Margareta Langlott
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mikael Stjernberg
den 25 oktober 2022 14:41
Margareta Langlott
VB: Ny version av texten

KORRESPONDENS MED JOURNALIST NIKLAS SKERI PÅ UNT.
Från: Mikael Stjernberg
Skickat: den 21 oktober 2022 11:36
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Ny version av texten
Hej igen Niklas,
Tyvärr hinner inte Antje att komplettera svaret då hon är upptagen hela dagen. Men tack för erbjudandet.

Jag vill kommentera en sak i texten som berör mig – och jag önskar inte att något ska ändras, men jag vill ändå
förtydliga en sak gällande dessa tre meningar:
”När UNT ber att få intervjua ärkebiskop Antje Jackelén är det ett önskemål från henne att få frågor en vecka i
förväg. För att komma från en så medievan person är det en ovanlig önskan. Men fem dagar i förväg får hon ett
antal punkter att utgå från.”
Just nu är schemat intensivt och ärkebiskop Antje genomför många intervjuer och har många åtaganden. Vi brukar
be om att få exempel på frågor, ofta någon dag innan – i detta fall bad jag om en vecka innan – utifrån att schemat
är intensivt och att hon vill vara förberedd på bästa sätt. Det handlar inte om någon kontroll, utan möjlighet att
hinna förbereda sig.

Trevlig helg!

/Mikael

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 21 oktober 2022 09:04
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Sv: Ny version av texten

Hej
Jag hittade Ante i texten, tack!!
Förtydligande: Ert tillägg gäller bara det efterfrågade, frågan inom parantes, eller hur?
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/Niklas
--------------------------------------Niklas Skeri
Upsala Nya Tidning
Nyhetsreporter
018-478 12 66, 0703-159183
niklas.skeri@unt.se
Det går inte att v isa den länk ade bilden. Filen k an ha fly ttats, fått ett ny tt namn eller tagits bort. Kontrollera att länk en pek ar
på rätt fil och plats.

Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 21 oktober 2022 08:52
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Ny version av texten
Ok, vi är på konferens uppe i Luleå. Men vi ska försöka hinna med.
Jag återkommer när jag stämt av med Antje.
/Mikael

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 21 oktober 2022 08:51
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Sv: Ny version av texten

Hej
Ska vi få med den i pappersutgåvan behövs den under förmiddagen i dag. Digitalt kan jag lägga in den i
sista sekund. Men kanske inte så bra om versionerna är olika?

Hälsningar
Niklas

--------------------------------------Niklas Skeri
Upsala Nya Tidning
Nyhetsreporter
018-478 12 66, 0703-159183
niklas.skeri@unt.se
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Det går inte att v isa den länk ade bilden. Filen k an ha fly ttats, fått ett ny tt namn eller tagits bort. Kontrollera att länk en pek ar
på rätt fil och plats.

Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 21 oktober 2022 08:46
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Ny version av texten

Ok, då förstår jag.
När är deadline för att inkomma med den textkompletteringen?
/Mikael

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 20 oktober 2022 23:26
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Re: Ny version av texten

Tack! Parentesen var tänkt till Antje. Hur tänker hon att det kan kosta människoliv? En följdfråga alltså.

/Niklas

Skickat från Outlook för iOS
Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: Thursday, October 20, 2022 6:57:08 PM
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Ny version av texten

Hej Niklas,
Tack för att du delar texten. Ärkebiskop Antje hälsar och tackar.
Jag ser att det står ”Ante” på ett ställe och att det i slutet av texten finns en parentes som troligtvis inte ska vara
med: (Hur kan det kosta människoliv?... Utveckla! )
Säkert något som ni skulle upptäcka innan publiceringen …
Vi hörs!
/Mikael
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Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 20 oktober 2022 14:56
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Ny version av texten

Hej Mikael!

Många turer... Nu finns den även med i texten. Den ska publiceras på söndag. Det här har knådats, stötts
och blötts av en rad personer på redaktionen. Och det här är vad det landat i, en ovanlig, ärlig, och väldigt
intressant (tycker de som läst) text. Text Jackelén, slutversion.docx

Det är mycket och fina bilder och jag kommer att jobba med bildtexter för att få med några saker som inte
är med nu.

Bästa hälsningar
Niklas Skeri

--------------------------------------Niklas Skeri
Upsala Nya Tidning
Nyhetsreporter
018-478 12 66, 0703-159183
niklas.skeri@unt.se

Det går inte att v isa den länk ade bilden. Filen k an ha fly ttats, fått ett ny tt namn eller tagits bort. Kontrollera att länk en pek ar
på rätt fil och plats.

Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 18 oktober 2022 11:17
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Ny tid för fler frågor

Niklas,
tack för informationen. Vilken dag kan vi räkna med att se citaten?
/Mikael
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Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 18 oktober 2022 11:07
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Sv: Ny tid för fler frågor
Hej Mikael
Har stämt av med de andra i nyhetsledningen och vi kommer att skicka en text till er innan publicering. I sedvanlig
ordning handlar det om att kolla att citat och fakta är korrekta.
/Niklas

Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 14 oktober 2022 11:51
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Re: Ny tid för fler frågor
Hej Niklas,
Du är välkommen till Ärkebiskopen igen!
Fungerar kl. 13:00 på måndag?
/Mikael

Hämta Outlook för iOS

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: Friday, October 14, 2022 11:47:54 AM
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Ny tid för fler frågor

Hej Mikael!
Jo, jag tänkte att vi skulle försöka hitta en tid i början av nästa vecka för lite ytterligare frågor. När kan ni? Jag kan
inte måndag morgon.
Trevlig helg!
Niklas

Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 7 oktober 2022 10:00
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Nytt Manus Slutintervju
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Fick detta dokument från vår avdelning som arbetar med statistik. Ger kanske en tydligare bild …
/Mikael

Från: Mikael Stjernberg
Skickat: den 7 oktober 2022 09:30
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Nytt Manus Slutintervju

Hej Niklas!
Det finns flera sätt att berätta om statistiken, båda siffrorna kommer från Svenska kyrkan.
- Den högre siffran gäller medlemsförändring från ett år till ett annat, alltså då inkluderas antalet avlidna och de som
under året döpts. Under de senaste åren har doptalen varit särskilt låga pga coronapandemin då restriktioner
påverkat antalet besökare i kyrkan.
- Den siffra som vi refererar till (60.000) utgår från aktiva inträden och utträden, alltså människors aktiva val att stå
som medlemmar i Svenska kyrkan.

/Mikael

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 7 oktober 2022 08:51
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Sv: Nytt Manus Slutintervju

Hej

En fråga om statistik: När jag tittar i Svenska kyrkan i siffror så står det ju Medlemsförändring - 94 888. Det
är väl korrekt?

Jag har nu ändrat så att det inte står att det är det som är glappet mellan in och ut, utan
medlemsminskningen.

/Niklas
--------------------------------------Niklas Skeri
Upsala Nya Tidning
Nyhetsreporter
018-478 12 66, 0703-159183
6

niklas.skeri@unt.se

Det går inte att v isa den länk ade bilden. Filen k an ha fly ttats, fått ett ny tt namn eller tagits bort. Kontrollera att länk en pek ar
på rätt fil och plats.

Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 7 oktober 2022 07:12
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Nytt Manus Slutintervju

Niklas,
ett stort tack för din förståelse och ditt omtag. Känns mycket bättre! Tack! (även om ingressen inledningsvis känns
lite mörk …
).
Antje har gått igenom citaten och har gjort några förslag till ändringar. Hoppas att de är ok. Jag har korrigerat några
stavfel.
Nu ser vi fram att se slutresultatet på lördag. Ha en fin helg!
/Mikael

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 6 oktober 2022 15:22
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Nytt Manus Slutintervju
Hej
Nytt försök. Ni kommer att känna igen er, men det är lite omstöpt i dispositionen och med en del nya saker och
andra som tagits bort.
Vänligen
Niklas

Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 6 oktober 2022 09:45
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Manus Slutintervju
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Niklas,
Här kommer en text till dig från ärkebiskop Antje:

Hej Niklas,
Tack för samtalet i tisdags. Jag tyckte vi fick, liksom förra gången, god kontakt. Jag valde att vara tillitsfull och öppen i
samtalet.
När jag nu ser resultatet i form av artikeln ångrar jag det. Jag är grymt besviken av flera skäl.
Jag la ner mycket möda att förklara den vådliga dynamiken när mainstream media plockar upp och legitimerar
extrema påståenden, osanningar och hets. Och så är det exakt det du gör. Du sätter en ram som normaliserar så
kallad kritik som kommer företrädesvis från en och samma politiska hörna. Det som ser sakligt ut blir i själva verket
en partsinlaga. Tycker du inte att det blir märkligt att du hämtar dina referenser enbart från Twittertroll, Ann
Heberlein och SD?
Särskilt allvarligt ser jag på att du normaliserar narrativet om islamiseringen av Svenska kyrkan/Sverige. Det är inte
bara farligt för det som är med avstånd den största medlemsorganisationen i Sverige; det är också farligt för landet.
Jag vet inte varifrån behovet att förminska min gärning, ärkebiskopens uppdrag och Svenska kyrkan kommer. Men
jag kan försäkra dig om att de Uppsalabor som stoppar mig på gatan för att säga: ”Jag tycker att du gör ett väldigt
bra jobb. Tack!” inte kommer att känna igen sig i din artikel.
Det blir ju lite osvenskt, men det känns ändå nödvändigt att säga det. Jag har varit och är en respekterad ledare
nationellt och internationellt. Jag är och har varit en eftersökt talare på många olika arenor – inte bara i Almedalen
och på Bokmässan utan också inom akademi och näringsliv. Förutom min egen doktorsexamen har jag tre
internationella hedersdoktorat (kanske inte helt ointressant i en akademikerstad) och fått en utmärkelse av
överhuvudet för den anglikanska kyrkogemenskapen, Ärkebiskopen av Canterbury, för mitt ekumeniska arbete. Jag
sitter i exekutivkommittén för Religions for Peace och är vice ordförande inom den världsvida Lutherska
kyrkogemenskapen, Lutherska världsförbundet. I din artikel framstår jag som dåligt grundad teolog som just inte
åstadkommit något egentligen, annat än att strö tveksamheter omkring sig.
Vi talade en del om barns och ungas rätt till andlighet, bl a i relation till klimatkrisen (något som för övrigt syntes
engagera din unga fotografpraktikant väldigt mycket, och kanske då andra läsare också). Vi talade om den globala
och kyrkohistoriska betydelsen av Lund 2016, 500 år av reformation, då Svenska kyrkan och Stockholms katolska
stift tillsammans fick vara värdar för ledningen för Lutherska världsförbundet och katolska kyrkan, påven. I artikeln
blir det ett litet trevligt möte med några katoliker. Som du nog vet skrev jag under pandemin en bok med titeln
Otålig o hoppet: Teologiska frågor i pandemins skugga. Där hade det kunnat gå att hämta seriösa teologiska
frågeställningar i stället för de signalpolitiska frågorna om islam och jungfrufödelse (och ja, jag har svarat utförligt på
dem många gånger om). Frågan om hopp har jag för övrigt bearbetat och lyft i många sammanhang. För att nämna
ett exempel med Uppsalaanknytning, i ett webbinarium i våras om att skapa hopp i orostider för medarbetare i
Sveriges kommuner och regioner, tillsammans med Ing-Marie Wieselgren, SKR. För inte så länge sedan bidrog jag
med en artikel om yttrandefrihet till Unt som jag har fått väldigt mycket uppskattning för och som jag tror fick bra
spridning. Sannings- och försoningsprocessen med samerna har förts några avgörande steg längre –
ursäktsgudstjänsten i Uppsala domkyrka i november i fjol uppmärksammades även internationellt och är av
betydelse för statens process. Satsningar på lärande och undervisning tog form, m m.
Om allt detta säger artikeln i princip ingenting alls. Istället målar den bilden av en med rätta ifrågasatt ärkebiskop
med tunt om fötterna när det gäller religionsteologi och exegetik. Visst har drev och hets varit en del av min vardag
som första kvinna på denna post, men det har bara varit en mindre del. Att tillåta att denna del – utan att den
problematiseras! – får sätta hela bilden är djupt missvisande och rentav orättvist. Inte bara mot mig, utan mot
ärkebiskopsuppdraget och mot Svenska kyrkan. Det är därför jag ser mig tvungen att reagera med sådant eftertryck.
Det är lite som att jag skulle hitta på internets bakgator något som påstår att någon är en våldtäktsman och så ska
han bevisa i artikeln att han inte är det. Jag lovar att även om han säger ”Jag är inte …” så kommer något att klistra
fast vid honom som han finner djupt missvisande och orättvist.
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Vad göra? Jag kan se två möjligheter: antingen skippa hela artikeln eller göra ett omtag.
Hur tänker du?
Med vänlig hälsning,
Antje Jackelén

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 5 oktober 2022 16:20
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Sv: Manus Slutintervju
Deadline: Någon gång i morgon förmiddag, ju förr desto bättre… Och större chans att jag inte behöver stryka något
om den lilla, lilla redigering (annars sker sådan närmast automatiskt numer) vi har kan få en färdig text tidigt.
/Niklas

Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 5 oktober 2022 16:05
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Manus Slutintervju
Hej och tack för detta!
Det var en givande intervju med många intressanta frågor.
Hoppas att fotografen fick fina bilder i och utanför kyrkan!
När är deadline för respons?
/Mikael

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 5 oktober 2022 14:56
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Manus Slutintervju
Hej
Den skulle visst publiceras i helgen…. Här kommer ett manus. Texten är egentligen lite för lång (vi har väldigt strikta
mallar, på bokstaven när), men jag ska böna och be för att slippa kapa i den. Det är redan väldigt mycket jag inte fått
med.
Jag kommer också ha ett antal bildtexter där jag kan skriva till sådant jag inte fått med.
Precis på slutet är det en fråga jag skulle behöva ha ett svar på. Ni kan svara med vändande mejl.
Stort tack för intervjutiden i går, helt uppriktigt var det väldigt stimulerande och intressant.
Vänligen
Niklas Skeri
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Upsala Nya Tidning
Niklas Skeri
Nyhetsreporter
Box 36, 751 03 Uppsala
018-478 12 66, 0703-15 91 83
niklas.skeri@unt.se
www.unt.se

Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 3 oktober 2022 11:37
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Slutintervju
Niklas,
tack för frågeställningarna!
Du är varmt välkommen till Ärkebiskopsgården imorgon. Kom gärna någon minut innan så att vi är redo att köra
igång kl. 09.00.
Vi har sedan en ytterligare intervju direkt efter UNT.
Med vänlig hälsning
Mikael Stjernberg
ÄRKEBISKOPENS PRESSEKRETERARE
TELEFON DIREKT: 018-16 94 19
MOBIL: 072-237 28 86
PRESSJOUR: 018-16 94 75
PRESSRUM: https://www.svenskakyrkan.se/press

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 29 september 2022 17:06
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Sv: Slutintervju
Hej
Det här är något att utgå från:
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Jag vill prata om kyrkans och ärkebiskopens roll i samhället och debatten, och om henne syn på sådana frågor
förändrats under åren som ÄB. Det har ju varit en stor debatt om opinionsbildning och politiska
ställningstaganden.
Även synen på andra religioner och samfund har varit uppe, det vill jag också beröra. Hur ser hon tillbaka på de här
diskussionerna, vad tror hon de står för, var hon beredd och vad tar ho med sig själv och skickar med sin
efterträdare.
Vad har hänt med hennes egen tro under de här åren, har den påverkats av erfarenheter från tiden som ÄB? Hinner
man med sin egen tro under ett sådant här ämbete?
Och vad har tiden som ärkebiskop gjort med henne och henne syn på sin omvärld?
Vart har hon lyckats ta kyrkan? Dit hon ville, längre eller inte hela vägen?
Pandemi, flyktingvågen, Ukrainkrig… Vi lever i en väldigt orolig tid. Vilken roll kan kyrkan spela? Har kyrkan den plats
i samtiden hon tycker att den borde ha? Hur ser svensken förhållande till kyrkan ut, ser hon annorlunda på det nu
än tidigare?
Och hur har det varit att vara i Uppsala? Blir hon kvar här? Vad tar hon med sig av staden om hon flyttar?
När har det varit roligast att vara ärkebiskop?
När har det varit jobbigast?¨
Hur behöver en ärkebiskop vara?

Ja, något ditåt….

Vänligen
Niklas Skeri
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Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 29 september 2022 16:50
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Re: Slutintervju
Hej Niklas,
vill kolla om du har frågorna på gång?
Mvh
Mikael Stjernberg

Hämta Outlook för iOS

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: Tuesday, September 27, 2022 9:19:01 AM
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Re: Slutintervju

Fint! Jag hör av mig senast torsdag.

/Niklas

Skickat från Outlook för iOS

Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: Tuesday, September 27, 2022 8:31:46 AM
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Slutintervju

Hej!
Tiden fungerar fortfarande.
Gällande frågor i förväg handlar om att ärkebiskopen önskar vara förberedd. Som jag skrev handlar det inte om att
hon behöver alla frågor, utan exempel på frågor. Vi behöver dem senast på torsdag i denna vecka.
/Mikael

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 27 september 2022 08:27
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Sv: Slutintervju
Hej
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Förlåt att du inte fått svar. Jag hade helt tappat bort det här.

Tiden fungerar bra! Hoppas att det fortfarande fungerar, trots min senfärdighet. Fotograf följer med.
Det här med frågor 1 vecka i förväg har jag aldrig varit med om förut… Men om tiden fungerar återkommer jag med
lite tankar att utgå från.
Niklas

Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 14 september 2022 09:57
Till: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Ämne: Sv: Slutintervju
VARNING: Det här meddelandet kommer från en EXTERN AVSÄNDARE. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte
känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej igen!
Du är välkommen att komma och intervjua ärkebiskop Antje på Ärkebiskopsgården (Odinslund 1). Skulle den 4
oktober kl. 09.00-09.45 fungera?
Hon önskar förbereda sig och det är bra om du kan skicka exempel på frågor en vecka i förväg. Kommer någon
fotograf med?
Ser fram emot din respons.
Med vänlig hälsning
Mikael

Från: Niklas Skeri <Niklas.Skeri@unt.se>
Skickat: den 8 september 2022 12:47
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Slutintervju

Hej

Vi skulle vilja göra en Slutintervju med ärkebiskopen. Är det möjligt? När är hennes sista dag?
Vänligen
Niklas Skeri

Hämta Outlook för iOS
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