Margareta Langlott
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mikael Stjernberg
den 25 oktober 2022 14:41
Margareta Langlott
VB: Angående helgintervju i UNT

KORRESPONDENS MED CHEFREDAKTÖR KALLE SANDHAMMAR, UNT.

Från: Mikael Stjernberg
Skickat: den 14 oktober 2022 08:10
Till: Kalle Sandhammar <kalle.sandhammar@unt.se>
Ämne: Sv: Angående helgintervju i UNT
Hej Kalle,
då ses vi lite senare idag kl 10.30 Ofvandahls!
/Mikael

Från: Kalle Sandhammar <kalle.sandhammar@unt.se>
Skickat: den 10 oktober 2022 18:29
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Sv: Angående helgintervju i UNT
Hej Mikael!
Det blir bra. Vi ses där!
Vänliga hälsningar
Kalle Sandhammar
chefredaktör, vd och ansvarig utgivare
vxl 018-478 00 00

mediehusetunt.se | LinkedIn | Facebook
Enköpings-Posten | Upsala Nya Tidning
Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 10 oktober 2022 14:20
Till: Kalle Sandhammar <kalle.sandhammar@unt.se>
Ämne: Sv: Angående helgintervju i UNT
Hej!
Tycker ändå du var snabb utifrån att du varit ute och talat …
Fungerar fredag kl. 10.30 på Ofvandahls? Jag kommer också med.
/Mikael
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Från: Kalle Sandhammar <kalle.sandhammar@unt.se>
Skickat: den 10 oktober 2022 13:31
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Sv: Angående helgintervju i UNT
Hej!
Ursäkta sen återkoppling, jag har varit och talat i Enköping på förmiddagen och inte hunnit med mejlen.
Jag skulle uppskatta en kaffestund och ett samtal. Fredag förmiddag funkar bra, tex någongång mellan kl 9.30 och
11.30. Skulle det passa?
Annars kan jag givetvis göra tid för ett telefonsamtal under veckan.
Vänliga hälsningar
Kalle Sandhammar
chefredaktör, vd och ansvarig utgivare
vxl 018-478 00 00

mediehusetunt.se | LinkedIn | Facebook
Enköpings-Posten | Upsala Nya Tidning
Från: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Skickat: den 10 oktober 2022 09:55
Till: Kalle Sandhammar <kalle.sandhammar@unt.se>
Ämne: Sv: Angående helgintervju i UNT
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 Kalle,
Ärkebiskop Antje undrar om du vill ta en kopp kaffe för ett fortsatt samtal?
Det skulle antingen kunna vara idag (kort varsel - förmiddag, fram till kl. 12.00), eller någon gång på fredag
morgon/förmiddag fram till klockan 12.00. Där emellan är hon på resa.
Det fungerar ju även med ett telefonsamtal om det är stressigt i kalendern.
Hur tänker du?

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
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Från: Kalle Sandhammar <kalle.sandhammar@unt.se>
Skickat: den 7 oktober 2022 22:33
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Re: Angående helgintervju i UNT

Hej Antje!
Tack för ditt svar! Jag fortsätter gärna samtalet.
Först önskar jag dig dock trevlig helg, så hörs vi till veckan.
/Kalle

7 okt. 2022 kl. 21:10 skrev Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>:

Hej Kalle,
tack för ditt mejl!

Först och främst vill jag betona att jag upplevde intervjun med Niklas (precis som förra gången) som
mycket positiv. Vi hade ett engagerat och inspirerande samtal och förresten gjorde även
fotografpraktikanten Julia ett mycket gott intryck.
Det var inte alls något ”fel” på frågorna, utan jag har beredvilligt och gärna svarat på alla. Någonting
blev dock mycket annorlunda med den första versionen av texten. Det framträdande var
ramberättelsen av en kyrkoledare som har politiserat och islamiserat kyrkan (utan att det
någonstans förklaras vad som avses med ”politisering” och ”islamisering”) och som är svag i sin
teologi och vacklande i sin tro.

Nu är det ju så att begreppen politisering (av kyrkan) och framför allt ”islamisering” hör hemma i ett
starkt vinklat politiskt sammanhang. När de utan vidare definition görs till ingång för hela artikeln,
återkommer på vägen och kröns med frågor om jungfrufödelse framgår varken proportioner eller
kontexten ur vilken dessa begrepp kommer. Det vill säga, världsbilden hos en liten men högljudd
grupp blir normen.

Som främsta företrädare för Svenska kyrkan är jag förstås intresserad av hur det talas om kyrkan.
Det är faktiskt alldeles absurt att tala om att kyrkan ”islamiseras”, är ”islamiserad” och tunnar ut den
kristna tron för muslimers skull. Jag har hört och läst denna så kallade kritik och vet att den bottnar i
islamhat och drivs av frustrationen att Svenska kyrkan hittills inte lånat sig till en nationalistisk och
islamfientlig agenda – och det sker från kyrkans sida på teologiska, inte politiska, grunder. Därför är
det särskilt olyckligt att använda termen ”islamisering av kyrkan” utan att definiera, problematisera
och diskutera vad som är dess bakgrund och sammanhang.
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Däremot har jag inget emot kritik. Tvärtom, den är välkommen, eftersom den ger tillfälle till ny
kunskap och förbättringar. Jag är också van vid artiklar som inte stryker mig medhårs.
Jag har naturligtvis full respekt för tidningens integritet, även om jag blev förvånad att en liberal
tidning som UNT tycks ha så svårt att se problematiken just kring hela islamiseringsdiskursen. I mina
ögon är det en språkförskjutning med potentiellt mycket allvarliga konsekvenser.
Det ligger mig förstås fjärran att vilja föreskriva vad en tidning ska skriva eller inte skriva. Jag är dock
tacksam för den goda dialog som vi har haft med Niklas och för den andra version av texten som nu
arbetats fram. Min vana trogen har jag försökt göra svaren så tydliga och innehållsrika som möjligt
utifrån den kunskap jag har. Jag trodde vi var framme vid ett slutresultat.

Nu är det uppenbarligen inte så. Jag fortsätter dock gärna samtalet om du vill det.

Med vänlig hälsning
Antje Jackelén

Från: Kalle Sandhammar <kalle.sandhammar@unt.se>
Skickat: den 7 oktober 2022 14:23
Till: Mikael Stjernberg <Mikael.Stjernberg@svenskakyrkan.se>
Ämne: Angående helgintervju i UNT

Till ärkebiskop Antje Jackelén

Hej!
UNT hade planerat att publicera en helgintervju med dig på söndag. Vår reporter kom också hem
med en i vårt tycke bra intervju.

Därför blir jag tagen på sängen när jag tar del av din respons på texten. Jag har stor förståelse för att
man kan ha olika bild av en intervju och att det är obekvämt om det inte blir som man själv har
tänkt. Jag reagerar dock starkt på att du som medievan person i maktställning ställer frågan om att
”skippa artikeln eller göra omtag”. Vår reporter anklagas också för att normalisera ”narrativet om
islamiseringen av Svenska kyrkan/Sverige” och får frågan varifrån ”behovet av att förminska min
gärning” kommer.

I mitt tycke har vi ställt högst relevanta frågor kring ämnen som varit uppe till debatt under de här
åtta åren, och gjort det journalistiska arbetet som bland annat innebär sållning i ett material. Det
känns viktigt att markera att det är vi som oberoende mediekanal som väljer frågorna och gör
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urvalet, något som också har ett högre demokratiskt syfte. Någon agenda att förminska finns
naturligtvis inte.

Vår känsla är att responsen på artikeln ändrar bilden och vi behöver nu på vår kant fundera över hur
vi går vidare med materialet. Det innebär att det inte blir någon publicering nu på söndag, för er
vetskap.

Vänliga hälsningar
Kalle Sandhammar
chefredaktör, vd och ansvarig utgivare

mediehusetunt.se | LinkedIn | Facebook
Enköpings-Posten | Upsala Nya Tidning

I samband med att du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ärendet, samt för att
uppfylla vår skyldighet att bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen,
beroende på vilken verksamhet du kontaktar oss för. Det du skickar till oss kan därför komma att skickas vidare till andra
mottagare inom Svenska kyrkans nationella nivå, mottagare inom Svenska kyrkan eller externa mottagare beroende på vad
ärendet rör, samt på begäran lämnas ut till allmänheten till följd av offentlighetsprincipen. På
www.svenskakyrkan.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur den nationella nivån hanterar personuppgifter och dina
rättigheter.

I samband med att du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ärendet, samt för att uppfylla vår skyldighet att
bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen, beroende på vilken verksamhet du kontaktar oss
för. Det du skickar till oss kan därför komma att skickas vidare till andra mottagare inom Svenska kyrkans nationella nivå, mottagare inom Svenska
kyrkan eller externa mottagare beroende på vad ärendet rör, samt på begäran lämnas ut till allmänheten till följd av offentlighetsprincipen. På
www.svenskakyrkan.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur den nationella nivån hanterar personuppgifter och dina rättigheter.

I samband med att du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ärendet, samt för att uppfylla vår skyldighet att
bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen, beroende på vilken verksamhet du kontaktar oss
för. Det du skickar till oss kan därför komma att skickas vidare till andra mottagare inom Svenska kyrkans nationella nivå, mottagare inom Svenska
kyrkan eller externa mottagare beroende på vad ärendet rör, samt på begäran lämnas ut till allmänheten till följd av offentlighetsprincipen. På
www.svenskakyrkan.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur den nationella nivån hanterar personuppgifter och dina rättigheter.
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