Översikt av Seglora smedja
Organisation, ekonomi, verksamhet
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Inledning
Varför har den här översikten kommit till?
Seglora smedja är en aktör som sätter tonen i den kyrkliga debatten, som stöds av sådana
som Sensus och Stockholms kulturförvaltning och som representerar Svenska kyrkan i
olika sammanhang. Med denna översikt vill vi peka på frukten av Seglora smedjas
verksamhet i relation till dess eget uttalade syfte. Syftet med översikten är att ge ett
underlag för vidare diskussioner. Vi uppmanar Seglora smedja och alla andra att
kommentera, kritisera och komplettera uppgifterna i det här dokumentet.
Inte minst är Seglora smedja ett intressant exempel på vad Svenska kyrkan principiellt
väljer att prioritera och stödja. Det övergripande syftet är alltså att problematisera Svenska
kyrkans ekonomiska och symboliska stöd för Seglora smedja.
Dokumentet är ordnat under huvudrubrikerna Organisation, Ekonomi och Verksamhet med
underrubrikerna Samarbeten, Arrangemang, Media: Press och Media: Internet samt
Avslutande kommentar.
Översikten är ideellt genomförd med stöd av crowdfounding. Summan har uppgått till 3080
kronor, med 10 personer som bidragit.1 Översikten har inte gjorts på uppdrag av någon
person eller organisation och görs tillgänglig under CC-BY.2 Underlaget är offentligt så
långt det är upphovsrättsligt möjligt, upplagt på internet enligt länkarna i texten.
Om detta arbete utmynnar i en konstruktiv diskussion om organisationsstrukturerna som
gör det möjligt att starta ett forum för opinionsbildning i Svenska kyrkans namn och få
medlemmarnas pengar till det, så är vårt syfte uppnått.
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Organisation
Seglora smedja är en insamlingsstiftelse. I Nationalencyklopedin beskrivs en
insamlingsstiftelse så här:
Insamlingsstiftelsen bildas genom att en eller flera stiftare förordnar att pengar som inflyter efter ett
upprop av dem ska som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål, och
någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.

En stiftelse har ett syfte och ett kapital som ska användas till att uppnå syftet. Det finns
också en styrelse som väljer sig själv. Det finns alltså inget årsmöte eller liknande i en
stiftelse utan all makt utgår från styrelsen. Det enda styrelsen har att förhålla sig till är
stiftelsens syfte och att den följer stiftelsens syfte kontrolleras av länsstyrelsen, i Seglora
smedjas fall länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsen skriver: ”Det som är unikt med en
stiftelse är att den inte har några ägare eller medlemmar. Man kan därför säga att en
stiftelse är en självägande förmögenhet”.3
Seglora smedja bildades i november 2008 med följande syftesparagraf:4
Stiftelsen Seglora smedja är en tankesmedja för teologisk och samhällelig reflexion. Stiftelsen är
fristående, men vill verka i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan. Dess anda är dialogisk, kontextuell
och demokratisk.
Stiftelsens ändamål är att idka opinions- och folkbildning i skärningspunkten mellan det existentiella,
kulturella och samhälleliga.
Som ett led i stiftelsens verksamhet kan både virtuella och fysiska mötesplatser upprättas, exempelvis
genom media, seminarier, konferenser, kulturprogram och föreläsningar i stiftelsens anda.
Utgivning av böcker och annat folk - och opinionsbildande material som främjar stiftelsens ändamål
kan vara en del av verksamheten. Stiftelsen kan bidra till forskning och kan även bedriva utbildningsoch kursverksamhet i enlighet med dess ideologiska inriktning. Stiftelsen kan därutöver bidra till
gudstjänstutveckling.

Den nuvarande styrelsen består av:5
Katarina Byström (ordförande) arbetar på konsultbasis med ledarskapsfrågor i Svenska kyrkan.
Driver även bönegården Killan på Österlen.
Hans-Cristian Nyström (vice ordförande), präst i Oscars församling, tjugo år som präst.
Ylva Jansson prästvigdes 1999 och arbetar sedan fem år som komminister i Nacka församling.
Hans Ulfvebrand är kyrkoherde i Sofia församling och prost för Södermalms kontrakt.
Tomas Lindbom är fristående utbildningskonsult i kommunikation och skribent.
Mats Bernerstedt är förbundschef för Sensus studieförbund
Bengt Kristensson Uggla är professor i filosofi, kultur och ledarskap, Åbo Akademi, Finland

Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz är grundare. En redaktion för seglorasmedja.se
bildades 2010 och bestod enligt årsberättelserna 2010 och 2011 av Mattias Irving,
Angelica Karlsson, Peter Lööv Roos, Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz.6
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”Stiftelser: frågor och svar” http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/
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Det finns också en större grupp knuten till Seglora smedja. 2009 hette den Seglora
akademi och bestod av: Camilla Lif, Ozan Sunar, Annika Borg, Mari Saltkjel, Martin Lind,
Annika Sjöqvist Platzer, Anders Ekhem, Cia Wadstein, Helena Benaouda, Jonas Eek, Bo
Larsson, KG Hammar, Mikael Mogren, Annika Wirén, Stefan Edman, Bengt Kristensson
Uggla, Helle Klein, Ewa Lindqvist Hotz.
2010 hade gruppen bytt namn till redaktionsråd: Annika Wirén, Ozan Sunar, Martin Lind,
Stefan Edman, Ylva Liljeholm, KG Hammar, Mikael Kurkiala, Bo Larsson, Mika Wallander,
Helle Klein, Tomas Lindbom, Mari Saltkjel, Ewa Lindqvist Hotz, Annika Sjöqvist Platzer,
Christina Lövestam, Linda Annersten.
2011 kallas gruppen för Seglora spanare: Agneta Lagercrantz, Angelica Karlsson, AnneLouise Eriksson, Annika Sjöqvist Platzer, Annika Wirén, Bengt Kristensson Uggla, Bo
Larsson, Gudrun Khemiri, Gudrun Schyman, Hans Ucko, Hanna Stenström, Julia Ryberg,
KG Hammar, Linda Vikdahl, Mari Saltkjel, Martin Lind, Mikael Kurkiala, Mohammad
Fazlhashemi, Niklas Olaison, Ozan Sunar, Stefan Edman, Stina Oscarson, Sture Nordh,
Ulla Gudmundson, Ylva Liljeholm.

Samarbeten
Seglora smedja bildades på Skansen i Stockholm och i början hade man sin verksamhet i
Seglora kyrka och Skånska gruvan på Skansen. För övrigt har de återkommande
samarbetspartnerna som bidragit med verksamhet och/eller pengar har varit Sensus
studieförbund, Sofia församling, Stockholms stift, Sigtunastiftelsen, Stockholms stifts
centrum för religionsdialog, Stockholms stads kulturförvaltning, och Bio Rio som är en
biograf på Hornstull i Stockholm med riksorganisationen Folkets Hus och Parker som
huvudman. Skansen var en stor finansiär i början. Bidraget har dock trappats ner sedan
Seglora smedja flyttat sin verksamhet från Skansen. Sensus har hela tiden varit en stor
finansiär och samarbetspartner. Sensus förbundschef sitter också i Seglora smedjas
styrelse.
Sofia församling har också varit en samarbetspartner och finansiär sedan Seglora smedja
grundades. Församlingens ekonomiska bidrag har växt. Grundarna Helle Klein och Eva
Lindqvist Hotz hade också fram till 2012 varsin halvtidstjänst i Sofia församling. Det är
något oklart om de fortfarande är anställda i församlingen eller fungerar konsultativt genom
sina egna företag.7 Enligt samarbetsavtalet för 2012 ska Klein och Lindqvist Hotz kallas
”Seglora smedja-präster” (se också kapitlet Ekonomi). Arbetsbeskrivningar för Klein och
Lindqvist Hotz i Sofia församling saknas. De står med på församlingens hemsida som
personal, men med mejladresser med domännamnet seglorasmedja.se istället för
svenskakyrkan.se.8
Stockholms stift har bidragit med verksamhetsstöd och Seglora smedja har också fått två
stiftskollekter i Stockholms stift.
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Helle Klein AB resp. Ewa Lindqvist Hotz Etikpraktiken - coaching för ett kreativt arbetsliv (enskild firma).

”Personal - Svenska kyrkan - Sofia församling” https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646173
Samarbetsavtal mellan Sofia församling och Seglora smedja http://www.scribd.com/doc/95038165/
Samarbetsavtal-Seglora-smedja-och-Sofia-forsamling
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Några andra viktiga samarbeten är de som skett i närhet till forskningen. På Svenska
kyrkans forskningsenhet i Uppsala bedrivs strategisk forskning i nära samverkan med
universitet och högskolor i Sverige och internationellt.9 Seglora smedja höll under 2011
seminarier i fyra stift (Lund, Västerås, Luleå och Stockholm) tillsammans med
forskningsenheten. I Lund har Seglora smedja ett återkommande arrangemang under
namnet Befriande teologiskt forum i samarbete med bland annat Domkyrkoforum och KG
Hammar, tidigare ärkebiskop men numera anställd som forskare vid Lunds universitet.
I Seglora smedjas årsberättelse för 2010 står: ”Smedjans rika nätverk i kultur- och
samhällsliv har bidragit till att utveckla rollen som kontaktskapare och brobyggare mellan
religioner - individer, nätverk och organisationer”.
Ett annat sätt att uttrycka det är att i dessa samarbeten finns ett starkt symboliskt stöd.
Helt schematiskt kan sociologen Pierre Bourdieus begrepp symboliskt kapital användas för
att beskriva det. Utan att Seglora smedja själv bedriver forskning enligt de krav på akribi
som ställs på den länkas stiftelsen genom samarbeten samman med det akademiska
paradigmet, och erhåller på så vis ett kulturellt värde (kulturellt kapital) genom relationer
(socialt kapital). Begreppet kan också användas för att beskriva värdet av de två
stiftskollekterna; det symboliska värdet är långt större än det ekonomiska.

Bild: ur Årsberättelse för Seglora smedja 2010

Samtidigt som Seglora smedja genomför i princip samtliga arrangemang i samarbeten och
med ekonomiskt stöd betecknar man sig som fristående. Pastoralt beskriver man sig som
”inneboende hos” en församling, inte utgående från en församling. Om samarbetet med
Sofia församling skriver Seglora smedja i sin årsberättelse för 2011 under rubriken
”Seglora smedja c/o Sofia församling”:
Under 2011 har Seglora smedja varit inneboende hos Sofia församling. Relationen till församlingen
har under året fördjupats och kommer att fortsätta under 2012. Sofia församling hör till de modiga som
inser betydelsen av kreativ samverkan mellan institution och rörelse.
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”Om forskningsenheten” http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=664616
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Ekonomi
Vi har begärt ut Seglora smedjas årsredovisningar från Länsstyrelsen i Stockholm. Vi har
också begärt redovisning från Sofia församling om vad församlingen betalar i direkta och
indirekta medel, och vad uppdraget i församlingen är.
Seglora Smedjas finansiering består av gåvor och bidrag. Enligt årsredovisningar för
perioden från det att Smedjan startades, i november 2008, fram till slutet av 2010
framkommer att intäkterna uppgick till 1.41 miljoner kronor 2010 och 1.07 miljoner kronor
året innan. 2011 års rapport är ej ännu tillgänglig.10
Under Seglora Smedjas första verksamhetsår (från november 2008 till sista december
2010) var Stiftelsen Skansen den enskilt största bidragsgivaren, med 355 000 kronor för
att starta upp verksamheten. Stiftelsen Skansen fortsatte att stödja Smedjan 2010, dock
med halverat bidrag, eller 150 000 kronor.
Näst största bidragsgivare under uppstartsåret var Sofia församling, med 164 000 i bidrag
för Smedjans tankemässor – definierade som ’experimentella gudstjänster med
samhällsprofil’ - samt med 100 000 kronor för information. Sofia församling bidrog med
ytterligare 110 867 kronor för 2010 års tankemässor. Under 2010 genomfördes 8
tankemässor vilket betyder att bidraget uppgår till 13 858 kronor per mässa. Det framgår
inte av årsredovisningen hur många tankemässor smedjan genomförde året innan. Totalt
under dessa två år bidrog Sofia församling med 374 867 kronor till Smedjans verksamhet.
Sofia församling tycks allt mer ta över som den största finansiären av Seglora smedja. I
slutet av förra året beslöt Kyrkorådet i Sofia att ge ett organisationsbidrag till Seglora
smedja för 2012 som uppgick till 742 000 kronor. I det avtal som slutits mellan de två sägs
att Seglora smedja ”vill bidra till församlingens inspiration och utveckling.”
”Både Sofia församling och Seglora smedja ser från liknande teologiska utgångspunkter
klara synergieffekter av att ingå i ett samarbete med ömsesidig bevarad integritet,” står det
i deras samarbetsavtal.
Samarbetet ska utvärderas i slutet av 2012 men den långsiktiga målsättningen är att
fortsätta även 2013. Segloras grundare och ledare kommer ha den formella beteckningen
Seglora smedja-präster i sitt arbete i Sofia församling.
Studieförbundet Senus är en annat stor bidragsgivare som stödde Smedjan med 150 000
kronor under uppstartsåret, och med 300 000 kronor 2010, totalt 450 000 kronor.
2010 fick dessutom Seglora smedja 256 000 kronor i bidrag från Stockholms stift samt 289
548 kronor i bidrag från Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Barbro Osher bor i Los
Angeles och har genom olika stiftelser donerat miljardbelopp till främst konstnärliga och
medicinska ändamål, varav en inte obetydlig del har gått till svenska institutioner som
Confidencen, Kungliga Operan, Nationalmuseum, Moderna museet, Vadstenaakademien,
Judiska museet och Dalhalla.
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Bland övriga intäkter nämns 37 495 kronor i bidrag från församlingar 2010, upp från 28
586 kronor året innan. Denna summa är inte specifierad men kan härröra från de
stiftskollekter som samlats in för Seglora smedja. Seglora erbjuder även allmänhet och
privatpersoner att bli vän till smedjan, vilket genererade 31 650 kronor 2010, jämfört med
42 050 kronor året innan.
Smedjans utgifter uppges vara av tre slag – diverse verksamhetskostnader, övriga externa
kostnader samt personalkostnader. Dessa specifieras inte ytterligare. Enligt
årsredovisningen har man haft en anställd under året samt en rad uppdragstagare. Totalt
uppgick personalkostnaderna till 450 241 kronor 2010, medan diverse verksamhetskostnader uppgick till 503 846 kronor och övriga externa kostnader till 413 312 kronor.
Seglora smedja gjorde en vinst båda åren på strax under 50 000 kronor som balanserades
över till nästkommande år.
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Verksamhet
Seglora smedja har verksamhet under varierade former. Förutom debattartiklar (se nästa
kapitel) anordnar man evenemang av olika slag, en del som vänder sig till allmänheten
och andra som finns i mer slutna sammanhang som mest berör anställda i kyrkan.
En stomme i Seglora smedjas offentliga verksamhet är samtalskvällar för en publik där
inbjudna gäster talar. 2009 hade man till exempel Per T Ohlsson, Nalin Pekgul, Mikael
Mogren, Tomas Böhm, Wanja Lundby Wedin, med flera som gäster. Något liknande är det
som i stiftelsens syftesparagraf står om gudstjänstutveckling och som kallas tankemässor,
som man firar regelbundet i Sofia kyrka. Tankemässan beskrivs av Seglora smedja som
”en gudstjänst bortom normen. En radikalt inkluderande gudstjänst, ett slags ”Missa
inclusiva” för en mångkulturell svensk kontext”.11 I dessa gästpredikar präster, politiker,
medieprofiler och andra över olika teman.
Nyckelord som samhällstillvänd, gränsöverskridande, olikheter som berikar och mångfald
används för att beskriva verksamheten. I 2010 årsberättelse står: ”Mässorna kan bäst
beskrivas som ett slags nyskapande mix av studiecirkel och gudstjänst med aktuella
samhällsfrågor i fokus. En inbjuden ‘gästpredikant’ delar med sig av tankar och
erfarenheter - sedan kan alla vara med i samtalet!”. Teman under 2010 var ”Mediabilden
av ‘Den Andre’”, ”Andlighet och jämställdhet”, ”Nej till rasism!”, med flera.
Seglora smedjas konferenser har till exempel varit ”Mänsklig mångfald” inför valet till
Europaparlamentet, och inför kyrkovalet anordnades en paneldebatt med företrädarna för
de sex största politiska grupperna i kyrkomötet (bägge 2009). Befriande teologiskt forum i
Lund har redan nämnts, en filmfestival på Bio Rio under temat ”Fanatiker” samt en
konferens om Burma och Bonhoeffer är andra exempel. Seglora smedja åker också på
arrangemang som Pride och Bokmässan i Göteborg och deltar där med arrangerade
samtal och liknande.
Vi har inte deltagit i Seglora smedjas evenemang utan har hämtat informationen ur deras
årsberättelser, hittills tre till antalet och tillgängliga på Seglora smedjas webbplats.
Årsberättelsena är bra ingångar till Seglora smedja och var och en som vill förstå stiftelsen
och denna översikt bättre uppmanas att ta del av dem. I årsberättelserna finns inte
uppgifter om hur många personer som kommit på tillställningarna. De saknar helt statistik
och präglas av en för genren otypisk prosa med förstärkande värdeord i meningar som:
”Smedjan har skapat sammanhang och platser för fördjupning och eftertanke”, eller: ”I
mitten av oktober upprättades en Tahirtorgsliknande gemenskap på temat Mötet med den
Andre.” I det första exemplet handlar det snarare om syftet med verksamheten, i det andra
om en uppfattning som är svår att värdera utan närmare information. Årsberättelsers
funktion är att bringa ordning och sakligt beskriva vad som skett under året.
Seglora smedja har också gett ut böckerna Darwin och Vår Herre - en festskrift (red Stefan
Edman och Helle Klein), Håller Europa - en antologi om identiteter, mångkultur och
religiositet i Europa (red Ewa Lindqvist Hotz); bägge på Cordia 2009. Tomas Lindbloms
Den nya dialogen. Om kommunikation i Svenska kyrkan gavs 2010 ut på Seglora smedja
som självständigt förlag. 2011 återutgavs KG Hammars meditationer över Vägmärken;
Vägen valde dig - Dag Hammarskjöld till minne.
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Av de tre huvudområdena ”andlighet, kultur och samhälle” som ofta återkommer i de egna
beskrivningarna av vad Seglora smedja gör (som i bilden på framsidan av den här
översikten) ligger tyngdpunkten på sista ordet.
Kultur i estetisk mening är det svagaste benet i Seglora smedjas självbeskrivning. Det som
går att finna ut om vad som gjorts om musik är att olika jazzband, gospelkörer och
enskilda artister uppträtt under mässor, samtalskvällar och konferenser. När kultur
förekommit är det som underhållning i pauser emellan samtal som är arrangemangens
huvudpunkter. Diskussioner med estetiska frågor i huvudfokus förekommer inte.
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Media: Press
Inledande upplysningar
Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv innehållande tryckta dagstidningar,
tidskrifter och affärspress. Ägaren Retriever tillhandahåller också medieanalys och
liknande tjänster. Seglora smedja finns omnämnd sedan starten hösten 2008.
Summa antal unika träffar
2008: 8
2009: 12
2010: 18
2011: 26
2012: 29

I appendix 1 finns en tabell med samtliga träffar i Mediearkivet som innehåller orden
”Seglora smedja”. En del träffar är samma text tryckt i olika publikationer. Dessa är då
samlade under samma nummer (kolumnen längst till vänster). När författarkolumnen är
tom innebär det att texten är osignerad. Efter tabellen följer fotnoter med de viktigare
citaten. Seglora smedjas webbplats förkortas i tabellen till Seglora www. I kommentaren
över pressmaterialet omtalas texterna med sitt kronologiska tabellnummer.
Eftersom texterna är från de senaste åren ligger många av dem också ute på internet på
respektive tidnings webbplats. Den som vill läsa texterna men inte har tillgång till
Mediearkivet eller liknande arkiv kan prova att googla rubriken till artikeln ifråga. Tänk då
på att internettexter kan ändras, medan arkivmaterialet samlats i ursprungsskick.
Arkivstrukturen för radio och TV är mer svårarbetad och har valts bort i denna översikt.
Kommentar över pressmaterialet
I första omnämnandet av orden ”Seglora smedja” i tryckt press (1) - en annons från
Oscars församling - talas om Skansens uppdrag som folkbildare, och i ingressen till
annonsen, som ser ut som en tidningssida, står det: ”Med kulturhistorisk förankring som
självklar utgångspunkt [...]”. Talet om kulturhistoria förekommer inte i senare texter när
Seglora smedja flyttat från Skansen.
Kyrkans Tidning har starkt bidragit till att uppmärksamma Seglora smedja. Få kyrkliga
verksamheter torde ha fått veckotidningens uppmärksamhet som Seglora smedja. Om vi
tittar på en samlad toppstatistik över pressmaterialet blir det tydligt:
Källor (alla år)
Kyrkans Tidning: 43
Dagen: 15
Svenska Dagbladet: 5
Aftonbladet: 4
Dagens Nyheter: 2

Till viss del beror det på sakens kausala natur: en organisation får pengar från Svenska
kyrkan för att bedriva verksamhet, Kyrkans Tidning bevakar verksamheten; som i (2). Men
den stora förekomsten av träffar förklaras ändå inte bara av Seglora smedjas offentliga
arrangemang. Till exempel förekommer utdrag från Seglora smedjas webbplats under
rubriken ”Läst och hört på webben” sju gånger, något som inte kan sägas motsvaras av
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sajtens betydelse i bloggosfären i relation till andra sajter med svenskkyrklig anknytning.
Det finns ingen tillgänglig läsarstatistik över Seglora smedjas webbplats men att döma av
en uppgift från mars i år hade man då runt 200 läsare dagligen: under konflikten med
Kyrkans Tidning skrev Seglora smedja nämligen att ”[s]tödet för Seglora smedja har varit
starkt och vi har tiodubblat vår läsekrets. Denna vecka har vi under flera dagar haft cirka
2.000 läsare per dag.”12 Siffrorna kan jämföras med till exempel fjärde väggen som har
238 läsare i snitt per dag; 5 mars 2012 hade bloggen 1875 besökare.13 Det finns också
andra mer inflytelserika bloggar som skriver om Svenska kyrkan, som Dag Sandahls
BloggarDag med mycket stor inverkan på bloggdebatten eller den som enligt uppgift ska
vara Svenska kyrkans största blogg, Kyrkoherdens tankar som drivs av Krister Kappel i
Järfälla församling som har över 60 000 besök på en månad. Seglora smedjas webbplats
får alltså en betydelse genom att den lyfts in i tidningen som den inte kan sägas ha bland
andra, ofinansierade, webbplatser i det svenskkyrkliga samtalet på internet.
Den starkaste motorn i varumärket Seglora smedja är den mycket namnkunniga
debattören och prästen Helle Klein. När Seglora smedja startade arbetade Helle Klein
fortfarande som politisk chefredaktör på Aftonbladet. I en ledarartikel (4) nämner hon i
slutet att hon kommer att tala med Gudrun Schyman i Seglora smedja och anger tid och
plats; också i (10) nämns Seglora smedja i en text om Mona Sahlin. Klein tar alltså ganska
naturligt avstamp från sin position som politisk ledarskribent när hon etablerar Seglora
Smedja offentligt. Dessa dubbla roller är sedan ett genomgående tema i pressmaterialet,
där Kleins engagemang som politisk debattör flätar in i prästrollen; med hennes egna ord
”skärningspunkten mellan det existentiella, det kulturella och det samhälleliga” (8).
Helle Kleins och Seglora smedjas egna syftesbeskrivningar citeras ibland okritiskt, som
ovan, och får stå obemötta i redaktionell text. Seglora smedja blir en auktoritet för sin egen
utsaga. Exempelvis känns Seglora smedjas eget språkbruk igen i (45) där det beskrivs
som ”ett fristående tankeforum som opinions- och folkbildar i skärningspunkten mellan
andlighet, kultur och samhälle”, utan citattecken. Här uppstår frågan om journalister som
skrivit om Seglora smedja har gjort sitt jobb att sätta ifråga det aktörerna säger om sig
själva. Den stundtals kraftiga kritiken mot Seglora smedja har förmodligen med det här att
göra, när läsare uppfattar att det finns en analys att göra som inte är gjord och frågor som
inte blivit ställda (vilket också är upprinnelsen till den här översikten).
Likaså blir syftesbeskrivningen sin egen auktoritet för många inom Svenska kyrkan som
tar Seglora smedja på orden snarare än analyserar resultat. Redan i (6) används Seglora
smedja som exempel på hur Svenska kyrkan möter vuxna och unga på ett relevant sätt.
Då hade det bara gått en månad sedan det första evenemanget, på Skansen 7 september
2008. En rimlig tolkning är att prästerna Ewa Lindqvist Hotz och Helle Kleins sociala
kapital, för att tala med Bourdieu igen, ger dem ett rykte som föregår verkligheten, det vill
säga deras relationer inom kyrkan och medierna ger varumärket Seglora smedja ett
kulturellt kapital; blir ett sätt att värdera ett resultat utan att se till resultatet. Det här sättet
att resonera återkommer senare som försvar för Helle Klein i konflikten med Kyrkans
Tidning, som i (82) där Kleins status som ”professionell mediahanterare” blir ett argument
för att Kyrkans Tidning ska låta henne skriva ledarkolumner.
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”Två veckor som visar behovet av mångfald” http://seglorasmedja.se/post11506/tva-veckor-somtydliggjorde-behovet-av-mangfald/
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Sofia Lilly Jönssons blogg fjärde väggen: http://sofialillyjonsson.wordpress.com/
11

Dock antyds det ibland i pressmaterialet att Seglora smedjas evenemang utesluter vissa
personer och åsikter: om paneldebatten om vigselfrågan (dit nomineringsgruppen
Frimodig kyrka inte var inbjuden) heter det att den var ”inte överdrivet varierande” (2) och
”hettade [...] aldrig till” (14); om ett seminarium om religionskritik står det att ”I skottgluggen
stod [...] Humanisterna [...] inte tycktes ha någon representant på plats” (93). Det
sistnämnda exemplet, men också de förra om vigselfrågan, visar att fastän vissa personer
eller organisationer inte är på plats så är de ändå närvarande i form av föremål för
debatten. Det är alltså inte fråga om att evenemang och debatter anordnas utan inbjudan
till personer som skulle tala om irrelevanta frågor, utan att just de problem som man vill ta
upp inte får sin belysning från olika håll; det som annars är att bedriva offentlig debatt.
Detta berör den återkommande anklagelsen att Seglora smedja är [parti]politiserat. Trots
att Seglora smedja själv förnekar det, som i (33): ”Smedjan har ingen som helst
partipolitisk koppling”, fortsätter kritiken komma. Bengt Olof Dike står för flera inlägg i
pressen med konkreta exempel, exempelvis i (56) och (92). ”I den vänsterpolitiska
enfaldens namn, amen”, drämmer Västerviks-Tidningens Ola Mårtensson till med i (72).
Samtidigt har Helle Klein fortsatt att verka i sin dubbelroll som politisk debattör och präst i
Seglora smedja, och har under innevarande år kontrakterats som ledarskribent för Dagens
Arena (66). (I ett webbinlägg i år vände Seglora smedja plötsligt på resonemanget och
argumenterade för att motståndare haft politiska skäl att påpeka partifärgen.) 14
En framförd kritik mot stiftskollekten 2012 var just politiseringen. Som Christer Hugo
skriver i (70): ”Seglora smedja startade som ett intressant projekt men har kommit att ägna
sig åt en tydlig politisk agenda”. På denna kritik (ej som replik på Hugo men på direkt fråga
från en journalist i Kyrkans Tidning) har biskopen i Stockholm Eva Brunne svarat skriftligt
att Seglora smedja anordnar viktiga samtal och att hon själv varit där (76), men inte bemött
frågorna om partiskhet.
En central fråga för Seglora smedja är religionsdialogen där mötet med andra religioner är
ett fundament i Seglora smedjas definition av en ”öppen folkkyrka” (45). I linje med detta
har Ewa Lindqvist Hotz engagerat sig i ett religiöst nätverk för att verka mot våld (47),
diskuterat svenskhet (34) och varit redaktör för en bok om religiös pluralism i Europa (20).
Också Burma dit Seglora smedja anordnat en resa framhålls som ett exempel på ett land
där företrädare för olika religioner gått samman i samhällsfrågor, (69) och (85). Israel/
Palestina-konflikten är en hjärtefråga för Seglora smedja som till viss del hör till samma
religionsdialogiska område (9).
Det rör sig då ofta om en slags tolkning av religionsdialogbegreppet där Svenska kyrkan
fungerar som ett ‘paraply’ över andra religioner, eller förenar sig med andra religioner,
framförallt islam. Så till exempel i (29) där Svenska kyrkan omtalas som ”muslimernas
kyrka” och (58) där islam beskrivs som ”en del av det svenska kulturarvet”; samt (44) och
(71) som pläderar för anställningen av en imam i Sofia församling. Här förskjuts
pluralismen till synkretism. Ekumeniken står inte i motsvarande fokus för Seglora smedjas
verksamhet i pressen, undantaget en understreckare om metodistpastorn Anna Howard
Shaw (53).
Ett belysande exempel är (19) där Lindqvist Hotz beskriver en utveckling där om tio år
olika religioner och livsåskådningar står sida vid sida och delar gudstjänstordning:
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”De kallar oss vänster” http://seglorasmedja.se/post11431/de-kallar-oss-vanster/
12

Så i Uppsala domkyrka i december år 2019 har ärkebiskopen och Sveriges högste imam en
kvällsgudstjänst tillsammans?
- Jag känner att de måste. Det är viktigt att kyrkans ledare står för demokrati och allas lika värde. Det
är de som kan visa att vi hör ihop som människor och medborgare.

Den kristna kritiken mot Seglora smedjas religionsdialogiska projekt har gått ut på att det
inte handlar om att vara emot allas lika värde utan att fokusera på ”vad det är att vara en
kristen kyrka”, som Stefan Nilsson skriver i (61), eller i (65) där Bengt Olof Dike frågar om
Seglora smedja skäms för missionsbefallningen, eller i (32) där Tyrgil Saxlund frågar: ”Kan
man ta nattvard tillsammans med personer som röstar på SD?”; partiets som Seglora
smedja manar till kamp mot. Seglora smedjas svar på dessa inomkyrkliga invändningar
har varit att tala om en större bild där också de hör ihop med SD:s framgångar i opinionen,
med massmordet i Norge som extrem konsekvens (71).
Protester mot den här analysen och den hårda retorik som den framförs med har också
kommit från Humanisterna där Christer Sturmarks anmälan av Klein till Stockholms
domkapitel var kulmen av kritiken (83). Men också den fristående journalisten Andreas
Ekström har påpekat problemet med att religionskritik tolkas som rasism (64).
Återkommande har varit Seglora smedjas engagemang för en del av HBTQ-rörelsen med
medverkan i Pride (13) i bland annat debatt inför kyrkovalet 2009 om vigselfrågan, samt ett
studentprojekt tillsammans med KRISS om HBTQ-frågor (60).
Andra rörelser som Seglora smedja anslutit sig till inkluderar Påskuppropet mot
sjukförsäkringar 2011, som Helle Klein och Seglora smedja tillfrågades om som
sakkunniga (41) (42) (43) trots att de varken hörde till den grupp diakoner som drivit frågan
först eller den bloggande gräsrotsrörelse som samlade namn och förberedde
manifestationer via bloggar och Facebook.
Exemplet visar hur Seglora smedja, genom sitt varumärke som till stor del bygger på Helle
Kleins namnkunnighet och pågående verksamhet som politisk debattör, når ut till
riksmedier och får representera Svenska kyrkan, eller till och med kyrkan i dess helhet, för
redaktörer och läsare som inte känner sammanhangen närmare. Som i (82) kan det
uppfattas som någonting mycket positivt i sig, eller som i (74) som en maktposition som är
problematisk.

Media: Internet
Men det tryckta mediet är inte Seglora smedjas enda forum, och kanske inte det viktigaste
för att förstå vad Seglora smedja är. Internet är platsen för både längre texter och dialog,
och också platsen för andras kritik av Seglora smedja.
En vanlig inställning från den som inte är bekant med sociala medier som Twitter och
bloggar (både bloggposter och kommentarsfält) är att avfärda dem som något oviktigt.
Kanske ser man inte riktigt på det som skrivs på internet som någonting publicerat, en
skuggverksamhet till de riktiga medierna som det går att bortse ifrån.
Ser man bara till pressmaterialet kan det då verka som att kritiken mot Seglora smedja till
stor del har formulerats först under det senaste halvåret, nästan bara under 2012. Men på
internet har det riktats frågor och kritik mot Seglora smedja från början. Seglora smedja
har konsekvent inte bemött kritik från bloggare.
13

En svårighet med internet är att det är näst intill oöverskådligt, särskilt i efterhand,
eftersom de olika sociala medier-genrerna bildar en kollektivt samtal av ett annat slag än
pappersmediets kronologiska. Dynamiken som präglar internetmediet är således komplex.
Dessutom tillkommer andra problem som kräver sin egen behandling, som att
bloggskribenter utgör sin egen redaktion, eller att internetsidor går att ändra i efterhand
eller plocka bort. En återkommande uppgift bland kommentatorer är att Seglora smedja
inte släpper fram kritiska kommentarer på sin webbplats eller plockar bort dem i efterhand.
Det är något oklart hur Seglora smedjas webbplats ska betraktas. Ofta kallar Seglora
smedja sin webbplats för en nättidning eller nättidskrift och Helle Klein använder titeln
chefredaktör och ansvarig utgivare, fastän sajten inte är registrerad som nättidskrift utan
har samma juridiska regelverk som en blogg. Mattias Irving kallar sig redaktör och ibland
webbredaktör. I årsberättelserna tecknas redan från början bilden av webbplatsen som en
stor och viktig mötesplats:
seglorasmedja.se är vårt pulserande hjärta på nätet. Fantastiska texter av krönikörer och skribenter
har tillsammans med läsarkommentarer skapat en levande och mångfacetterad mötesplats som aldrig
vilar. Tanke föder tanke och bidrar till ett aktivt teologiskt samtal där alla kan delta. Här kan
ungdomsledaren i en församling diskutera med domprosten direkt. På nätet möblerar vi om i kyrkans
hierarkier. (Årsberättelse 2009)
Nättidningen seglorasmedja.se har blivit ett viktigt verktyg i idé- och tankeutbytet mellan konstruktiva
krafter från olika religiösa samfund. Den är en angelägen röst mot islamofobiska, homofobiska och
andra människoförnedrande strömningar i samhälle och kyrka. (Årsberättelse 2010)
Under 2011 har vi ökat antalet läsare på vår nätsajt med flera hundra procent. Vi är nu en nättidning
som dagligen uppdateras och som ingår i många engagerades dagliga läsning. (Årsberättelse 2011)

Under konflikten med Kyrkans Tidning framhöll Seglora smedja istället sin litenhet och
Helle Klein kallade webbplatsen för en ”liten ideellt driven nätsajt" (se twittergenomgången). Det är också med argumentet att någon nättidskrift inte redan finns som
man samlar bidrag i en kampanj man kallar ”En röst till”: ”Alltsedan starten 2009 har vi
varje år fördubblat antalet läsare. Utan några som helst marknadsföringsresurser har vi
under tre år vunnit förtroendet hos en stabil och trogen läsekrets”.15 Stöd till webbplatsen
har tidigare sökts från Svenska kyrkan på nationell nivå om 1,5 miljoner kronor, en
ansökan som avslogs.16
Ett viktigt fönster för Seglora smedja är Helle Kleins
twittrande. Det blev tydligt under konflikten med Kyrkans
Tidning. En undersökning räknar Helle Klen som en av
Sveriges tio mest inflytelserika twittrare. Seglora smedja
skrev om undersökningen under rubriken ”Helle Klein en
twittermakthavare”.17

15

”En röst till” http://seglorasmedja.se/en-rost-till/

16

”Seglora smedja hade inkommit med en ansökan om ett treårigt stöd till sin nätpublikation
seglorasmedja.se om 1 500 000 kronor.” Kyrkostyrelsens protokoll 27/9 2010 http://www.scribd.com/doc/
95129167/Kyrkostyrelsen-27-September-2010
17

Klouts undersökning: http://www.g20influencers.com/country-page-sweden.php ”Helle Klein en
twittermakthavare” http://seglorasmedja.se/post12226/helle-klein-en-twittermakthavare/
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Konflikten med Kyrkans Tidning
Konflikten med Kyrkans Tidning är en viktig händelse i Seglora smedjas historia. För att
beskriva den, och samtidigt något litet åskådliggöra Twitters betydelse, har vi samlat
skärmdumpar från tiden. En större samling urklipp från Twitter gällande konflikten finns i
Appendix 2: Twitter. Likaså är bloggunderlaget i verkligheten mycket större än vad som
ryms att analysera här, men denna skiss syftar till att bringa kronologisk ordning i
skeendet.
I skärmdumparna finns datum och tid för tweetet angivet. AM betyder förmiddag från
midnatt fram till klockan 12 och PM från klockan 12 till midnatt.
En retweet är när någon kopierar in en annan persons tweet i sitt eget flöde. Retweets kan
uppfattas som att man håller med men behöver inte göra det.
Kontroversen startade när chefredaktören och ansvarige utgivaren för Kyrkans tidning,
Anders Ahlberg, strök två meningar i en ledarkrönika av Helle Klein (71). Krönikan
handlade bland annat om identitetsdebatten under hösten 2011 i Kyrkans Tidning och
stycket som inte publicerades var en fördjupning i hur en namngiven präst hade
samarbetat med SD.18
Helle Klein skrev på förmiddagen samma dag som tidningen kom ut, 16 februari, på twitter
om hur Ahlberg tagit bort ett i hennes mening väsentligt stycke. Detta stycke publicerade
Klein istället samma dag på Seglora smedjas webbplats under rubriken ”Kyrkans Tidning
döljer sanningen”.19
På Twitter fick Klein snabbt sympati från många namnkunniga twittrare. Hon twittrade även
till KT-konkurrenten Dagen för att försöka få dem att skriva om det (Daniel Wistrand är
redaktör på Dagen).

18

Kyrkans Tidning har samlat texterna, ”Här är hela debatten om kyrkans identitet”: http://
www.kyrkanstidning.se/debatt/har-ar-hela-debatten-om-kyrkans-identitet
19

16 februari 2012 http://seglorasmedja.se/post11240/kyrkans-tidning-doljer-sanningen/
15

Kyrkans Tidning bemötte snabbt kritiken med en text där både Klein och Ahlberg fick
komma till tals om sin uppfattning om vad som skett. Ahlberg menade att hans tryckning
hade pressetiska skäl och påpekade att Klein godkänt strykningen före publicering.20
Under veckan som följde gick Seglora smedja till mycket hårt angrepp mot Kyrkans
Tidning - som Klein alltså fortfarande var ledarkolumnist för - med tweets och bloggtexter
som underbyggde påståendet att Kyrkans Tidning dolt fakta om främlingsfientlighet. På
Seglora smedjas webbplats skrev Klein om chefredaktören Ahlberg redan första dagen:
”Hans publicistiska etik ger jag inte mycket för”.21 På andra sidor skrev bland andra Arenas
Per Wirtén om saken, och medietidningar följde ärendet nära.22
20

”Kritiserat klipp i Kyrkans Tidning” 16 februari 2012 http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/kritiserat-klipp-ikyrkans-tidning
21

”Kyrkans Tidning döljer sanningen”, 16 februari 2012 http://seglorasmedja.se/post11240/kyrkans-tidningdoljer-sanningen/
22

”Kulturkriget i kyrkan”, 17 februari 2012 http://www.perwirten.se/2012/02/kulturkriget-i-kyrkan ”Kyrkans
Tidning och SD”, 29 februari 2012 http://www.perwirten.se/2012/02/kyrkans-tidning-och-sd ”Helle Klein i bråk
med Kyrkans Tidning”, 17 februari 2012 http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/02/helle-klein-i-brak-medkyrkans-tidning
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Först elva dagar efter att kolumnen publicerats, den 27 februari, meddelades i en notis på
Kyrkans Tidnings webbplats att Helle Klein avskedades från tidningen. ”De senaste
veckorna har Seglora Smedja under Helle Kleins ledning klivit fram som en kraftfull
konkurrent till och kritisk granskare av Kyrkans Tidning”, skriver Ahlberg.23
På Twitter missuppfattades både orsak och tidpunkten för avskedet som att Klein hade fått
gå på grund av hennes avslöjanden i den publicerade kolumnen 16 februari. Här
utvecklades ett drev mot Kyrkans Tidning med stöd från viktiga röster i den offentliga
23

”Nu är vi konkurrenter, Helle Klein”, 27 februari 2012 http://www.kyrkanstidning.se/ledare/anders-ahlbergnu-ar-vi-konkurrenter-helle-klein
17

debatten, medie- och kulturlivet (se också appendix). Kleins tidigare arbetsplats
Aftonbladet skrev om saken och en artikel publicerades i Svenska Dagbladet.24

24

”Kyrkans Tidning i grumligt vatten”, 1 mars 2012 http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/
anderslindberg/article14452700.ab Susanne Wigorts Yngvesson: ”Kyrkan skyddar flörten med
främlingsfientligheten”, 2 mars 2012 http://www.svd.se/kultur/kyrkan-skyddar-florten-medframlingsfientlighet_6893137.svd
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Anders Ahlberg hade i sin motivering till avskedet kallat Seglora smedja för konkurrent,
och nu förbyttes bilden från Segloras smedjas årsberättelser där webbplatsen beskrivs
som en viktig portal för Svenska kyrkan till en helt annan. Seglora smedja och Helle Klein
gjorde ett nummer av att de var mycket mindre än Berling media som äger KT, med tweets
och en skämtteckning av prästen och konstnären Kent Wisti som publicerades på Seglora
smedjas webbplats.
På Twitter blev det tydligt att Helle Kleins stora kontaktnät sedan sin långa karriär som
politisk skribent ger en tyngd till Seglora smedjas verksamhet, samtidigt som de själva
försökte att framstå som David i hans kamp mot Goliat. Det var också nu som Seglora
smedja lanserade sin insamlingskampanj för att kunna starta en nättidskrift, Dagens
Seglora. De har dock i sina årsredovisningar kallat sin hemsida för nättidskrift sedan 2010.
De menade i kampanjen också att det inte finns fler röster i den kyrkliga debatten än
Kyrkans Tidning och det användes som ett argument för insamlingen.
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Avslutande kommentar
Seglora smedja har sedan starten erhållit flera miljoner kronor i stöd från olika
bidragsgivare. Mest pengar har kommit från Svenska kyrkan med Sofia församling som
särskilt viktig finansiär. Ändå är Seglora smedja inte en del av församlingens verksamhet
utan kallar sig ”inneboende hos Sofia församling”. Pastoralt är detta arrangemang
anmärkningsvärt, särskilt som Seglora smedja drivs som en stiftelse utan möjlighet för
medlemmar att påverka inriktningen. Viljan att bedriva verksamhet ”i demokratisk anda”,
som det står i Seglora smedjas stadgar, står i kontrast till organisationsformerna.
För pengarna har Seglora smedja bedrivit verksamhet i vad de kallar ”skärningspunkten
mellan det existentiella, det kulturella och det samhälleliga”. Tyngdpunkten i detta ligger på
samhällsfrågor med en starkt opinionsbildande riktning mot politiska frågor som inte är
avgjorda i Svenska kyrkans bekännelse och som människor inom kyrkan har olika
uppfattning om. Något motsvarande ekonomiskt eller symboliskt stöd för någon
tankesmedja eller annan aktör i Svenska kyrkan som driver en annan agenda existerar
inte.
I mediematerialet framgår att Helle Kleins roll som politisk debattör är inflätad i Seglora
smedjas verksamhet och har stor betydelse för hur stiftelsen uppfattas. Hur redaktionerna
resonerar är en sak. Men argumentet att Helle Klein är kompetent i ett annat sammanhang
framstår som centralt också för hur en del inom kyrkan resonerar kring Seglora smedjas
betydelse. För att Klein är en profil i medierna får stiftelsen Seglora smedja ett stort
förtroende att driva svenskkyrkliga frågor och vara kyrka i vår tid. När andra inom kyrkan
reagerat på det här har kritiken inte bemötts. Kanske har man trott att den inomkyrkliga
kritiken ska tystna, men istället har den växt och utökats med kritiken från sekulär press
och debattörer.
För oss som gjort detta från en kristen utgångspunkt blir ändå den springande punkten
frågan vad Svenska kyrkan vill med Seglora smedja. Varför stödjer man en tankesmedja
överhuvudtaget? Finns inte redan strukturen för samtal, utbildning, diskussion och
liknande i församlingarna och stiften? Ett intryck från arbetet med att se över Seglora
smedja blir därför att de som verkligen fått uppdraget att leda Svenska kyrkan - biskoparna
främst, men också kyrkoherdar och forskare - lämnat över uppgiften att vara offentlig på
en liten grupp personer med en i jämförelse svag teologisk förankring (Helle Klein
prästvigdes samma år som Seglora smedja startades, Mattias Irving kallar sig filosof; Ewa
Lindqvist Hotz är den enda prästen med vanlig församlingserfarenhet). Även för en
församling långt från Södermalm har det här betydelse, eftersom Seglora smedja är ett
ansikte utåt för hela Svenska kyrkan.
Denna översikt är informationstät och kanske något svårgenomtränglig för läsare som inte
tidigare följt Seglora smedja och kritiken mot stiftelsen närmare. Vi hoppas ändå att den
ska vara till nytta för den som vill sätta sig in i saken och att man här kan finna ingångar till
fördjupning och egen analys. Det som händer nu i Svenska kyrkan avgör vad som händer i
framtiden. Det är med den tanken vi har genomfört det här arbetet.
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Appendix 1: Press
Nr

Datum

Källa

Författare

Typ

Titel

2008
1

2008-09-06

Östermalmsnytt

Oscars församling

Annons

”Premiär för Seglora
smedja!”

2

2008-09-11

Kyrkans Tidning

Tom Hansson

Artikel

”Andlig smedja på
Skansen drog fullt
hus”

3

2008-09-25

Kyrkans Tidning

Gunnar Ståldal

Debattartikel

”Kostsamt att lyssna”

4

2008-09-29

Aftonbladet

Helle Klein

Ledare

”Kapitalismen
kraschar kärleken”

5

2008-10-03

Dagen

6

2008-10-16

Dagen

Simon Olsson

Intervju

7

2008-11-08

Östermalmsnytt

Oscars församling

Annons

8

2008-12-16

Dagen

Emanuel Karlsten

Artikel

”Helle Klein avslutar
prästtjänst”

Kalendarium
”De vill möta
människor där de är och förändra synen
på vad som är kyrka”

2009
9

2009-01-15

Kyrkans Tidning

Ewa Lindqvist
Hotz

Debattartikel

”Rädda Israel från sin
egen brutalitet”

10

2009-01-26

Aftonbladet

Helle Klein

Ledare

”Sahlin måste återta
sitt självförtroende”

11

2009-05-14

Kyrkans Tidning

Dag Tuvelius

Ledare

”Mångfaldens
skönhet”

12

2009-05-28

Kyrkans Tidning

Ewa Lindqvist
Hotz, Helle Klein

Debattartikel

”Domkapitlet
rättsosäkert”

13

2009-07-25

Södermalmsnytt

Annons

Annons om
Stockholm Pride

14

2009-09-10

Kyrkans Tidning

Fredrik Hielscher

Artikel

”Ljummen debatt om
vigselrätt och politik”

15

2009-09-10

Kyrkans Tidning

Dag Tuvelius

Ledare

”Raka frågor och lite
god vilja”

16

2009-09-12

Eskilstuna-Kuriren

Susanna
Birgersson

Ledare

”Begrav kejsaren för
gott”.

17

2009-09-17

Kyrkans Tidning

Lennart Lundberg

Artikel

”Stora partierna vill
behålla vigselrätten”.

22

18

2009-12-14

Aftonbladet

Erik Nises

Intervju

”Skandal att kyrkan
inte lämnar över till
polisen”

19

2009-12-20

Svenska Dagbladet

Agneta
Lagercrantz

Artikel

”Kyrkans nya roll”

20

2009-12-24

Sundsvalls Tidning

Fredrik
Bornekrans

Recension

”Ett Europa som
skakar”, om boken
Håller Europa?
(Cordia), redaktör
Ewa Lindqvist Hotz.

Recension

”Vi är inte så olika
trots allt”, om Håller
Europa?.

2010
21

2010-01-13

Gotlands Tidningar

22

2010-02-12

Aftenposten

23

2010-03-23

Dagen

24

2010-03-31

Kyrkans Tidning

25

2010-06-08

Mitt i Söderort

26

2010-06-15

Dagens Nyheter

27

2010-08-19

Kyrkans Tidning

28

2010-08-26

Kyrkans Tidning

29

2010-09-23

Kyrkans Tidning

30

2010-09-23

Kyrkans Tidning

31

2010-09-30

Kyrkans Tidning

32

2010-09-30

33

2010-10-07

Ronnie G Lundin

”Alene med Gud”. En
översättning av (19).
Elisabeth
Sandlund

Ledare

”Felriktad hyllning”

Läst och hört
på webben

Antje Jackelén
predikan om Oscar
Romero, utlagd på
Seglora www.

Louise
Kristoffersson

Intervju

”Helle Klein byter
arena”.

Kerstin Vinterhed

Essä

”Gud är det du bryr
dig om”.

Läst och hört
på webben

Osignerad text på
Seglora www om ett
uttalande av Tobias
Billströms om romer.

Osignerad

Notis

”Filmfestival om
fanatiker”

Ewa Lindqvist
Hotz, Helle Klein

Debattartikel

”Upp till kamp mot
SD”

Läst och hört
på webben

Ewa Lindqvist Hotz
på Seglora smedjas
webbplats

Bengt Olof Dike

Debattartikel

”Kärlek eller kamp,
Klein?”

Kyrkans Tidning

Osignerad, trol
Tyrgils Saxlund

Debattartikel

”Dunkelt tänkt av
tankesmedja”

Kyrkans Tidning

Ewa Lindqvist
Hotz, Helle Klein

Debattartikel

”Sorgligt, Dike och
Saxlund”
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34

2010-10-22

Pir

Pressmeddela
nde

Pressmeddelande
om Ewa Lindqvist
Hotz medverkan i
samtal om svenskhet
på Bio Rio

35

2010-11-09

Dagen

Nya böcker

Kort katalogtext om
Tomas Lindbom ”Den
nya dialogen - om
kommunikation i
Svenska kyrkan”.

36

2010-11-25

Kyrkans Tidning

Läst och hört
på webben

Fredrik Olofsson om
ledarskapskrisen på
kyrkokansliet på
Seglora www.

37

2010-11-25

Kyrkans Tidning

Notis

”Seglora smedja fick
ny ordförande”

38

2010-12-30

Dagens ETC

Debattartikel

”Så torftigt och långt
från idéernas kraft”.

Recension

”Hur ska Svenska
kyrkan
kommunicera?”

Notis

Notis inför
samtalsdygn kring
folkkyrkan.

Gudrun Schyman

2011
39

2011-01-14

Dagen

Martin Wärnelid

40

2011-02-03

Kyrkans Tidning

41

2011-02-17

Kyrkans Tidning

David Qviström

Artikel

”Diakoner hoppas på
nytt påskupprop”

42

2011-02-25

Trelleborgs
Allehanda

Michael Nilsson

Intervju

”2 röster om
Påskuppropet,
kyrkan och politiken”

43

2011-03-01

Arbetaren

Jon Weman

Artikel

”Ny mobilisering mot
utförsäkringarna”

44

2011-03-17

Kyrkans Tidning

Läst och hört
på webben

Helle Klein på
Seglora www om att
Sofia församlings
anställning av en
imam är helt rätt.

45

2011-03-31

Kyrkans Tidning

Artikel

”Folkkyrkan idag och
imorgon”

46

2011-04-14

Kyrkans Tidning

Läst och hört
på webben

Seglora smedja www
om att Påskuppropet
har lönat sig.

47

2011-04-17

Svenska Dagbladet

Artikel

”Sverige ska enas
mot våld”

Matilda E Hanson
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48

2011-05-23

Tidningarnas
Telegrambyrå

Anna Lena
Wallström

Artikel

”Kritik mot tigande
kyrka”

49

2011-05-26

Aftonbladet

Helle Klein

Debattartikel

”Nej ärkebiskopen,
det här räcker inte”

50

2011-05-26

Kyrkans Tidning

Läst och hört
på webben

Angelica Karlsson på
Seglora smedja www
skriver apropå präst
som supit sig full med
ungdomar att kyrkans
strukurer kan ge
utrymme för
destruktiva
beteenden.

51

2011-06-06

Dagen

Leif Ottenvarg

Artikel

”Marcus Birro
kritiseras för
abortartikel”

52

2011-06-08

Dagen

Andreas Nilsson

Artikel

”Birro berättar: ’Jag
höll henne i en
handflata’”

53

2011-06-11

Svenska Dagbladet

Ewa Lindqvist
Hotz

Essä

”Andliga verktyg
öppnade för kvinnlig
rösträtt”.

54

2011-06-29

Dagen

Bitte Assarmo

Debattartikel

”Vänsterkristna sviker
de svagaste”

55

2011-06-29

TT Spektra

Eyal Sharon Krafft

Artikel

”Födelsedagsprofilen”

56

2011-07-20

Dagen

Bengt Olof Dike

Debattartikel

”KHS - förbundet för
kristen humanism
och socialism?”

57

2011-08-27

Svenska Dagbladet

Eyal Sharon Krafft

Artikel

”Vatten ger
vederkvickelse”

58

2011-09-01

Kyrkans Tidning

Anna Hedenrud

Notis

”Eid al-fitr ska bli mer
svenskt”

59

2011-09-10

Dagens Nyheter

Annika Borg,
Christer Sturmark

Debattartikel

”Kyrkan måste sluta
fred med
religionskritikerna”

60

2011-09-29

Kyrkans Tidning

Maria Lundström

Artikel

”Murbräcka mot
fördomar studentprojekt vill
skapa låga trösklar”

61

2011-10-06

Kyrkans Tidning

Stefan Nilsson

Debattartikel

”Varför är vi så rädda
för att prata om
identitetsfrågan?”

62

2011-11-05

Tidningen
Liljeholmen/Älvsjö

Emelie Molinder

Intervju

”Helle har hittat hem i
Gröndal”
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63

2011-11-10

Kyrkans Tidning

64

2011-12-19

Sydsvenskan

Andreas Ekström

...Å andra
sidan

”Här är våra nya
skribenter”

Debattartikel

”Varför vi ser rött”

Debattartikel

”Skäms ni för
missionsbefallningen?”

På nytt jobb

Helle Klein blir
ledarskribent på
Dagens Arena.

Resereportage

”Lång väg till verklig
demokrati”

Notis

Notis som pekar mot
webbdebattartikel av
Mattias Irving: ”Carl
Bildts tystnad ett
demokratiskt
problem”.

2012
65

2012-01-19

Kyrkans Tidning

Bengt Olof Dike

66

2012-01-26

Journalisten

67

2012-02-04

Gotlands Tidningar

68

2012-02-05

Göteborgs-Posten

69

2012-02-16

Kyrkans Tidning

Ewa Lindqvist
Hotz, Bengt
Kristensson Uggla

Debattartikel

”Svenska kyrkan kan
göra skillnad i Burma”

70

2012-02-16

Kyrkans Tidning

Christer Hugo

Debattartikel

”Kollektiv kollekt till
‘smedja’ ifrågasatt”

71

2012-02-16

Kyrkans Tidning

Helle Klein

Ledare

”Har vi ingenting lärt
efter Utøya?”

72

2012-02-20

VästerviksTidningen

Ola Mårtensson

Debattartikel

”I den
vänsterpolitiska
enfaldens namn,
amen”

73

2012-02-23

Kyrkans Tidning

Stefan Nilsson

Debattartikel

”Skyttegravskrig
istället för debatt”

74

2012-02-23

Kyrkans Tidning

Olof Lönneborg

Debattartikel

”Så talar makten”

75

2012-02-28

Dagen

Johannes Ottestig

Artikel

”Kritik mot kollekt till
Seglora”

76

2012-03-01

Kyrkans Tidning

Lennart Lundberg

Artikel

”Stiftskollekter går
mest till stiftsnära
ändamål”

77

2012-03-01

Kyrkans Tidning

Cecilia Jaensson
Wallander

Artikel

”KT:s ledarsida petar
Klein”

78

2012-03-01

Kyrkans Tidning

Anders Ahlberg

Ledare

”Ledarredaktion utan
Helle Klein”

Ylva Liljeholm
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79

2012-03-02

Svenska Dagbladet

80

2012-03-05

Karlskoga Tidning

81

2012-03-06

Sändaren

82

2012-03-08

83

Susanne Wigorts
Yngvesson

Debattartikel

”Kyrkan skyddar
flörten med
främlingsfientlighet”

Notis

”Kristlig debatt”

Anders Mellbourn

Ledare

”Trosfränder träter”

Kyrkans Tidning

Pelle Söderbäck,
Mikael Mogren

Debattartikel

”Kickningen av Helle
Klein obegriplig”

2012-03-09

Dagen

Thomas Manfredh

Artikel

”Humanisterna
anmäler kristen
tankesmedja”

84

2012-03-20

Mitt i Södermalm

Annons

Temavecka med
Svenska kyrkan på
Södermalm, Sensus
och Seglora smedja
om hunger.

85

2012-03-21

Gotlands Tidningar

Bengt
Valentinsson

Artikel

”Bilder och röster från
ett slutet land”

86

2012-03-22

Kyrkans Tidning

Jan Eckerdal

Debattartikel

”Vilken kyrka strävar
vi efter?”

87

2012-03-27

Dagen

Jessica Schvedin

Debattartikel

”Humanisterna bör
fokusera på
humanism”

88

2012-03-29

Kyrkans Tidning

Hans Ulfvebrand

Debattartikel

”Seglora vågar vara
först”

89

2012-03-29

Kyrkans Tidning

Sofia Lilly
Jönsson, Gabriel
Fjellander

Debattartikel

”Viktigt ställa frågor
om Seglora smedja”

90

2012-03-30

Dagen

Carl-Henric
Jaktlund

Artikel

”Tolv bloggare vill
utmana kyrkdebatt”

91

2012-04-04

Kyrkans Tidning

Notis

Stockholms stifts
domkapitel har bett
Helle Klein yttra sig
om Humanisternas
anmälan.

92

2012-04-05

Dagen

Bengt Olof Dike

Debattartikel

”Seglora smedjas
agenda är tydligt
vänsterkristen”

93

2012-04-19

Kyrkans Tidning

Martin Larsson

Artikel

”Nyateism i
skottgluggen på
seminarium”
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Fotnoter
2 Hansson beskriver ”en lika lågmäld som inkännande diskussion” om försoning, miljö och klimat mellan
Stefan Edman och KG Hammar och samtalsledarna Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz, men påpekar också
att de ytterligare tre planerade samtalen under terminen inte är ”överdrivet varierande” med Gudrun
Schyman, Mona Sahlin och Bengt Westerberg som gäster. Helle Klein förklarar att de också försökt att få
med exempelvis Fredrik Reinfeldt.
3 En kommentar till (2). Skribenten är fd ordförande i Humanisterna Stockholm:
Det var intressant att läsa om Seglora Smedja och dess välbesökta möten. Programmet för de kommande
arrangemangen verkar lockande. Jag bara undrar över en sak: Varför ska det kosta 50 kronor i entréavgift för att
få vara med och lyssna? [...] Är det lokalhyran? Har inte Svenska kyrkan egna lokaler som står tomma för det
mesta?

6 Seglora smedja nämns i en intervju med prästen Ann-Katrin Bosbach:
Till exempel kan en kyrka på webben innebära en flykt från verkligheten utanför. Ann-Katrin Bosbach ser just den
risken, även om hon förespråkar nya platser där man kan prata om andlighet. Hon utbildar blivande präster på
Pastoralinstitutet i Uppsala och undervisar bland annat i hur Svenska kyrkan ska möta vuxna och unga på ett
relevant sätt. Ett exempel som hon tar upp är Seglora smedja på Skansen i Stockholm, där bland andra Gudrun
Schyman och Bengt Westerberg har gästat prästerna Ewa Lindqvist Hotz och Helle Kleins samtal om andlighet,
kultur och samhälle.- Jag tror vi behöver fler ställen där vi kan samtala om tro och liv. De behöver inte vara
begränsade till kyrkorummet, säger Ann-Katrin Bosbach.

8 Förefaller vara en skriftlig intervju:
Men även hon nu slutar tjänstgöra som präst i Svenska kyrkan släpper hon inte prästskapet helt. - Jag kommer
att på min fritid verka som präst och fortsätter med de spännande samtalen i Seglora smedja i skärningspunkten
mellan det existentiella, det kulturella och det samhälleliga. I den skärningspunkten hör jag hemma. Jag är nu
präst och journalist. Det känns bra, skriver Helle Klein.

11 Om seminariet Mänsklig mångfald anordnat av Seglora smedja med Jan Eliasson, Mattias Gardell m fl.
12 Debattartikel om ett fall i Stockholms stift där en präst anklagas för att utnyttjat en ungdomsledare
sexuellt.
13 ”[P]anelsamtal om äktenskap där olika synsätt presenteras. Medverkande: Åke Bonnier, domprost,
Gunnar Bäckström, ordförande i Riks-EKHO, Helle Klein, politisk chefredaktör och Björn Frennesson,
domkyrkolektor, samtliga är präster i Svenska kyrkan.”
14 ”Trots Kristdemokraterna i Svenska kyrkans ensamma nej, hettade det aldrig till när frågan om
samkönade äktenskap och vigselrätten diskuterades under Seglora smedjas kyrkopolitiska debatt i
söndags.”
15 Ledare som argumenterar för att det behövs fler debatter.
16 Ledare som argumenterar för att de politiska partierna bör lämna kyrkan. Medverkande vid Seglora
smedjas kyrkovalsdebatt citeras.
17 Om Kyrkans Tidnings kyrkovalsenkät till partierna och nomineringsgrupperna. Medverkande vid Seglora
smedjas kyrkovalsdebatt citeras.
18 Med Angelica Karlsson, presenteras som krönikör i Seglora smedja, om fallet med anklagelsen om
sexbrott.
19 En fem sidor lång brett uppslagen helgartikel med besök i kyrkliga sammanhang och intervjuer med bland
andra Ewa Lindqvist Hotz:
Stiftelsen Seglora smedja som kallar sig "oberoende i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan" har fått en egen
hemsida med hälsningsflik också från en muslimsk avsändare. Det bloggas om tro, kommenteras människovärde
och diskuteras teologi. I verkligheten ordnar Seglora smedja tankemässor där man bland annat bjudit in ateisten

28

Lars Ohly att predika i Sofia kyrka.
- Sådan öppenhet fanns inte för tio år sedan, konstaterar Ewa Lindqvist Hotz som tillsammans med prästkollegan
Helle Klein står bakom Seglora smedja.
Hon jämför med 1990-talet då det var "litet udda att plugga teologi".
- Nu är vi efterfrågade, efterlängtade. Folk tror vi har något som hjälper dem att orientera sig.
[...]
Ewa Lindqvist Hotz tror att man om tio år har utvecklat en gudstjänstordning där olika religioner och livs
åskådningar kan stå sida vid sida.
Så i Uppsala domkyrka i december år 2019 har ärkebiskopen och Sveriges högste imam en kvällsgudstjänst
tillsammans?
- Jag känner att de måste. Det är viktigt att kyrkans ledare står för demokrati och allas lika värde. Det är de som
kan visa att vi hör ihop som människor och medborgare.

23 Ledare som förenar sig med Seglora smedjas kritik av ärkebiskop Anders Wejryds uttalande om Syriens
president Bashar Al-Assad som ”en på många sätt imponerande person”.
25 Intervju med Helle Klein inför slutet på Aftonbladet. Artikeln trycktes i flera Mitt i-tidningar: Söderort
Skärholmen, Liljeholmen-Älvsjö-Gröndal-Hägersten, Nacka, Danderyd, Värmdö, Lidingö.
26 Om teologi, tro och sökande.
Svenska kyrkan, å andra sidan, hotas knappast av politisering, däremot av popularisering i sin jakt på förrymda
själar. Precis som inom medieVärlden hoppas man också på ökat intresse genom ett mera aktivt deltagande från
församlingens sida. Diskussionsmässor, som lanserats av Seglora smedja, är ett försök i den riktningen. Risken
är förstås att det varken blir gudstjänst eller diskussion utan en parodi på bägge. Till samma genre kan man
kanske räkna den nya affärsidén som vill göra begravningen till den dödes sista party, en provokation som
skickligt avvärjdes av förra biskopen Caroline Krook på ABF nyligen: Kanske ett sätt att ta tillbaka döden från
sjukvård och begravningsentreprenörer, sade hon.

28 Om filmfestival på Bio Rio i Hornstull i Stockholm i arrangemang av Seglora smedja, Stockholms stift och
Sensus.
29 Debattartikel apropå Sverigedemokraternas inträde i riksdagen.
När vi återknyter till öppenhetens identitet minns vi att det är Guds kyrka vi är och därför alla människors. I en tid
besmittad av islamofobi kommer kyrkan tydligt att manifestera att man inte bara är medlemmarnas eller de döptas
kyrka utan också muslimernas kyrka. I en tid av social och ekonomisk utsatthet, visar Svenska kyrkan att man
kan mer än att snällt klappa medelklass.

30 ”[Det är] dags att ta steget ut från stiftskanslier och församlingsexpeditioner och använda de predikstolar
som finns till buds - också de mediala - och hävda de värderingar som det moderna demokratiska samhället
vilar på”.
31 Replik på (29). ”Har månne SD-inträdet i riksdagen ändrat Svenska kyrkans grundläggande uppgift enklast, kortast men tydligast uttryckt i missionsbefallningen [...]”
32 Replik på (29). Namnet har fallit bort men Tyrgils Saxlund anges i (33). ”Något oklart blir vad Seglora
smedja egentligen vill åstadkomma. [...] Kan man ta nattvard tillsammans med personer som röstar på SD?”
33 Replik på (31) och (32). ”Sen en rättelse. Saxlund skriver att Seglora smedja stödde de rödgröna i valet.
Det är fel. Smedjan har ingen som helst partipolitisk koppling. Vi står fria gentemot både politiker och
biskopar.”
37 Katarina Byström från Lunds stift, konsult i ledarskapsfrågor och driver en bönegård på Österlen.
38 Schyman kritiserar politikens blockindelning och ekonomism: ”Det här var året då politiken kapitulerade
och jag själv, icke troende som jag är, fick söka mig till kyrkan (Seglora smedja) för att hitta ett offentligt rum
med plats för samtal om vad det är att vara människa.” Samma text i Miljömagasinet 2011-01-07 under
rubriken ”Gott nytt feministiskt år”.
39 Om Tomas Lindboms bok, se (35).
29

40 ”Västerås stift gästas 1-2 april av Svenska kyrkans forskningsenhet, som i samarbete med Seglora
smedja inbjuder till ett samtalsdygn kring folkkyrkobegreppet”.
41 Artikel om diakonerna Rosita Borum-Halvars och Marie Larsson som vill att biskoparna ska ställa sig
bakom ett nytt påskupprop mot utförsäkringar, barnfattigdom och ökade ekonomiska klyftor.
Nu får namninsamlingen och appellen till biskoparna också stöd på Facebook där gruppen ”Påskuppror mot
utförsäkringar” agerar för protestmanifestationer den 25 april. Hittills finns planer på ett trettiotal orter i landet.
Också Seglora smedja ställer sig bakom diakonernas krav på ett nytt påskupprop.

42 Civil- och bostadsminister Stefan Attefall och Helle Klein tillfrågas. Samma text i Sydsvenskan samma
dag.
43 ”Enligt Seglora smedja, en kristen tankesmedja som själva stödjer uppropet, kommer frågan att
diskuteras och troligen avgöras vid Sveriges kristna råds möte den 10 mars och biskopsmötet den 23 mars”.
45 Om turné under 2011 på temat folkkyrkan (turnén med forskningsenheten som (40)). I anslutning en
artikel om evenemanget med bild på Klein och Lindqvist Hotz.
Seglora smedja är ett fristående tankeforum som opinions- och folkbildar i skärningspunkten mellan andlighet,
kultur och samhälle. Man har som ett av sina syften att värna om Svenskakyrkans identitet som öppen folkkyrka.
Prästerna Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz är grundare. En nättidning och en sajt där debatt drivs är viktiga
verktyg. En debatt om folkkyrkan startades på sajten redan före mötet i Höör och är alltjämt i full gång.
- Vi vill att detta med folkkyrkan ska bli konkret och att vi får en praxis. Sajten är en öppen plats för nyheter, för att
göra sin röst hörd, för att göra teologi och bryta åsikter, säger Helle Klein vid sitt Skånebesök.

47 Om nytt nätverk med Ewa Lindqvist Hotz för det som förenar muslimer, kristna, judar och sekulära.
48 Om Aftonbladets rapportering om misstänka sexövergrepp i Svenska kyrkan. Samma text i Hallands
Nyheter, Dala-demokraten, Hallandsposten, Ystads Allehanda, Borlänge Tidning, Sydsvenskan, 2011-05-24.
Rubrikerna får också Ewa Lindqvist Holt [sic], präst och chef för tankesmedjan Seglora smedja, att kräva att
kyrkan bryter sin hittills rådande kultur av tystnad.
Man är tyst om sådant man vet händer och det är djupt problematiskt, säger hon.
Hon förklarar tystnaden med starka personliga relationer och en informell och ibland sträng hierarki.
Det finns en fin sida av kollegialitet men när det tar sig uttryck i att man inte nämner sådant som är olämpligt och
till och med brottsligt är det fruktansvärt, säger Ewa Lindqvist Hotz.

49 Debattartikel om domkapitlen där präster utreder kollegor. ”Om kyrkan ska bli trovärdig i sitt arbete mot
sexövergrepp är det hög tid att bryta tystnadens kultur och göra upp med skråandan”.
51 Artikel om en debattartikel i Svenska Dagbladet av Mattias Irving.
52 Artikel om Marcus Birro replik till Irving i Svenska Dagbladet.
53 Under strecket om den första kvinnan som predikade i Svenska kyrkan, metodistpastorn Anna Howard
Shaw.
54 Debattartikel apropå Irvings och Birros diskussion.
Mattias Irving är kanske det bästa exemplet på hur delar av den kristna vänstern nu gör gemensam sak med de
hårdföra abortförespråkarna. "Tidiga fosters rättigheter borde vara en ickediskussion i Sverige idag. En kvinnas
rätt att styra över sin kropp och planera sitt liv ska inte behöva vägas mot virtuella rättigheter hos cellklumpar." Så
skrev han på Seglora Smedja i april, och sedan dess har han fortsatt i samma anda.

55 Födelsedagsprofilen, Helle Klein fyller 45 år. ”Präst i Sofia församling (halvtid), arbetar därutöver med
tankesmedjan Seglora smedja och som föredragshållare och skribent”. Samma text i Värmlands Folkblad,
Smålandsposten, Helsingborgs Dagblad, Karlshamns Allehanda, Östgöta Correspondenten (2007-07-06),
Ystads Allehanda, Örnsköldsviks Allehanda, Kristianstadsbladet, Sundsvalls Tidning, Tidningen
Ångermanland, Hallands Nyheter, Dagens Nyheter (2007-07-07), Bohuslänningen (2007-07-08), Östran/
Nyheterna, Sydsvenskan, Nya Wermlands-Tidningen (2007-07-09).
30

56 Debattartikel om Förbundet för kristen humanism och samhällssyn (KHS). Skribenten Dike menar att
förbundet går i politisk riktning mot vänster med ett ensidigt val av föreläsare som Bengt Göransson, Åsa
Linderborg, KG Hammar, Stina Oscarsson och stöd till Ship to Gaza. Enligt Dike ska förbundet ha inlett ”ett
nära nätverkssamarbete med Seglora smedja”.
58 ”Seglora smedja ordnar en dag på Skansen om islam som en del av det svenska kulturarvet”.
59 Debattartikel där bland andra Seglora smedja nämns:
Den i huvudsak svenskkyrkligt finansierade tankesmedjan Seglora smedja under ledning av prästen Helle Klein
har under lång tid försökt sjukdomsstämpla Humanisterna som islamofoba och menar att dess företrädare lider av
en "grandios självbild". Man ger Humanisterna en stämpel som främlingsfientliga för att organisationen kritiserar
det religiöst sanktionerade kvinnoförtryck som förekommer inom judendom, kristendom och islam. I synnerhet
aktiveras stämpeln om man lyfter fram frågor om islam.
Liknande retorik och personangrepp riktas mot de prästkolleger inom den egna kyrkan som problematiserar
religioners konsekvenser eller inriktningen på en del av Svenska kyrkans religionsdialogprojekt med islam. Ett
exempel är när en företrädare för Seglora smedja offentligt skriver att präster som gör det senare har en "anemisk
världsbild", "trång människosyn" och är en del i en "främlings-fientlig flodvåg".

60 Ett projekt inom Svenska kyrkan som vänder sig till studenter. ”En samverkan pågår också med projektet
"Religion hjärta hbt" som vill nå troende inom hbtq-rörelsen. En konferens ska anordnas nästa år. En dag om
tro och politik för studenter planeras i samarrangemang med den kristna tankesmedjan Seglora smedja.”
61 Debattartikel om Svenska kyrkans identitet.
Seglora smedja, och andra, använder brösttoner och många utropstecken och starka ord för att på så sätt
misstänkligöra alla som har en annan syn på frågan och det blir mycket plakatretorik. Men frågan handlar inte om
synen på islam, religionsdialog eller huruvida vänstern alltid ska ha tolkningsföreträde i samhällsfrågor inom
Svenska kyrkan. Frågan är väl ytterst vad det är att vara en kristen kyrka?

62 Intervju med Helle Klein om sina hemkvarter. ”Vid sidan om halvtidstjänsten som präst i Sofia församling
driver hon kyrkans motsvarighet till Timbro och Arena, Seglora smedja, ”en snackis i kyrkvärlden”.”
63 ”Helle Klein är präst i Sofia församling i Stockholm, samt en av grundarna av Seglora smedja och
chefredaktör för nättidningen seglorasmedja.se.” Övriga skribenter är Anna Sophia Bonde, Lennart
Koskinen, Hannah Kroksson, Maria Küchen.
64 Debattext på kultursidan om hur republikaner och sekulära humanister angrips på ett lågt sätt.
Även prästen Helle Klein drog till med några långskott från sin Seglora smedja, där den centrala invändningen
gjordes till ett slags kolonialkritik: eftersom Sans lät en kvinna i burka pryda omslaget till ett nummer som handlar
om hur kvinnors rättigheter inskränks av religion så var Sans uppenbart - ni har redan gissat det - rasistisk!.

67 Om en studieresa i Burma anordnad av Seglora smedja. Samma text publicerad i Nerikes Allehanda
2012-02-15.
69 Bengt Kristensson Uggla är filosofiprofessor och styrelseledamot i Seglora smedja.
70 Debattartikel som ifrågasätter stiftskollekten till Seglora smedja första söndagen i fastan.
71 Kolumn som argumenterar för att Utøya, extremhögern, identitetsdebatten, omskärelsedebatten, och en
namnlista för öppen debatt i kyrkan hör ihop. I texten nämns inte ”Seglora smedja”. Vi har ändå valt att ta
med den eftersom kolumnen är central i konflikten mellan Seglora smedja och Kyrkans Tidning.
Flera undertecknare deltog i identitetsdebatten i höstas på den sida som kritiserade mångreligiösa projekt som
Guds Hus i Fisksätra och "Tillsammans för Sverige" på Fryshuset.
"Vi vill kunna föra ett samtal kring viktiga teologiska frågor utan att känna oss rädda och utan att använda
domkapitlen som maktmedel", skriver nätverket.
Bland undertecknarna finns prästen Johanna Andersson som till skillnad från Anna Karin Hammar verkligen
anmält en prästkollega till Domkapitlet - nämligen Elisabeth Gerle för en mening hon skrivit på Facebook.
Domkapitlet lämnade självkart anmälan utan åtgärd.
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En annan undertecknare är prästen Helena Edlund, flitig debattör i denna tidning. Edlund tycks gilla upprop tidigare har hon undertecknat upprop som startats av Sverigedemokraten Kent Ekeroth, en av de mest hätska
anti-muslimska debattörerna. Budskapet är att mångkulturalismen måste stoppas och det svenska värnas.

72 Ledare som argumenterar för att Aftonbladet, Seglora smedja med flera sänker taket i den svenska
debatten genom att koppla ihop kritik med rasism.
Indirekt är således uppmaningen till präster och medlemmar i Svenska kyrkan: Ifrågasätt inte att kyrkan anställer
en imam, ifrågasätt inte en av de andra missionerande religionerna - islam, problematisera inte etiskt det växande
antalet aborter, kritisera inte genusteorier eller annat som uppfattas som politiskt korrekt. För om ni gör det - då är
ni medskyldiga till ökad främlingsfientlighet.

73 Replik på (71) och på Seglora smedjas hemsida. ”Var i vigningstjänsten finns uppdraget att verka som
granskande journalist (som Klein kallar sig på hemsidan) gentemot kollegor?”.
74 Replik på (71). ”Att vara betrodd med möjligheten att få skriva kolumner med jämna mellanrum i Kyrkans
Tidning är att besitta en viss makt över en del av kyrkans dagordning”.
76 En genomgång av stiftskollekter, där biskop Eva Brunne svarar skriftligt på varför Seglora smedja får en
delad stiftskollekt.
”Seglora smedja bidrar till att vidga vårt stifts verksamhet genom att vara ett viktigt samtalsforum. Så sent som i
söndags fick jag själv inspiration i ett av Seglora smedjas många samtalsfora när den tidigare DN-journalisten
Barbro Hedvall berättade om den rösträttskamp som kvinnor drev i början av förra seklet. I kampen fanns många
kristna och kyrkoaktiva kvinnor. Denna eftermiddag bidrog till folkbildning, samtal om kristna kvinnors insatser och
därmed till att skriva den kyrkohistoria som ännu inte är skriven.”

78 Först publicerad 2012-02-27 på Kyrkans Tidnings webbplats under rubriken ”Nu är vi konkurrenter, Helle
Klein”.
79 Debattext på kultursidan som går på Seglora smedjas linje att Domkapitlet och Kyrkans Tidning är två
maktinstitutioner som skyddar främlingsfientliga personer.
80 Citerar Anders Ahlberg att Kyrkans Tidning ska vara den främsta platsen för debatt i kyrkan.
81 Ledare som tecknar bakgrunden till striderna i Svenska kyrkan och kring Kyrkans Tidning.
Huvudmotsättningarna i konflikten gäller hur Svenska kyrkan ska förhålla sig till andra trosformer.
Huvudmotståndarna är alla bekanta modernister, inte traditionalister. De är också starka och vältaliga
personligheter med betydande resurser och kontakter i kulturliv och politik utanför kyrkan.

82 ”Helle Klein är en präst som samtidigt är en professionell mediahanterare. Därför behöver Svenska
kyrkan Helle Klein som en röst i ett alltmer mediatätt samhälle.”
83 Förbundet Humanisternas ordförande Christer Sturmark menar att Seglora smedja och chefredaktören
Helle Klein ”saknar publicistisk etik”.
I sin anmälan vill Humanisterna att Domkapitlet ska pröva "om det är förenligt med Helle Kleins uppgift som präst
att driva kampanj mot andra livsåskådningar än den egna kristna". Humanisterna ifrågasätter också om Helle
Klein samtidigt som hon är verksam präst i Svenska kyrkan kan "vara ansvarig utgivare för en nättidning och sajt
som inte följer god publicistisk sed och pressetik, utan ägnar sig åt att misskreditera personer, grupper och andra
livsåskådningar än den kristna".

85 Artikel om Seglora smedjas fotoutställning på Högskolan i Visby, ”Bilder av Burma”.
86 Debattartikel som argumenterar för att problemen är fler än samtalstonen:
Frågor som jag menar borde diskuteras mer är exempelvis hur Segloras metoder passar in i Sofia församlings
och Stockholms stifts övergripande vision om vilken kyrka man strävar efter. En annan fråga är hur Segloras
retorik rimmar med den goda vision om en levande teologi, med många röster, som vår kyrkosekreterare Cristina
Grenholm gett uttryck för i sin senaste bok.
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87 Debattartikel som ifrågasätter syftet med Humanisternas anmälan av Seglora smedja till domkapitlet.
Skribenten är förbundsordförande för Unga Humanister.
88 Replik på (86) från kyrkoherden i Sofia församling. ”Deras [Seglora smedjas] bidrag till angelägna
mötesplatser och samtal går inte att ta miste på. De sticker ständigt ut hakan i viktiga frågor. De vågar vara
först, och de vågar pröva sig fram i en föränderlig värld”.
89 Replik på (86) från författarna av denna översikt:
I den svenskkyrkliga debatten har sakförhållanden alltför ofta gjorts om till åsikter. Om man var mer noggrann
med hur saker verkligen är och vågade se konflikter och problem skulle antagligen samtalstonen bli bättre av sig
själv. Därför har vi påbörjat en genomgång av Seglora smedjas verksamhet.

90 Om nya bloggportalen Dagens kyrka:
”Det behövs en röst till”, har Seglora smedja med bland annat Helle Klein i spetsen uttryckt det. En röst till jämte
Kyrkans tidning. Sofia Lilly Jönsson - kulturskribent, sångerska och en av initiativtagarna till ”Dagens kyrka” tycker inte att det räcker”.

92 Debattartikel om Seglora smedja:
Minst fyra, eller fler, seminarier har under det gångna året hållits om högerextremismen i Sverige och Europa,
plus artiklar på nätet. Aldrig några liknande om vänsterextremismen och från dess olika grupper och enskilda
företrädare ständigt återkommande illegala mötesstörningar och våldsaktioner. Och i valet av föreläsare och
andra inbjudna ser man lätt var smedjan hör hemma.

93 Rapport från seminariet ”Religionskritikens bakgator” på Teologiska högskolan.
I skottgluggen stod inte minst den så kallade nyateismen, i Sverige främst representerad av Förbundet
Humanisterna (som trots att det på förhand uppmärksammat och kritiserat seminariet inte tycktes ha någon
representant på plats).
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