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Till 
 
Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar 
 
 
Anmälan jml. Kyrkoordningen 30 kap., 5 § 

 
I en s.k. blogg på Internet har komminister Dag Sandahl under senare tid kommenterat 
aktuella kyrkliga frågor, ofta med anknytning till hans tjänst som komminister på norra 
Öland. Nyligen har han kommenterat ett märkligt förhållande. Några ledamöter av 
kyrkomötet (FP), av vilket även komminister Sandahl är ledamot, har enligt egen uppgift 
blivit stötta av att Sandahl enligt deras uppfattning gett prov på ett alltför grovt språkbruk i en 
replikväxling med dem. De har därför anmält detta förhållande till biskopen i Växjö stift.  
 
I sin blogg har Sandahl låtit meddela att han i detta ärende blivit kallad till samtal med biskop 
Sven Thidevall utan att han dessförinnan beretts tillfälle att ta del av den anmälan som dessa 
kyrkomötesledamöter ingivit till biskopen. Vid samtalet med biskopen, som ägde rum i Växjö 
för några dagar sedan, skall biskopen, enligt bloggen, ha tillvitat Sandahl att ha ”begränsad 
fattningsförmåga”. Biskopen anklagade Sandahl för att vara ”dåligt påläst”. Han skall vidare 
ha sagt "nu slutar vi samtalet innan du gjort bort dig totalt". Vittne till samtalet var, enligt 
bloggen, journalisten Åke Svensson. 
 
Det må vara att Sandahl möjligen har en begränsad fattningsförmåga (vilken dock inte hindrat 
honom från att bli teologie doktor och docent i kyrkovetenskap varigenom han till och med 
överträffar biskopen i lärdomsmeriter). Sandahls uppenbarligen lindriga förståndshandikapp 
får dock under inga omständigheter användas av biskopen för att förolämpa honom, i 
synnerhet inte som biskopen, enligt 1 Petrusbrevet 5:2-3, skall vara en herde och inte en herre. 
Det torde inte råda någon tvekan om att biskop Thidevall grovt har kränkt komminister 
Sandahl. Hans språkbruk synes mig vara mindre lämpligt. Ännu allvarligare är att biskopen 
utnyttjat sin position för att kränka en underställd. Genom sitt handlingssätt har biskopen 
därför i avsevärd mån skadat det anseende en biskop bör ha. 
 
Jag hemställer därför om att Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar tar upp detta ärende 
till behandling. 
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