer mycket inte ska var emot kvinnliga präster. Det vore 
en viktig insats, och istället stödja de som behöver allt stöd. 
 
Hon samarbetar med ärkebiskopen. Tuulikki är feminist och hennes modersmål är inte svens-
ka och hon säger att finskan är mindre könssegregerad. De har jobbat med inklusivitetsfrågan, 
fram för allt att få de tidiga morgongudstjänsterna att använda ett medvetet mer inklusivt 
språk. En inarbetad ordning finns i detta. Tuulikki är övertygad om att kristendomen är den 
mest kvinnovänliga och emicipatoriska religionen. Om jag bevisar motsatsen så får jag ge 
mig, säger hon. Det fanns ett projekt om Sveriges kristnande för ett par år som tydligt visade 
att det var kvinnorna som attraherades av kristendomen. Den gynnade kvinnorna på olika sätt. 
 
Så är det väl, säger Tuulikki att bibeln är skriven för män och av män. Jag tror bibeln ska tol-
kas för varje tid. Utgångspunkten var väldigt socialt belastat av sammanhanget när man skrev 
ner texterna men det föringar inte bibelns huvudbudskap (röda tråden), Guds kärlek till män-
niskorna. Jesus frälsargärning som finner vägen till slut. Bibeln är inget större problem för 
henne som feminist. Det gäller att ta hänsyn för vem och vilka den har blivit skriven. Det 
gällde att hålla ordet levande och vaska fram nya ord för den yttersta meningen för varje tid. 
Vad vill den få fram? 
 
Även där får man säga, att man ska tolka texterna mot bakgrund av helheten. Att plocka lös-
ryckta citat är inte rätta sättet att tolka bibeln på. För de manliga prästerna ligger mycket i 
identiteten att vara man och präst. Det går inte att uppträda könlöst, och det måste man vara 
medveten om. Att vara kvinna är också en ”tillgång” när man är präst. 
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Jesus levde i den miljö då kvinnor verkligen var mindre värda. De var juridiskt inte vittnesgil-
la osv. Det var viktigt för Jesus då att välja dessa tolv att symbolisera Jesus stammar men 
samtidigt säga att Jesus hade många kvinnliga lärjungar också. Men, historieskrivningen har 
tonat ner deras roll, mer än nödvändigt. Det har använts som ett argument mot Jesus att han 
valde manliga apostlar men det tycker inte Tuulikki, därför Jesus var ju helt bunden av den 
tidens förutsättningar och i det kontextet lyfter han fram kvinnorna och barnen på ett oerhört 
gränsöverskridande sätt, ändå, avslutar Tuulikki. 
 
4.1.3 Intervju med en av de första kvinnliga reformjudiska rabbinerna , hämtad ur den 
judiska tidskriften Menorah 
 
Jag hittade en intressant artikel och intervju från 1986 där Kinneret Shiryon, Israels första 
kvinnliga rabbin säger; det är en tragedi att det inte finns religionsfrihet för judar i Israel. Kin-
neret är rabbin i en ”reformjudisk” församling i Tel Aviv och hon anser att reform judendo-
men är en viktig bit av närmandet mellan sekulariserade och ortodoxa judar. Reform juden-
domen har anpassats till det moderna livet.82

 
Hon var vid intervjun 30 år och utbildad i USA och ledde då sedan två år tillbaka reform ju-
diska församlingen i Tel Aviv. Hon växte upp i en konservativ judisk familj i Kalifornien. 
Som judinna i en icke-judisk omgivning fick hon ofta svara på klasskamraternas frågor. När 
hon inte kunde svaren gick hon hem och läste på och hon tyckte det var roligt att lära sig mer 
om judendomen. 
 
Det var inte något stort beslut, säger hon. Jag älskade de judiska traditionerna vi firade i min 
familj och synagogan var mitt andra hem. Jag identifierade mig starkt med vår rabbin och 
tänkte att kan han vara rabbin så kan väl jag.83 Shiryon ville först bli konservativ rabbin, men 
när hon fick besked att hon som kvinna endast kunde bli lärare, valde hon reformjudendomen. 
Nu ska vi vara medvetna om att denna artikel skrevs innan ordinationen av kvinnor infördes i 
den konservativa rörelsen. 
 
Jag förstod att man skulle utbilda kvinnliga konservativa rabbiner så småningom men att det 
skulle dröja, säger Shiryon. Dessutom upptäckte jag att mina värderingar låg närmare reform 
judendomen än den konservativa judendomen. Som ”reform judisk rabbin” förespråkar Shiry-
on en fortsatt anpassningsprocess mellan religionen och det moderna livet. Hon menar att 
judendomen innebär ständiga val och ansvar och ser reform judendomen som en fortsättning 
på den ursprungliga religionen. Judendomen har alltid anpassats efter tiden, säger hon. Först 
under emancipationen upphörde den att förnyas eftersom stora judiska grupper trodde att en 
anpassning till det moderna livet skulle förinta religionen. I verkligheten var det precis tvärt-
om. Det är just p.g.a. judendomens ständiga anpassning till nya idéer som religionen och tra-
ditionerna har överlevt, och kommer att överleva, säger hon84

 
Shiryon utbildades vid reform rabbinatet i New York. Hon gjorde sin praktik i en församling i 
Australien, ledde efter sin examen en reform församling i USA och flyttade sedan till Israel. 
Då var hon 27 år, och hon visste inte om hon någonsin skulle få arbete som reformert rabbin i 
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Israel. Men som hon uttrycker det; Jag är sionist och tror på att jag som judinna ska bo i Isra-
el. Dessutom tror jag att den reformerta judendomen kan uppfylla den lucka som uppstått mel-
lan sekulariserade och ortodoxa judar i Israel och jag var övertygad om att jag hade mycket att 
ge i den processen. P.g.a. att hon är reform rabbin var hennes vigslar, skilsmässor och konver-
teringar ogiltiga i Israel, vilket smärtat henne djupt.85

 
Det finns ingen pluralism, säger hon och berättar att hennes egna församlingsmedlemmar åker 
utomlands för att vigas borgerligt eller går igenom en ortodox vigsel för syns skull. Sen 
kommer de till mig för att göra det riktiga ”bröllopet”.86

 
Men på vissa områden diskrimineras hon mindre som rabbin i Israel än vad hon gjorde i USA. 
Där var Shiryon en av de första 29 kvinnliga rabbinerna som utexaminerades och hon och 
hennes kvinnliga kollegor fick ständigt kämpa för att bli accepterade av sina manliga kolle-
gor. I Israel står hon och hennes reformerta manliga kollegor på samma plan. Vi kämpar alla 
för att bli accepterade av det ortodoxa Israel och ibland är det t.o.m. bra att jag är kvinna. 
 
Ojämlikheten i det sekulära språket stör Shiryon, hur klarar hon då det manlighetsorienterade 
gudstjänstpråket?87 Det är ett problem. Vi människor är bara människor och kan endast upp-
fatta Gud som en människa. De ursprungliga bönerna binder samman oss inom reform juden-
domen och är mycket vackra, men jag tror att det manlighetsorienterade uttryckssättet kom-
mer att försvinna så småningom, men det tar tid. Jämställdhet är viktigt för Shiryon. Hon 
uppmuntrar kvinnor i sin församling att läsa ur Toran. 
 
4.1.4 Intervju i Judisk krönika med den första kvinnliga konservativa rabbinen Amy 
Eilberg 
 
Sedan 1983 har det berömda rabbinseminariet i New York, konservativa Jewish Theological 
Seminary (JTS), antagit kvinnliga studenter till rabbinutbildningen, dock med förbehållet att 
de inte skulle kunna utexamineras innan rabbinatet godkänt utnämning av kvinnliga rabbiner. 
Efter många års intensiv debatt beslöt de konservativa rabbinernas internationella organisa-
tion, The Rabbinical Assembly, att kvinnor kan bli rabbiner inom den konservativa rörelsen. 
Och den 12 maj utnämndes Amy Eilberg till den första kvinnliga konservativa rabbinen i ju-
disk historia.88

 
Grundarna av den konservativa rörelsen ville skapa en judisk rörelse där traditionella aspekter 
av judendomen kombineras med samtida frågor. Denna inställning tvingar de konservativa 
församlingarna att ta itu med aktuella frågor, som t.ex. ordination av kvinnliga rabbiner. Dag 
efter dag, har judiska kvinnor betraktat hur män omger Toran. Redan tidigare fanns det många 
judiska kvinnor som kände sig uteslutna från ”kärnan”, den centrala judendomen. Liturgin 
bidrar också till detta. Kvinnor använder ett manligt språk i liturgin. Och kallar man Gud ofta 
för han, så är det lätt att få uppfattningen att Gud är en man. Män har större tillgänglighet till 
Gud och till det andliga livet än vad kvinnor har. Ett ökat kvinnligt deltagande inom juden-
domen kommer att väcka nya frågeställningar om Gud, liturgin och andligheten.89
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Hon förklarar motståndet till ordination av kvinnliga rabbiner så här: Åtskilligt av motståndet 
kommer från två djupa och starka uppfattningar om rabbinens roll i synagogan. Den ena är 
den att Gud är manlig. Den andra uppfattningen som kommer ifrån den kristna teologin byg-
ger på att rabbinen är Guds representant, liksom prästerskapet. Om Gud är manlig och rabbi-
nen är hans representant är det då möjligt för en kvinna att fungera och bli erkänd som rabbin? 
 
Kanske kommer det att ta ytterligare en generation innan man väl erkänner kvinnliga rabbi-
ner. Men när kvinnor väl accepterats som religiösa ledare, kan kvinnliga rabbiner börja ägna 
sig mer åt bl.a. liturgin i bönboken. Jag tror att ett ökat deltagande av kvinnliga religiösa leda-
re kommer att innebära en kreativ förnyelse av den judiska traditionen. 
 
Amy tror att Toran gavs till hela det judiska folket, dvs. även kvinnorna. Alla dessa frågor om 
hur Toran vänder sig till kvinnan, om kvinnan behöver en annan Tora, än mannen och vad för 
slags Tora behöver i så fall kvinnan, är nya frågeställningar från den moderna tidens uppfatt-
ning om att kvinnan har samma rättigheter och möjligheter som mannen. Problemet är att vi 
idag förstår kvinnans behov på annorlunda sätt och att gårdagens rabbinska uppfattning inte 
längre är tillräcklig.90

 
Det vanligaste förekommande argumentet mot ordination av kvinnliga rabbiner var att det är 
ett direkt brott mot halakhan. Innebär det nu en förändring av halakhan, eller är det bara så att 
förespråkarna av kvinnliga rabbiner tolkar den judiska lagen annorlunda än deras motstånda-
re? Inom fakultetet på JTS var den allmänna uppfattningen att halakhan är emot ordination av 
kvinnliga rabbiner. Halakhan omnämner inte ämnet helt enkelt. Det är alltså ingen kontrover-
siell fråga med opponenter och förespråkare.91

 
Ett ökat kvinnodeltagande i det religiösa livet måste på sikt ändra på halakhans utformning. T. 
ex. i frågan om Gudsbilden, om Gud är en man eller en kvinna. Jag vet inte könsbenämningen 
på Gud. För min egen del är jag nöjd med att be i den traditionella liturgin. Jag känner mig 
förbunden med språket både känslomässigt och halakhiskt. Jag har en stark känsla av att det 
hotar halakhan om vi sätter igång och ändrar på bönespråket eller skriver ny hebreisk liturgi, 
säger hon. Men, vad gäller t.ex. engelskan, så vill jag förändra liturgin. Det finns ingen orsak 
att referera till Gud i maskulinum på ett främmande och nytt bönespråk, säger hon. 
 
Många kvinnor förväntar sig att den som är religiös ledare förespråkar en icke könsbunden 
liturgi och prioriterar kampen mot det maskulina språket i bönboken. Det är just vad 
många radikala kvinnor är sysselsatta med. Med för mig är den traditionella liturgin alldeles 
för helig. Jag tycker att varje församling bör försöka komma underfund med hur den vill lösa 
problematiken med en maskulin liturgi, och kanske samtidigt bevara språkets integritet.92

 
Redan inom ett år kommer lika många kvinnor som män ha utexaminerats från JTS i New 
York. Vad kommer alla dessa nya religiösa ledare att kunna tillföra den judiska traditionen 
och det samtida församlingslivet? Detta skrevs på 1980-talet och mycket har hänt sedan dess. 
 
Vad är den judiska traditionen? Jo, det är en fortlöpande tolkningsprocess av de judiska skrif-
terna. Tolkningarna kallas för Midrash. Bakom en tolkning finns en frågeställning och bakom 
frågan finns en man. Nu är det kvinnornas tur att skriva Midrash. Vi ska säga: Vad är det som 
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jag, i egenskap av kvinna, kan tillägga eller tillföra i det här materialet för att få texten att tala 
till mig, säger hon. Det kommer att bli en ny typ av frågeställningar, eftersom kvinnor har en 
annan livserfarenhet och kanske livssyn än männen.93 Hur kommer dessa frågeställningar att 
skilja sig från männens? Hur sofistikerade vi än är i vårt jämlika samhälle, så uppfostras män 
och kvinnor på olika villkor. 
 
Hur kommer dessa frågeställningar att skilja sig från männens? Hur sofistikerade vi än är i 
vårt jämlika samhälle, så uppfostras män och kvinnor på olika villkor. Om det är biologiskt 
eller kulturellt betingat är kanske oviktigt, men faktum är att för kvinnor är relationer, omhän-
dertagande och fostran centrala ämnen, säger hon vidare. 
 
När en kvinna ser på en text har hon en speciell känsla för det mänskliga bakom orden i hand-
lingen. Hon tolkar t.ex. en bibeltext utifrån sin insikt om relationer och familjeförhållanden. 
Denna förmåga har redan kommit till uttryck i det rabbinska arbetet sedan kvinnorna tog del i 
det. Jag tror att känsliga rabbiner, med intresse för könsfrågor på sikt kan se till att judendo-
men blir en religion, som är lika tillgänglig för kvinnor som för män, utan att vanhelga vår 
tradition.94

 
4.2 Sammanfattning och diskussion. ”Var står frågan idag” 
 
Efter olika betänkande beslutade man 1958 om en ny lag där kvinnan fick behörighet till präs-
terlig tjänst. 1982 upphävdes 1958 års lag om kvinnans behörighet till prästerlig tjänst. Efter 
detta kom lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet också att gälla Svenska 
kyrkans verksamhet. Praktiskt betydde det att kvinnliga präster inte längre kunde nekas rätten 
att utöva någon av de uppgifter som hör till prästtjänsten. Kyrkan kan dock fortfarande be-
skrivas som hierarkisk och patriarkal. 
 
Kvinnofrågan innefattar många olösta problem. Den speglar också mycket osäkerhet och 
rädsla att förlora traditionen. Det har varit många motstridigheter och fortfarande finns kon-
flikter och spänningar. Därför behövs bl.a. stödverksamheten Lydia. Svenska kyrkan rymmer 
ett antal präster som vägrar att dela ut nattvarden tillsammans med sina kvinnliga kollegor. 
Men för att försvara enheten måste kyrkan vara tydlig mot dem som vill ställa andra villkor än 
dem som Jesus själv ställer för sin gemenskap. Ett exempel är att man nekade den kända 
kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl en tjänst som han sökt vid Svenska kyrkan i Rom. 
Domkapitlet i Visby förklarade Sandahl obehörig därför att han vägrar skriva på paragrafen 
om att han i alla uppgifter är beredd att tjänstgöra med kvinnor.95

 
Inom judendomen förväntar sig många kvinnor att den som är religiös ledare förespråkar en 
inte könsbunden liturgi och prioriterar kampen mot det maskulina språket i böneboken. Det 
finns kvinnliga rabbiner som tycker den traditionella liturgin är alldeles för helig och vill be-
vara t.ex. språkets integritet. Liksom det finns kvinnliga präster som vill bevara det traditio-
nella i gudstjänsten. 
 
Rabbinskapet och kvinnornas deltagande i gudstjänsterna har haft störst framgång inom re-
form och konservativ judendom, där kan kvinnor räknas med i minyan och accepteras som 
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rabbiner, även om fullständig jämställdhet i praktiken inte ännu är nådd. Inom ortodox juden-
dom måste halakhah och traditionen beaktas på ett annat sätt, vilket för att de feministiska 
strävandena ter sig försiktigare. 
 
År 1988 samlades Kyrkornas världsråd från olika kyrkor över hela världen och fattade ett 
beslut om ett internationellt kvinnoårtionde.96 1998 var således kvinnoårtiondet slut. Kvinno-
årtiondet fick som resultat att den faktiska bristen på jämställdhet inom Svenska kyrkan upp-
märksammades, framförallt som arbetsgivare. 
 
Nytt är att vi har en ny trend. De högkyrkliga vill se ny mark under fötterna. Förr när Synoden 
bildades såg det ut som att de nästan skulle lämna kyrkan. Synoden är välorganiserad även i 
Finland. De organiserar sig i något som heter missionsprovins där de vill dela in Sverige i 
större stift och utse biskopar. De har Bertil Gärtner och han kan prästviga eller förhandlar med 
biskopar utomlands. De är i sin tur tillfrågade om de vill viga manliga präster som biskopar. 
Vår fråga (kyrkoledningen och ärkebiskopen är tydliga på denna punkt) är om de går vidare 
med detta (biskopsvigning) då har det gått för långt.97

 
Ärkebiskopen och kyrkostyrelsen är ändå måna om att det ska föras samtal. Det lite märkliga 
kommer från Bertil Gärtner och några andra, de frågar, hur ska vi kunna fortsätta leva i 
Svenska kyrkan. Detta brev gick till biskopsmötet, till manliga biskopar, inte kvinnliga, trots 
att det togs upp i biskophandling. Detta känner en del lite smärta över. Sedan gick det vidare 
till kyrkostyrelsen som har organiserat diskussionerna mellan företrädare för Högkyrkligheten 
och andra. Ett antal människor erbjöds vara med i dessa grupper. 
 
De har med besked tackat nej. De som varit för kvinnliga präster har tackat nej till inviten och 
säger att ”vi sitter inte i dessa grupper, kvinnliga präster finns i Svenska kyrkan och är en del i 
detta”. De finns redan så vi sitter inte och samtalar om detta. Vi kan inte börja underkänna 
dem efter 40 år. Det är det som kallas minoritetssamtal. Kyrkostyrelsen säger att det egentli-
gen inte är ämbetsfrågan dessa samtal ska handla om, utan hur kvinnliga präster ska kunna 
leva tillsammans. Vi präster är ändå oroliga att ämbetsfrågan är på tapeten.98

 
Det går en väckelserörelse genom landet för tillfället som heter OAS-rörelsen. De är egentli-
gen människor som vill be och träffas tillsammans. Tyvärr finns det några kvinnoprästmot-
ståndare i OAS. Kvinnliga präster omnämns icke vid deras möten.99

 
Elisabeth Schüssler Fiorenzas formulering (se 3.9) är ett bra exempel på att det centrala i den 
hermeneutiska kunskapsprocessen sker genom en växling genom del- och helhetsperspektiv. 
Tittar man på tolkning och den kunskap om det samhälle som Jesus levde i måste vi se med 
deras ögon och försöka förstå varför kvinnor gjorde som de gjorde och teg i församlingen. Vi 
kan inte läsa texterna bokstavstroget, för då skulle vi ta till oss Gamla Testamentets lagar 
istället. Jesus har gett oss tolkningsnyckeln. 
 
En annan ofta förekommande ståndpunkt är att det gäller att hålla ordet levande, och plocka 
fram ord för ord för varje tid men inte glömma bibelns huvudbudskap som är Guds kärlek till 
människorna. Det går inte att plocka lösryckta citat utan man måste se till helheten (se 1.2). 
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Man förstår när man jämför olika utövare inom judendomen och kristendomen att tolkningar 
görs på alla möjliga sätt. Synoden har sin tolkning, Sveriges bibelöversättning har andra. Pre-
dikanten och varje kristen har det som sin uppgift. En del hävdar att den judiska traditionen är 
en fortlöpande tolkningsprocess av de judiska skrifterna. Det finns inom judendomen skillna-
der i tolkningar och värderingar bland olika inriktningar ortodoxa, konservativa och liberala. 
 
Judendomen är av tradition mansdominerat men kvinnofrågorna spelar en allt större roll. Frå-
gan om kvinnliga rabbiner började diskuteras tidigt under 1960-och 1970-talen i den konser-
vativa rörelsens synagogor. Det är intressant att åsikterna under denna diskussion mest kretsa-
de kring traditionell judisk lag. Vad som eftersträvades var ett sätt att anpassa sig till det mo-
derna livets krav och samtidigt inte överge traditionen som den formulerats i judisk lag. Detta 
är karakteristiskt för den konservativa rörelsen som är pragmatisk. Judiska lagar och judiska 
traditioner, som de beskrivs i halakhan och aggadan, speglar mannens lag och mannens tradi-
tioner. 
 
De som argumenterade för en uteslutning av kvinnorna från prästämbetet gjorde det ibland på 
basis av traditionen. De som förespråkade kvinnliga präster menade att kvinnliga präster var 
resultat av dess heliga Andes verkningar inom kyrkan. Påven och Katolska kyrkan bygger sitt 
avstånd på den långa och obrutna traditionen allt sedan apostlarnas dagar. På några håll i värl-
den är det fortfarande kyrkan som dominerar och på andra håll där sekulariseringen gått läng-
re berör traditionen fortfarande vid människors sinnen och hjärtan. Jag tror traditionen spelar 
en stor roll när det gäller förändringar av olika slag. I och med att man tillät kvinnor prästvi-
gas bröt man synligt med den gamla patriarkala modellen. Den hierarkiska strukturen, i vilken 
prästen sökte sin identitet, var hierarkin. Den strukturen har formats efter seklers kyrkliga 
tradition. Olika synsätt har existerat bredvid varandra när det gäller kvinnorna och jämställd-
het men först när man började diskutera prästvigning blev det stora diskussioner. Kvinnorna 
förstod då hur traditionen haft makt över dem. 
 
Själva sakfrågan om kvinnans tjänst inom kristendomen respektive judendomen skiljer sig åt. 
Inom kristendomen hänvisar man till det faktum att Jesus inte valde några kvinnliga apostlar 
till lärjungar. Dessutom hänvisar man till Paulus ord i 1 Kor 14:34-35, att kvinnan skall tiga i 
församlingen. Det är i halakhan man hämtar det starkaste argumentet mot att det ska finnas 
kvinnliga rabbiner, det omnämner det helt enkelt inte. Jag läste jag nyligen att sju tyska kvin-
nor har börjat en ortodox judisk utbildning på ett program vid the Ronald S. Lauder Institute 
Midrasha för kvinnor, en systerskola till den två år äldre Lauder.100 Enligt vissa källor ska det 
finnas några kvinnor som nu ordinerats till rabbiner inom den ortodoxa judendomen. Jag har 
inte lyckats få detta bekräftat, men nämner ändå detta som en parentes. Jag tycker det är fel att 
kalla kvinnor för separatister, bara för at de vill stäva efter bättre jämställdhet. Det blir nästan 
som ett skällsord. 
 
Jag tycker det är fel att kalla kvinnor för separatister, bara för att de vill sträva efter bättre 
jämställdhet. Det blir nästan som ett skällsord! 
 
Man vet att manlig makt också påverkar samhället och kvinnorna. Genom feminismen gör 
man ett ställningstagande i diskussionen om kvinnans underordning och vill förändra det på 
något sätt. Kvinnovetenskapen växte fram under 1960-och 1970- talet, och man började kriti-
sera forskningen som var formulerad av män. Det kanske inte är så konstigt att den kvinnliga 
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prästdebatten fick så stora proportioner. Man talade mycket om ”manligt” och ”kvinnligt” 
sammansatt i tid och rum. 
 
Kristendomen bygger på Gamla Testamentet., judarnas bibel. Alltså är det uppenbart att det 
finns mycket gemensamt i trosuppfattning. När vi jämför judendomen med kristendomen får 
vi inte glömma att det är skillnad på vad som är manligt och kvinnligt i olika kulturer. 
 
Likheterna mellan är att uppnå en större inklusivitet, det vill säga revidera texter så de blir 
mer könsneutrala. Man kallar ofta Gud för han. Kvinnor använder ett manligt språk. Kvinnli-
ga rabbiner har också mött ett stort motstånd och fått kämpa. Några vanliga argument mot 
kvinnliga rabbiner är att Gud är manlig och det andra är att rabbinen är Guds-representant. 
Judiska kvinnor har särskilt tre plikter (mitzvot) som varit kvinnorna förbehållna (se 3.7). I 
det religiösa livet har mannen inom judendomen fått andra uppgifter än kvinnan. Kvinnans 
uppgift har traditionellt varit att ansvara för hemmet och barnen. 
 
Man brukar prata om könsmakt och positionsmakt. Den tidigare frånvaron av kvinnor inom 
kyrkan, tycker jag speglar en könsmakt. Vad man väljer i texten som ska influera kan också 
vara en form av makt. Kvinnliga ledare inom kyrkan vill lyfta fram och vara förebilder för 
andra kvinnor inom kyrkan. Trots att den lutherska läran har predikats med makt och myndig-
het har ändå den liturgiska traditionen från forna katolska dagar stannat kvar och varit utmär-
kande för Svenska kyrkan. Det kan vara en av orsakerna till att kvinnoprästfrågan tog sådan 
dimension som det gjorde. 
 
Jag har förstått att identiteten spelar en stor roll i detta sammanhang. Kyrkans och samhällets 
förändrade struktur har lett till att förväntningarna på prästen har ändrats. För kvinnliga präs-
ter ligger deras djupaste identitet i att vara kvinna och vara präst. Det går inte att särskilja det-
ta. Det upplevs ofta svårt att leva upp till den manliga identiteten. När kyrkan hamnar i en 
verklig kris, hamnar prästen ofta i en identitetskris, därför om inte kyrkan uppfattas trovärdig, 
uppfattas inte heller prästerna som trovärdiga. De kvinnliga rabbinerna som lever utomlands 
måste också bevara sin judiska identitet och kultur. 
 
Kvinnliga rabbiners ordination var i värsta fall kosmetiskt skapad för att visa hur judendomen 
behåller sina principer men anpassas till nyare tider i bästa fall. Det var bara första steget i en 
process som ännu bara delvis har nått målet. De kvinnliga rabbinerna måste liksom de kvinn-
liga prästerna lära sig en patriarkal historia, förkunna en patriarkal teologi. Dagens kvinnliga 
rabbiner i Storbritannien är förvånansvärt enade i sina åsikter. Det är åtagande både till tradi-
tionell judendom och till en reformering av denna tradition för att inkludera kvinnors behov 
idag och deras tidigare erfarenheter. 
 
Feministernas sätt att angripa problemen har mer och mer inlemmats i litteratur och i olika 
rörelser i Sverige och utomlands t.ex. ”The Canon 1024”, ett ekumeniskt forum som är för 
vigning av kvinnor (en rörelse som för en dialog med påven John Paul II). 101

 
Kvinnans studier har utvecklats p.g.a. att allt fler kvinnor söker utbildning som religiösa leda-
re, speciellt inom judendomen och kristendomen. I Sverige har antalet kvinnor som söker till 
pastoralutbildningen ökat drastiskt de senaste åren. En av de övergripande faserna i religiösa 
kvinnors liv var i slutet av 70-talet och början av 80-talet, när kvinnans egenart uppvärdera-
des. Man skulle synliggöra kvinnan. Än idag vill man synliggöra kvinnor på olika sätt. Det 
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tycker jag tyder på en fortsatt obalans i jämställdheten. Det finns många kvinnor på ganska 
höga positioner inom rikskyrkan, men församlingsprästen är ändå basen, och där finns många 
kvinnor som behöver sluta sig samman och synliggöras. 
 
Ser man till ett av det centrala i denna uppsats, vilket måste vara att sträva efter en full jäm-
ställdhet, måste man se det ur flera perspektiv för vi kan inte ändra på historien men vi kan 
försöka förstå varför man såg på kvinnor som man gjorde. Man behöver både följa med i 
samhällsutvecklingen och kritiskt ifrågasätta det som är tradition och utav män mest färgad 
inställning. Kyrkans jämställdhetsproblem beror bl.a. på det sätt man ser på män och kvinnor i 
vårt moderna samhälle. Där nu jämställdhet är ett ideal som överordnas de mesta, och detta är 
inte okontroversiellt. Idealen har tidigare missbrukats, och i ett patriarkalt samhälle har kvin-
nor förtryckts. Ett problem kan vara hur man skall kunna ge lika värde och lön där man menar 
att könen har delvis olika uppgifter. Prästyrket håller på att bli ett kvinnoyrke med dålig lön. 
 
Något som jag ofta har märkt, är att kvinnliga präster ofta talar om smärtsamma upplevelser, 
och det kan till viss del bero på att yrket inte är frikopplat från det privata. Men, mest tror jag 
det beror på att de ”påhopp” som har med kvinnoprästfrågan att göra, ofta upplevs som per-
sonliga. Den största smärtan är inte det öppna motståndet, utan det som sker bakom ryggen. 
En del tycket att det största problemet med att vara kvinnlig präst är att ha tvingats lära sig två 
språk. Både det kvinnliga och manliga. 
 
Den inre kallelsen är en central del i den Lutherska traditionen. Den inre kallelsen får inte 
förstås som ett personligt beslut. De kvinnliga rabbinerna däremot pratar om personliga be-
slut, medan jag ser att kvinnliga präster ger uttryck för sin personliga kallelse, men det gör 
alltså inte kvinnliga rabbiner (det kan bero på att prästen och rabbinen har olika roller). Rab-
biner fungerar som en sorts lärare och anses inte vara förmedlare mellan Gud och människa. 
 
4.3 Avslutning 
 
I Markusevangeliets redogörelse för passionsdramat spelar tre lärjungar en betydande roll: å 
ena sidan två av de tolv – Judas som förråder Jesus och Petrus som förnekar honom och å 
andra sidan den namnlösa kvinna som smörjer Jesus med balsam. Men medan berättelserna 
om Judas och Petrus för alltid är ingraverade i de kristnas minne, är berättelsen om kvinnan 
praktiskt taget glömd. Trots att Jesus, enligt Markus, tydligt framhåller: ”Sannerligen överallt 
i världen där evangeliet förkunnas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg 
henne, Mark 14:9”, så blev aldrig hennes profetiska symbolhandling på samma sätt en del av 
det kristna arvet. Vi vet inte ens hennes namn.102

 
Min fråga blir därför, varför blir denna tolkning mindre viktig och vem har tolkningsföreträ-
de? Den frågan går naturligtvis inte att besvara. Jag tycker kvinnans handling är en mycket 
vacker handling som absolut inte borde glömmas, den visar på en kärlek och omtanke till din 
nästa. Berättelsen om smörjelsen återfinns i alla fyra evangelierna. Men trots olikheterna är 
kärnan i alla fyra evangelierna densamma. Jesus blir smord av en kvinna.103

 
Slutligen vill jag återge vad biskop Caroline Krook skriver i sin bok ”Prästens identitet och 
kyrkans trovärdighet”, ”Att det finns präster är ingen ”ordningsfråga”. Det är något för kyr-
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kans existens nödvändigt! Det är Ordet och Sakramenten som är frälsningsmedlen, inte äm-
betsbäraren eller ämbetet i sig.”104
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5.2 Ordlista 
 
 
Halakha  Av verbet ”gå ”, den religiösa lagen. Vägen som man ska gå. 
Aggada  Berättelse, berättelsestoff, dvs. det som inte är halakha. 
Bat mitzvah ”Budens dotter”, flickornas religiösa myndighetsdag vid fyllda 

tolv år. Innebär inte inom alla judiska riktningar att flickorna får 
delta aktivt i gudstjänsten. 

Bat chajil  ”Redlighetens dotter”, nyare form för firandet av flickornas reli-
giösa mogenhet i ortodoxa församlingar. 

Konservativ judendom,  Icke-ortodox judisk riktning som uppstod på 1800-talet som ett 
resultat av upplysningen. Har numera även kvinnliga rabbiner. 

Minjan Bönegrupp. För att fira gudstjänst behövs, enligt traditionen, minst 
tio judiska män. Vissa riktningar godtar numera blandade grupper 
eller grupper med enbart kvinnor. 

Rabbi  På svenska rabbin: ”min mästare”, titel för person som har kompe-
tens för att undervisa i den judiska religiösa lagen. 

Rekonstruktionism Är en avläggare av den konservativa judendomen. Rekonstruktio-
nismen ser judendomen som en kultur och tradition, bygd på det 
judiska folkets hävdvunna berättelser och historia. 

Smicha Ordination till rabbin 
Tallit   Bönesjal 
Talmud  Helig bok, som består av Mishna samt kommentaren till denna, 

gemara. Den viktigaste källan till judisk lag och etik. Två olika ut-
gåvor, den jerusalemitiska och den babyloniska. 

Tanakh  Judiskt namn på den hebreiska bibeln. En akronym av begynnelse-
bokstäverna i namnen på de tre delarna, Tora (Moseböckerna), 
Neviim (Profeterna) och Ketuvim (Skrifterna). 

Tora  ”lära”. Betecknar 1) Moseböckerna; 2) hela den hebreiska bibeln, 
Tanaka och gemara (Talmud):lagen, etiken samt berättar traditio-
nen. 

Västra muren  Judiskt namn på en del av stödmuren runt tempelberget, som ut-
vidgades av Herodes. Har ibland kallats Klagomuren av ickejudar. 
Den heligaste platsen för dagens judar. 

. 
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Del 1

1. Inledning

Om vi försöker bortse från den ständigt pågående debatten om kvinnliga präster, anser jag att det inte skrivits så mycket om kvinnliga präster under senare år. Det mesta skrevs under 80-talet och 90-talet, därför känns det viktigt att försöka tillföra något mer om detta ämne, i ett mer samlat material. Denna uppsats kom att bli viktig för mig av två anledningar. Dels vill jag naturligtvis skriva om något som känns intressant, och dels vill jag försöka lägga grunden till ett framtida yrkesval, eventuellt inom den svenska kyrkan. Därför, oavsett min personliga tro, har jag alltid känt en dragningskraft till kvinnornas roll och arbete inom kyrkan.

På 80-talet besökte jag Rom och Peterskyrkan. Jag hade inte en tanke på jämställdhetsdebatter när jag täckte huvudet med en sjal innan jag gick in i den stora kyrkan. Senare på 90-talet besökte jag genom ett skolarbete Alsike-nunnorna och fick höra om deras arbete. Att sedan jämföra kvinnliga rabbiner med kvinnliga präster låg nära till hands och blev ett intressant sätt till jämförelse av de kvinnliga prästernas villkor.

1.1 Kvinnligt ledarskap inom judendomen och kristendomen

I Sverige har vi under första delen av tjugohundratalet vant oss vid att kvinnor har tillträde till de flesta poster i samhället, men inom många av världens kyrkor pågår fortfarande debatten om kvinnligt ledarskap. Kvinnor har tjänat kyrkan genom åren på olika sätt och med hängivenhet. Några blev nunnor eller systrar, andra missionärer eller diakonissor. Kvinnor har också i alla tider utgjort en stor del av de regelbundna gudstjänstbesökarna och kyrkans infrastruktur.

De flesta inriktningar inom judendomen ordinerar nu kvinnliga rabbiner och låter kvinnorna aktivt delta i både Tora-läsning och bön, och även inom den ortodoxa judendomen har man modifierat sig och hindrar på många platser inte kvinnorna längre, från att uppfylla de fasta förpliktelserna. Romersk-katolska kyrkan säger fortfarande nej till prästvigning av kvinnor, likaså de ortodoxa kyrkorna.


Det finns en skillnad mellan det faktum att något beslutas och sedan fortsättningsvis gäller på ett självklart och oomtvistat sätt. Det gäller ju alla lagar. Jag tänker främst på lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Traditionen både inom kristendomen och judendomen har haft och har fortfarande makt och påverkan över männens och kvinnornas undermedvetna som också styr deras agerande i arbetslivet. För dem som har upplevt en ökad jämställdhet inom de flesta områden i samhället är det plågsamt att upptäcka hur avsaknad av jämställdhet ändå envist har bitit sig fast i kyrkan. Det är nödvändigt att visa på det förflutna för att öppna ögonen för allmänheten.

Egentligen borde punkt ha satts för denna debatt för länge sedan eller som biskop Caroline Krook säger i sin bok, ”Har man öppnat prästämbetet för kvinnor så är det öppet för kvinnor, därmed punkt och slut". 
 Många av maktens män är inte benägna att se värdet av de eftersatta gruppernas strävan efter jämställdhet”. Om det nu beror på ren religiös övertygelse att kvinnan inte ska vara präst eller om de gör allt för att hålla fast vid traditionen, ska jag låta vara osagt nu och istället delvis låta denna uppsats klargöra detta.

Frågan om jämställdhet har aktualiserats mer eller mindre under de senaste årtiondena i hela Västeuropa och kvinnans ställning har ägnats stort intresse. Jag har tagit med en del om feminism som kanske kan tyckas ovidkommande i denna uppsats, men en av deras starkaste punkter är att omtolka och omskriva de patriarkala texterna och därför känns det naturligt att ta med detta, dessutom tycker jag det är intressant att få fram nya åsikter och idéer från både kvinnliga präster och kvinnliga rabbiner som man kan hitta i feministisk litteratur.

Feministernas sätt att angripa problemet har mer och mer inlemmats i olika rörelser och i den allmänna litteraturen och argumenteras av både manliga och kvinnliga forskare. Men allt detta hände inte över en natt. Processen har krävt och kräver fortfarande, både tid och kraft.

1.2 Metod, material och disposition

Jag har mestadels hämtat mitt material från litteraturstudium, tidningsartiklar och tidskrifter. Artikelsök och internet har också varit viktiga källor. Jag har varit till Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva och sökt i Talmud för att plocka fram några paragrafer som har med kvinnliga rabbiner att göra. Jag har studerat den debatt som ägt rum angående utvecklingen av det kvinnliga prästerskapet.

Jag har även gjort en jämförelse med de kvinnliga rabbinernas utveckling, från att de första började ordineras på 1970 talet och fram till nutid. Jag har träffat och gjort två intervjuer (fallstudier) med två kvinnliga präster, varav en är kyrkoherde. Jag använde mig av en bandspelare, för att kunna lyssna bättre under intervjuerna. Vi måste vara medvetna om att vi lever i en brytningstid. Det är just därför jag tycker det var viktigt att åtminstone få göra två intervjuer och fråga de två prästerna vad de har för visioner inför framtiden och jämställdhetsfrågans utveckling. Jag använde mig av Steinar Kvales bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” från 1997, särskilt kapitlet ”intervjusituation” för att lära mig en bra intervjuteknik. Det har blivit en del telefonsamtal. Även om de har varit korta, så har jag ändå fått en pratstund med en f.d. kyrkoherde, känd för att hon har tjänstgjort tillsammans med kvinnoprästmotståndare. Hon avböjde en längre intervju eftersom hon menade att hon var trött på denna fråga. Jag har även kontaktat församlingsprästen i min församling, som gärna hade låtit sig intervjuas om ämnet varit annorlunda. Jag har talat med nätverket Lydias ordförande. Lydia är ett stödjande nätverk för kvinnliga präster för detta stift.

Det är brukligt att inom feministisk vetenskap nästan enbart använda kvalitativa metoder, vilket jag använt i detta arbete, eftersom det kvantitativa ofta baserar sig på den manliga föreställningen om kvinnor och inte har sin motsvarighet i kvinnors föreställningsvärld. Det manliga kvinnoprästmotståndet, och även motståndet mot de kvinnliga rabbinerna, är bra exempel på att man bör välja den kvalitativa metoden för att få fram kvinnors åsikter om detta ämne.

Det är svårt att dra en gräns mellan primär och sekundär källa i det här fallet. Visserligen finns det en Bibel och Talmud men du kan ändå hitta argumentation från en rad andra källor. Distinktionen stämmer inte här. Det är en gräns som är otydlig. Ibland är det riktigt svårt när man studerar texter och försöker förlita sig på dem. Jag har tagit med en del statistik för att man ska få en uppfattning om könsfördelningen inom Svenska kyrkan.

Vid studie av bibeltexter brukar man använda hermeneutik, för att nå förståelse och tolka innebörder och mening i texterna. Det är till stor del exegetens uppgift att göra det, och jag nämner inte bara Eric Sjöberg, forskare i Nya Testamentet, utan också Elisabeth Schüssler Fiorenza som är professor i teologi med inriktning på Nya Testamentet och hör till feministteologins banbrytare. Jag har hämtat en del material från deras böcker till denna uppsats.

Det centrala i den hermeneutiska kunskapsprocessen sker genom en växling mellan del- och helhetsperspektiv. Delen kan bara förstås i relation till helheten, vilken i sin tur måste förstås genom de olika delarna (se 3.9 och 3.10). Jag har studerat argumentationen hos både förespråkare och motståndare utifrån två utgångspunkter: argument baserade på heliga texter och argument baserade på traditionen. Hermeneutik som metod handlar om att pröva tolkningar. För att göra tolkningar finns ingen metod, där behövs ett mått av erfarenhet, kreativitet och fantasi, (se 4.1.1). Min tolkning blir naturligtvis den rådande i uppsatsen, även om erfarenheten saknas.

1.3 Forskningsperspektiv

Ser man detta ämne ur ett vidare forskningsperspektiv, så skulle det behövas forskas om kvinnan och prästämbetet som det är i dag i Svenska kyrkan och hur det varit ett antal decennier tillbaka, för att få en djupare och klarare uppfattning om utvecklingen från 60-talet.

1.4 Syfte och frågeställningar

Det främsta syftet har varit att se hur vägen varit för de kvinnliga prästerna, och även den teologiska argumentationen för och emot kvinnliga präster. Jag har jämfört denna studie med judendomen. För att få ytterligare ett sammanhang gör jag även speglingar av den katolska kyrkans hållning i frågan. Jag kommer först och främst att visa hur Svenska kyrkan tagit emot kvinnorna till prästämbetet. Kanske utgör också det en perfekt utgångspunkt för att studera vad som överhuvudtaget händer när kvinnor kliver in i den dominerande manliga kyrkliga maktstrukturen. Jag kommer även i denna uppsats att försöka visa hur processen har utvecklats genom tiderna och var den står idag när det gäller argumentation för och emot i dessa två kvinnliga gruppers religionsutövning.

Är traditionen den största orsaken till kvinnornas mödosamma väg till jämställdhet eller är det andra faktorer som styr? Frågan om de kvinnliga prästernas vara eller inte vara har föregåtts och följs fortfarande av en häftig debatt. Som t.ex. i den artikel i DN som jag nyligen läste: ”Nej, till kvinnliga präster men, ja till jämställdhet." Upphäv yrkesförbudet för prästkandidater som säger nej till kvinnliga präster, uppmanar insändarskribenten. Vi har inte råd att mista dessa präster som oftast är både begåvade och engagerade.”


Jag har även undersökt om själva sakfrågan skiljer sig åt mellan kvinnliga präster och kvinnliga rabbiner. Jag vet att det finns likheter och naturligtvis olikheter hos dessa båda grupper. Dessutom finns det de som tror att ordningen med kvinnliga präster inte överensstämmer med Guds vilja i Bibeln och hänvisar till det faktum att Jesus inte valde några kvinnliga apostlar.

Del 2

2 Bakgrund

2.1 Svenska kyrkans väg till de första kvinnliga prästerna

Genom lag (1923:249) fick kvinna rätt till statstjänst eller annat allmänt uppdrag; dock inte till prästtjänst.
 När den kvinnliga rösträtten infördes hade frågan om kvinnliga präster väckts i riksdagen, och ett statligt betänkande (SOU 1923:22) lämnades till kyrkomötet för omdöme. Resultatet blev att man förespråkade kvinnliga präster, men frågan bordlades i kyrkomötet.


I 1945 års lag om kvinnas behörighet att få statstjänst uteslöts endast prästtjänst. Därmed togs frågan upp igen. Ett nytt statligt betänkande (SOU 1950:48) blev grund för kyrkomötets diskussioner 1957 och 1958. 1957 års kyrkomöte avslog det av regeringens förslag om kvinnors behörighet till prästerlig tjänst och man begärde ytterligare frist.

År 1958 lade regeringen ändå en proposition i riksdagen med förslag till ny lag. Ett extra kyrkomöte ordnades samma år. Detta kyrkomöte antog förslaget, liksom den s.k. samvetsklausulen, en rekommendation som särskilda utskottet lade fram för att mildra den hotande inomkyrkliga konflikten. Det utarbetades rekommendationer som skulle lösa spänningarna. Samvetsklausulen skulle hjälpa dessa som inte kunde acceptera den nya ordningen inom kyrkan. Nu kunde kvinnor prästvigas.

De tre kvinnor som vigdes till prästtjänst påsken 1960 var Margit Sahlin, avled 2003, 89 år gammal, och Elisabeth Djurle Olander (f.1930) för Stockholms stift och för några år sedan avlidne Ingrid Persson (f.1912) från Härnösand stift. År 1997 vigdes Christina Odenberg som förste svenska kvinna till biskop i Svenska kyrkan och året därpå fick även Stockholms stift en kvinnlig biskop Caroline Krook.


Efter beslut i kyrkomötet 1982 upphävde riksdagen 1958 års lag om kvinnans behörighet till prästerlig tjänst. Då kom istället lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet att gälla också Svenska kyrkan verksamhet, och samvetsklausulen kunde inte längre åberopas. I praktiken betydde det att kvinnliga präster inte längre kunde nekas rätten att utöva någon av de uppgifter som hör till prästtjänsten. Fortfarande är kyrkan mycket starkt hierarkisk och patriarkal. Men allt fler kvinnor söker till prästutbildningarna. Och allt färre män går på gudstjänsterna. Detta fenomen brukar kallas för feminisering av Svenska kyrkan.

Den enligt kyrkomötet beslutade kyrkoordningen, som gäller fr.o.m. 2000, krävs för att få behörighet att utöva prästyrket att sökanden förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkan, oavsett deras kön. Samma krav gäller för att få arbeta som kyrkoherde.


2.2 Svenska kyrkan i dag

I dag är två av Sveriges tretton biskopar kvinnor. Männen innehar fortfarande mestadels de högre posterna inom Svenska kyrkan och kvinnorna mestadels de lägre. Enligt församlingsförbundet fanns det i november 2003 totalt 1005 kyrkoherdar, varav 186 st kvinnliga kyrkoherdar (ingen var tjänstledig).


Som domprost i Uppsala sitter Tuulikki Koivunen Bylund som jag fick tillfälle att intervjua. En annan intressant präst som jag intervjuat är Eva Sundelin Isaksson från min hemförsamling. Hon har nyligen avgått som ordförande för kvinnliga prästers riksförbund, KPR.


Den 1 maj 2001 fanns det 5 488 präster i Svenska kyrkan, varav 1 442 var kvinnor. Detta motsvarar 26,3 % kvinnor och de senast åren har andelen varit strax under 30 procent.

Fr.o.m. 2000/01 kan man se en stadig ökning av antagna kvinnor till Svenska kyrkans pastoral-institut i Uppsala. Antalet antagna är så gott som undantagsvis det samma som antalet prästvigda årsskiftet 2003/04 18 % män och 82 % kvinnor.


2.3 Kristna samfund i Sverige

Örebro Missionsförening, med John Ongman i spetsen, skickade år 1892 ut tolv evangelister som hade gått den nystartade bibelskolan i Örebro. Sju av dessa var kvinnor. Detta mötte stort motstånd och ledde till en häftig debatt inom den baptistiska rörelsen. Redan 1885 hade Qvinnans rätt att predika evangelium av Catherine Booth, ”Frälsningsarméns moder”, kommit ut i svensk översättning. Kvinnor hade verkat med framgång som officerare inom Frälsningsarmén och som evangelister inom Helgelseförbundet. En av de senare, Nelly Hall, hade till och med predikat i Betelkapellet i Örebro.


Den nya religionsfrihetslagen från 1951 bidrog också till att aktualisera frågan om kvinnans ställning. Frälsningsarmén och frikyrkosamfunden gick i spetsen och bröt ny mark. Svenska missionsförbundet fattade sitt beslut om kvinnors inträde till pastor i pastorskåren 1950, och den första kvinnan ordinerades vi generalkonferensen 1955.

2.4 Kristna samfund i världen


I Danmark prästvigdes den första kvinnan 1948, i Norge 1961 (Norges och Nordens första kvinnliga biskop 1993); i Finland togs beslutet om tillträde till prästämbetet först 1987 och den första vigningen ägde rum året därpå. Den anglikanska kyrkogemenskapen har varit splittrad i frågan; i USA prästvigdes de första kvinnorna inom anglikanska kyrkan 1974, medan Church of England tog beslut om att ge kvinnor tillträde till prästämbetet så sent som 1992.
 Church of England vigde den första kvinnliga prästen 1992. Ett antal manliga präster lämnade kyrkan i protest.


Kyrkornas Världsråd (KV), organisationen för ekumenisk samverkan mellan kyrkorna, bildades i Amsterdam 1948. En stor del av världens protestantiska kyrkor är anslutna, också vissa ortodoxa och österländska. Med den katolska kyrkan har man bra samarbete men de tillhör inte organisationen. Världsrådet håller generalförsamling vart sjunde år (i Uppsala 1969). P.g.a. sina olika politiska ställningstaganden har KV fått mindre inflytande på många håll.


Senare började de ortodoxa kyrkornas inflytande göra sig gällande, både när det gällde samtal med de katolska och anglikanska kyrkorna och när det gällde frågor som rörde kvinnornas fulla rätt att delta i KV. Från början var det två aspekter som dominerade denna fråga och det var bl.a. kvinnors deltagande i KV. Andra Vatikankonsiliets inflytande över denna fråga är också betydande för KV och dess Commission of Faith and Order, såväl som för den teologiska expertisen och de romersk-katolska kvinnorna.


2.5 Allmänt om rabbinämbetet och dess utövning


Judendomen är av tradition mansdominerat, i synnerhet i ceremoniellt avseende, men kvinnofrågorna spelar numera en allt större roll. Redan i Rom 1912 grundades International Council of Jewish för att verka för politisk och social jämställdhet. Organisationen har medlemmar från många länder. I synnerhet i Israel och USA finns flera judiska organisationer som söker skapa jämställdhet också på religionsutövningens område, bl.a. genom att förespråka och stödja kvinnliga rabbiner.


2.6 Kvinnliga rabbiner

Den första reformjudiska kvinnliga rabbinen, Regina Jonas, ordineras i Berlin 1935. Hon dör senare i Auschwitz. Inom såväl reformjudendomen som liberal judendomen har kvinnorna efter hand beretts allt större utrymme. Jonas levde mellan åren 1902-1944, i Berlin. Hon fick aldrig tillfälle att predika från predikstolen i synagogan. Hon dog i en gaskammare.


Kort efter att hon tagit sin examen vid “Hoschschule” den 4 juni 1931, publicerade den judiska tidskriften Israelitiches Familienblatt en artikel med rubriken ”It strikes us”. Den manlige författaren uttrycker sin ambivalenta reaktion, och kanske många andras på Regina Jonas starka position. Han skriver:


One is rightfully permitted to be proud of her. One is rightfully permitted to see this as a good sign of the times when a young woman out of her own inclination and zeal grasps hold of the Jewish teaching profession...But nevertheless it strikes us that in this certificate which the Hochschule for the Science of Judaism has bestowed, it was not stated that it is only a teaching and not a preaching diploma...As long as it not the regular norm that women ministers are appointed and as long as...many small communities...give people with academic religion certificates, rabbinic functions, it must be said that this includes. Otherwise it could happen that other academic and seminary-educated women religion teachers could climb the pulpit and claim to be qualified by their educational institutions to do so. 


Sybil Sheridan är rabbin och föreläsare på The Leo Baech College i London, och hon undrar varför aldrig Regina Jonas omtalas. Det är möjligt att hennes ordination (till rabbin) inte uppmärksammades av alla. The Berliner Hochschule für die Wissenschafts des Judenstums vigde inte henne. Istället vigdes hon privat av en rabbi. Detta är helt acceptabelt i judisk tradition, med det ger anledning till åsikter.


Sheridan säger att samma brist på intresse visades i vår attityd till Lily Montagu grundaren av Liberal Judaism och en människa som har haft ett oerhört inflytande på många av våra föräldrar och far- och morföräldrar.
 Under kampen för att vinna erkännande och respekt i den judiska världen, insåg vi att försöket att återvinna arvet efter andra kvinnor skulle endast medföra att vi blev marginaliserade och betonade vår olikhet med manliga kollegor. Så, negligeringen av Regina Jonas har åstadkommits av de kvinnliga rabbinerna själva. Men, tiderna förändrades.

Grundaren av reformjudendomen i Storbritannien var Lily Montage, som lämnade sin ortodoxa bakgrund för en rörelse som tillät friare uttrycksformer i gudstjänsten och hennes ideal om social rättvisa bättre. Montage blev en arbetsam föreläsare och predikant och den första predikan höll hon 1915. Hon fick även andra uppdrag som att förätta bröllop och begravningar.
 Hon gjorde dessutom en pionjärinsats genom att vara med och grunda ”The London Society of Jews and Christians”.


År 1972 utexaminerades den första kvinnliga rabbinen vid Hebrew Union College, inom reformjudendomen. Många församlingar har ersatt de traditionella Gudsbeteckningarna, så att Gud framstår som mer könsneutral, men att omnämna Gud som ”hon” är fortfarande ovanligt.
 Jacqueline Tabick var den första kvinna som, vigdes till rabbin i Storbritannien 1975.


2.7 Judiska rörelser i världen och Sverige


2.7.1 Ortodox judendom


Inom den ortodoxa judendomen höjs numera rösterna för att kvinnor inte längre bör hindras från att uppfylla de fasta förpliktelserna, som annars anses bara åligga män.

Eftersom kvinnliga rabbiner är otänkbart inom den ortodoxa judendomen, och kvinnans roll och styrka som familjesammanhållare betonas, försöker man istället inom ortodoxa grupper utveckla parallella institutioner för kvinnor, dvs. man ger dem jämställda möjligheter till utbildning, etc., men inom egna institutioner, och utan att för den skull ge dem tillträde till traditionellt manliga domäner.

Också inom den ortodoxa judendomen höjs numera rösterna för att kvinnor inte längre bör hindras från att uppfylla de fasta förpliktelserna, som annars anses bara åligga män.

Alexandra Wright är bl.a. rabbin hos Radlett och Busheys Reformsynagoga i Hertfordshire. Hon har skrivit många artiklar om kvinnor och judendomen. Hon menar att den ortodoxa judendomen, är delad idag i fråga om huruvida kvinnan ska ta full del i gudstjänst och bön. I USA tillåter ortodoxa rabbiner kvinnor att ha egna gudstjänster, läsa ur Toran och ta det ansvar som tidigare endast har legat hos männen. I Storbritannien är kvinnans ansvar strikt begränsat. Där får kvinnan inte genomföra egna gudstjänster i synagogan, däremot i privata hem.


2.7.2 Icke Ortodox judendom

Den icke-ortodoxa rörelsen inom judendomen tillåter kvinnligt deltagande, med några få undantag. De får bära en tallit vid morgongudstjänsten, de får predika som männen och leda gudstjänster. Kvinnor har ordinerats till rabbiner, sedan 1972 i USA och sedan 1975 i Storbritannien. Kvinnor tillåts åta sig ledarroller och agera som vittnen, vilket däremot ortodoxa halakha förbjuder. Sådana här förändringar är klassiska exempel på judendomens svar på de religiösa behoven hos den moderna judiska kvinnan, utan att förlora greppet om de religiösa principerna på strikt rättvisa och sanning, som är de pelare som religionen grundats på och som upprätthåller dess existens.
Här ger Wright en feministisk syn på detta:


No apology should be made for the subject of Jewish feminist theology. [---] That women may also wish to speak about God, understand their own experiences in relationship to the divine, should not surprise us. A feminist theology is just that. Women speaking about God and about themselves in relation to their religious tradition.


Inom konservativ judendom har fr.o.m. 1983 kvinnor kunnat ordineras som rabbiner, men inte som kantorer. I konservativa församlingar kan kvinnor ingå i en minjan, men då måste alla vara eniga om saken. Inom den konservativa rörelsen är det till stor del upp till de enskilda församlingarna att besluta kring dessa frågor, men man blir allmänt mer traditionell.

Inom reform/liberal judendomen är det helt accepterat att kvinnor ordineras som rabbiner, att de räknas till minjan, kallas fram för toraläsning och sitter tillsammans med männen under gudstjänsterna.

Rekonstruktionisterna följer många av de traditionella buden och förbuden, men endast för traditionens skull. Kvinnorna har däremot en helt ny roll. De kan utbilda sig till rabbiner och deltar aktivt i den gemensamma gudstjänsten.


Fortfarande stöter det dock på motstånd när kvinnor t.ex. vill be offentligt vid Västra muren i Jerusalem. Trots att området närmast muren är uppdelat, så att män och kvinnor ber var för sig blir ibland kvinnor med bönesjal provocerande för många män. Här har man inte nått fram till någon bra lösning. De olika inriktningarna inom modern judendom har försökt tillgodose detta på olika sätt.


De judiska församlingarna i Sverige är enhetsförsamlingar, vilket betyder att de är öppna för alla judar oberoende av religiös inriktning.


Del 3

3. Argumentationen

3.1 Synoden och Lydia

Svenska kyrkans fria synod är en organisation till vilken landets kvinnoprästmotståndare tillhör. Bertil Gärtner stöder sedan länge synoden. Gärtner var tidigare en känd och omstridd biskop i Göteborgs stift. De tycker det finns tydliga strömningar inom kyrkan som går för långt bort från Evangeliet att man kan ifrågasätta om det står för kristen tro på det sätt trosbekännelsen beskriver den.

Synoden anser sig inte vara motståndare till kvinnliga präster, liksom de inte är motståndare till några människor. Däremot tror de inte ordningen med kvinnliga präster överensstämmer med Guds vilja i Bibeln, vilket också har bekräftats på olika sätt från det faktum att Jesus inte valde några kvinnliga apostlar till hela vår kyrkohistoria fram till 1950-talet. Synoden står för en klassisk kristen tro som innebär att Bibeln är Guds Ord. Det är inget man kan rösta bort eller kompromissa med. Dess syfte sägs vara att bevara kyrkan på biblisk och apostolisk grund. Fallet bort från en klassisk kristendom är stort idag, enligt nuvarande ordförande i Synoden, Maud Lundin Ohlson. Det gäller t.ex. de handböcker som idag används inom kyrkan. Man ändrar på bibelorden för att de ska passa feministerna inom kyrkan, säger Lundin Ohlson.


Lydia är ett stödjande nätverk för detta stift (Uppsala-Gävle). Det ingår i Kvinnliga prästers riksförbund KPR. (Se 4.1.1) Ingrid Skäremo är präst och ordförande i organisationen. De menar att det inte alltid syns på ytan att det finns kvinnoprästmotstånd utan det finns dolt. Strängnäs har lagt ned sitt närverk, de tycker inte det behövs. Karlstad har nyligen startat ett. Nätverket för ingen dialog utan är mer som ett stöd och bevakar det som inte är bra. Eftersom de kvinnliga prästerna har blivit flera och vi inte nått så långt i jämställdheten är detta nätverkssystem viktigt.

3.2 Hur har processen framskridit

Här i Sverige väckte frågan om prästvigning av kvinnor en tvist av aldrig tidigare skådad omfattning. Sverige blev också ett föregångsland. Sverige skulle ha kvinnliga präster likaväl som kvinnliga läkare, politiker, advokater och journalister. Men, vissa ledare inom kyrkan kämpade bittert emot beslutet och det fanns även de som stängde sina kyrkor för kvinnliga präster. De kvinnliga prästerna fick börja med att kämpa nedifrån mot hierarki och urgammal tradition, ända från skapelseberättelsen.

3.3 Kamp ända från skapelseberättelsen

Brita Stendahl säger, i århundraden igenom har teologer framställt skapelseberättelsens Adam och Eva som förebilder för relationen mellan män och kvinnor. Att Eva sägs vara skapad efter Adam, ur hans revben, alltså som en del av honom, ses också som ett bevis för kvinnans lägre status. Denna skapelseordning betydde inte nödvändigtvis att kvinnan var mindre ansedd i Guds ögon. Men här på jorden bland människor skulle kvinnan veta sin ställning som underordnad mannen.


Denna uppfattning har traditionen hållit vid liv. I tanken i denna tolkning finns också ett annat synsätt, (som särskilt präster har belyst). De har lyft fram orden från den andra skapelseberättelsen i Första Mosebokens första kapitel där det står att Gud skapade dem både till sin avbild. Dessa tolkare har också hänvisat till aposteln Paulus ord i Galaterbrevet där han säger att ”nu är ingen jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna”. I Kristus har underkastelse förbytts till frihet.


Stendahl säger vidare i sin bok; att dessa två synsätt har existerat bredvid varandra inom kyrkan. Trots att den riktning som omfattar tesen om kvinnors underlägsenhet har varit den starkare, har alltid den profetiska visionen om, jämställdhet ändå funnits. Olika synsätt har kunnat existera sida vid sida inom kyrkan i många århundraden.
Det var först när man började diskutera en eventuell prästvigning av kvinnor som gränserna drogs hårdare och det blev då nödvändigt för människorna att ta ställning för eller emot.

Kvinnorna började också reflektera över hur traditionen haft makt över dem. Kvinnorna upptäckte bl.a. att det skulle bli svårt att leva upp till den måttstock som den manliga identiteten utgjorde. Givetvis kunde kvinnorna inte acceptera att bli betraktade på det sättet. De var ju också skapade till Guds avbild.

Folket var medvetna om konflikten, men endast prästerna kunde se hur allvarlig den var. Majoriteten av befolkningen var antingen roade eller nedslagna över hur prästerna kunde uppträda så elakt mot varandra. De flesta såg konflikten som något som bara berörde prästerna. Att det hela handlade om ett problem som också dykt upp inom många andra områden hade man ofta svårt att förstå. Det var ingen snabb övergående fas, och två biskopar profilerade sig starkt i debatten. Bertil Gärtner och Bo Giertz (Biskop 1949 – 1970 i Göteborg. †1998)

3.4 Likheter och olikheter

Likheter i både judendomen och svenska kyrkan, är att språket som man använder under predikningarna och att det skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga utövare, och detta är något, som upplevs som negativt för både kvinnliga präster och kvinnliga rabbiner.

Användandet av språket i tal, text och rit upplevs som viktigt och avgörande för båda dessa religioner, om inte annat för hur Gud ska framställas på ett lättfattligt sätt för kyrkobesökarna Målet att uppnå en större ”inklusivitet”, det vill säga att revidera texter så de blir mer könsneutrala upplevs också viktigt. Texterna ska spegla mångfalden.

Inom judendomen är skillnaden mellan mäns och kvinnors uttryckssätt och sätt att uppleva tron stora. Här i Sverige vet vi att det liturgiska språket har övervägande maskulin karaktär

Hur kvinnorna har blivit mottagna, hur de upplever sin situation, och vad som finns på deras dagordning både liknar och skiljer sig åt mellan kvinnliga präster och kvinnliga rabbiner.

Spänningarna har funnits och finns fortfarande, även om de inte alltid är så direkt uppenbara, finns de också i andra kyrkor och i Västvärlden i stort. Det som de konservativa inom kyrkorna uppfattade som dogm och trosfrågor kan vi också finna, i en vagare form, även hos dem med mer sekulariserad syn på tillvaron.

Faktum är att kvinnoprästfrågan innefattar många olösta problem. Den speglar också mycket osäkerhet och tvekan; även rädslan för att förlora traditionen. Jag ska ta upp några exempel på detta. Som t.ex. att klausulen gjorde det möjligt för oppositionen att upprätthålla sitt motstånd. På några håll i världen är det fortfarande kyrkan som dominerar. På andra håll där sekulariseringen gått längre berör ändå traditionen fortfarande vid människors sinnen och hjärtan. Jag påstår, att traditionen spelar en betydande roll, i detta sammanhang. I och med att kvinnorna tilläts prästvigas, bröt man synligt med den gamla patriarkala modellen.

En stor skillnad är att i vissa synagogor, och runt om i världen inte tillåts att män och kvinnor sitter tillsammans, och det beror då på vilken inriktning av judendomen man tillhör. Det går tillbaka till en gammal tradition, nämligen att kvinnor kan distrahera männen genom sin närvaro, säger Bente Groth. 


3.5 Kristen argumentation utifrån Bibeln.

3.5.1 Svenska kyrkan


Redan innan kvinnan fick rösträtt diskuterades om kvinnor skulle få bli präster eller inte. Frågan om kvinnans ställning inom kyrkan och hennes möjligheter att bli präst väcktes i riksdagen och 1923 lämnades ett betänkande. Detta betänkande betonade kvinnliga präster. För att kvinnorna skulle utföra ett bra jobb, föreslog man att kvinnorna skulle förbli ogifta. Förslaget väckte livlig debatt, men bordlades så småningom. Frågan dog däremot inte. (se 2.1)

Majoriteten i utredningen var för en vigning av kvinnor. En minoritet reserverade sig och motiverade sitt ställningstagande. Den exegetiska delen som majoriteten anslöt sig till var utformad av Eric Sjöberg, forskare i Nya Testamentet.

Minoritetens reservation innehöll en exegetisk redogörelse som skrivits av Olov Hartman. Sjöbergs expertis skadades ytterligare när Anton Fridrichsen, professor i Nya Testamentet vid Uppsala universitet, presenterade ett uttalande, som undertecknats av samtliga lärare i Nya Testamentets exegetik (utom en) vid universiteten i Lund och Uppsala.

Undertecknade förklarade bestämt att ett införande av s.k. kvinnliga präster i kyrkan vore oförenligt med nytestamentlig åskådning och troheten mot den heliga skrift. Både Jesu apostlaval och Paulus ord 1 Kor 14.34-35 om kvinnans ställning i församlingen är principiell och oberoende av tiden och åsikter. Det aktuella förslaget om att kvinnor skola få tillträde till prästämbetet i den svenska kyrkan måste därför sägas stöta på allvarliga exegetiska hinder.


I slutet av 1950 lade de sakkunniga, som av Kungl. Maj: t tillkallats för att utreda frågan om kvinnans behörighet till kyrkliga ämbeten, sitt betänkande.
 Detta innebar ett förslag, att prästämbetet skulle öppnas för kvinnor. De sakkunniga hävdade, att inga principiella religiösa hinder fanns mot kvinnors tillträde till prästämbetet, det var en praktisk fråga.

De sakkunniga med Erik Sjöberg i spetsen avvisade den rent mekaniska tillämpningen av bibeln, som ansåg frågan en gång bestämd genom Paulus ord i 1 Kor. 14:34-35, att kvinnan ska tiga i församlingen. De påpekade att en sådan åsikt inte heller tillämpades av dem, som var motståndare till tanken på kvinnliga präster.


Betänkandet framhåller, att Paulus i 1 Kor.11 hänvisar till själva skapelseordningen. Att bryta mot denna vore att bryta mot Guds och naturens ordning. För Paulus är det icke fråga om en lämplighetsåtgärd utan om ett religiöst ställningstagande av principiell betydelse.


Orsaken till att detta inte betonades bättre av de sakkunniga, var, att dessa inte på allvar räknade med, att Paulus uppfattning i detta avseende också i den samtida debatten var allmängiltig och för alla tider av normerande kristen åskådning. Detta var ett misstag. För alla de exegeter, vilkas argumentering ovan analyserats, är den i 1 Kor.11: 2-16 framträdande synen på kvinnans ställning av fundamental betydelse. Denna representerar enligt deras mening den rätta kristna synen på kvinnans ställning i kyrkan, grundad både i skapelse och efter frälsningsordningen. Därför är det omöjligt att öppna prästämbetet för kvinnor.


Utredningens betänkande gick på remiss ut i stiften, och tolv av de tretton stiften röstade mot förslaget. Oron och förvirringen inom kyrkan förstärktes av en ironisk press och ett hårt angrepp från kvinnorörelsen. En klar gräns drogs mellan de två motsatta lägren. Man publicerade böcker på båda sidorna och när 1957 års kyrkomöte slutligen debatterade den nya lagen som hade som grund, betänkandet från 1950, var linjerna dragna. (Se 2.1 SOU 1950:48)

På ena sidan fanns de som älskade kyrkan med dess liturgi och tradition och som hoppades att om inte nu så i alla fall i framtiden, människorna skulle upptäcka den rika källa till liv som kyrkan utgjorde. De som ansåg bibeln vara normgivande och som tolkande den bokstavligen anslöt sig till den sidan. De ville vara trogna de lagar och föreskrifter som bibeln gav. Det bildades en ny koalition, genom att de högkyrkliga och fundamentalisterna fann varandra.


På andra sidan stod de som var övertygade om att kyrkan var i behov av förnyelse i Nya Testamentets anda. De bildade aldrig någon formell koalition, utan enskilda människor önskade en nytolkning av bibeln där man kunde tillåta den helige Ande att tala genom kyrkan till människornas livssituation i modern tid.


På ena sidan slog man fast att enligt Skapelseberättelsen i andra och tredje kapitlen i Genesis var mannen skapad före kvinnan, hon var det svagare kärlet skapad att vara mannen underdånig. Kvinnans underlägsenhet finns inbyggd i Skapelseordningen, och denna syn stöder Paulus i 1 Kor 11:3-15. På den andra sidan menade man att denna människosyn endast var en kvarleva från tidigare samhällen och att detta är omöjligt i vår moderna tid. I stället lyfte man fram Skapelseberättelsen i 1 Mos 1:26-27 som talar om kvinnor och män såsom båda skapade till Guds avbild, och ett ansvar för skapelsen. De har ett gemensamt ursprung och ett gemensamt mål. Denna antropologi intensifierar Paulus i Gal. 3:27-28 där han säger att ”i Kristus är vi varken man eller kvinna. ”. Där menar man att han överbryggar invanda kulturella roller och ger en vision om en ny mänsklighet.


Eftersom Kristus var man ligger en symbolisk betydelse i att prästerna också är män. Prästen är en bild av Kristus, den nya Adam, detta i synnerhet när han officierar i mässan.
 Andra lade tyngdpunkten vid Luthers ord om Kristi närvaro ”med, i och under” brödet och vinet. I kyrkan som alltså är församlingen och inte prästen, finns Kristus närvarande. Därför kan det inte spela någon roll av vilket kön prästen är.


Ett stående vanligt argument gällde män och kvinnor. Man menade att det var en tanke bakom att de är skapade olika. Genom århundradena har man fokuserat spekulationerna runt de biologiska omständigheterna av människans fortbestånd.


Biskop Bo Giertz ansåg att kvinnliga präster är ett avsteg från den bibliska kristendomen. Kyrkans beslut att prästviga kvinnor var enligt honom en eftergift mot staten, och han hävdade att det medförde att många människor tror att ”allting i kyrkans lära är relativt och förhandlingsbart, och att vi inom kyrkan till syvende och sist får finna oss i att anpassa oss efter den allmänna opinionen”.


3.5.2 Katolska kyrkan


Teolog. Dr HB Hammar (bror till ärkebiskop KG Hammar) tjänstgjorde som Svenska kyrkans representant i den eviga staden under fem år, åren 1995-2000 och skriver:


Uppgiften att leda nattvardsfirandet är enligt påven och hans kyrka avsedd endast för manliga präster. Det är män som i sin gärning som präster har att ”representera” Kristus (Se 3.6.3) Denna läropunkt har varit i det närmaste oomstridd i nästan två tusen år. I dag finns det katolska röster, som talar ett annat språk i denna fråga än vad de klassiska lärarna uttrycker. Sådana röster finns i stort antal bland lekfolket men också bland präster och teologer, samtidigt som man vet vad som gäller.


Nuvarande påven Johannes Paulus II: s motstånd mot kvinnliga präster är grundmurat. När han vid ett tillfälle ska utveckla frågan om ekumeniska relationer, säger han att kontakten österut, mot de ortodoxa kyrkorna, är mera okomplicerad än kontakten med de kyrkor som har sitt ursprung i reformationen. Varför, kan man fråga? Jo, dessa senare ”har brutit mot vissa grundregler som Kristus har fastlagt”. Att här åsyftas öppnandet av prästämbetet för kvinnor behöver man inte betvivla.


Ett mycket tydligt uttalande i frågan gjorde påven 1994 i ett apostoliskt brev om prästvigningen (Ordinatio sacerdotalis). Kyrkan har inte någon som helst befogenhet att prästviga kvinnor, sa han den gången. Eftersom Kristus själv inte hade utsett någon kvinna att ingå apostlakollegiet, har kyrkan ingen rätt att viga kvinnor till präster. Och så tillade han att detta besked slutgiltigt skulle gälla för de troende katolikerna.
(Se 3.6.3).


För att bemöta rebelliska uttalanden kom påven med en ny påminnelse 1998, ”Till skydd för tron” (Ad tuendam fidem). Här inskärps plikten att hålla de sanningar som på ett slutgiltigt sätt lagts fram av kyrkans läroämbete, alltså ytterst av påven själv.


Trots påvens nya uttalanden, har diskussionerna inte upphört. Påven och katolska kyrkan, bygger inte sitt motstånd mot kvinnliga präster på bibelord, i första hand. Den långa och obrutna traditionen alltsedan apostlarnas dagar har hittills utgjort ett förkrossande argument.

3.6 Kristen argumentation utifrån traditionen

3.6.1 Svenska kyrkan

De som argumenterade för en uteslutning av kvinnor från prästämbetet gjorde det ibland på basis av traditionen. Man var noga med att skilja mellan det som sågs som en förnyelse inom traditionen och det som var ett ”nytt påfund” utanför traditionen. Prästvigningen av kvinnor ansågs vara ett sådant ”nytt påfund”, så länge man inte kunde bevisa att det funnits kvinnliga präster i den tidiga kristna kyrkan.


De som förespråkade kvinnliga präster menade att traditionen var resultatet av den helige Andes verkningar inom kyrkan. Den helige Ande förnyar traditionen och öppnar nya vägar mot framtiden. Vidare menade dessa människor att om man tittade tillbaka genom kyrkans historia kunde man finna att revolutionärer som Thomas Aquino, Martin Luther och John Calvin som från början var ansedda som en fara för traditionen, men numera ser vi dem enbart som nyskapare inom traditionens ram.


Ett argument återkom ofta, nämligen det att prästvigning av kvinnor skulle kunna komma att innebära splittring inom den ekumeniska rörelsen, och kyrkor skulle kunna dra sig tillbaka från samarbetet med andra kyrkor.

De som pläderade för kvinnliga präster hänvisade dock till det stora antal kyrkor där män och kvinnor redan arbetar sida vid sida i prästerlig tjänst. Det skulle vara att vittna för ett enande av mänskligheten att erkänna detta faktum och att verka i enlighet med detta.


3.6.2 Kyrkomötet 1982

När ett nytt lagförslag lades fram inför kyrkomötet 1982 (SOU 1981:20), hade det den passande titeln ”Omprövning av samvetsklausulen”. Efter nära tjugo års opposition var tiden mogen för, en utredning tillsatt av regeringen.

Frågan gällde inte längre om man skulle prästviga kvinnor eller ej det hade lagstadgats redan 1958. Nej, frågan var nu om Svenska kyrkan ville acceptera den allmänna lagen om likställighet från 1945, och själva ta det fulla ansvaret för de samarbetsproblem som skulle kunna uppstå inom kyrkan.

Frågan lades alltså fram inför 1982 års kyrkomöte, det sista innan den stora omorganisationen. Vid detta kyrkomöte satt 251 ledamöter varav 64 kvinnor och sju av dem präster.

Tio av de tretton biskoparna var närvarande. Tisdagen den 11 maj 1982 debatterades frågan om att slopa samvetsklausulen och i stället gå in under 1945 års lag om likställighet.


Christina Odenberg, präst i Stockholm (numera biskop), sade att kyrkan inte har två, utan ett officiellt ställningstagande till prästämbetet. Hon betonade hur viktigt det var att prästerna var lojala till detta ställningstagande. Som ett analogt exempel nämnde hon att, inte alla präster är övertygade om att barndop är det enda rätta i ett sekulariserat samhälle. Men, av lojalitet med Svenska kyrkan där barndop är praxis är de aldrig tveksamma till att döpa barn.

Dag Sandahl, den siste som utnämndes till domprost från oppositionens sida i Strängnäs, sade, ”Tillsammans skulle vi också kunna begära fram material som visar hur man resonerar om prästämbetet och om kvinnlig kyrkotjänst i andra länder och kyrkor". Ekumeniskt är man ju inte beredd att säga till kvinnomotståndarna att deras åskådning inte accepteras. Tvärtom: Den har en saklig grund.” 


Stendahl skriver i sin bok att Biskop Brattgård (biskop mellan 1969 – 1985), väl insatt i Lutherska Världsförbundet, gav en översikt över situationen i andra lutherska kyrkor. Han nämnde att 75 % av dessa kyrkor, med 56 miljoner medlemmar, nu har kvinnliga präster. I 18 % av kyrkorna, med tillsammans 13 miljoner medlemmar, har man ännu inte börjat prästviga kvinnor. De flesta av dessa kyrkor finner man i Afrika och Asien med vitt skilda kulturella bakgrunder. Men, sade han, det pågår en process, och där görs framsteg.


Biskop Ingmar Ström (†2004) har prästvigt många kvinnor. Enligt honom var prästerskapet dåligt förberedd på den kris som medföljde och de var okunniga om dess orsaker. Ström ville utrota alla könsfördomar inom kyrkan och var övertygad om att det skulle kunna bli fred om bara de ledande inom kyrkan högt och ljudligt sade att efter ett visst datum skulle inga andra präster vigas än de som kunde samarbeta med kvinnliga präster.

Den mest ingående analysen gavs av biskop Tord Simonsson i Strängnäs (biskop mellan 1982 – 1989). Han kunde konstatera att det nya lagförslaget gav olika sätt att tolka bibeln, och han uttalade också en förhoppning, om att ansvaret för samexistensen förutsätter öppenhet, annars har den ingen framtid. Vidare sa han: ”Situationen är redan den, att vi vill arbeta i samma kyrka. Det är också ett accepterande. Den som inte vill gå med i en sådan riktning sätter själv en gräns för samexistens.


De begrepp och uttryck som man hörde var samexistens och samarbete. Många var allvarligt oroade över det dåliga anseende kyrkan hade fått, och manade till just samarbete för att reparera skadan. Kyrkans trovärdighet krävde att problemet med samarbete löstes. Kyrkan måste lära sig att leva med ett pluralistiskt samhälle, och en icke-statisk situation i en föränderlig värld. De som var i opposition oroade sig och vädjade om respekt och eftertanke. Denna kyrka var också deras kyrka, deras moder. De skulle inte känna sig hemma i någon annan kyrka.

Alla talare rekommenderade förslaget, och dagen slutade med, att man röstade ja. I och med det hade en utdragen strid avslutats. Kyrkan och staten var nu eniga på denna punkt. Lagen om lika rättigheter gällde nu i lika hög grad inom kyrkan som i övriga samhället.


Allt detta var anmärkningsvärt och kom att framstå klart när man jämförde den svenska situationen med de ekumeniska diskussionerna och argumenten. Att komma till ett beslut i kvinnofrågan tog både tid och krävde tålamod.

En huvudförutsättning för en utveckling är att många kvinnor själva gör sig hörda, och kräver full delaktighet. I många kyrkor har kvinnorna inte någon naturlig bas att utgå ifrån, medan männen har hela institutionen bakom ryggen och det stöd som traditionen utgör.
 Av de liturgiska, prästerliga kyrkorna var Sverige faktiskt den första att besluta om att prästviga kvinnor. Svenska kyrkans prästerskap hade gjort ett pionjärarbete.

3.6.3 Katolska kyrkan

I detta apostoliska “Letter Ordinatio Sacerdotalis”, som kungjordes I maj 1994, insisterar påve John Paul II att kyrkan inte har någon makt att viga kvinnor till präster. Dessutom påstår han att denna lära grundar sig på kyrkans obrutna traditioner.

Ordinatio Sacerdotalis, John Paul II, 22 maj 1994

Här följer första paragrafen i brevet: Apostolic letter Ordinatio Sacerdotalis of John Paul II to the bishops of the Catholic Church on reserving priestly ordination to men alone.

Priestly ordination, which hands on the office entrusted by Christ to his Apostoles of teaching, sanctifying and governing the faithful, has in the Catholic Church from the beginning always been reserved to men alone. This tradition has also been faithfully maintained by the Oriental churches.

When the question of the ordination of women arose in the Anglican Communion, Pope Paul VI, out of fidelity to his office of safeguarding the Apostolic Tradition, and also with a view to removing a new obstacle placed in the way of Christian unity, reminded Anglicans of the position of the Catholic Church: “She holds that it is not admissible to ordain women to the priesthood, for very fundamental reasons. The reasons include: the example recorded in the Sacred Scriptures of Christ choosing his Apostles only from among men; the constant practice of the Church, which has imitated Christ in choosing only men; and her living teaching authority which has consistently held that the exclusion of women from the priesthood is in accordance with God´s plan for his Church.


3.7 Judisk argumentation utifrån Bibeln och Talmud

Talmudrabbinerna bestämde en gång att plikten att studera Toran inte skulle gälla kvinnor, något de grundade sina argument på i bl.a. Femte Moseboken 6:7, där den hebreiska texten lyder: ”och du skall undervisa dina söner”. Men p.g.a. av det hebreiska språkets svåra grammatik är det oklart om budet även omfattar flickor.


Männens och kvinnornas roller inom ortodoxa judendomen skiljer sig åt genom att kvinnan bara har ett fåtal religiösa plikter. En av de viktigaste är de många förberedelserna inför och under sabbatsritualen. Det är hon som tjugo minuter före solnedgången tänder och välsignar sabbatsljusen med orden: ”Välsignad vare du, Herre vår Gud, universums konung, som har helgat oss genom dina bud och befallt oss att tända sabbatsljusen.” 
 Det är särskilt tre plikter (mitzvot) som har varit kvinnor förbehållna: hon har ansvaret för att tända sabbatsljusen, att hålla de judiska renhetslagarna för menstruation och förlossning (niddah), och att skära bort det så kallade prästernas del av degen när hon bakar (challah).


Det starkaste argumentet mot ordination av kvinnor, är att halakha befriar dem från skyldigheten att predika. Detta stöds av texterna i Talmud.

Ordination av kvinnor har bara varit en fråga för den konservativa judendomen. Kansler Gerson D. Cohen tillsatte 1977 en kommission för att utreda möjligheten att ordinera kvinnliga rabbiner. Rapporten som presenterades 1979, rekommenderade att kvinnor skulle få delta i utbildning till rabbiner. Rapporten sa bl.a. att ”Det inte finns inget direkt hinder i halakha för utbildning och ordination av kvinnor till rabbiner, predikanter och lärare i Israel”. Vid denna tidpunkt var de flesta rabbiner och lekmän emot en förändring, så frågan bordlades ett antal år.

Slutligen år 1983, efter ytterligare utredningar, röstade fakulteten på JTS för ett godkännande av att kvinnor fick inträde i utbildningen till rabbin. Under sin utredning noterade kommittén att det egentligen inte var någon lag mot att kvinnor kunde bli rabbiner. Motståndare till kvinnors ordination ansåg dock att det var olagligt genom att anföra en rad argument. Jag ger här ett exempel på ett av de vanligaste argumenten:

Many rabbis declared that the halakha is opposed to women´s ordination on the basis of a Talmudic quote from Tractate Sotah, 20a. Here, Rabbi Eliezer claims that it is obscense to teach a woman Torah. However, this is only by Ben Azzai, who says “A man is required to teach Torah to his daughter”. In fact Rabbi Eliezer´s highly conservative views were overruled time and time again by his colleagues. It was seen as disingenuous to use this as a reason to deny women smicha; Orthodox Jews themselves do not follow this rule; Both black hat and Centrist Orthodox Jews teach their daughters Torah as well as Mishna and Midrash, and to some extent, Talmud.


Redan under 1800-talet införde man inom en del icke-ortodoxa inriktningar inom judendomen, ett religiöst firande för flickor som blir religiöst myndiga. I USA blev sådant firande vanligare redan under 1920-talet och praktiseras nu i de flesta församlingar under benämningen bat mitzvah. På många håll får flickor undervisning för sin bat mitzvah, och i allt fler icke-ortodoxa församlingar läser de också ur Tora rullarna och deltar aktivt i gudstjänsten. Åtskilliga ortodoxa församlingar har å andra sidan infört en ny ceremoni för flickor, bat chajil.


3.8 Judisk argumentation utifrån traditionen


Kvinnor har bara varit en liten del i den judiska historien sen biblisk tid och t.o.m. deras inflytande har då nedvärderats av rabbinska tolkare under senare århundraden. Judiska lagar och

judiska traditioner, som de beskrivs i halakhan och aggada, speglar mannens lag och mannens traditioner. Men det gav faktiskt kvinnorna en gång, en konstig sorts frihet. De levde som män religiöst och rituellt, och det är troligt att de hade en egen teologi och deltog i rituella övningar oberoende av männen. Men detta var en muntlig tradition och till skillnad mot männens ritualer var de inte beroende av det skrivna ordet, därför överlevde det inte heller.

Den förlorade muntliga traditionen har funnit sin symbol i sången om Miriam (Exodus 15:21) Efter att Moses sjungit om Guds triumf vid korsandet av Röda havet, tog Miriam upp sin tamburin, och gav sig tillsammans med Israels alla kvinnor ut att sjunga och dansa. Men, medan hela Moses ord återges i texten, återges bara de första raderna av Miriams sång i texten.


Man kan spekulera i varför Miriams sång ändå överlevde. Den ger en icke-maskulin och en icke-stridande syn på Gud och av själva Exodus i Toran.

Judisk teologi var nog väldigt annorlunda, säger Sybil Sheridan. Men Miriams röst hörs inte i texten i Toran, inte heller med några få undantag, hennes kvinnliga ättlingar i Prophets, Writings, Mishnah och Talmud.


Troligen träffades gångna tiders kvinnor och utövade sina böner och ritualer oavsett vad männen tyckte. Men om deras röster var en styggelse för männen, är det knappast förvånande att de inte återfinns i religiös litteratur som då var skrivna av män. Inte bara texterna, utan också tolkningen av dessa, har varit förbehållet männens århundraden.


Frågan om kvinnliga rabbiner diskuterades livligt under 1960- och 1970-talen i den konservativa rörelsens synagogor och det beslutades till slut att kvinnor kunde verka som rabbiner. Det är intressant att åsikterna under denna diskussion mest kretsade kring traditionell judisk lag. Vad som eftersträvades var uppenbarligen ett sätt att anpassa sig till det moderna livets krav och samtidigt inte överge traditionen såsom den formulerats i judiska lag. Detta sökande efter en kompromiss mellan tradition och modernt liv är karakteristiskt för den konservativa rörelsen som är pragmatisk och strävar efter att undvika de extrema rörelsernas dogmatik.


3.9 Likheter och olikheter i debatten kring kvinnliga präster och rabbiner


Kvinnors ordination var, i värsta fall, endast kosmetisk, skapad för att visa hur judendomen behåller sina principer men anpassad till nyare tider i bästa fall. Det var bara första steget i en process som ännu bara delvis, har nått målet, säger Sheila Schulman.

Kvinnliga förkämpar i samhället visade snart att allt fortfarande inte var bra. Det finns kvinnliga rabbiner men de använder en patriarkalisk historia, förkunnar en patriarkalisk teologi. För att behålla okränkbarheten som religiösa ledare, är det nödvändigt för varje rabbin att ytterligare föra in kvinnorna in i denna exklusiva manliga värld.


Dagens kvinnliga rabbiner i Storbritannien är förvånansvärt enade i sina åtagande. Det är ett åtagande både till traditionell judendom och till en reformering av denna tradition för att inkludera både kvinnors behov idag och kvinnors tidigare erfarenheter. Uppgiften för dagens kvinnliga rabbiner är att bryta den tystnad som de priviligerades så genom historien, att väcka kvinnans röst, hitta kvinnors historia i judendomen och visa den för världen, säger Schulman.
Sheila Schulman säger vidare: Det var den kristna feministiska teologen Elisabeth Schüssler Fiorenza, som kom med en väldigt bra formulering, vi behöver, sa hon, en dubbeleggad hermeneutik, en hermeneutik av ihågkomst och av misstro. Vi behöver både vara älskade och kritiska och göra texten till vår text och levande för oss på ett nya sätt, eftersom det trots allt är församling efter församling av (manliga) rabbiner som gjort detta under årtusenden.


3.10 Feministteologi

1900 talets kvinnorörelse i väst har utvecklat en explicit ”feminist teologi”. Man är mot den patriarkala utformningen som kristendomen har fått, med ett androcentriskt språk, att Gud alltid omnämns i maskulina termer. I motsats till detta talar man gärna om Guds moderskap.

Vidare kritiserar man den kvinnosyn som kommer till uttryck i Gamla Testamentet och i en kyrklig tradition, där kvinnan ses som underordnad mannen och som förknippad med ”köttet” och synden, Att kvinnor ska få tillträde till kyrkliga ämbeten är också ett feministiskt önskemål som ofta har lett till framgång.
Olika former av feministisk teologi kan man återfinna också inom judendomen och islam.


Här introducerar jag er till två mycket intressanta publikationer från två berömda författare. Man ska komma ihåg att vid studier av kvinnan är det inte fullt så lätt att få tag på kunskaper inom detta område p.g.a. den hittills förbisedda dokumenteringen av kvinnors religiösa tankar och aktiviteter. Den nya vetenskapen försöker systematiskt bygga en bas för utveckling och en mer adekvat förståelse för helheten i de mänskliga religiösa erfarenheterna.


Den oavbrutna tillväxten av feministisk teori, i religion och i djupet av dess kritiska och konstruktiva bidrag, har stimulerats av den snabba ökningen av kvinnor i Canadas och USA:s teologiska skolor, från 1970-talet fram till nu.

Kvinnors studier har utvecklats som ett svar på att ett ökande antal kvinnor söker utbildning som religiösa ledare, speciellt inom judendomen och kristendomen. En stående fråga både inom den manliga och kvinnliga religiösa vetenskapen är på vilka religiösa grunder som kvinnor inte har möjligheten att bli religiösa ledare i flera av världens stora religioner.

Ett av de primära hävdanden i feministisk vetenskap är att identifikationen av män som det mänskliga i religionen är det stora problemet. Feministerna menar att genom denna identifikation under sekler så har det varit oemotsagt, att manlighet är den primära formen av mänsklig erfarenhet och aktiviteter.

Mary Daly´s (feministisk författare i USA) banbrytande ”Beyond God the Father: Toward a philosophy of women´s Liberation (1973) var den som först visade hur djupgående detta antagande har format judendomen och kristendomen. Hennes systematiska kritik drog uppmärksamheten till den kraftfulla roll som religionen spelar för att legitimera och förstärka detta antagande i samhället och kulturer.
Daly var en av de första att påstå att manliga symboler i judendomen och kristendomen, en manlig Gud och i kristendomen en manlig frälsare också fungerade som en kosmisk modell för den korrekta ordningen i mänskligt liv. I boken ”In Beyond God the Father” menar hon att symbolen av ”God the Father” är grundpelaren i portalen över teologiskt och socialt kvinnomotstånd.


Det centrala i den feministiska vetenskapens insikt i religion är, att kön och värde är sammanflätade i den kulturella traditionen. En av de mest utvecklade analyserna över hur dessa två är sammanlänkade har gjorts av Judith Van Herik i ”Freud on Feminit and Faith (1982), en studie av förhållandet mellan Freuds teorier om feminitet och religion”. Van Herik beskriver i termer av religiösa och psykologiska fenomen, hur det traditionella västliga tänkandet är format av antagandet att det maskulina är den mänskliga normen och av ett högre värde än det feministiska, leder till antagandet att det maskulina sättet att se är det enda rätta.


3.11 Författaren Elyse Goldstein

Boken ReVision av författaren Elyse Goldstein är ett viktigt bidrag för att göra Tora-undervisningen central i det judiska livet. När man lärt sig Toran och dess innehåll i det dagliga livet i de judiska församlingarna, då menar man att de pågående kriserna är över och den judiska pånyttfödelsen har börjat. Detta har inspirerat liberala religiösa judar genom att visa hur mycket de kan lära sig av traditionen och hur mycket de kan bidra till den. Det kommer att inspirera traditionellt religiösa judar genom att visa dem hur fascinerande och full av oväntade vändningar som processen är att lära sig Tora, säger Irving Greenberg i sitt förord i Elyse Goldsteins bok.


Varje generation måste skriva sina egna kommentarer av Tora, säger Goldstein. Genom utbildning kommer vi till insikt om att orden i Tora gäller även idag. Då kommer vi inte att se Toran som något forntida kungligt påbud, dvs. som något bestämmande men inte relevant.


Det judiska folket kom till insikt om att de ska visa världen, vägen till frälsning. Den missionen är att vara pionjär vid fronten, arbeta för en bättre värld, i vilken den ursprungliga rikedomen, jämställdhet och harmoni ska skapas. Därför, när den slutliga historien ska skrivas, kommer feminismen att bli en kraft för gudomlig frälsning och realiserande av Toras vision.


För att spela denna roll bra, måste feminismen förstå och hantera traditionen och traditionen måste komma till insikt om feminismen. I boken visar rabbin Goldstein att för feminister står valet mellan avståndstagande, återskapande och förändring av traditionen. Jag tror att hennes bedömning kommer att visa sig riktig, säger Greenberg. Skapande kan hjälpa, avståndstagande kan bli väldigt negativt genom att man då förlorar det förgångna. Det för med sig ett liv vid sidan om gudomliga skatten och känslan av kontinuitet. Slutorden är att metoden för nyskapande är nödvändigt för att behålla vitalitet för ortodoxa judar såväl som för liberala judar.


Den här boken tilltalar mig, jag tror att den även tilltalar många andra, därför att i den engagerar reform/liberal lärare och traditionella judar (egentligen alla judar) genom att erbjuda alternativa uttolkningar av Toran, säger Elyse Goldstein.

Några Toraberättelser talar om feministiska metaforer; vatten och en källa, ofruktsamhet och öken. Att omvandla dessa vanliga Tora-bilder till kvinnliga bilder är ett sätt att se Tora på ett kvinnligt sätt. En förändring av ”blodsförbunden” förutsätter såväl styrkan som gången av den kvinnliga sexualiteten. Om vi är beredda att ompröva den bildliga (metaforiska) meningen med de historier vi har med oss från barndomen, skulle vi ge den moderna judiska världen ett feministiskt budskap som involverar kvinnorna på ett nytt sätt, och vägrar att låta Tora användas som ett vapen mot oss, säger Goldstein.


Slå upp Toran, Genesis, och du slås av denna motsägelsefullhet; i första kapitlet, är mannen och kvinnan skapade tillsammans och placerade i Eden som partners. Gud kallar dem de bästa ”människor” och allt är gott. Några kapitel senare är Adam ensam. Han sövs ned, och vaknar upp med en främmande varelse vid sin sida som han kallar ”kvinna”. Vad hände med den första kvinnan som skapades tillsammans med Adam? Försöker dessa två ”skapelseberättelser” att säga oss någonting om den andliga gemenskapen mellan man och kvinna? Män med traditionella åsikter förklarar detta med allt från kvinnans sociala status till uttalanden om kvinnans natur.
 Så det borde finnas plats för nya förklaringar i vår samtida tradition.

Om vi kan finna en fullständig likhet mellan män och kvinnor i Bibeln, och om vi använder den klassiska metoden för förklaringar och metaforer för att åstadkomma detta, då kan vi ändra det sätt som religionen använder texten för att rättfärdiga det andliga och världsliga underordnat av kvinnan, säger rabbi Elyse Goldstein. Dagens feminism och den judiska feminismen har nått en andra fas. Vi undrar om det både är möjligt att nå jämställdhet som kvinna och behålla sin särart som kvinna. Vi är inte längre så övertygade om att kvinnor och män är fullständigt lika. Ser vi världen på speciellt sätt bara för att vi är kvinnor? Jag tror vi gör det, säger Goldstein.


Del 4

4 Sammanfattning och slutsatser

4.1 Intervjuer med två kvinnor inom Svenska kyrkan


4.1.1 Intervju med Eva Isaksson Sundelin


Eva Isaksson Sundelin har varit präst i 24 år.
 Hon har varit med om att bygga upp Sveriges största församling i Spånga, den invandrartäta församlingen där Rinkeby och Tensta ingår. Började sedan jobba i en församling som heter Herssjö, i Sundsvall. Efter 1 ½ år sökte hon tjänst där och var kyrkoherde före 30 års ålder. Det var ovanligt och är att få en sådan tjänst vid denna ålder Hon var kyrkoherde mellan 1985-1998. Sedan tackade hon ja till en komministertjänst, på annat håll, som hon hade i tre år. Idag är hon distriktspräst i Årsta kyrkan i Uppsala. Eva prästvigdes i Stockholm 1979, och det är hon glad för. Hon vigdes av biskop Ingvar Ström. Han står för något viktigt för prästvigda kvinnor. Eva är sjunde generationen präst från en gammal prästsläkt i Norrland. Hon har även varit ordförande i ett år för Kvinnliga Prästers Riksorganisation KPR.

Eva säger, av de tre kvinnor som först prästvigdes lever bara en kvinna idag, Elisabeth Djurle Olander. När de var nya, var det att stå på barrikaderna. Kampsituationen finns fortfarande kvar. Att hålla historien levande är något av det viktigaste.

Eva säger vidare, vi blev mycket positivt mottagna och önskade, men det finns en ådra att bli ifrågasatt, som för andra i övriga samhället, i ledarpositioner. Syftet med organisationen är inte att bedriva något fackligt arbete, utan det är en yrkesorganisation. Lydia är ett av de nätverk som är anslutet till organisationen.


KPR är en relativt ny företeelse, något som vi tror kommer att behövas i fortsättningen. När KPR bildades så var det bl.a. av representanter från olika forumgrupper ute i landet. Sedan kopplades tyngd på en organisation där det ska finnas lokala grupper. Dessa sänder ombud till årsmötet. Det viktiga är vad som händer på lokalplanet.


Eva var KPR:s ordförande under 1 år. Det lokala nätverket har varit med hela tiden. KPR kommer fortsättningsvis att behövas, och utvecklas ytterligare. Om det inte finns lokala nätverk ska man försöka få till enskilda medlemskap istället. Därför är det viktigt att det finns anslutna kvinnor över hela landet samtidigt. Det är oerhört viktigt sälja ut tanken att sammansluta sig på det lokala planet. Det är viktigare att man jobbar tillsammans än att 1100 kvinnor jobbar ensamma. De tycker att deras röster behöver höras. Det finns många starka kvinnor på ganska höga positioner inom rikskyrkan, men församlingsprästen är basen och där finns många kvinnor som behöver sluta sig samman och bli synliggjorda.


Det finns också en stor organisation, ”Kvinnor i Svenska kyrkan” ,där både lekkvinnor och prästvigda kvinnor är medlemmar. Den har en bred uppgift i Svenska kyrkan att arbeta med kvinnofrågor och liturgi.


Eva tycker att det fortfarande finns mycket patriarkalt i gudstjänsternas texter men att det ändrat sig mycket de senaste 20 åren. Förr använde man ett språk som man aldrig talade. Våra nya psalmer och vår evangeliebok är uttryck för att det har ändrat sig. Nya evangelieboken som kom ut första advent har jobbat just med dessa frågor; hur man plockar fram de bibelställen som beskriver Gud med kvinnliga termer. Ett exempel är ”Det förlorade myntet” och det finns fler, men inte lika många som de manliga bilderna, men tillräckligt många i bibeln för att det ska lyftas fram och bli ett större ordval i språket, det är härligt tycker Eva. Sedan gäller det att fortsätta med detta. Frågan om inkluderande språk är ju svår. Dels därför inkluderat språk i gudstjänsten inte bara är manligt och kvinnligt.

Eva tar inte fram några älsklingskvinnor i bibeln, utan bara att kvinnan finns där, det är det som vi behöver visa på, därför de har bärande roller både i de mytiska och i det historiska. Både med kvinnans sätt att vara och annat. Kvinnan med blödningar, den kvinnan har vi hört i många predikningar men, en man kan inte berätta om det utan bara ”utifrån”. Vi som kan identifiera oss med dessa kvinnor, för oss är det vår uppgift att berätta. Det är inte bara Maria som sitter fromt vid Jesus fötter som är viktig, utan också Lydia som är entreprenör och handelskvinna. Utan kvinnors vittnesbörd hade inte evangeliet spridit sig, säger Eva.


Amerika har sina bibelöversättningar, och vi har valt en annan väg, med den största språkkompetensen vi har att översätta texterna med. Här står också kvinnor inför olika val om vad som är bäst? Om det t.ex. står kära bröder, ska vi säga kära bröder och systrar eller kära systrar? Översättningen, dvs. vad texterna betyder, är predikantens uppgift och varje kristens uppgift. Där måste man gå vidare, säger Eva.

Det första är att vi gör en annan bibelöversättning som inte är rent texttrogen men innehåller tolkning. Vi har i Sverige valt en bra och texttrogen översättning, sedan gör vi tolkningen. Lika viktigt är att se vad de inte berättar. Med den kunskap om det samhälle som Jesus levde i, måste vi se med deras ögon, vi måste försöka förstå varför kvinnor satt som de gjorde och enligt vad Paulus sa, teg i församlingen. Vi måste också tolka vidare och inte läsa texterna bokstavstroget. I så fall kulle vi inte klippa håret och i stället ta till oss Gamla Testamentets lagar. Jesus har gett oss den här tolkningsnyckeln. Det är inte ord för ord och tand för tand, utan det är ”kärlekens” evangelium och han visar ju det, genom sitt sätt att umgås med kvinnor av olika slag. Texterna speglar det gamla samhället, med de hustavlorna som rådde då och det är inte vår uppgift att efterleva det, så lever inte en kristen idag. Vår uppgift är att se Jesus som den ”levande herren idag” i ett helt annat samhälle. Det är klart att Gud står över sin kyrka, säger Eva.

Eva säger; det finns ingen situation där jag går in och är präst i en könsneutral situation, det är klart att jag alltid är kvinna. Sedan har kvinnliga präster som hamnat i ledarpositioner tidigare sagt att de hamnat i samma situationer som många andra kvinnor i näringslivet, att de är tvungna att använda ett manligt språk, för att det är enda sättet att nå fram. Sen är det många som undrar hur man utvecklar ett kvinnligt ledarskap, vad är speciellt för ett kvinnligt ledarskap och det är inte så enkelt vara sig det är en kyrka eller ett samhälle, avslutar Eva.


4.1.2 Intervju med Tuulikki Koivunen Bylund

Tuulikki Bylund är 57 år och tog sin teologie magisterexamen i Finland.
 På hennes tid fanns inga kvinnliga präster i Finland och hon hade en stark prästkallelse. Olle Nivenius vigde henne i Lund 1971. 1976 arbetade hon i Bro pastorat som komminister, 1982 som studentpräst i domkyrkoförsamlingen etc. Hon har varit tjänstledig för doktorandstudier i flera år och hon har disputerat på en uppsats. Hon är domprost i Uppsala sedan 1995.


Hennes arbete skiljer sig från ett vanligt kyrkoherdearbete (hon är kyrkoherde i en domkyrkoförsamling) och hennes församling är stor, ca 30 000 tillhöriga. Det är kyrkoherden som leder verksamheten. Som domprost har hon utöver detta, extra stiftsuppdrag. Hon sitter också i domkapitlet som vice ordförande i stiftstyrelsen. Några gånger per år gör hon visitationer på biskopens uppdrag, till prostarnas pastorat. Hon gör lite utöver en vanlig kyrkoherde. Regelbundet håller hon gudstjänster/predikar minst 1 gång i månaden i domkyrkan.


Hon har dessutom mycket arbetsledning och organisationsledning. Hon har representation som inte alla kyrkoherdar har. Det finns en kvinnlig domprost till, Magie Isberg i Västerås. Caroline Krook var också kyrkoherde innan hon blev biskop. Totalt finns i landet 13 domprostar, både manliga och kvinnliga.

Hon säger att det dummaste man kan göra om man vill stödja kvinnliga präster är att lämna kyrkan. Hon vill inte stödja kvinnliga präster att lämna kyrkan. Hon vill heller inte hindra och beslutet fattar man ju själv. Om man lämnar kyrkan för att kvinnor behandlas ojämställt är dumt, för vad dessa människor borde göra är att vara mer aktiva och rösta i kyrkovalet för att förtroendevalda i kyrkan som bestämmer mycket inte ska var emot kvinnliga präster. Det vore en viktig insats, och istället stödja de som behöver allt stöd.


Hon samarbetar med ärkebiskopen. Tuulikki är feminist och hennes modersmål är inte svenska och hon säger att finskan är mindre könssegregerad. De har jobbat med inklusivitetsfrågan, fram för allt att få de tidiga morgongudstjänsterna att använda ett medvetet mer inklusivt språk. En inarbetad ordning finns i detta. Tuulikki är övertygad om att kristendomen är den mest kvinnovänliga och emicipatoriska religionen. Om jag bevisar motsatsen så får jag ge mig, säger hon. Det fanns ett projekt om Sveriges kristnande för ett par år som tydligt visade att det var kvinnorna som attraherades av kristendomen. Den gynnade kvinnorna på olika sätt.

Så är det väl, säger Tuulikki att bibeln är skriven för män och av män. Jag tror bibeln ska tolkas för varje tid. Utgångspunkten var väldigt socialt belastat av sammanhanget när man skrev ner texterna men det föringar inte bibelns huvudbudskap (röda tråden), Guds kärlek till människorna. Jesus frälsargärning som finner vägen till slut. Bibeln är inget större problem för henne som feminist. Det gäller att ta hänsyn för vem och vilka den har blivit skriven. Det gällde att hålla ordet levande och vaska fram nya ord för den yttersta meningen för varje tid. Vad vill den få fram?

Även där får man säga, att man ska tolka texterna mot bakgrund av helheten. Att plocka lösryckta citat är inte rätta sättet att tolka bibeln på. För de manliga prästerna ligger mycket i identiteten att vara man och präst. Det går inte att uppträda könlöst, och det måste man vara medveten om. Att vara kvinna är också en ”tillgång” när man är präst.


Jesus levde i den miljö då kvinnor verkligen var mindre värda. De var juridiskt inte vittnesgilla osv. Det var viktigt för Jesus då att välja dessa tolv att symbolisera Jesus stammar men samtidigt säga att Jesus hade många kvinnliga lärjungar också. Men, historieskrivningen har tonat ner deras roll, mer än nödvändigt. Det har använts som ett argument mot Jesus att han valde manliga apostlar men det tycker inte Tuulikki, därför Jesus var ju helt bunden av den tidens förutsättningar och i det kontextet lyfter han fram kvinnorna och barnen på ett oerhört gränsöverskridande sätt, ändå, avslutar Tuulikki.

4.1.3 Intervju med en av de första kvinnliga reformjudiska rabbinerna , hämtad ur den judiska tidskriften Menorah

Jag hittade en intressant artikel och intervju från 1986 där Kinneret Shiryon, Israels första kvinnliga rabbin säger; det är en tragedi att det inte finns religionsfrihet för judar i Israel. Kinneret är rabbin i en ”reformjudisk” församling i Tel Aviv och hon anser att reform judendomen är en viktig bit av närmandet mellan sekulariserade och ortodoxa judar. Reform judendomen har anpassats till det moderna livet.


Hon var vid intervjun 30 år och utbildad i USA och ledde då sedan två år tillbaka reform judiska församlingen i Tel Aviv. Hon växte upp i en konservativ judisk familj i Kalifornien. Som judinna i en icke-judisk omgivning fick hon ofta svara på klasskamraternas frågor. När hon inte kunde svaren gick hon hem och läste på och hon tyckte det var roligt att lära sig mer om judendomen.


Det var inte något stort beslut, säger hon. Jag älskade de judiska traditionerna vi firade i min familj och synagogan var mitt andra hem. Jag identifierade mig starkt med vår rabbin och tänkte att kan han vara rabbin så kan väl jag.
 Shiryon ville först bli konservativ rabbin, men när hon fick besked att hon som kvinna endast kunde bli lärare, valde hon reformjudendomen. Nu ska vi vara medvetna om att denna artikel skrevs innan ordinationen av kvinnor infördes i den konservativa rörelsen.


Jag förstod att man skulle utbilda kvinnliga konservativa rabbiner så småningom men att det skulle dröja, säger Shiryon. Dessutom upptäckte jag att mina värderingar låg närmare reform judendomen än den konservativa judendomen. Som ”reform judisk rabbin” förespråkar Shiryon en fortsatt anpassningsprocess mellan religionen och det moderna livet. Hon menar att judendomen innebär ständiga val och ansvar och ser reform judendomen som en fortsättning på den ursprungliga religionen. Judendomen har alltid anpassats efter tiden, säger hon. Först under emancipationen upphörde den att förnyas eftersom stora judiska grupper trodde att en anpassning till det moderna livet skulle förinta religionen. I verkligheten var det precis tvärtom. Det är just p.g.a. judendomens ständiga anpassning till nya idéer som religionen och traditionerna har överlevt, och kommer att överleva, säger hon


Shiryon utbildades vid reform rabbinatet i New York. Hon gjorde sin praktik i en församling i Australien, ledde efter sin examen en reform församling i USA och flyttade sedan till Israel. Då var hon 27 år, och hon visste inte om hon någonsin skulle få arbete som reformert rabbin i Israel. Men som hon uttrycker det; Jag är sionist och tror på att jag som judinna ska bo i Israel. Dessutom tror jag att den reformerta judendomen kan uppfylla den lucka som uppstått mellan sekulariserade och ortodoxa judar i Israel och jag var övertygad om att jag hade mycket att ge i den processen. P.g.a. att hon är reform rabbin var hennes vigslar, skilsmässor och konverteringar ogiltiga i Israel, vilket smärtat henne djupt.


Det finns ingen pluralism, säger hon och berättar att hennes egna församlingsmedlemmar åker utomlands för att vigas borgerligt eller går igenom en ortodox vigsel för syns skull. Sen kommer de till mig för att göra det riktiga ”bröllopet”.


Men på vissa områden diskrimineras hon mindre som rabbin i Israel än vad hon gjorde i USA.


Där var Shiryon en av de första 29 kvinnliga rabbinerna som utexaminerades och hon och hennes kvinnliga kollegor fick ständigt kämpa för att bli accepterade av sina manliga kollegor. I Israel står hon och hennes reformerta manliga kollegor på samma plan. Vi kämpar alla för att bli accepterade av det ortodoxa Israel och ibland är det t.o.m. bra att jag är kvinna.


Ojämlikheten i det sekulära språket stör Shiryon, hur klarar hon då det manlighetsorienterade gudstjänstpråket?
 Det är ett problem. Vi människor är bara människor och kan endast uppfatta Gud som en människa. De ursprungliga bönerna binder samman oss inom reform judendomen och är mycket vackra, men jag tror att det manlighetsorienterade uttryckssättet kommer att försvinna så småningom, men det tar tid. Jämställdhet är viktigt för Shiryon. Hon uppmuntrar kvinnor i sin församling att läsa ur Toran.


4.1.4 Intervju i Judisk krönika med den första kvinnliga konservativa rabbinen Amy Eilberg

Sedan 1983 har det berömda rabbinseminariet i New York, konservativa Jewish Theological Seminary (JTS), antagit kvinnliga studenter till rabbinutbildningen, dock med förbehållet att de inte skulle kunna utexamineras innan rabbinatet godkänt utnämning av kvinnliga rabbiner. Efter många års intensiv debatt beslöt de konservativa rabbinernas internationella organisation, The Rabbinical Assembly, att kvinnor kan bli rabbiner inom den konservativa rörelsen. Och den 12 maj utnämndes Amy Eilberg till den första kvinnliga konservativa rabbinen i judisk historia.


Grundarna av den konservativa rörelsen ville skapa en judisk rörelse där traditionella aspekter av judendomen kombineras med samtida frågor. Denna inställning tvingar de konservativa församlingarna att ta itu med aktuella frågor, som t.ex. ordination av kvinnliga rabbiner. Dag efter dag, har judiska kvinnor betraktat hur män omger Toran. Redan tidigare fanns det många judiska kvinnor som kände sig uteslutna från ”kärnan”, den centrala judendomen. Liturgin bidrar också till detta. Kvinnor använder ett manligt språk i liturgin. Och kallar man Gud ofta för han, så är det lätt att få uppfattningen att Gud är en man. Män har större tillgänglighet till Gud och till det andliga livet än vad kvinnor har. Ett ökat kvinnligt deltagande inom judendomen kommer att väcka nya frågeställningar om Gud, liturgin och andligheten.


Hon förklarar motståndet till ordination av kvinnliga rabbiner så här: Åtskilligt av motståndet kommer från två djupa och starka uppfattningar om rabbinens roll i synagogan. Den ena är den att Gud är manlig. Den andra uppfattningen som kommer ifrån den kristna teologin bygger på att rabbinen är Guds representant, liksom prästerskapet. Om Gud är manlig och rabbinen är hans representant är det då möjligt för en kvinna att fungera och bli erkänd som rabbin?

Kanske kommer det att ta ytterligare en generation innan man väl erkänner kvinnliga rabbiner. Men när kvinnor väl accepterats som religiösa ledare, kan kvinnliga rabbiner börja ägna sig mer åt bl.a. liturgin i bönboken. Jag tror att ett ökat deltagande av kvinnliga religiösa ledare kommer att innebära en kreativ förnyelse av den judiska traditionen.


Amy tror att Toran gavs till hela det judiska folket, dvs. även kvinnorna. Alla dessa frågor om hur Toran vänder sig till kvinnan, om kvinnan behöver en annan Tora, än mannen och vad för slags Tora behöver i så fall kvinnan, är nya frågeställningar från den moderna tidens uppfattning om att kvinnan har samma rättigheter och möjligheter som mannen. Problemet är att vi idag förstår kvinnans behov på annorlunda sätt och att gårdagens rabbinska uppfattning inte längre är tillräcklig.


Det vanligaste förekommande argumentet mot ordination av kvinnliga rabbiner var att det är ett direkt brott mot halakhan. Innebär det nu en förändring av halakhan, eller är det bara så att förespråkarna av kvinnliga rabbiner tolkar den judiska lagen annorlunda än deras motståndare? Inom fakultetet på JTS var den allmänna uppfattningen att halakhan är emot ordination av kvinnliga rabbiner. Halakhan omnämner inte ämnet helt enkelt. Det är alltså ingen kontroversiell fråga med opponenter och förespråkare.


Ett ökat kvinnodeltagande i det religiösa livet måste på sikt ändra på halakhans utformning. T. ex. i frågan om Gudsbilden, om Gud är en man eller en kvinna. Jag vet inte könsbenämningen på Gud. För min egen del är jag nöjd med att be i den traditionella liturgin. Jag känner mig förbunden med språket både känslomässigt och halakhiskt. Jag har en stark känsla av att det hotar halakhan om vi sätter igång och ändrar på bönespråket eller skriver ny hebreisk liturgi, säger hon. Men, vad gäller t.ex. engelskan, så vill jag förändra liturgin. Det finns ingen orsak att referera till Gud i maskulinum på ett främmande och nytt bönespråk, säger hon.


Många kvinnor förväntar sig att den som är religiös ledare förespråkar en icke könsbunden liturgi och prioriterar kampen mot det maskulina språket i bönboken. Det är just vad


många radikala kvinnor är sysselsatta med. Med för mig är den traditionella liturgin alldeles för helig. Jag tycker att varje församling bör försöka komma underfund med hur den vill lösa problematiken med en maskulin liturgi, och kanske samtidigt bevara språkets integritet.


Redan inom ett år kommer lika många kvinnor som män ha utexaminerats från JTS i New York. Vad kommer alla dessa nya religiösa ledare att kunna tillföra den judiska traditionen och det samtida församlingslivet? Detta skrevs på 1980-talet och mycket har hänt sedan dess.


Vad är den judiska traditionen? Jo, det är en fortlöpande tolkningsprocess av de judiska skrifterna. Tolkningarna kallas för Midrash. Bakom en tolkning finns en frågeställning och bakom frågan finns en man. Nu är det kvinnornas tur att skriva Midrash. Vi ska säga: Vad är det som jag, i egenskap av kvinna, kan tillägga eller tillföra i det här materialet för att få texten att tala till mig, säger hon. Det kommer att bli en ny typ av frågeställningar, eftersom kvinnor har en annan livserfarenhet och kanske livssyn än männen.
 Hur kommer dessa frågeställningar att skilja sig från männens? Hur sofistikerade vi än är i vårt jämlika samhälle, så uppfostras män och kvinnor på olika villkor.

Hur kommer dessa frågeställningar att skilja sig från männens? Hur sofistikerade vi än är i vårt jämlika samhälle, så uppfostras män och kvinnor på olika villkor. Om det är biologiskt eller kulturellt betingat är kanske oviktigt, men faktum är att för kvinnor är relationer, omhändertagande och fostran centrala ämnen, säger hon vidare.


När en kvinna ser på en text har hon en speciell känsla för det mänskliga bakom orden i handlingen. Hon tolkar t.ex. en bibeltext utifrån sin insikt om relationer och familjeförhållanden. Denna förmåga har redan kommit till uttryck i det rabbinska arbetet sedan kvinnorna tog del i det. Jag tror att känsliga rabbiner, med intresse för könsfrågor på sikt kan se till att judendomen blir en religion, som är lika tillgänglig för kvinnor som för män, utan att vanhelga vår tradition.


4.2 Sammanfattning och diskussion. ”Var står frågan idag”

Efter olika betänkande beslutade man 1958 om en ny lag där kvinnan fick behörighet till prästerlig tjänst. 1982 upphävdes 1958 års lag om kvinnans behörighet till prästerlig tjänst. Efter detta kom lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet också att gälla Svenska kyrkans verksamhet. Praktiskt betydde det att kvinnliga präster inte längre kunde nekas rätten att utöva någon av de uppgifter som hör till prästtjänsten. Kyrkan kan dock fortfarande beskrivas som hierarkisk och patriarkal.


Kvinnofrågan innefattar många olösta problem. Den speglar också mycket osäkerhet och rädsla att förlora traditionen. Det har varit många motstridigheter och fortfarande finns konflikter och spänningar. Därför behövs bl.a. stödverksamheten Lydia. Svenska kyrkan rymmer ett antal präster som vägrar att dela ut nattvarden tillsammans med sina kvinnliga kollegor. Men för att försvara enheten måste kyrkan vara tydlig mot dem som vill ställa andra villkor än dem som Jesus själv ställer för sin gemenskap. Ett exempel är att man nekade den kända kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl en tjänst som han sökt vid Svenska kyrkan i Rom. Domkapitlet i Visby förklarade Sandahl obehörig därför att han vägrar skriva på paragrafen om att han i alla uppgifter är beredd att tjänstgöra med kvinnor.


Inom judendomen förväntar sig många kvinnor att den som är religiös ledare förespråkar en inte könsbunden liturgi och prioriterar kampen mot det maskulina språket i böneboken. Det finns kvinnliga rabbiner som tycker den traditionella liturgin är alldeles för helig och vill bevara t.ex. språkets integritet. Liksom det finns kvinnliga präster som vill bevara det traditionella i gudstjänsten.


Rabbinskapet och kvinnornas deltagande i gudstjänsterna har haft störst framgång inom reform och konservativ judendom, där kan kvinnor räknas med i minyan och accepteras som

rabbiner, även om fullständig jämställdhet i praktiken inte ännu är nådd. Inom ortodox judendom måste halakhah och traditionen beaktas på ett annat sätt, vilket för att de feministiska strävandena ter sig försiktigare.

År 1988 samlades Kyrkornas världsråd från olika kyrkor över hela världen och fattade ett beslut om ett internationellt kvinnoårtionde.
 1998 var således kvinnoårtiondet slut. Kvinnoårtiondet fick som resultat att den faktiska bristen på jämställdhet inom Svenska kyrkan uppmärksammades, framförallt som arbetsgivare.

Nytt är att vi har en ny trend. De högkyrkliga vill se ny mark under fötterna. Förr när Synoden bildades såg det ut som att de nästan skulle lämna kyrkan. Synoden är välorganiserad även i Finland. De organiserar sig i något som heter missionsprovins där de vill dela in Sverige i större stift och utse biskopar. De har Bertil Gärtner och han kan prästviga eller förhandlar med biskopar utomlands. De är i sin tur tillfrågade om de vill viga manliga präster som biskopar. Vår fråga (kyrkoledningen och ärkebiskopen är tydliga på denna punkt) är om de går vidare med detta (biskopsvigning) då har det gått för långt.


Ärkebiskopen och kyrkostyrelsen är ändå måna om att det ska föras samtal. Det lite märkliga kommer från Bertil Gärtner och några andra, de frågar, hur ska vi kunna fortsätta leva i Svenska kyrkan. Detta brev gick till biskopsmötet, till manliga biskopar, inte kvinnliga, trots att det togs upp i biskophandling. Detta känner en del lite smärta över. Sedan gick det vidare till kyrkostyrelsen som har organiserat diskussionerna mellan företrädare för Högkyrkligheten och andra. Ett antal människor erbjöds vara med i dessa grupper.

De har med besked tackat nej. De som varit för kvinnliga präster har tackat nej till inviten och säger att ”vi sitter inte i dessa grupper, kvinnliga präster finns i Svenska kyrkan och är en del i detta”. De finns redan så vi sitter inte och samtalar om detta. Vi kan inte börja underkänna dem efter 40 år. Det är det som kallas minoritetssamtal. Kyrkostyrelsen säger att det egentligen inte är ämbetsfrågan dessa samtal ska handla om, utan hur kvinnliga präster ska kunna leva tillsammans. Vi präster är ändå oroliga att ämbetsfrågan är på tapeten.


Det går en väckelserörelse genom landet för tillfället som heter OAS-rörelsen. De är egentligen människor som vill be och träffas tillsammans. Tyvärr finns det några kvinnoprästmotståndare i OAS. Kvinnliga präster omnämns icke vid deras möten.


Elisabeth Schüssler Fiorenzas formulering (se 3.9) är ett bra exempel på att det centrala i den hermeneutiska kunskapsprocessen sker genom en växling genom del- och helhetsperspektiv.


Tittar man på tolkning och den kunskap om det samhälle som Jesus levde i måste vi se med deras ögon och försöka förstå varför kvinnor gjorde som de gjorde och teg i församlingen. Vi kan inte läsa texterna bokstavstroget, för då skulle vi ta till oss Gamla Testamentets lagar istället. Jesus har gett oss tolkningsnyckeln.


En annan ofta förekommande ståndpunkt är att det gäller att hålla ordet levande, och plocka fram ord för ord för varje tid men inte glömma bibelns huvudbudskap som är Guds kärlek till människorna. Det går inte att plocka lösryckta citat utan man måste se till helheten (se 1.2).


Man förstår när man jämför olika utövare inom judendomen och kristendomen att tolkningar görs på alla möjliga sätt. Synoden har sin tolkning, Sveriges bibelöversättning har andra. Predikanten och varje kristen har det som sin uppgift. En del hävdar att den judiska traditionen är en fortlöpande tolkningsprocess av de judiska skrifterna. Det finns inom judendomen skillnader i tolkningar och värderingar bland olika inriktningar ortodoxa, konservativa och liberala.

Judendomen är av tradition mansdominerat men kvinnofrågorna spelar en allt större roll. Frågan om kvinnliga rabbiner började diskuteras tidigt under 1960-och 1970-talen i den konservativa rörelsens synagogor. Det är intressant att åsikterna under denna diskussion mest kretsade kring traditionell judisk lag. Vad som eftersträvades var ett sätt att anpassa sig till det moderna livets krav och samtidigt inte överge traditionen som den formulerats i judisk lag. Detta är karakteristiskt för den konservativa rörelsen som är pragmatisk. Judiska lagar och judiska

traditioner, som de beskrivs i halakhan och aggadan, speglar mannens lag och mannens traditioner.


De som argumenterade för en uteslutning av kvinnorna från prästämbetet gjorde det ibland på basis av traditionen. De som förespråkade kvinnliga präster menade att kvinnliga präster var resultat av dess heliga Andes verkningar inom kyrkan. Påven och Katolska kyrkan bygger sitt avstånd på den långa och obrutna traditionen allt sedan apostlarnas dagar. På några håll i världen är det fortfarande kyrkan som dominerar och på andra håll där sekulariseringen gått längre berör traditionen fortfarande vid människors sinnen och hjärtan. Jag tror traditionen spelar en stor roll när det gäller förändringar av olika slag. I och med att man tillät kvinnor prästvigas bröt man synligt med den gamla patriarkala modellen. Den hierarkiska strukturen, i vilken prästen sökte sin identitet, var hierarkin. Den strukturen har formats efter seklers kyrkliga tradition. Olika synsätt har existerat bredvid varandra när det gäller kvinnorna och jämställdhet men först när man började diskutera prästvigning blev det stora diskussioner. Kvinnorna förstod då hur traditionen haft makt över dem.

Själva sakfrågan om kvinnans tjänst inom kristendomen respektive judendomen skiljer sig åt. Inom kristendomen hänvisar man till det faktum att Jesus inte valde några kvinnliga apostlar till lärjungar. Dessutom hänvisar man till Paulus ord i 1 Kor 14:34-35, att kvinnan skall tiga i församlingen. Det är i halakhan man hämtar det starkaste argumentet mot att det ska finnas kvinnliga rabbiner, det omnämner det helt enkelt inte. Jag läste jag nyligen att sju tyska kvinnor har börjat en ortodox judisk utbildning på ett program vid the Ronald S. Lauder Institute Midrasha för kvinnor, en systerskola till den två år äldre Lauder.
 Enligt vissa källor ska det finnas några kvinnor som nu ordinerats till rabbiner inom den ortodoxa judendomen. Jag har inte lyckats få detta bekräftat, men nämner ändå detta som en parentes. Jag tycker det är fel att kalla kvinnor för separatister, bara för at de vill stäva efter bättre jämställdhet. Det blir nästan som ett skällsord.

Jag tycker det är fel att kalla kvinnor för separatister, bara för att de vill sträva efter bättre jämställdhet. Det blir nästan som ett skällsord!

Man vet att manlig makt också påverkar samhället och kvinnorna. Genom feminismen gör man ett ställningstagande i diskussionen om kvinnans underordning och vill förändra det på något sätt. Kvinnovetenskapen växte fram under 1960-och 1970- talet, och man började kritisera forskningen som var formulerad av män. Det kanske inte är så konstigt att den kvinnliga prästdebatten fick så stora proportioner. Man talade mycket om ”manligt” och ”kvinnligt” sammansatt i tid och rum.

Kristendomen bygger på Gamla Testamentet., judarnas bibel. Alltså är det uppenbart att det finns mycket gemensamt i trosuppfattning. När vi jämför judendomen med kristendomen får vi inte glömma att det är skillnad på vad som är manligt och kvinnligt i olika kulturer.

Likheterna mellan är att uppnå en större inklusivitet, det vill säga revidera texter så de blir mer könsneutrala. Man kallar ofta Gud för han. Kvinnor använder ett manligt språk. Kvinnliga rabbiner har också mött ett stort motstånd och fått kämpa. Några vanliga argument mot kvinnliga rabbiner är att Gud är manlig och det andra är att rabbinen är Guds-representant. Judiska kvinnor har särskilt tre plikter (mitzvot) som varit kvinnorna förbehållna (se 3.7). I det religiösa livet har mannen inom judendomen fått andra uppgifter än kvinnan. Kvinnans uppgift har traditionellt varit att ansvara för hemmet och barnen.


Man brukar prata om könsmakt och positionsmakt. Den tidigare frånvaron av kvinnor inom kyrkan, tycker jag speglar en könsmakt. Vad man väljer i texten som ska influera kan också vara en form av makt. Kvinnliga ledare inom kyrkan vill lyfta fram och vara förebilder för andra kvinnor inom kyrkan. Trots att den lutherska läran har predikats med makt och myndighet har ändå den liturgiska traditionen från forna katolska dagar stannat kvar och varit utmärkande för Svenska kyrkan. Det kan vara en av orsakerna till att kvinnoprästfrågan tog sådan dimension som det gjorde.

Jag har förstått att identiteten spelar en stor roll i detta sammanhang. Kyrkans och samhällets förändrade struktur har lett till att förväntningarna på prästen har ändrats. För kvinnliga präster ligger deras djupaste identitet i att vara kvinna och vara präst. Det går inte att särskilja detta. Det upplevs ofta svårt att leva upp till den manliga identiteten. När kyrkan hamnar i en verklig kris, hamnar prästen ofta i en identitetskris, därför om inte kyrkan uppfattas trovärdig, uppfattas inte heller prästerna som trovärdiga. De kvinnliga rabbinerna som lever utomlands måste också bevara sin judiska identitet och kultur.

Kvinnliga rabbiners ordination var i värsta fall kosmetiskt skapad för att visa hur judendomen behåller sina principer men anpassas till nyare tider i bästa fall. Det var bara första steget i en process som ännu bara delvis har nått målet. De kvinnliga rabbinerna måste liksom de kvinnliga prästerna lära sig en patriarkal historia, förkunna en patriarkal teologi. Dagens kvinnliga rabbiner i Storbritannien är förvånansvärt enade i sina åsikter. Det är åtagande både till traditionell judendom och till en reformering av denna tradition för att inkludera kvinnors behov idag och deras tidigare erfarenheter.


Feministernas sätt att angripa problemen har mer och mer inlemmats i litteratur och i olika rörelser i Sverige och utomlands t.ex. ”The Canon 1024”, ett ekumeniskt forum som är för vigning av kvinnor (en rörelse som för en dialog med påven John Paul II). 


Kvinnans studier har utvecklats p.g.a. att allt fler kvinnor söker utbildning som religiösa ledare, speciellt inom judendomen och kristendomen. I Sverige har antalet kvinnor som söker till pastoralutbildningen ökat drastiskt de senaste åren. En av de övergripande faserna i religiösa kvinnors liv var i slutet av 70-talet och början av 80-talet, när kvinnans egenart uppvärderades. Man skulle synliggöra kvinnan. Än idag vill man synliggöra kvinnor på olika sätt. Det tycker jag tyder på en fortsatt obalans i jämställdheten. Det finns många kvinnor på ganska höga positioner inom rikskyrkan, men församlingsprästen är ändå basen, och där finns många kvinnor som behöver sluta sig samman och synliggöras.


Ser man till ett av det centrala i denna uppsats, vilket måste vara att sträva efter en full jämställdhet, måste man se det ur flera perspektiv för vi kan inte ändra på historien men vi kan försöka förstå varför man såg på kvinnor som man gjorde. Man behöver både följa med i samhällsutvecklingen och kritiskt ifrågasätta det som är tradition och utav män mest färgad inställning. Kyrkans jämställdhetsproblem beror bl.a. på det sätt man ser på män och kvinnor i vårt moderna samhälle. Där nu jämställdhet är ett ideal som överordnas de mesta, och detta är inte okontroversiellt. Idealen har tidigare missbrukats, och i ett patriarkalt samhälle har kvinnor förtryckts. Ett problem kan vara hur man skall kunna ge lika värde och lön där man menar att könen har delvis olika uppgifter. Prästyrket håller på att bli ett kvinnoyrke med dålig lön.

Något som jag ofta har märkt, är att kvinnliga präster ofta talar om smärtsamma upplevelser, och det kan till viss del bero på att yrket inte är frikopplat från det privata. Men, mest tror jag det beror på att de ”påhopp” som har med kvinnoprästfrågan att göra, ofta upplevs som personliga. Den största smärtan är inte det öppna motståndet, utan det som sker bakom ryggen. En del tycket att det största problemet med att vara kvinnlig präst är att ha tvingats lära sig två språk. Både det kvinnliga och manliga.

Den inre kallelsen är en central del i den Lutherska traditionen. Den inre kallelsen får inte förstås som ett personligt beslut. De kvinnliga rabbinerna däremot pratar om personliga beslut, medan jag ser att kvinnliga präster ger uttryck för sin personliga kallelse, men det gör alltså inte kvinnliga rabbiner (det kan bero på att prästen och rabbinen har olika roller). Rabbiner fungerar som en sorts lärare och anses inte vara förmedlare mellan Gud och människa.


4.3 Avslutning

I Markusevangeliets redogörelse för passionsdramat spelar tre lärjungar en betydande roll: å ena sidan två av de tolv – Judas som förråder Jesus och Petrus som förnekar honom och å andra sidan den namnlösa kvinna som smörjer Jesus med balsam. Men medan berättelserna om Judas och Petrus för alltid är ingraverade i de kristnas minne, är berättelsen om kvinnan praktiskt taget glömd. Trots att Jesus, enligt Markus, tydligt framhåller: ”Sannerligen överallt i världen där evangeliet förkunnas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne, Mark 14:9”, så blev aldrig hennes profetiska symbolhandling på samma sätt en del av det kristna arvet. Vi vet inte ens hennes namn.


Min fråga blir därför, varför blir denna tolkning mindre viktig och vem har tolkningsföreträde? Den frågan går naturligtvis inte att besvara. Jag tycker kvinnans handling är en mycket vacker handling som absolut inte borde glömmas, den visar på en kärlek och omtanke till din nästa. Berättelsen om smörjelsen återfinns i alla fyra evangelierna. Men trots olikheterna är kärnan i alla fyra evangelierna densamma. Jesus blir smord av en kvinna.


Slutligen vill jag återge vad biskop Caroline Krook skriver i sin bok ”Prästens identitet och kyrkans trovärdighet”, ”Att det finns präster är ingen ”ordningsfråga”. Det är något för kyrkans existens nödvändigt! Det är Ordet och Sakramenten som är frälsningsmedlen, inte ämbetsbäraren eller ämbetet i sig.”
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5.2 Ordlista


Halakha

Av verbet ”gå ”, den religiösa lagen. Vägen som man ska gå.


Aggada

Berättelse, berättelsestoff, dvs. det som inte är halakha.


Bat mitzvah
”Budens dotter”, flickornas religiösa myndighetsdag vid fyllda tolv år. Innebär inte inom alla judiska riktningar att flickorna får delta aktivt i gudstjänsten.


Bat chajil 
”Redlighetens dotter”, nyare form för firandet av flickornas religiösa mogenhet i ortodoxa församlingar.


Konservativ judendom, 
Icke-ortodox judisk riktning som uppstod på 1800-talet som ett resultat av upplysningen. Har numera även kvinnliga rabbiner.


Minjan
Bönegrupp. För att fira gudstjänst behövs, enligt traditionen, minst tio judiska män. Vissa riktningar godtar numera blandade grupper eller grupper med enbart kvinnor.

Rabbi 
På svenska rabbin: ”min mästare”, titel för person som har kompetens för att undervisa i den judiska religiösa lagen.

Rekonstruktionism
Är en avläggare av den konservativa judendomen. Rekonstruktionismen ser judendomen som en kultur och tradition, bygd på det judiska folkets hävdvunna berättelser och historia.

Smicha
Ordination till rabbin

Tallit 

Bönesjal


Talmud 
Helig bok, som består av Mishna samt kommentaren till denna, gemara. Den viktigaste källan till judisk lag och etik. Två olika utgåvor, den jerusalemitiska och den babyloniska.

Tanakh 
Judiskt namn på den hebreiska bibeln. En akronym av begynnelsebokstäverna i namnen på de tre delarna, Tora (Moseböckerna), Neviim (Profeterna) och Ketuvim (Skrifterna).


Tora 
”lära”. Betecknar 1) Moseböckerna; 2) hela den hebreiska bibeln, Tanaka och gemara (Talmud):lagen, etiken samt berättar traditionen.

Västra muren 
Judiskt namn på en del av stödmuren runt tempelberget, som utvidgades av Herodes. Har ibland kallats Klagomuren av ickejudar. Den heligaste platsen för dagens judar.

.
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