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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Domkapitlet 2010-08-26 

§ 166

Yttrande till Kyrkostyrelsen över skrivelser av Tord Nordblom och Sture 
Hallbjörner 
Dnr 44/10/349, 350 

Margareta Wicander föredrog ärendet. 

Domkapitlet beslutade 

att avge yttrande till Kyrkostyrelsen, se bilaga 2. 

Från beslutet är Bo Hanson skiljaktig, se bilaga 3. 

§ 167

Ändring av arbetsordning för domkapitlet 
Dnr 00/10/575 

Margareta Wicander föredrog ärendet. 

Domkapitlet beslutade 

att ändra§ 6 av domkapitlets arbetsordning, bilaga 4.
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RESERVATION 
2010-08-26 

Bilaga 3 

Jag reserverar mig mot domkapitlets beslut att inte tillstyrka Sture Hallbjörners och 
Tord Nordbloms ansökningar om att få sina civilrättsliga förordnanden som 
vigselförrättare återkallade. 

Sture Hallbjörner är pensionerad. Jag kan inte se att det finns några som helst 
svårigheter att befria honom från hans förordnande. Tord Nordblom har några få år 
kvar till sin pensionering och det har i domkapitlet upplysts, att övriga präster i det 
pastorat där Nordblom tjänstgör redan fullgör de vigslar Nordblom avböjer. Det finns 
inga goda teologiska skäl att alla präster måste kunna fungera som vigselförrättare. 
Detta framstår som särskilt uppenbart i Göteborgs stift, där biskop och domprost 
tidigare argumenterat för att Svenska kyrkan i sin helhet bör avstå från att prästerna 
tjänstgör som civilrättsliga vigselförrättare. Så länge den enskilda 
arbetsgivaren/pastoratet och dess arbetsledare löser de praktiska problem som kan 
uppstå, bör Svenska kyrkan inta en tolerant hållning inför de enstaka praktiska 
problem, som i de flesta fall redan lösts genom pensionsavgångar. 

Bo Hanson 
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