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Dömd för
misshandel

KYRKOHERDE, MAN
Dömdes i fjol till
skyddstillsyn för
misshandel av sin
fru, också hon
präst. Han hade 
alkoholproblem 
och var svartsjuk.
Paret hade 
ägnat sig åt grupp-
sex med främmande
män. Det var efter
en trekant som
prästen misshand-
lade hustrun, när
hon försökte radera
bilder som han tagit.
Paret har skilt sig.
PÅFÖLJD: Av med
sin vigningsrätt. 

Ägnade sig
åt gruppsex

KOMMINISTER, KVINNA
Ägnade sig åt
gruppsex tillsam-
mans med sin tidi-
gare make (kyrko-
herde som dömts
för misshandel av
henne). Domkapit-
let skriver att kvin-
nan ”i samband
med alkohol-
förtäring utvecklat
ett sexuellt beteen-
de”, och på så 
sätt brutit mot 
de löften som 
hon gav vid präst-
vigningen.
PÅFÖLJD: Skriftlig
erinran.

Pratade
om kollega

KOMMINISTER, MAN
Var tillsammans
med en kollega på
väg till en utbild-
ning. På pendel-
tåget diskuterade
de en annan 
anställds person-
liga förhållanden.
På ett säte intill 
satt dennes dotter
och hörde samtalet.
Dottern tog mycket
illa vid sig av att
höra dem avhandla
mammans situation
på jobbet.

PÅFÖLJD: Skriftlig
erinran.

Porrsurfade
på jobbet

KOMMINISTER, MAN
Säger att han ville
undersöka vart
Sverige var på 
väg ”med det sex-
istiska” och googla-
de ordet ”hårdporr”.
Under kyrko-
herdens semester
var han inne på
porrsajter i flera
timmar. En gång
kom två kollegor på
honom. Omfattning-
en av porrsurfandet
upptäcktes när 
kyrkans datorer
drabbades av virus.
PÅFÖLJD: Skriftlig
erinran.

Gömde barn
för pappan

PRÄST, KVINNA
Ett par låg i vård-
nadstvist om dot-
tern. I oktober
2007 kom domen
om att hon skulle bo
hos pappan. Då för-
svann flickan och
hölls gömd i nästan
en månad.  Prästen
är dömd i Svea hov-
rätt för medhjälp till
egenmäktighet med
barn. 
PÅFÖLJD: Inte 
avgjord av dom-
kapitlet.  Prästen
har sökt prövnings-
tillstånd i högsta
domstolen.

Lånade från
kollekten

KYRKOHERDE, MAN
Kyrkoherden hade
svårt att få ekono-
min att gå ihop 
och försökte lösa
problemet genom
att ”låna” pengar
från såväl kollekten
som församlingens
reskassa.
PÅFÖLJD: Prövotid
i tre år.

Sex med
sörjande

KYRKOHERDE, MAN
När kvinnan för-
lorade sitt barn kon-
taktade hon präs-
ten. Enligt kvinnan
besökte han henne
ofta och det kom att
bli ”tjafs och sex-
prat”. Kvinnan har
berättat att hon
tröttnade på hans
tjat och ställde upp
på sex för ”att bli av
med honom”. Den
gifte kyrkoherden
har medgett sex,
men nekar till att ha
utnyttjat kvinnan.
PÅFÖLJD: Prövotid 
i tre år.

Hade 2,3
promille

KYRKOHERDE, MAN
Kyrkoherden har
under lång tid fått
behandling för sin
alkoholism, men har
drabbats av åter-
fall. Han var alko-
holpåverkad vid ett
dop och ett utand-
ningsprov visade en
promillehalt på 2,3.
PÅFÖLJD: Prövotid
i tre år. Domkapitlet
fick i september 
in en anmälan om
att prästen varit 
full under en be-
gravning. Detta
ärende är ännu inte
avgjort.

Snattade 
fikon i konjak

KOMMINISTER, KVINNA
Prästen dömdes 
i oktober till 5 100
kronor i böter för
snatteri. Bland
annat har hon 
tagit en burk 
fikon i konjak.
PÅFÖLJD: Kommer
tas upp i domkapit-
let senare i år.
Snatteriet var okänt
för domkapitlet när
Smålandsposten
skrev om det 
i början av oktober.

Grov frids-
kränkning

KOMMINISTER, MAN
Dömdes i våras för
grov fridskränkning
av sin son. Kom-
ministern fick
skyddstillsyn och
70 timmars sam-
hällstjänst. Han ska
också betala skade-
stånd på 30 000
kronor till sonen,
som är i mellan-
stadieåldern. Kom-
ministern har spot-
tat på sonen, slagit
honom och hotat att
döda honom.
PÅFÖLJD: Begärde
själv utträde ur
Svenska kyrkan.

Sexuella
trakasserier

HÖGT UPPSATT PRÄST, MAN
Anklagas för sexu-
ella övergrepp och
trakasserier mot
flera kvinnor. 
Händelserna ligger
långt tillbaka i tiden
men uppdagades 
i fjol. Kyrkan har
beskyllts för att 
ha tystat ner 
händelserna.
PÅFÖLJD: Ingen.
Den högt uppsatte
prästen begärde
själv att få lämna
sin tjänst.

Körde full
och smet

KYRKOHERDE, MAN
Sent på kvällen tog
kyrkoherden bilen
för att åka och köpa
snus – trots att han
hade druckit. Han
backade på en
annan bil och stack
då hem, i rädsla för
att bli ertappad
rattfull. På väg hem
fick några andra
personer hoppa åt
sidan när prästen
kom farande. Han
hade 1,28 promille
och dömdes 2007
för grovt rattfylleri.
PÅFÖLJD: Prövotid
i tre år.

Likkistor
krossades

KYRKOHERDE, KVINNA
SVT:s ”Uppdrag
granskning” visade
i fjol bilder på hur
likkistor krossades
med traktorskopa
för att förhindra
sättningar i mar-
ken. I en intervju
framkom att kyrko-
herden känt till att
kistorna tryckts
sönder. Domkapitlet
skriver att ”hon 
uttalat en syn på
gravsättningar 
som saknar stöd 
i Svenska kyrkan”.
PÅFÖLJD: Skriftlig
erinran.

SKANDALPRÆSTERNA SOM HAR AVSLØJATS      – MED SEX MED MINDER˚RIGA, V˚LD OCH FYLLERI
STOCKHOLMS STIFT UPPSALA STIFT STRÆNGNÆS STIFT LUNDS STIFT VÆXJØ STIFT GØTEBORGS STIFT HÆRNØSANDS STIFT LULE˚ STIFT

Inledde ett för-
hållande med en
ungdomsledare 
i kyrkan när
denna bara var
16 år gammal.  
I ett brev till 
domkapitlet skrev kvinnan att hon i flera
års tid hade blivit sexuellt utnyttjad av
den gifta prästen, som också ska ha
bjudit henne och andra ungdomar på
stora mängder alkohol. 
Enligt den unga kvinnan ska prästen
bland annat ha utsatt henne för oralsex
mot hennes vilja. Prästen är inte dömd
för några övergrepp på kvinnan. 
Han har medgett att han har haft en
sexuell relation till henne, men hävdar
att han inte har utnyttjat henne.

PÅFÖLJD: Prövotid i tre år. Tre 
ledamöter i domkapitlet – samtliga 
kvinnor – var skiljaktiga och ville 
att mannen inte längre skulle få 
tjänstgöra som präst.

KOMMINISTER, MAN

Sexuellt förhållande med
16-årig ungdomsledare

Prästen blev flera
gånger avstängd
från den kristna
kontaktsajten
sedan han skrivit
kränkande inlägg
till olika personer.
Däribland: ”Hej… du ser ju helt normal
och påsättbar ut. Naturlig, söt och våt
och kåt. Jag blir jättekär i dig.” och 
”Du måste svara fort, för... jag har inte
många dagar kvar. Jag vill inte betala
för att vara tillsammans med en massa
kristna fårskallar”. 
Prästen säger till domkapitlet att han
”skäms förskräckligt” och att han hade
druckit alkohol när han satte sig vid 
datorn.
Han har stämt sajten för att de 
kopierade inläggen och skickade 
till hans arbetsgivare.
PÅFÖLJD: Av med sin vigningsrätt, han
får alltså inte längre tjänstgöra som
präst. Domkapitlet skriver att prästens
uttalanden på sajten ”återspeglar en
sexistisk och rasistisk människosyn”.

KOMMINISTER, MAN

Sexmobbade personer
på kristen dejtingsajt

m Från 2007 
har de 13 dom-
kapitlen tillsam-
mans haft 100
tillsynsärenden
gällande präster. 
m Expressen har
gått igenom 
samtliga, oavsett
om de lett till
någon formell på-
följd eller inte,
och kategoriserat
dem:
4 Brott mot 
kyrkans normer/
påbud/prästernas
vigningslöften.
Kränkande upp-
trädande o dyl: 
76 anmälningar.
4 Dömd för brott:
4 anmälningar.
4 Sex/för-
hållanden: 
12 anmälningar.
4 Övrigt (till
exempel att 
själv ha begärt 
att få lämna
prästyrket): 8
ärenden.
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