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 Till Biskopen Hans Stiglund 
Box 942, 971 28  Luleå 

  På skärtorsdagen 2013-03-28 infaller tvåårsdagen för domkapitelsbeslut 2011-03-28. Då beslu-
tet har tagits i Svenska kyrkans lokala organ, Luleå domkapitel, med stiftets biskop som ordfö-
rande är frågan därmed inte enbart en administrativt felaktig åtgärd utan en handling som slutli-
gen gäller kristen tro och kristet bemötande av en medarbetare som stiftet prästvigt. Tvåårsdagen 
av detta beslut infaller på skärtorsdagen. Offertoriet vid skärtorsdagskvällens nattvardsgång ak-
tualiserar Matt:5:23-24. 
  Jag vill att du biskop Hans Stiglund skriftligt med ett entydigt ja och utan något sidoreso-
nemang föreslår datum och tid hemma hos oss för att genomföra den av David föreslagna 
åtgärden på exakt det sätt som anges hur det ska ske, före april månads utgång och proto-
kollföras. Om inte det önskade förslaget kommer från dig senast den 10 april 2013 räknar 
jag önskan som förfallen, slutgiltigt avfärdad och slussarna öppna. Jag kommer då att 
känna mig fri att låta ärendet jämte tillhörande information i alla former hanteras öppet, 
offentligt och obundet som vilken annan fråga i samhället som helst.  

Förslaget: Davids föreslag som mitt ombud i sitt yttrande 2011-07-21 till domkapitlet och 
alla beslutande lyder ”…om Domkapitlet självt inser att det fattat beslut utifrån antaganden grip-
na ur luften, och således bedrivit offentligt förtal mot André Östlund, kräver jag följande: att 
Domkapitlet a) visar modet att uppriktigt och klart konstatera att det gjort just detta misstag b) 
återkallar sitt beslut av den 28 mars 2011 c) vänder sig till André Östlund med en ursäkt som är 
minst lika offentlig som beslutet att stämpla honom som illojal mot Svenska kyrkan.”  
 
Skellefteå den 3 mars 2013 
André Östlund Kanalgatan 46 B, 931 30  Skellefteå, Tel 0910-852 28. 
 
Med denna skrivelse bifogas ett 18 sidor långt genmäle på tvåårsdagen om Luleå domkapitels 
BESLUT 2011-03-28 Dnr309 DO2010-0259 resp. 604 DO2010-0260 

 
Tillägg efter fredagen den 12 april 2013 

Noterat: Ingen form av svar hade kommit 10 april 2013 eller tidigare. För att 
inte förbise ev. försenat svar avvaktade jag två dagar tills posten kommit 12 
april. Då konstaterar jag att biskop Hans Stiglund avstår från att svara….. 

 
Kyrkans Tidning nr 15 11 pril 2013 på  sid. 35 debattartikel  

 

I domkapitlets beslut läser jag ”det saknas skäl till att vidtaga någon åtgärd i enlighet 
med 31 kap. 12 § i kyrkoordningen”. Enda logiska slutsatsen är att domkapitlet, som 
ska följa KO, saknar skäl till varje åtgärd. Ordf. biskop Hans Stiglund redovisar inget. 
Vad fick då hela domkapitlet ur fattningen? En bombad domkyrka eller villolärare som bränt 
biblar på bål? Nej, något värre. Ett brev som en 80 årig sängbunden präst låtit posta till ade-
kvat myndighet. På studs tog biskop Stiglund den 28 mars 2011 min sakramentalt grundade 
prästvigning som språngbräda, domkapitlets ledamöter som bräckjärn och bröt sig in i mitt 
då 80-åriga liv och stal min ålderdom. När beslutet kom första april (sic!) läste jag att jag av 
kyrkan stämplats som illojal på livstid. Min sjukpensionering senaste kvartssekel såg man 
bort ifrån liksom akut sjukdom och hög ålder som hindrade mig från tjänst. Läs mer om bis-
kopens kränkning, övergrepp och brott mot mina mänskliga rättigheter ur olika aspekter. 
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Varför, Hans Stiglund? 
Då domkapitlets beslut 28 mars 2011 fastslår att skäl saknas att angripa mig måste dolt eller dolda skäl 

ändå finnas när så sker. Nu måste du ge min familj och allmänhet sanningen som du dolt om detta och hur 
du alls kunde och ville ta detta kyrkligt och moraliskt sett så groteska steg och med vilket skäl. 

Vilket samband finns mellan detta och den dåvarande stiftsjuristens nuvarande tjänstledighet? 

Vad, Hans Stiglund? 
Min familj och allmänheten väntar på att du avslöjar din personliga bevekelsegrund och motivering då du 
presenterade detta ärende för domkapitlets andra ledamöter och hur du utan grund i kyrkoordningen som 
biskop motiverade den brutala domen ”illojal” som berövar en oförvitlig 80-årig sjuk gammal prost heder 

och ära. Denna kränkning tär på livskraften livet ut när jag nu lämnats att dö i sorg över kyrkan. 

Mina två senast lästa böcker ”ETT KORT UPPEHÅLL på vägen från Auschwitz” (Albert Bonnier förlag) 
av Göran Rosenberg om sin far och ”RAOUL WALLENBERGS SISTA DAGAR” (Natur och Kultur) av 
Alex Kershaw är rika källor för en själasörjare som söker insikt i kränkta människors villkor. De klarläg-

ger hur de allvarliga kränkningarna påverkar en människa inte bara momentant utan även på lång sikt. 
”Han måste kompensera för sin existens med hågkomstens smärta, med de sorgfyllda minnena…” 

Tre typfall av övergrepp av män i maktposition på hjälplösa människor är välkända: 
1. Någon som förgriper sig på kvinnor. 2. Någon som begår övergrepp på barn. 

3. Någon som använder sin maktställning för övergrepp på åldringar. 
Anser du dig bara ha administrativ rätt eller även religiös och moralisk att göra dig och dina egna 

uppfattningar till en gräns för mitt liv och vägra att avlägsna den gränsen? 
Vilket varumärke väljer framtidens svenska kyrka 

§ eller    ? 
 
I Grunddokumentens väsentliga innehåll sid 1 
II När normal intellektuell nivå blockerades i domkapitlet den 28 mars 2011. sid 2 
III Begäran att ej utöva vigningstjänsten med speciell motivering sid 4 
IV.   Presentation av mig och min prästutbildning för tjänst i Svenska Kyrkan sid. 5 
V  Bilder från Kristi kyrka och dess svenska kyrka som står mitt hjärta nära  sid. 6 
VI. Kyrkans obsoleta domsmakt trots skilsmässan från staten. sid. 9 
VII.  Biskop Stiglund bryter sig in och berövar mig min ålderdom sid. 12 
VIII.  Summering: hur biskopen leder Luleå domkapitel till beslut 2011-03-28 sid. 15 
IX  Lögn ”enligt egen utsago” sid. 17 
X. Slutbild sid 17 
 

I. Grunddokumentens väsentliga innehåll 
Grunddokumenten finns i sin helhet på adressen http://hem.bredband.net/einkvast/kamdom

  
Senast tjänstgjorde jag som kyrkoherde i Umeå stadsförs. och kontraktsprost i Ume kontrakt. Här 
återges ett händelseförlopp som vänder flera kyrkliga begrepp på huvudet och skulden måste till-
skrivas biskop Hans Stiglund som domkapitlets ordförande och ansvarig för alla stiftets präster.  

I domkapitlets beslut läser jag ”det saknas skäl till att vidtaga någon åtgärd i enlighet 
med 31 kap. 12 § i kyrkoordningen”. Enda logiska slutsatsen är att domkapitlet, som ska 
följa KO, saknar skäl till varje åtgärd. Ordf. biskop Hans Stiglund redovisar inget. Vad 
fick då hela domkapitlet ur fattningen? En bombad domkyrka eller villolärare som bränt biblar 
på bål? Nej, något värre. Ett brev som en 80 årig sängbunden präst låtit posta till adekvat myn-
dighet. På studs tog biskop Stiglund den 28 mars 2011 min sakramentalt grundade prästvigning 
som språngbräda, domkapitlets ledamöter som bräckjärn och bröt sig in i mitt då 80-åriga liv 
och stal min ålderdom. När beslutet kom första april (sic!) läste jag att jag av kyrkan stämplats 
som illojal på livstid. Min sjukpensionering senaste kvartssekel såg man bort ifrån liksom akut 
sjukdom och hög ålder som hindrade mig från tjänst. Läs mer om biskopens kränkning, över-
grepp och brott mot mina mänskliga rättigheter ur olika aspekter.. 
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1) Min framställning till Kammarkollegiet 2010-11-10 innehöll redogörelse för att jag redan 
var 80 år fyllda med sjukdomar och krämpor som skulle räcka och bli över för att åberopa som 
skäl till att jag befrias från den vigselrätt som domkapitlet i panikartad hast ordnade den 2010-
04-30 i samband med en snabb mejlkontakt. Tidigare hade min fråga varför jag inte som andra 
emeriti i stiftet fått information besvarats med att jag ”inte är registrerad som prästvigd och bo-
ende i Luleå stift”. Trots det svaret begärde samma domkapitel just före sista april 2010 (sista 
anmälningsdag!) hos statliga myndigheten Kammarkollegiet om vigselskyldighet för mig att 
använda i ”Trossamfundet Svenska Kyrkan”. Detta trots att min mejlkontakt med domkapitlet 
avsett att kunna tacka nej till vigselskyldighet p.g.a. ålder och sjukdom.  Jag vände mig till ade-
kvat statlig myndighet Kammarkollegiet för att begära befrielse (sjukdomslista bifogades) från 
den vigselrätt som den från staten skilda Svenska kyrkan mot all rim och reson begärt i sista mi-
nuten. Kammarkollegiet lämnades förstås utrymme att avgöra sitt skäl för beslut. 
2) Kammarkollegiets beslut refererar min framställning och domkapitlets negativa ståndpunkt 
samt ger efter sitt beslut ett skäl för detta som här kopierats i form av bild. Beslutet är kort och 
gott: ”André Östlunds förordnande till vigselförrättare inom Svenska Kyrkan återkallas.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Domkapitlets beslut 2011-03-28 består först av en hel sida formalia och därefter: 
”…Svenska kyrkan har hos Kammarkollegiet ansökt om och erhållit vigselrätt för sitt prästerskap 

vilket innebar att varje präst har fått vigselförordnande.  
Gällande lagstiftning innebär dock att ingen präst tvingas att förrätta vigslar. Om någon är miss-
nöjd med kyrkans beslut att ansöka om vigselrätt finns det demokratiska vägar att gå för att ska-
pa en opinion för en annan uppfattning och för att försöka åstadkomma en förändring. Att an-
vända sig av andra tillvägagångssätt anser domkapitlet inte vara lojalt med Svenska kyrkan och 
de som gör på detta sätt förtjänar kritik.  
André Östlund innehar inte någon tjänst i Svenska kyrkan och, enligt egen utsago, förrättar han 
inte så många vigslar varje år. Detta gör att hans illojalitet ändå får mindre konsekvenser for 
Svenska kyrkan och prästkollegiet som helhet än om en yrkesverksam präst hade gjort samma val. 
Med den kritik som framförts ovan konstaterar domkapitlet att det saknas skäl till att vidtaga någon 
åtgärd i enlighet med 31 kap. 12 § i kyrkoordningen.  
I avgörandet har deltagit biskopen Hans Stiglund samt ledamöterna Peder Jonson, Erik Lundgren, 
Irene Gustafsson och Hans Brusewitz. Beslutet är enhälligt. Övrig närvarande: domkapitlets sekre-
terare Anna Hjärtberg Wernqvist. ” 

  
II. När normal intellektuell nivå blockerades i domkapitlet den 28 mars 2011. 
Självklart böjer jag mig som alla andra prästvigda för rättmätiga beslut från domkapitlet. Men ett 
så orättmätigt och dumt beslut som Luleå domkapitel fattade 2011-03-28 och nådde mig den 1:a 
april motsätter jag mig intellektuellt och för Sv. Kyrkans bästa. Första känslan av löje byttes 
snart mot oro för Sv. Kyrkan när Luleå domkapitels beslut kom. Detta stiftsorgan, som rymmer 
minst ett par vetenskapligt bildade, hade med sina namnteckningar konfirmerat ett obehagligt 
vimmel av brister i hanteringen av begrepp, analyser och påståenden i ett beslut, som därigenom 
blir delvis obegripligt och i princip saknar kontakt med den verklighet jag levde i. I en gråzon 
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dyker kristna och juridiska begrepp upp liksom från främmande håll hämtade oklara påståenden 
utan uppgivande av källa vilket leder till både ologiska och osanna resonemang och uppgifter. 
Några enkla exempel kan möjligen bli incitament till nya frågeställningar för framtida diskussion 
om domkapitlens funktion resp. existensberättigande i kyrkan: 

• beslutets begrepp ”skapa opinion”, ”förändring”, ”andra tillvägagångssätt” (än demo-
kratiska) är lindrigt sagt för mig i min situation rent svammel och kränkande angrepp. 

• begreppet sjukdom används med annan innebörd än svenska språkets gängse innebörd;  
• utredning och analys saknas ang. uppsåt, vilket i svensk rättspraxis förutsätts för att 

någon ska dömas;  
• påståendet utan rättsligt grund att jag skulle vara ”illojal” är förtal;  
• vad innebär för domkapitlet prästvigning (sakrament eller yrkesbekräftelse?);  
• accepterar domkapitlet att präster är människor med sjukdomar resp. sjukpensionering; 
• är det mänskligt när biskopen (och domkapitlet?) i Luleå kräver att alla prästvigda utan 

åldersgräns uppåt ska kunna tjänstgöra? måste inte alla församlingar åläggas anpass-
ning av alla kyrkor som arbetsplatser (t.ex. trappsteg & trappor m.m. , o.s.v…);  

• var finns definitionen av prästlöftenas omfattning över tid och därmed gentemot vilken 
kyrka? Motsvaras prästens löften till sin kyrka vid en viss tidpunkt av löften från kyr-
kan om att den bevarar sin självbild efter eller trots relationsmässig eller åsiktsmässig 
förändring och att kyrkan inte kränker den prästvigde eller dennes prästlöften genom 
åtgärder av administrativa eller åsiktsregistrerande slag? 

Biskop Stiglunds diktatoriska härskarteknik i ärendet är värd uppmärksamhet. Här lägger jag 
denna uppseendeväckande händelse under hans personaliga ansvar, det som han har för allt som 
sker i hans domkapitel. Att kunna krossa en sedan 25 år sjuk präst vid 80 års ålder utan att ta 
personlig kontakt vare sig då eller senare kräver en säregen personlighet. Det väcker frågan om 
biskopen fortfarande ser sig som präst resp. själasörjare i Kristi kyrka eller ser sig bara som en 
stiftets sekuläre tjänsteman utan ansvar som präst- och biskopsvigd Guds tjänare.  

 

Varför min hälsa och ålder dyker upp så ofta och redan 10 november 2010 
 Sjukpensionerad sedan snart 26 år och genom sjukdom oförmögen till tjänstgöring har bilden 

av mig i domkapitlet helt klart varit falsk. Över 80 år gammal läser jag 1:a april 2011 dess dom 
”illojal”. Numera 82 år gammal med många års tjänst i stiftet under varierande förhållanden inser 
jag att anställda i domkapitlets administration, ofta med bättre lön och fast arbetstid vid skriv-
borden, lätt ser församlingspräster som spelbrickor i stiftsbemanningen och inte som levande 
personer som kämpar utan fast arbetstid under svåra förhållanden när de utför kyrkans verkliga 
arbete i församlingarna. Det borde ha varit naturligt att före domkapitlets ”tillsynsärende” ringa 

mig om mitt hälsotillstånd. Behov av detta borde ha framgått då jag 
inte kunde hämta ut mottagningsbeviset. De två fallolyckorna hade 
man enkelt fått kunskap om i ett telefonsamtal. När jag sågs lämplig 
som bricka i spelet mellan kyrkomötets olika fraktioner och stiften och 
slagpåse för fördomar dog tanken på människan. Inte en tanke på hur 
länge jag varit borta från tjänst i kyrkan eller om jag var oinformerad 
om kyrkans aktuella läge. Som sängbunden såg jag ingen framtid.  

Min hustru ger mig i hemmet den bästa åldringsvård. Biskopsmötet 
drömmer om en kyrkans åldringsvård. I ”Människor och tro” avfärdar 
Göran Greider idén. Som erfaren sjukhuspräst och sedan mer än två år 
”patient i hemmet” samtidigt som jag utifrån plågas av en grym för-
vänd ”kyrkans åldringsvård” på episkopal nivå, vet jag att det vore att 
sätta ”bocken till trädgårdsmästare”. Starkare än Greiders motivering 
mot idén talar mina erfarenheter av kyrkans slappa attityd, förvrängda 

människosyn och sjukliga intresse för dömande. Biskopar med lamt kärleksbudskap på läpparna 
utan empati saknar den tålmodiga omsorg som är nödvändig rekvisita för äldreomsorg.  
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(Scannad kopia) 
 

Till Luleå Domkapitel 
Box 942 
971 28  Luleå  

 

Begäran att domkapitlet beslutar att jag, efter domkapitlets två gånger uttalade misstroende, förtal 
och kränkning mot mig, förklaras obehörig att utöva vigningstjänst i Svenska kyrkan. 

 

Den 28 mars och den 5 september 2011 beslutade Luleå domkapitel att på grundval av en rad uppen-
bara lögner offentligen deklarera sitt misstroende mot min person, genom att hävda att jag är illojal mot 
Svenska kyrkan och – genom att stödja sig på Kyrkoordningens 31 kap. 12 § – ge vid handen att jag ”i 
avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha”. 

Med skälet att jag vill skydda min integritet som kristen och prästvigd mot ytterligare uttalat misstro-
ende, förtal och kränkning mot min person samt hävda mina lagliga mänskliga rättigheter och min kristna 
tro begär jag härmed med stöd i den formulering som kyrkoordningen anger i 31 kap. 11 § punkt 2 att 
Luleå domkapitel utan dröjsmål beslutar att jag på egen begäran förklaras obehörig att utöva den vig-
ningstjänst som jag under de senaste tolv åren inte heller aktivt har utövat. Då denna begäran är min egen 
måste mitt skäl i beslutet återges korrekt och i sin helhet utan avkortning eller förvanskning. Domkapitlet 
torde notera sin skyldighet enligt Kyrkoordningen att bevilja denna begäran. (I Kyrkoordningens 31 kap. 
11 § står det nämligen ”ska” och inte ”kan” – i motsats till i den följande paragrafen, som domkapitlet 
stött sig på i sina tidigare beslut). 

Domkapitlet torde också notera att Kyrkoordningens 31 kap. 11 §, punkterna 1 och 3, inte är tillämpli-
ga i mitt fall. Jag avsäger mig inte prästämbetet som sådant – jag förnekar inte min prästvigning – utan 
gör tvärtom denna begäran som svar på att domkapitlet har valt att besudla min prästvigning med lögner. 

Jag har observerat bestämmelsen i Kyrkoordningens 31 kap. 9 § och beaktar fortsatt tystnadsplikt. 

Skellefteå den 17 december 2011, dagen efter min 55:e prästvigningsdag. 
André Östlund,  prost, teol. kand. och fil. mag. Kanalgatan 46B, 931 30 Skellefteå  
Kopia för kännedom till bl.a.:  Norran 
Ärkebiskopen Anders Wejryd Västerbottens Kuriren  
Kyrkostyrelsen Västerbottens Folkblad 
Kyrkans Tidning Piteå-Tidningen 
Kyrkans Akademikerförbund Norrländska Socialdemokraten   
Prosten Carina Wikman Norrbottens Kuriren 

Sammanförda 
visar dessa två 
dokument att 
domkapitlet, 
trots min tydliga 
önskan att få mitt 
skäl till detta 
steg redovisat i 
beslutet, väljer 
att ”censurera” 
mitt skäl. 
Vad försöker  
domkapitlet och 
dess ledamöter 
dölja för offent-
lig insyn nu när  
Kyrkoordningen 
ställde dem inför 
följden av sitt 
eget handlande: 
att  tvingas be-
kräfta att man 
helt rättslöst, 
grymt och utan 
grund  drivit en 
sjuk trotjänare 
vid 81 års ålder 
från hans ställ-
ning som präst. 

Denna sida kan 
bäst tala för sig 
själv. Dessa två 
textrutor finns 

inte i originalet. 
Observera! 

III. I skrivande stund lämnar curian i Rom besked om påvens eget 
beslut att lämna ämbetet p.g.a. ålder och bräcklig hälsa. Här 
faller Stiglunds av olika ovidkommande skäl barnsliga argu-
ment i brevet till mig 12 sept. 2011: ”I själva prästbehörigheten 
ligger att man ska ha möjlighet att tjänstgöra i relation till hela 
Kyrkohandboken.” Fram till döden? Var finns bestämmelsen?  
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I vänster bildkant 
före avresan till 
Uppsala med en 
28 kilos lax i 
pappas händer.  

IV. Presentation av mig och min prästutbildning för tjänst i Svenska Kyrkan  
Tisdag 22 aug. 1946 klev jag vid femton års ålder upp ur vår fiskebåt och på samma sätt 

som min tidiga namne Andreas (i Mark. 1:17 bror till Petrus) med tydlig kallelse att bli präst och 
följa Jesus som människofiskare. Jag utbildades från grunden. Ja, min resa blev en framgång. 
Fjellstedtska skolan var på den tiden ett sjuårigt helklassiskt gymnasium med 7 års tyska, 6 års 

latin, fyra års gre-
kiska och två års 
hebreiska. Genom 
studier på fritiden 
blev de annars 
ordinarie sju åren 
på Fjellstedtska 
inte mer än fem 
år för mig. Det 
var som en dröm 
att få bo, studera 
och där uppleva 
skolåret och varje 
söndag  högmäs-
san i Uppsala 
domkyrka. Utöver 
de vanliga ämne-
na läste vi latin 
och grekiska men 
även hebreiska 
länge nog för att 
språken skulle 
öppna sig. Frivil-
lig engelska och 
grunderna i frans-

ka tillkom. Senare blev språken fler än jag kunnat tänka mig: finska och arameiska, arabiska och 
lite koptiska. Med den studentklassens bästa betyg trots att jag bara använt fem år av den sjuåriga 
Fjellstedtska skolan och efter studentförhör i hebreiska, grekiska, tyska och historia, läste jag 
efter ett års militärtjänst in en teol. fil. examen (mer avancerad hebreiska, grekiska och filosofi) 
och teol. kand. examens sju ämnen med goda betyg liksom den praktisk-teologiska övningskur-
sens fem prov. Besök i sociologi- och psykologikurser gav en viss överblick. Jag deltog i ung-

domsarbete och var en tid sekreterare i 
Norrlands Nations teologgrupp. Självstu-
dier i själavårdskunskap och psykologi 
fullföljdes i S:t Lukasstiftelsen med di-
plom och resa som Lutherska Världsför-
bundets stipendiat i USA med utbildning 
som sjukhuspräst vid Augustana Hospital i 
Chicago. Vid LCA:s årskonferens i gruv-
staden Marquette i Övre Michigan ombads 
jag att predika på finska i en församling 
med många finsktalande. Fil. mag. blev 
jag före lärarhögskolan i Göteborg. Denna 
avbröts då jag blev kyrkoherde i Jörn. Var 

konfirmandkonsulent i många år och utan ersättning redaktör för stiftsboken Från Bygd och vild-
vildmark mellan åren 1971-1976. Facket räknade vid ett tillfälle min arbetstid som kyrkoherde i 
Umeå stadsförsamling och kontaktsprost i Ume kontrakt till drygt 62 tim. per vecka.  
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Tidigt under studierna ställde jag mig frågor om alternativ till att bli präst. Missionär var ett 
kraftigt alternativ men problem med hjärtat fällde den tanken. Ju längre jag nådde i alla språk-
studier med utmärkta resultat och framgångar desto allvarligare blev alternativet att försöka mig 
på en akademisk framtid någonstans bland de underbara klassiska och särskilt semitiska språken. 
Avgörandet kom när det normalt var dags för ”prakten”. Den tidiga kallelse jag burit med mig på 
resan till Uppsala i augusti 1946 segrade och sviktade aldrig. 

Men helvetet lurade vid dörren när mitt liv som 80-åring helt växlat till sängbundet åldrande. 
Den 28 mars 2011 klargjorde biskopen i mitt eget stift Hans Stiglund att mitt liv som präst enligt 
hans mening var förfelat. I stället för tack för ett helt livs slit stämplade han mig som illojal.  

V. Bilder från Kristi kyrka och dess svenska kyrka som står mitt hjärta nära 
Den första kristna församlingen bildades av skaror som följt Jesus på vägarna mot hans kors-
död. I Jerusalem måste de kristna gömma sig undan förföljelse hemma i husen men drevs till slut 
ut till omgivande orter, t. ex. Pella öster om Jordanfloden. Kejsarna i Rom satte under de tre för-
sta hundra åren av vår tideräkning in en otroligt grym och förödande förföljelse mot dem som 
liksom församlingsborna i Antiokia kallade sig kristna. Ännu vid första stora kyrkomötet i Nicea 
vid Bosporen år 325 var somliga biskopar fysiskt märkta av skador från den sista av de stora 
förföljelserna några år in på 300-talet. Trots allt blev dock kristendomen tack vare identitetsstar-
ka, karismatiska och kreativa personer snabbt spridd runt Medelhavet och i Mellanöstern.  

Jesu rätt jämnåriga Petrus och Paulus avsatte tillsammans med andra bestående spår i ur-
kyrkans historia. Petrus som ett starkt och tydligt trosvittne i sin mänskliga svaghet, utvald till 
kyrkogrundare av Jesus själv: ”Tu es Petrus (=klippa; på grekiska petra och på Jesu språk arameiska Cefa) 
et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam”. Paulus var först en rasande förföljare som 
efter mötet med Jesus på Damaskusvägen blev en resande missionär runt Medelhavet. För oss är 
han brevskrivaren. Chester Beatty-papyrerna är väl läsbara originalavskrifter som gjorts av Pauli 
brev c:a år 200, d.v.s. ung. 135 år efter Pauli död. Några av dessa papyrer finns i Universitetsbiblio-
teket i Ann Arbor i USA men stora Chester Beatty-biblioteket ligger i Dublin på Irland med adress 
www.cbl.ie. Besök rekommenderas. 

Formeln för hur Kristi sanna natur förhåller sig till Gud Fadern och den heliga Anden 
sökte man ange under samma tidsepok som större kyrkliga maktcentra växte fram: Antiokia, 
Jerusalem, Konstantinopel, Alexandria, Rom. De tre senare odlade ofta en tendens att var för sig 
hävda sin egen teologi. Jerusalems höga ställning inom kyrkan kvarstod bl. a. tack vare inneha-
vet av Jesu grav men i en stillsam pedagogisk inriktning. Konstantinopel och Alexandria försök-
te länge hävda sig som teologiska centra vid sidan om Jerusalem. Konstantinopel med historiska 
rötter i både latin och grekiska regerade framför allt över områden där arameiska språket talats 
alltsedan kilskriftens tid och blev därmed bevarare och försvarare av en mycket tidig kyrkoge-
menskap som även nått Indien. Inte bara besluten vid kyrkomötet i Nicea utan goda teologer gav 
stadga i bibeltolkningen med den arameiska Peshitta som egen bibelvariant och de lät ett socialt 
aktivt munkväsen växa fram. 

Alexandrias teologer odlade en teologi med en och annan ny idé. Deras koptiska var grekiska 
med inslag av Egyptens uråldriga språk, känt från hieroglyferna. Grekiska hade redan kommit dit 
genom Alexander den store på 300-talet f. Kr. Ökenfäder gick ut i öknen för ett liv i enskild me-
ditation men bildade även klosterliknande kommuniteter. Efter påve Shenuda III:s död 2012 val-

de den koptiska kyrkan som ny påve 2012-11-04: Өєὸϫωροϲ II (Theodoros II); ڤاؤدوروس ٢ 
(Tawadros 2). Efter islams erövring förlorade Alexandria och senare Konstantinopel möjlighet 
att hävda sig mot Rom. Petri grav under Peterskyrkans golv kom att bli en trygg utgångspunkt 
för det nya romerska kyrkoimperiet.  

De tidigare kyrkobildningarna utvecklades med de traditioner som under medeltiden blivit 
stabila men samspelet mellan olika religioner blev vid medeltidens slut alltmer komplicerat. Re-
nässansen betydde inte någon radikal omorientering i öst men i västerländska kyrkor blev för-
ändringarna desto större. De första signalerna sändes ut av Johannes Huss i Tjeckien, grundade 
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på den engelske reformatorn på 1300-talet John Wycliffes idéer med kritik av påven i Rom och 
uppmaning till denne och hans kyrka att lämna sina jordegendomar och sin världsliga makt.  

Munken Martin Luther i Tyskland ville absolut inte ha en kyrkobildning med hans namn 
men krävde stora förändringar teologiskt och i kyrkopraxis. Han accepterade inte att synder kun-
de förlåtas genom avlatshandel utan hävdade att synder förlåtas endast genom tro på Jesus Kris-
tus. Luther initierade ny syn på en kristen människas frihet och gifte sig. Denna tolkning av kris-
ten tro spreds snabbt i Tyskland och närliggande länder. Bibelforskaren Luthers översättning från 
grundspråken av gamla och nya testamentet inspirerade till nyöversättningar i många länder. 

Med Zwingli och Calvin kom mycket radikalare riktningar som ledde till strama interiörer i 
kyrkorna med predikstolen i centrum. Läran om transsubstantiationen, att nattvardens bröd och 
vin förvandlas i mässoffret till Kristi kött och blod, accepterades inte av dem. En kristens liv och 
framgång knöts med dragning mot predestination till sträng lydnad för gudsviljan. 

I England inträffade en medelväg mellan att behålla mycket av den traditionella kyrkans litur-
gi och ändå influeras av Calvins nya tankar. Englands kyrka bevarade därmed katolskt orienterad 
liturgisk tradition med delvis calvinistisk orientering teologiskt och kyrkopolitiskt. Filosofiskt 
fanns i både England och Frankrike intresse för naturrätten som syftade till uppdelning och åt-
skillnad av makten mellan samhällets institutioner. Därmed tog man ett steg mot liberalism. 

När kyrkoimperiet Rom lierade sig med politiska krafter i Centraleuropa växte påvemakten 
så starkt att den kunde sammanfattas i orden ”Roma locuta causa finita” (när Rom har talat är saken 
avgjord). Men den kyrka, som från sitt geografiska centrum orättmätigt dömt forskare för att ha 
framlagt resultat som störde kyrkans världsbild, måste på många håll se och acceptera hur teknik 
och industriell utveckling snabbt och obönhörligt förändrade människors livssituation på både 
ont och gott. Förändringarna åtföljdes av allt fler globala intressegrupperingar och politiska mot-
sättningar, där principer vid konflikterna inte alltid handlade om religion. Men om de gjorde det 
kunde olika religiösa grupper behandlas mycket brutalt. Förföljelse, pogromer, övergrepp och 
folkmord har gång på gång drabbat både enskilda och grupper inom olika religioner i världen.  
Svenska kyrkan har under samma period sällan mött hot eller prövningar 

Övergången från katolsk kyrkotradition till protestantisk tolkning var säkert knepig på flera 
håll, men ofta hade nog problemen maktpolitiska förtecken och i Sverige måste de i jämförelse 
med händelser i världen i övrigt ses som enkla. Överraskande dök häxbålen upp även i Sverige 
med dess ockulta ursprung. Tidigt ordnades en korrekt folkbokföring och genom husförhör en 
tidig folkbildning som för sin tid utmärkte sig av att flickor fick samma möjligheter till kunska-
per som pojkar, vilket också blev självklart när folkskolan kom 1842. Inslagen av väckelserörel-
ser växte på många håll fram inom kyrkan själv. Frikyrkorna smälte rätt lugnt och stilla in i sam-
hället. Sv. kyrkan var det bortskämda barnet i kyrkofamiljen.  

Ungkyrkorörelsen under 1900-talets första hälft ville göra svenska folket till ett Guds folk 
genom att aktualisera dopet och sända medarbetare till missionsfälten liksom delegater till 
världskyrkokonferenser. Ärkebiskop Nathan Söderblom fick välkomna även ortodoxt inslag i det 
internationella kyrkomötet i Uppsala 1925. Av 1900-talets två världskrig passerade det första i 
huvudsak utanför Sveriges gränser. Det andra berörde vårt land kanske mer, men indirekt. Jude-
förföljelserna hade ingenstans vilat. I nazismens Tyskland med koncentrationsläger och minst 
sex miljoner dödade judar skedde en fasansfull uppvisning av mänsklig grymhet. Nathan Söder-
bloms stillsamme efterträdare, som årligen läste Gamla Testamentet på hebreiska, ärkebiskop 
Erling Eidem reste till Hitler före kriget för att påverka honom bl. a. ang. judeförföljelserna. Hit-
ler avslutade audiensens med kalla handen. Som student mötte jag ärkebiskop Eidem på Norr-
lands nation. Nya Testamentets grekiska var hans hemmaplan som tidigare exeget i ämnet. 
Vid övergången till 1900-talets andra hälft 

Det fanns många lysande biskopar i Svenska Kyrkan. Många av dessa mötte jag i olika sam-
manhang under studieåren. Av dem som var gifta med Nathan Söderbloms döttrar är ärkebisko-
pen Yngve Brilioth den mest kände. Han hade fördjupat sig i engelsk teologitradition och genom 
forskning i denna blivit intresserad av dess liturgiska utveckling. Detta visar sig tydligt i hans 
viktiga böcker om främst nattvarden och predikan. En vårdag bad jag ärkebiskop Brilioth om 
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venia för sommaren och när jag senare på sommaren höll gudstjänst i Skoklosters kyrka satt är-
kebiskop Brilioth som gudstjänstdeltagare med fritidsutrustad familj. En annan av många bety-
delsefulla personer jag mötte i Uppsala var professorn och biskopen Bengt Sundkler, som var 
knuten till vårt stift och Umeå bl. a. genom giftermål. På 1950-talet hade jag mött en rad missio-
närer och som nämnts hoppades själv kunna bli missionär men tanken måste falla p.g.a. hjärt-
sjukdom. Vid ett tillfälle sade den erfarne världskyrkomannen Sundkler till mig att kyrkans si-
tuation i Afrika var den att ”nu rullar islam fram söder om Sahara”. Redan vid den tiden var den 
formuleringen djärv. Av mig då mer som en storebror betraktad fanns bland yngre teologer den 
blivande USA-professorn och Stockholmsbiskopen Krister Stendahl. Han fick stor personlig 
betydelse som en insiktsfull själasörjare i sin egenskap av vår son Mikaels prästvigningsbiskop.  

Det mest personliga mötet mellan mig och vännen från åren i Uppsala, då nyblivne Stock-
holmsbiskopen Krister Stendahl, skedde klockan 7.00 en morgon. En ung människa, vårt barn, 
fick utveckla sitt liv och göra en insats under många år som dock mänskligt sett blev allt för få. 
Utan att känna till mer om saken har min familj med vår son Mikaels död en erfarenhet som kan-
ske känslomässigt har likheter med vad biskop Ragnar Persenius anförtror oss i Kyrkans Tidning  
nr 25/26 2012 på sid. 8 om sin sons död: ”Att leva med en närstående som inte mår bra och blir 
allt sämre, sedan förlusten, och sen måste jag leva vidare med smärtan varje dag.” 
Två händelser vid halvsekelskiftet 1950 i Uppsala 

Starka intryck för livet för en ung student och teolog på plats i Uppsala gav två händelser, båda 
med starka kopplingar till biskopar i kyrkan. Den ena rörde skamliga anonyma brev med förtal 
av kolleger vilka tydligen sågs som konkurrenter om den lediga biskopstjänsten i Strängnäs. Det 
skulle visa sig att anonym avsändare var professorn Dick Helander som trots sina anonyma brev 
blev biskop. Han dömdes i alla instanser och avsattes. Han nekade och gav märkliga förklaringar 
till sina handlingar. Åratal av diskussioner och undersökningar medförde att domen ändrades. 

 Den andra händelsen var den konflikt om tro och vetande som professorn i Uppsala i praktisk 
filosofi Ingemar Hedenius initierade. Först mötte jag denna fråga när den annars beträffande rö-
relsemönster så precise filosofiläraren i vår klass i tredje ring våren 1950, vilken var ingen mind-
re än blivande ärkebiskopen Ruben Josefson, en dag hejdade sig i steget på podiet och sa: ”He-
denius bok är ett cirkelbevis.” Sedan satte han sig vid katedern. Även om inte så mycket sades 
om saken vid lektionen togs steget från vår läroboks gamla aristoteliska syllogismer till Hedenius 
användning i sitt resonemang av en modern logisk sanningsfunktion för att bevisa att kristen tro 
skulle vara omöjlig. Steget togs även över till Hedenius mindre sympatiska sätt att formulera sin 
personliga uppgörelse med flera utpekade biskopar och teologiprofessorer. 
Kyrkliga misstag och kyrkans framtid i Sverige? Tankar i erfarenhetens ljus 

I början av 1950-talet, just under mina första universitetsår, inträffade den nämnda brevskanda-
len som biskop Dick Helander senare dömdes för. Breven som spritts handlade om hans egen 
förträfflighet som blivande biskop och kallade konkurrenterna för t.ex. ”intrigör” eller ”gossen 
Ruda”. Brevskandalen i Strängnäs och debatten om tro och vetande sammanföll nära i tid och 
samspelade i viss mån. Den berörde alla. På gatan, i hemmen, på arbetsplatsen, vid kaffebordet. 
Sanningsfrågan väcktes genom att Hedenius i debatten om ”tro och vetande” lanserade den mo-
derna logikens sanningsregel ”även om a är sann men b är falsk är ändå c (d.v.s. kombinationen) 
falsk”. Därför påverkade händelserna allmänhetens syn på kyrka och kristen tro. Grupper kan 
inte utpekas. Alla: skolans folk, politiker, personal i lokal och statlig förvaltning, ja alla bar med 
sig från 1950-talets debatter frön av tvekan om kyrka och tro. ”Liten tuva stjälper ofta stort lass”, 
om det mesta var bra, hur var det egentligen? För många i kyrkan blev osäkerhet något nytt.  

Nu försöker Svenska kyrkan krampaktigt organisera bort problemet med sämre ekonomiskt un-
derlag på grund av minskande medlemstal. Under en övergångstid kommer man nog tro sig ha 
löst problemet. Sorgligt nog för Svenska kyrkan blir knappast allt löst. Inte orsaken till medlems-
tappet. Så länge som kyrkan visar ett ansikte av ”misshandel” t.o.m. mot sina egna pensionärer 
(som jag berättar om) och att alltför mycket av dess ordsvall om bl.a. kärleksbudskapet är värde-
löst, när det sätts på prov, är det fara å färde. När kyrkans bristande omsorg resp. angrepp på sina 
präster och andra anställda fungerar som det gör, kommer intresset för att söka sig till anställning 
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i kyrkan att svalna. Sjunkande kvalitet blir följden snabbare än man kan tro samtidigt som kyr-
kans medlemstal krymper av skäl som kyrkan inte själv har grepp om.   

Hjälplösheten inför Svenska kyrkans framtid tränger sig kanske fortare på än vad man anar och 
vill kännas vid just i dessa dagar. Intellektuellt blev kyrkans folk tagna på sängen av Hedeniusaf-
färens frågor om sanning. Nu är forskningsacceleratorn i Cern i färd med att hitta bosonen Higgs 
partikel, som informellt fått namnet ”Gudspartikeln”, då den förväntas gömma förklaringen till 
andra partiklars massa. Kyrkans folk står inte ens och ser mot skyn. Blicken är tom. 
Ett brott mot mänskligheten förblir straffritt. Domkapitlets påhitt ger straff 

Vid Berlinmurens fall 1989 förlorade DDR:s Stasi-agenter sin fasta punkt. När Hans Stiglund 
som domkapitlets ordförande skulle ha kunnat inse att kyrkoherde Radler, 67,  i Burträsk är Sta-

siagenten Tomas lade han ned den 
s.k. ”utredningen”. Expressen där-
emot hittade snabbt ännu levande 
offer som blivit förrådda av ”To-
mas”, intervjuade dem och lät dem 
som överlevt berätta om sina tolv år 
i DDR-fängelse samt att två av dem 
efter fängelseåren tagit sina liv. Här 
måste vi inse att Hans Stiglund slö-
sat bort sitt uppdrag som biskop. Vid 
ung. samma tidpunkt dömde han 
utan utredning och utan stöd i 
kyrkoordningen mig, en oförvitlig 
över 80 år gammal stiftspräst, utan 
uppgift om giltighetstid (=evigt) 
som illojal för att ha skrivit ett brev 
till adekvat statlig myndighet. Mitt 
uppdrag som präst som två (sic!) 
biskopar genom min prästvigning 

anförtrott mig. Men till Hans Stiglund vill jag säga: om det var mig du ville ta heder och ära av 
så är det i offentlighetens ljus dig själv du aktivt tagit heder och ära av. För att jämföra hur båda 

nämnda ärenden handlagts måste 
alla handlingar i båda fallen offent-
liggöras samtidigt. Svenska kyrkans 
förtroende börjar bli skadat i grun-
den och framtid som enhetlig kyrka i 
Sverige ifrågasatt. Ungkyrkorörelsen 
ville göra svenska folket till ett Guds 
folk men när Kristi kyrka råkade ut 
för vantolkning av namnet fick be-
greppet folkkyrka ny ”ägare” och i 
folkets kyrka måste allt ifrågasättas, 
även sådant där Kristi kyrka vill 
väga in bibelns och kyrkotraditio-
nens vägledning. 

 
VI. Kyrkans obsoleta domsmakt trots skilsmässan från staten. 
”Dom” som första led i domkapitel har trots ljudlikheten inget med det svenska ”dom” att göra 
utan är första stavelsen i latinets ord ”domus”, d.v.s. ”hus”, lämpligen knutet till Dei, alltså Guds 
hus. Senare ledet i ordet domkapitel är från latinets capitulum1. Så får vi domus capituli, domka-
                                                
1. Av grundordet caput=huvud är ordstammen ”capit” och blir med diminutivändelse capitulum. 
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pitel, med bakgrund i ett hus där präster, knutna till sin domkyrka, ”dômen”, i tidebönen varje 
dag läste ett bibelkapitel. Senare i utvecklingen avsåg domus capituli huset för stiftets huvud-
uppgifter. Märkbart är att under mina 55 år som präst under det statskyrkliga systemet har jag 
aldrig som nu sett att domkapitlets gamla och numera urmodiga domsrätt åberopats. Det är med 
stigande förvåning och förfäran jag läser nästan varje vecka i Kyrkans Tidning och på nätet om 
Svenska kyrkans tafatta och föga framgångsrika försök att utan samspel med eller kontroll av 
samhällets ordinarie rättsvårdande myndigheter straffa sina präster eller hota dem med djupt in-
tegritetskränkande straff. Att med sådana medel och med både rättsosäkerhet och otrygghet i 
släptåg leda anställda i en organisation som menar sig bygga på kristen tro och gudomlig kärlek 
kan bara tolkas som uttryck för en inre svaghet förenad med bristande tro på sin uppdragsgivare 
liksom på det budskap som man är satt att förvalta. Vestigia  terrent, spåren förskräcker. 
Den fria  Sv. Kyrkan dömer utan att vara statlig myndighet. Men hur? 

 Nu har kyrkan privaträttslig status men dess organ klamrar sig fast vid domkapitlets obsoleta 
möjlighet att alltid döma till biskopens 
försvar och aldrig pröva dennes ämbets-
uppgift som domkapitelsordförande, vil-
ket är otidsenligt och totalt absurt i vår 
moderna tid. Kyrkan gör sig till åtlöje 
genom klantigt och verklighetsfrämmande 
sätt att hantera så kallade tillsynsärenden. 
Det är skriande uppenbart att oberoende 
utredningar helt saknas i kyrkan. Varken 
domkapitlet eller ansvarsnämnden för 
biskopar (se beslut AN 2012-05, 06 och 
07) utför någon oberoende utredning. 

 Enligt min egen erfarenhet är det enda 
underlag som redovisas i ansvarsnämnden 
när aktuella ärenden behandlas partsinla-
gor i form av ensidiga yttranden från den 
anmälde. Anmälaren får dem för känne-
dom två dagar före beslutet. 

 Partsinlagorna redovisas som sanning utan oberoende prövning. Faktiska omständigheter igno-
reras i beslutet, som med ett slags standardformulering ”att vederbörande inte kunnat visa” ger 
intryck av ett förutbestämt avslag. Detta trots att anmälan kan ha redovisat allvarlig kränkning, 
mobbning och lögn. Allt sopas under mattan. Om församlingarna skulle agera på samma självde-
struktiva sätt som Hans Stiglund, Luleå domkapitel och ansvarsnämnden för biskopar gjort, då 
skulle kyrkan snart moraliskt och förtroendemässigt vara en skugga av sitt forna jag och stegvis 
bli än mer ifrågasatt bland allmänheten. Katastrofen lurar när ett domkapitel som bör ha insikt, 
kunskaper och ansvarskänsla för att ge vägledning själv försätter sig, kyrkan och församlingarna 
i kris. Kan det kanske t.o.m. vara denna som kommer redan nu och tvingar fram ny organisation i 
kyrkan. Den orsak som åberopas är ju just kraftigt minskande medlemstal. Ekonomin kan inte 
vara det första i en kyrka, inte enda eller tillräcklig orsak utan om dess agerande är trovärdigt. Ny 
insikt måste förmå kyrkan att upphöra med rättsvidriga domar. I stället måste den över lag un-
derordna sig samhällets och arbetsmarknadens lagar och regler. 

Ursprungligen härstammar kyrkans domsrätt från den tid då kyrkan med del i överhetens oin-
skränkta makt såg sig som en del av statens och samhällets rättsapparat. Så sent som under mitt 
första årtionde som präst fanns t.ex. regler som förhindrade giftermål för vissa grupper i samhäl-
let och prästen måste meddela unga par detta. Präster utan ens elementära kunskaper i ämnet 
skulle medla mellan skilsmässopar. Kyrkan ansågs ha rätt att utöva kyrkotukt mot församlings-
bor och straffa sina anställda med en variant av åtgärder som närmade sig ett ägandeförhållande. 

Själv kallar kyrkans domkapitel ingreppen i anställdas liv för ”tillsynsärenden”. Jämte kyr-
kans livslånga kontrollintresse och tolkningsföreträde bör de som vill prästvigas veta om 
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att denna ordning i verkligheten utan oberoende utredning kan leda till offentliga straff. 
Vad fattas innan vi kan tala om slaveri? 

Till domkapitlet skall höra en ”ledamot som är eller har varit domare”. Men ingenting sägs 
om hur ett ärende ska handläggas för att garantera rättssäkerhet och domkapitlet har inga redskap 
för detta. Om någon rännil av kyrkans tro rycks ut ur sitt sammanhang och lierar sig med någon 
närliggande idéburen populär rörelse kan till och med domkapitlets domsrätt bli ett maktmedel 
att straffa dem som kyrkan självsvåldigt på falsk grund eller helt utan grund definierat bort. Ett 
allvarligt förhållande som bör beaktas är att den krets som domkapitlets ledamöter utgör är 
mycket liten. Lätt uppfattar den sig som en kollegial ”junta”. När domstolarna talar om risk för 
jäv bör man ta på allvar att avvikande meningar lätt fördomsfullt kan undertryckas med hjälp av 
domsrätten. Jag redovisar här ett justitiemord mot mig inom Svenska kyrkan, enligt domkapitlet 
självt totalt utan grund i domkapitlets styrande dokument kyrkoordningen. 

När det skedde var den p.g.a. juridisk sakkunskap invalde ledamoten en av de beslutan-
de. Detta är särskilt intressant då den juridiska bedömningen i beslutets helhet och delar haltar 
betänkligt. Om den juridiskt ansvarige ledamoten hade läst alla handlingar i underlaget och stu-
derat det förslag som blev beslut är det uppseendeväckande att han accepterat och deltagit i be-
slutet den 28 mars 2011. Men lika uppseendeväckande skulle det vara om han deltagit i samma 
beslut utan att ha läst underlag och beslutsförslag. 

Till detta vill jag tillägga att kyrkan genast för sitt eget bästa bör rensa ut minst punkt 4 i 
kyrkoordningen 31 kap 12 §. Om straffåtgärd blir aktuell bör kyrkan (domkapitlet) lämna sitt 
ärende till rättsväsendet i form av polis och domstol som alla andra i samhället. 
Kyrkans speciella rättskipning med domsmakt saknar kyrkan relevanta verktyg för. 

 Även om kyrkans domsmakt helt borde ha varit avskaffad är det positivt att den nu har krympt 
ihop till en liten rest inom kyrkan själv och riktar sig enbart mot dess anställda enligt Kyrkoord-
ningens 31 kap 12 § under punkterna 1-4. Där står det efter ett inledande ”Domkapitlet får för-

klara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behö-

righet eller tilldela prästen skriftlig erinran, om prästen ...” och efter tre mer specifika punkter 
en fjärde som lyder: ”4. genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt 

i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha. Om domkapitlet beslutar om prövotid 

ska den pågå tre år. Om prästen under prövotiden på nytt visar sig olämplig för sitt uppdrag ska 

han eller hon förklaras obehörig.” Allt sker helt utanför det normala rättsväsendets kontroll och 
saknar dess regler för rättssäkerhet, t.ex. saknas oberoende utredningar, öppna förhandlingar etc. 
Tystnadspliktens adekvata hemort är själavården men kyrkan tar gärna till tystnadsplikt eller 
sekretess när kyrkans domar ifrågasätts. Så blir tystnadsplikt lätt skydd för kyrkans mindre he-
dersamma hemligheter trots att kyrkan vid skilsmässan från staten valt offentlighetsprincipen.  
Ansvarsnämnden för biskopar tycks ha funktionen att förvalta den generellt trygga 
immunitet som biskopar (ja även domkapitel) i praktiken oemotsagt har i alla sammanhang. 
Man har alltså börjat förvänta sig från ansvarsnämnden, oberoende av ärendeslag, ett svar av 
ungefär karaktären ”…NN har inte visat att…” Lulebiskopen Hans Stiglunds yttrande till 
ansvarsnämnden för biskopar 2012-05-23 rymmer så oriktiga uppgifter att det inte är värt pappe-
ret det är skrivet på. Hur det kunnat tas på allvar av ansvarsnämnden är en gåta. Får den anmä-
lande parten tillgång till den anklagades yttrande med ett halvt års försening bara två dagar före 
ansvarsnämndens beslut trots att det alltså legat färdigt ett halvår är manipulation uppenbar. Det 
orimliga som hänt mig är självklart oacceptabelt ur både kristen och juridisk synpunkt. Med tan-
ke på min situation är det hela totalt meningslöst och dess enda effekt att skada mig. Denna bis-
kop har enligt Luthers klassiska förklaring av 8:e budet beljugit, baktalat och illa beryktat mig 

som prost, eller närmare ordvalet i de tre anmälningarna 5 resp. 7 maj 2012 till ansvarsnämnden 
för biskopar: han har ljugit om mig, spridit lögnaktigt förtal, utövat personliga kränkningar, 
mobbat mig och behandlat mig otillbörligt, han har kränkt mina mänskliga rättigheter och god-
känt ett försök till åsiktsregistrering, undanhållit adekvat information och handlat bedrägligt. Han 
har föreslagit ny variant av domkapitlets protokollförda beslut utan att höra övriga beslutande. 
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VII. Biskop Stiglund bryter sig in och berövar mig min ålderdom 
Som en blixt från klar himmel, ungefär som blixten som slog ner i Peterskyrkan 

två dagar efter påvens meddelande att avgå, föll ett brev in genom brevinkastet 
från domkapitlet. Något hade tydligen hänt. Vad fick domkapitlets fem celebra 
kyrkliga dignitärer ur fattningen? En 80 årig sängbunden präst hade låtit posta en 
förfrågan till en statlig myndighet. På studs tog biskop Stiglund den 28 mars 2011 
min sakramentalt förankrade prästvigning som sin språngbräda, domkapitlets le-

damöter som bräckjärn och bröt sig in i mitt då 80-åriga liv. På stapplande steg och handikappad 
för resten av livet i en fallolycka läste jag på första maj brevet där kyrkan stämplat mig som livs-
tida illojal. Det som hänt var att den 10 november 2010 postades ett brev som sjukpensionären 
André Östlund sände utan att ha haft anställning de senaste drygt 23½ åren och utan kontakt med 
domkapitlet under samma tid. Svaret att jag inte var prästvigd eller boende i stiftet var oerhört 
kränkande. En kollegas fråga om utskick från domkapitlet hade aktualiserat mejlkontakt dess 
kansli. Ett senare mejl påtvingade mig vigselplikt trots sjukdom. Samtidigt med mejlen hände 
mig två fallolyckor i mars och okt. 2010 som gjorde mig sängbunden och handikappad. Detta är 
vad som hände före 10 nov. 2010. Biskopens nypåhittade argument efter 10 november 2010 är 
märkligt nog oförenliga med verkligheten. Bland antydningar åt olika håll finns i beslutet 28 
mars 2011 en tafflig lögn av biskopen, att jag då 80-åring varje år har vigslar, ”inte så många”. 
Låt mig vara ännu mer personlig (och nu som gammal erfaren präst) 

Någon rimlig förklaring, Hans Stiglund, till ditt udda beteende mot mig finns inte. Men vilken 
är förklaringen? Du sätter ditt domkapitels anseende på spel. Du skadskjuter vår familj med 
många vänner, vaccinerade mot både dig och Luleå domkapitel. Tyvärr förståeligt nog även med 
viss tveksamhet om kyrkan. När du och ditt domkapitel stämplade mig som illojal den 28 mars 
2011 frågade jag mig ”Vilken människa är du som gör något så groteskt”? När jag fått ditt brev 
2011-09-12 frågade jag mig mer specifikt ”Vilken präst är du som fabulerar så friskt om det 

som du borde ha läst men uppenbarligen inte gjort och/eller inte förstått”? När jag läst ditt ytt-
rande 2012-05-23 till ansvarsnämnden för biskopar som jag fick 2012-09-17, två dagar före dess 
beslut 2012-09-19, frågar jag mig ”Vilken biskop är du som kan förvränga sanningen som ett 

barn
2
 och dra en vals (vars fakta kan kontrolleras) inför dem som kyrkan valt att pröva dig”? 

Ditt yttrande är som ett barns skuldmedvetna vädjan med joller och smålögn när det kryper upp i 
föräldrarnas (ansvarsnämndens [och kanske ärkebiskopens]) famn. Likt föräldrar skyddar ju 
ansvarsnämnden sina barn vad de än har gjort. Den möjligheten tycks redan ha varit förberedd. 

I mitt liv är du, Hans Stiglund unik, då du ensam i hela världen skadat min person och identitet. 
Då alla normala i samhället skyddar äldres skröpliga liv slår du rakt 
i ansiktet. Min mamma födde tolv barn, skötte byns post och tele-
fonväxel och blev lokalredaktör för Norran. Vi hade lagård med tre 
kor. Pappa var byns lärare och drev ett av Västerbottenskustens 
större fiskelägen. Vårt hem var öppet och hederligt utan någon 
hemlighet. Ingen skadade mig hemma, i byn, i skolan, i gymnasiet, 
på universitetet eller någon arbetsplats. Men du gjorde det. 

I hela mitt liv fram till första april 2011 har jag varit trygg och harmonisk i alla väder. Då upp-
hörde min trygghet. Något gick sönder i mitt inre. Såret blöder varje dag. Hela livsgrunden vack-
lar i fråga om både tro och liv. Det är ditt verk. Din lek med människor, ord och företeelser visar 
att du inte tycks förstå att vuxna människor bör bete sig vuxet och deras ord och åtgärder är äm-

                                                
2 Denna partsinlaga räcker inte. Du måste bevisa detta som du skriver: ”Det har hela tiden stått klart att uppgiften 
inkommit från André Östlund själv. Domkapitlets formulering är en tolkning av André Östlunds uppgift. Vad jag 
förstår kan detta inte utgöra en lögn då uppgiften i sig är med sanningen överensstämmande.” Din lögn består i att 
du påstår att jag skulle ha gjort denna ”utsaga”. Svenskt presens förrättar inte så många vigslar varje år skulle 
betyda att jag verkligen i nutid förrättar minst en vigsel varje år. Först ljuger du ”Det har hela tiden stått klart…” och 
tillgriper sedan som förklaring för ansvarsnämnden för biskopar det bedrägligt manipulerande ordet ”tolkning” om 
din lögn. Att förrätta vigsel har jag inte gjort under nya årtusendet. Du har fått en så glasklar och tydlig beskrivning 
av detta att din förklaring måste betraktas som ett icke trovärdigt, ondsint och medvetet oärligt flyktförsök. 
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nade att tas på allvar. Du borde förstå vad du åstadkommit och ha backat men gjorde det inte ens 
när andra hjälpte dig på traven. En dag är jag borta. Som själasörjare vet jag att du då blir ensam 
med det du ställt till med och perspektivet ändras. Effekten av det kränkande tillmälet ”illojal” 
växer genom sin natur med sprängkraft på olika sätt i ett framtidsperspektiv genom dess inre 
mänskligt personliga och trosmässiga följder. Det som du biskop Stiglund, Luleå domkapitel och 
ansvarsnämnden för biskopar betjänar genom beslut i en låtsad juridisk kapacitet utan att i nå-
got led redovisa en oberoende utredning är ett konkret exempel på kyrkans rättsosäkerhet.  

Innan du blev biskop hade jag varit sjukpensionerad i femton år och alltså aldrig tjänstgjort 
under din tid. Vi har mötts vid något enstaka tillfälle. När korthuset som byggts upp av dina ar-
gument i ärendet rasar riktas de inåt mot dig själv. Det förslag som vår son docent David Östlund 
lämnade som mitt ombud i sitt yttrande den 21/7 2011 till domkapitlet och samtliga beslutande i 
ärendet var avsett som en hjälp att komma ur den risken. David skrev ”om Domkapitlet självt 
inser att det fattat beslut utifrån antaganden gripna ur luften, och således bedrivit offentligt förtal 
mot André Östlund, kräver jag följande: att Domkapitlet a) visar modet att uppriktigt och klart 
konstatera att det gjort just detta misstag b) återkallar sitt beslut av den 28 mars 2011 c) vänder 
sig till André Östlund med en ursäkt som är minst lika offentlig som beslutet att stämpla honom 
som illojal mot Svenska kyrkan.” På det har inget svar kommit och därmed tycks frågan ha fallit 
om en kristen bibliskt grundad försoningshandling. Leken är slut. Din namnteckning under be-
slutet 2011-03-28 försvinner inte med tiden utan lyser bara allt starkare mot betraktaren. Det 
hjälper inte att låtsas som om detta aldrig hänt.  

Sedan de två fallolyckorna 2010 har jag under den långa sängbundna tiden läst de två böckerna 
Brobyggarkyrka och Gustaf Aulén3 om kyrkan under 1900-talets två svåra krigstider. Övergri-
pande insikt är att under denna tid med svåra beslut för alla inklusive kyrkans biskopar skulle 
svenska kyrkan inte kunnat ha en så opålitlig biskop som du ger intryck av att vara. I biskop 
Sam. Stadeners fall fick det räcka det med att hålla honom utanför händelsernas centrum. 

Som tränad exeget (som även en biskop förväntas vara) påstår jag att du inte har råd med den 
fadäs som du gör i interpretationen av din lögn ”enligt egen utsago” i ditt yttrande till ansvars-
nämnden. Att försvara sig som ett barn och dessutom skylla på en ”tolkning” är skamligt över 
alla gränser. Du påstår dessutom att jag skriver ”aggressivt”. Tvärtom är det du som är den ag-
gressive i maktställning med påhopp på en försvarslös och därmed tar en chansning att vända på 
perspektivet och göra dig själv till ett offer. Men Sv. Kyrkan valde offentlighet vid skiljandet 
från staten och i öppenhetens ljus skorrar ditt resonemang som maktmissbruk och härskarattityd. 

Första gången jag hör av dig och mitt domkapitel på 24 år får jag en urbota tragisk avskedspre-
sent som når mig i livets slutskede. Kyrkan har jag frimodigt och med obrutet intresse tjänat bok-
stavligen i hela mitt liv på både längden och bredden, höjden och djupet. Man kommer inte ifrån 
att Sv. Kyrkan skjuter sig själv i foten med att utfärda denna felaktiga dom, gör sig olycklig och 
drar skam över sig. Då jag inte överträtt en enda känd regel fanns ingenting att döma som det står 
i domkapitlets beslut ”det saknas skäl till att vidtaga någon åtgärd i enlighet med 31 kap. 12 § i 
kyrkoordningen”. Alltså får jag ett anarkistiskt straff som är inkoherent med beslutets eget fakta-
besked. Den åldringsvård som biskop Hans Stiglund utövat i Sv. kyrkans namn är att ha stämplat 
mig 80-årig trotjänare som ”illojal” och med detta straff utan någon personlig kontakt lämnat 
mig att dö. Jag som trott mig tjäna en kristen kyrka. Det är kyrkorättsligt och allmänrättsligt galet 
att använda den sakramentala prästvigningen som språngbräda för att via justitiemord andligt, 
mentalt och somatiskt krossa en sjukpensionär som blivit över 80 år gammal. Kyrkligt sett är 
frågan inte främst organisatorisk eller administrativ utan hamnar bland trosfrågor där hädelser 
avhandlas. Reaktionen märks bland kyrkliga och sekulära. Kyrkan skulle kanske fråga sig om 
inte vissa av dess åtgärder gräver dess egen grav?  

Intressant är att Påven Benedictus XVI:s avgång både väcker förvåning och förståelse. Det se-
nare är nog inte bara underdånig hövlighet utan verklig empati med en medmänniska.  

                                                
3 Utgivna på Artos & Norma förlag: Brobyggarkyrka av Björn Ryman 2010 och Gustaf Aulén av Jonas Jonsson 
2011. 
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Exempel på Luleå stifts ”personalvård” via dåvarande stiftsråd  (numera stiftsstyrelse). 

RÄKNING4 
 

Till Luleå Stiftsstyrelse som arvtagare till det tidigare Luleå stiftsråd, 
Box 942, 971 28 Luleå 
 

Från André Östlund (under de aktuella åren kyrkoherde i Jörn), 
Kanalgatan 46 B, 931 30 Skellefteå 
 

Ang. arbetets legitimitet hänvisas till att biskop Ivar Hylander som ordförande toppar listan i 
redaktionen 1971. Lester Vikström avgick som redaktör i aug. 1971 (nytt uppdrag i England). 
 

Arbete med utgivandet av Luleå stifts årsbok Från Bygd och Vildmark åren 1971-1976: 
Sammanträden med redaktionen 
alla löpande kontakter med författare till artiklar,  
insamlande av alla manus,  
insamlande av information och bilder för texter och stiftskrönikor,  
utformande av uppgifterna till resp. års stiftskrönika,  
all redigering,  
all korrekturläsning, 
ombesörjande av tryckning varje år vid tryckeriet i Skellefteå samt bokbindarens arbete, 
kontinuerliga kontakter med stiftsgårdens kansli i Skellefteå för registrering av uppgifter, 
för vardera av de sex åren 10 resor Jörn-Skellefteå-Jörn, 
åtgärder/kontroller för försäljning av Luleå stiftsbok Från Bygd och vildmark åren 1971-1976.  
 

Beräkningen är i underkant och grundar sig på en arbetstid beräknad på följande sätt under vart 
och ett av dessa sex år: 
Arbetstid: 15 timmar per vecka under fem månader resp. år (aug. t.o.m. dec. = 22 veckor). 
Arbetskostnad: Eftersom uppdraget har varit totalt utanför tjänsten och tveklöst under obekväm 
arbetstid är det generöst mot betalande instans att matematiskt fördela den totala beräknade ar-
betstiden i antalet 40-timmarsperioder (veckor) och tillämpa denna tid på arbetskostnaden för en 
journalist med en månadslön på 35 000 kr. 
 

Sammanfattning 
6 år x 22 veckor x 15 tim = 1980 tim.  
6 år x 10 resor x 2  tim restid tur och retur Jörn-Skellefteå = 120 tim. 
Sammanlagd arbetstid 1 980 tim + 120 tim  = 2 100 tim. 
2100 tim delade i 40-timmarsveckor är 52,5, d.v.s. ett helt år och berättigar då till semestertid för 
ett år, vars ersättning stiftsstyrelsen ombeds beräkna och betala förutom totalsumman. 
 

Sammanlagt (52,5  veckors arbetstid=1år)=12 månader à  35 000= 420 000 kr 
Bilkostnad 6 år x 10 bilresor x 12 mil tur och retur= 720 mil à 18:50=   13 320 kr 

TOTALSUMMA: 433 320 kr 
Betalning ska ske senast 1912-11-30. 
För orientering bifogas en bild med beskurna miniatyrer av de sex stiftsböckernas framsida.  
 

Skellefteå den 3 oktober 2012 
André Östlund, prost, fil. mag. teol. kand. 
Kanalgatan 46 B 
931 30 Skellefteå 
 

Om betalning sker via Swedbank kan information som är nödvändig för transaktionen lämnas.  

                                                
4 Självklart är stiftets betalningsplikt preskriberad men mitt krav kvarstår. Det visar att jag satsat allt för stiftet men 
blivit utnyttjad under min tid som präst. Att smäda mig som ”illojal” är osant och kränkande på flera olika plan.. 
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VIII. Summering: hur biskopen leder Luleå domkapitel till beslut 2011-03-28 
Skyldig till händelsen till dess annat sägs är biskop Stiglund ensam trots att beslutet är enhäl-

ligt. Han lät sitt domkapitel besluta att jag är illojal. I domkapitlets eget beslut står att ”det saknas 
skäl till att vidtaga någon åtgärd i enlighet med 31 kap. 12 § i kyrkoordningen”. 
Biskopen handfallen under interregnum (kaotisk skarv då kammarkollegiet ska ta över) 
  Ärendet skapades under interregnum enl. rubrikens kommentar. Viktigt är att både identifiera 
och registrera domkapitlets misstag så att de kan redovisas offentligt. Riksdagen hade över dom-
kapitlets huvud fråntagit domkapitlet rätten att besluta vem som ska förrätta vigsel i Sverige. 
Sådana beslut ska fattas av Kammarkollegium. När denna riksomfattande förändring genomförs 
och domkapitlet för första gången ska föreslå präster till Kammarkollegiet har stora grupper av 
emeriti tappats bort, vilket betyder att några präster i god tro viger brudpar olagligt. Även jag 
saknades i Luleå domkapitels rullor och där finns förklaringen till att jag aldrig fått utskicket som 
skulle informera mig om förändringar och som är nyckeln till gåtan.  
Ärendets karaktär. Det innehåller inget krångligt skeende men dess komplexa natur kan man 
tydligt genomskåda först när man inser att domkapitlets handlingar talar om något helt annat än 
vad jag själv har kunnat förstå eller vara medveten om när den utlovade informationen uteblivit. 
Något uppsåt hade jag definitivt inte och domkapitlets dom är obegriplig och meningslös, rätts-
ligt sett ett rättsövergrepp i form av justitiemord. Vi minns Emile Zolas upprop J´accuse i för-
svar när en judisk officer vid sekelskiftet 1900 falskt anklagats för något denne var oskyldig till. 
Skenbar juridisk process vars inbillade paragrafer tränger ut mänsklig och kristen bedömning 
  Ärendet och domkapitlets misstag har redan redovisats offentligt tidigare. Församlingsprästerna 
ses av gammal vana som brickor i ett spel. Nu blir jag ett s.k. ”tillsynsärende”, ett fint namn på ett över-
grepp utan hänsyn till mina villkor. Kyrkoordningen viftade man med som skrämskott och maktmarkör 
men reglerna var grundlöst påhittade. Så byttes medvetet normala och hanterliga mänskliga och kyrkliga 
relationer mot ett paragrafrytteri med låtsade paragrafer och dessa sattes före människan André Östlund. 
Just på det sättet gjordes jag till bricka i detta spel. Ingen övervägde att allt kunde vara fel ur alla aspekter 
och att man borde ha undersökt hur jag som så länge varit borta från arbetet skulle ha kunnat vara insatt i 
det som åberopats och dess konsekvenser. Man kunde inte tänka sig att bevis saknades. Trodde man att 
det skulle räcka med ett svamligt okontrollerat resonemang för att spekulativt låtsas döma en sjuk 80 år 
gammal person? Den domen är nu allvar och om den inte avlägsnas kommer den naturligtvis att finnas 
med i framtiden för alla inblandade. Att brickan i spelet var en allvarligt sjuk gammal person var bisko-
pens skyldighet att observera. En bestående följd av detta är att känsloangreppet i detta spel belastar mig 
för den tid av livet jag kan ha kvar och därmed förstör hela min ålderdom. 

Adekvata utväxlade dokument är offentliga och kompletteras i möjlig mån med de senaste dokumenten. 
Med följande adress finns de på hemsidan http://hem.bredband.net/einkvast/kamdom 

Ett försök att redovisa händelserna i tidsordning. Som sammanfattning kan den även tjäna som uppslagsbok.  
◙ Besluten 2009 i vigselfrågan ska delges präster inklusive emeriti men arbetet misslyckas allvarligt; 
◙ Ur domkapitlets organisationsregister har ett stort antal emeriti (däribland jag) fallit bort. Domkapitlets informa-

tion om förändringar i vigselfrågan hade därför inte skickats ut till alla, inkl. mig; 
◙ Min beredskap i frågan var alltså noll av just den orsaken att jag inte jobbat sedan 1987 och ej fått avsedd info;  
◙ Ett par veckor före min första livsfarliga fallolycka 31 mars 2010 (slog huvudet i asfalt) frågade en kollega vad 

jag avsåg att svara på domkapitlets ”utskick”, som jag alltså inte fått; 
◙ Efter samma fallolycka blev jag (risk för hjärnskakning) sängbunden en vecka; 
◙ Vid emerititräff nämnde jag kollegans fråga. Exempel på svar från närvarande: ”domkapitlet hör ju aldrig av sig”; 
◙ Mitt första mejl till stiftsjuristen i frågan om att jag saknas i organisationsregistret åtföljdes av en mejlväxling; 
◙ Den andra svåra fallolyckan strax före midnatt 2010-10-14 gör mig helt sängbunden i bortåt ett halvt år. Därefter 

handikappad med bestående smärtsyndrom. Min Laptop kan användas i sängen; 
◙ När frågan blir aktuell och domkapitlets efterfrågade information uteblivit läser jag själv på nätet i vigsellagen att 

kammarkollegiet, vars beslut inte får överklagas, är ny adekvat beslutsmyndighet ang. vigselförrättare. Något 
hinder att kontakta kammarkollegiet finns inte angivet i vare sig vigsellagen eller kyrkoordningen; 

◙ Kammarkollegiet beviljar p.g,a. sjukdom min önskan 2010-12-10 att lösas från vigseluppgiften; 
◙ Sängbunden får jag tre provokativt omöjliga frågor från stiftssekreteraren via REK (mottagningsbevis). Min fru 

godtas inte som bud. Jag tvingas ut i vinterkylan till posten och stiftssekreterarens får svar i en utförlig skrivelse; 
◙ Som en blixt från klar himmel, utan oberoende och meningsfull utredning eller kontakt, kommer en vidrig dom 

att jag skulle vara illojal. Mot vem? Mot vem anges inte: är det kyrkan? domkapitlet? biskopen? 
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Under interregnum, tiden när nya bestämmelser om vigselförrättare etableras, sker att:  
♣ Emeriti saknas i domkapitlets rullor. Jag får inte den information domkapitlet förpliktigat sig ge; 
♣ Frågan varför jag saknas i domkapitlets rullor besvaras med att jag ”inte är prästvigd och inte bor i stiftet”. Dom-

kapitlet aviserar ingen åtgärd för att återföra mig till rullorna utan jag ska tydligen förbli okänd; 
♣ Då jag hör av mig igen blir jag samma dag kidnappad mot min vilja, ansluten och i svindlande fart registrerad 

som vigselförrättare då domkapitlets tidsfrist går ut dagen därpå den 31 april 2011; 

Analys: Misstag, felbedömningar och övergrepp utan stöd i kyrkoordningens regler  
► Biskop Hans Stiglund har såsom ordförande ansvar för domkapitlets hela verksamhet; 
► Han har genom misstag lekstuga med dem som anses anställda i stiftet och med kyrkans frågeställningar; 
► Min prästvigning kränks och används som språngbräda för övergrepp; 
► Överträdelse sker av mina mänskliga rättigheter; 
► Biskopen och de som deltar i beslutet läser helt klart inte alla handlingar eller till full förståelse av deras innehåll; 
► Uppenbar lögn 2011-03-28 att jag nu skulle genomföra vigslar varje år. Detta kan enkelt kontrolleras;  
► Dold agenda som innebär att jag blev uppmärksam på att: 
   - rikskyrkan agerat styrande över domkapitlen  
   - riksmallen om vigselplikt tillämpades på mig utan objektiv utredning, hänsyn eller eftertanke 
   - dolt för insyn erbjöd riksmallen ”fångstnät” med frågor, gärningsbeskrivning och påföljd; 
► Beslutet 2011-03-28 utdelar enl. domkapitlet självt straff utanför kyrkoordningens regler.  
  - Detta är en kraftig signal om att något hemligt ej offentliggjort skäl ligger till grund för beslutet; 
► Två truismer i beslutet 2011-03-28 och i ett 3:e moment en insikt som glöms när domen ”illojal” fälls:  

Moment 1: Först talas om ”demokratiska vägar”. Dessa ställs mot 
Moment 2: ”Att använda sig av andra tillvägagångssätt…förtjänar kritik…” Men i nästa moment 
Moment 3: ”saknas skäl till att vidtaga någon åtgärd i enlighet med 31 kap. 12 § Mom.4”;  

► Efter detta svammel kommer Lögnen: ”…enligt egen utsago, förrättar han inte så många vigslar varje år”. 
► Domen: ”Detta gör att hans illojalitet får mindre konsekvenser för Svenska kyrkan och prästkollegiet…”; 
► Domkapitlets skyldighet att följa kyrkoordningen borde nödvändigtvis innebära kraven: 

a) alltid opartisk utredning: t.ex. i detta fall bl. a. om det är tillåtet att skriva till Kammarkollegiet; 
 b) opartisk utredning: t.ex. att man samtidigt kan gå fri enligt KO och ändå dömas av domkapitlet; 
► Härskarteknik, t. ex. ovilja till och brist på kommunikation, har biskop och domkapitel använt som en 
  ”aktiv (sic!)” del av rättsosäkerheten; 
► Skulle jag efter 24 års frånvaro från jobbet, sängbunden och 80 år gammal kunna störa kyrkans ordning? 
► Mitt svar på domkapitlets tre frågor i början av 2011 före dess beslut måste tas på allvar; 
► Åtgärderna från domkapitlet signalerar att något undanhållits som internt och dolt för ”obehörig insyn”;  
► Kyrkopolitisk påtryckning ifrågasätts (t. ex. jurist, ledamot, överordnad instans, annan?); 
► Frågan om brevet till kammarkollegium borde ha lösts mellan detta och domkapitlet utan att skada någon; 
► Att bortse från min svåra akuta sjukdomssituation efter två fallolyckor är kärlekslöst och oförsvarbart;  
► Biskop Stiglund har inte sökt nå mig. Han har vare sig beklagat fallolyckorna eller frågat hur jag har det; 
Inte heller hur Berit och jag klarar denna situation. Med den utbildning jag redovisat på bl.a. sid. 5 som tidigare 
sjukhuspräst är det tragiskt att personligen uppleva hur kyrkan mot mig misslyckats i sin personal- och åldringsvård 
och personliga omsorg när jag ägnat stor del av mitt liv åt just den sidan av kyrkans arbete. Jag har också i arton år 
stöttat vår son så att han trots sjukdomen bipolaritet kunde tjäna kyrkan. Omsorgen har varit viktig i min själavård. 
Vad biskop Stiglund gjort är att i ett ögonblick, när omsorg skulle ha varit särskilt viktig, meningslöst brutit sig in i 
mitt liv med ett helt 
malplacerat paragraf-
tecken i högsta hugg och 
slagit mig till marken. 
Dag och natt har effekten 
av dessa övergrepp och 
kränkningar motverkat 
min kropps läkning av 
effekterna efter de två 
vid samma tid svåra 
fallolyckor och andra 
sjukdomsförlopp. 
► Biskop Stiglund 
påstår något som 
sticker i ögonen som ett 
oroande undanhållande 
av handling, nämligen att 
min spontana skrivelse 2011-05-11 (se kopia) inte skulle ha kommit fram till domkapitlet. Jag ser inget tecken på 
vilja att undersöka vad som hänt försändelsen utan den bara avfärdas. Samma dag som den skrevs postades den med 
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tydlig avsändare på kuvertets baksida. Ett sådant brev levereras ju enligt posten alltid till adressaten (vid eventuell 
malör kommer det i retur). 

► På förslaget som framförts via vår son David till biblisk lösning har hittills ingen reak-
tion kommit. Det enda villkor jag haft för detta är samma offentlighet som gällde beslutet 2011-03-28. 

► IX. Lögn ”enligt egen utsago”är en utsaga, som jag skulle ha gjort enligt domkapitlets ordfö-
rande vilken redovisat det som en del av det protokollförda beslutet 2011-03-28. Uttalandet om mig lyder: 
”…förrättar han inte så många vigslar varje år”. Protokollet har som synes tydligt verbformen presens (när-
varande tid!) och begreppet år är förstärkt med ordet varje. Att jag omöjligen skulle ha lämnat en sådan 
falsk uppgift om mig själv var naturligtvis klart för mig redan när jag för första gången såg uppgiften den 
första april 2011. Under de senaste 24 åren har jag haft endast fyra vigslar. Ingen under nya årtusendet. Vem 
som vid sammanträdet presenterat den falska uppgiften måste uppges. Ordföranden har alltid ansvar för vad 
som ingår i sammanträdet och i ett av honom undertecknat protokoll. Vem presenterade då lögnen? 

Underlaget för bedömning är att med sekreteraren Anna Hjärtberg Wernqvist har min kontakt enbart va-
rit skriftlig via mejl. Ledamöterna Hans Brusewitz och Irene Gustafsson har jag inte känt till tidigare och 
aldrig talat med. Ledamoten Erik Lundgren träffade jag någon enstaka gång under Ume-tiden men efter min 
sjukpensionering 1/5 1987 har ingen kontakt funnits. Övriga ledamöter är två präster. Vice ordf. domprost 
Peder Jonson hade jag inget samtal med ens efter vår son Mikaels död trots att han var hans kyrkoherde. 
Ordf. Hans Stiglund har jag träffat bara i förbigående utan något samtal. Till skändligheten i domkapitlets 
protokoll har biskop Stiglund i ett yttrande till ansvarsnämnden för biskopar lämnat en lika osannolik som 
svävande förklaring. Hans ”sagoliknande” (sic!) förklaring är att det är en ”tolkning”. Hur kan en juridisk 
instans sätta en sekundär och osann tolkning före verkligheten i ordalydelsen själv? 

Eftersom hela ärendet är en total härdsmälta kyrkligt och ur en troende människas syn-
vinkel sett, teologiskt och betraktat utifrån den kristna kallelsens villkor, allmänmänskligt 
och sett ur alla andra kristnas etiska aspekter ställer jag bl.a. följande fråga: 

 Vilken utbildning i själavård har domkapitlets präster som deltog i beslutet? Anställning 
som biskop och ställningen som domkapitlets ordf. eller ledamot informerar inte om resp. prästs 
själavårdsutbildning. Med min själavårdsutbildning vid Uppsala universitetet och specialutbild-
ning i ämnet inom S:t Lukasstiftelsens intygskurs i själavård liksom privata studier samt såsom 
Lutherska Världsförbundet stipendiat i bl.a. sjukhussjälavård vid Augustana Hospital i Chicago 
1965 är: 1) den falska domen om illojalitet övertramp i strid med kyrkans rätt och kärleksbud 
och 2) svamliga formuleringar som kan tolkas mot mig som anklagelse för homofobi orimliga. 
 
X. Slutbild 
Förutom min personligt tragiska erfarenhet av dagens svenska kyrka är det svårt att förstå 
och acceptera att under min egen livstid mer än en biskop handlar minst sagt galet. Under mina 
första prästår var min biskop den äldre men nu är jag den äldre och jag uttalar mig som kunnig 
vigd präst med stor erfarenhet och överflödande adekvat utbildning. Den omsorg jag å kyrkans 
vägnar försökt ge till dem som funnits i min närhet hör tydligen inte hemma i dagens kyrka. För-
väntad omsorg från kyrkan på äldre dar byts i sin motsats trots kyrkans överflödande tal om kris-
ten kärlek. Hans Stiglunds dåliga bemötande, lögn och kränkande mobbning är en gåta. Varför? 
En grupp av problem tornar upp sig för den enligt ärkebiskopen självständigt ansvarige biskopen 
i Luleå. Hur uppfattas att en efter två fallolyckor sängbunden och handikappad 80-årig präst blir 
dömd som livstids illojal. Domen lever tills vidare kvar nu vid mina 82 års ålder eftersom Hans 
Stiglund som kristen biskop hittills inte har accepterat en biblisk försoningsåtgärd.  

Sista gången: Vår son docent David Östlunds förslag som mitt ombud lyder i hans ytt-
rande 2011-07-21 till domkapitlet och alla dess beslutande ”…om Domkapitlet självt inser 
att det fattat beslut utifrån antaganden gripna ur luften, och således bedrivit offentligt för-
tal mot André Östlund, kräver jag följande: att Domkapitlet a) visar modet att uppriktigt 
och klart konstatera att det gjort just detta misstag b) återkallar sitt beslut av den 28 mars 
2011 c) vänder sig till André Östlund med en ursäkt som är minst lika offentlig som beslu-
tet att stämpla honom som illojal mot Svenska kyrkan.” Inget svar har kommit.  

Detta är sista gången jag vänder mig till dig och domkapitlet i denna fråga. 
På skärtorsdagen 2013-03-28 infaller tvåårsdagen för detta galna domkapitelsbeslut. Då beslutet 
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har tagits i Svenska kyrkans lokala organ, Luleå domkapitel, med stiftets biskop som ordförande 
är frågan därmed inte enbart en administrativ åtgärd utan en handling som slutligen gäller kristen 
tro och kristet bemötande av en medarbetare som stiftet prästvigt genom sin 1956 avgående bis-
kop tillsammans med den då nyvalde biskopen. När tvåårsdagen av beslutet infaller på skärtors-
dagen aktualiserar offertoriet vid skärtorsdagskvällens nattvardsgång Matt:5:23-24 som bibliskt 
tilltal direkt ur Nya Testamentets grekiska text. Där ser vi och hör Jesu exakt detaljrika anvisning 
och maning i grundtexten: 
Jag vill att du biskop Hans Stig-
lund skriftligt med ett entydigt ja 
och utan sidoresonemang föreslår 
datum och tid hemma hos oss för 
att genomföra den av David före-
slagna åtgärden på exakt det sätt 
som anges i citatet på föregående sida så att det kan ske och protokollföras före april må-
nads utgång. Om det önskade förslaget inte kommer från dig senast den 10 april 2013 räk-
nar jag det som ett nej, önskan som förfallen och slutgiltigt avfärdad och slussarna öppna. 
Jag kommer då att känna mig fri att låta ärendet jämte tillhörande information i alla for-
mer hanteras öppet, offentligt och obundet som vilken annan samhällsfråga som helst.  

Varför, Hans Stiglund? 
Sanningen om ditt initiativ att angripa mig saknas i domkapitlets beslut 28 mars 2008. Du 
måste nu berätta för min familj och allmänheten sanningen om hur du över huvud taget 

kunde göra detta och vad du hittills dolt. 
Vad, Hans Stiglund? 

På samma sätt väntar min familj och allmänheten på att du avslöjar din bevekelsegrund 
och hittills hemliga skäl då du la fram ärendet, presenterade det för domkapitlets övriga 
ledamöter och som biskop motiverade att med den brutala domen ”illojal” utan grund i 

kyrkoordningen beröva en oförvitlig sjuk gammal prost i ditt eget stift heder och ära och 
avsluta hans liv med sorg och förtvivlan. 

 

 André Östlund. Om Luleå domkapitels BESLUT 2011-03-28 Dnr309 DO2010-0259 resp. 604 DO2010-0260 
  

Vilket varumärke väljer framtidens svenska kyrka 

§ eller  ? 
SOM MEDMÄNNISKA OCH I SIN TJÄNST ÄR BISKOPEN HANS STIGLUND 

I ÄRENDET ENSAM ANSVARIG INFÖR GUD OCH MÄNNISKOR 
 

 


