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Årsberättelse över Svenska Exegetiska Sällskapets verksamhet under 

verksamhetstiden 1 januari 2018 – 31 december 2018 

 

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: 

Göran Eidevall, ordförande 

Blaženka Scheuer, vice ordförande  

Rikard Roitto, ledamot  

Cecilia Wassén, sekreterare 

Sten Ström, skattmästare 

 

Till styrelsens sammanträden har följande personer varit adjungerade:  

David Davage (fd Willgren), redaktionssekreterare för SEÅ och ansvarig för 

sällskapets web-sida 

Rosmari Lillas-Schuil, recensionsansvarig för SEÅ 

 

Styrelsen har sammanträtt den 18 januari, 7 juni och 31 oktober. Vid dessa möten har 

främst följande frågor diskuterats:  

- Tema, program, talare, lokalisering m.m. för Exegetiska Dagen. För 2019 

kommer ämnet att vara textkritik, under titeln, ”Gamla manuskript i nya 

perspektiv” och kommer att hållas i Örebro. 

- Sällskapets ekonomi. Här hänvisar styrelsen till Resultat- och Balansräkningar för 

verksamhetsåret 

- Årsbokens framtid. Årsmötet beslutade att Årsboken ska tryckas ett år till. 

Sedan får det utökade sällskapet ta ställning till årsbokens framtid. Årsboken 

kunde tryckas 2018 tack vare bidrag från Olaus Petri.  

- Sammanslagning med Akademi för bibelvetenskap (AfB). AfB har haft en 

pedagogisk inriktning medan SES haft en exegetisk forskningsinriktning. Tanken 

är att SES ska ta över uppgiften att ordna pedagogiska träffar för lärare i 

bibelvetenskap. Vi har beslutat att utöka den exegetiska dagen till två exegetiska 

dagar, den första med akademisk forskningsinriktning och den andra med 

pedagogisk inriktning.  

- AfB höll stämma dagen efter Exegetiska dagen. Stämman beslutade att upphöra 

som en självständig förening och uppgå i Svenska Exegetiska Sällskapet. 



Årsmötet 2018 beslutade att göra små ändringarna i stadgarna vilket underlättar 

samgåendet, bl.a. tillåts styrelsen att omfatta sju personer istället för högst fem. 

- Sällskapets websida har fungerat utmärkt under hela året och uppdaterats 

kontinuerligt. 

- Under året meddelade ordförande, sekreteraren och skattmästaren att de kommer 

avgå under 2019.  

 

Exegetiska dagen ägde rum på Uppsala universitet 10 oktober på Teologiska Högskolan 

Stockholm, under temat ”Emotioner i Bibeln”. Inbjudna föredragshållare var: 

 

- Thomas Kazen, THS. “Viewing Oneself through Others’ Eyes: Shame between 

Biology and Culture in Biblical Texts”. 

 

- Françoise Mirguet, Arizona State University, “Changes in Emotions in Greek-

Speaking Judaism of Late Antiquity: The New Functions of Compassion and 

Envy”. 

 

- Matthew Richard Schlimm, University of Dubuque Theological Seminary, “The 

Paradoxes of Fear in the Hebrew Bible”. 

 

Den 10 oktober 2018 hölls även årsmöte för Svenska Exegetiska Sällskapet. Totalt 

deltog 15 personer inklusive styrelsen.        

  

Svensk Exegetisk Årsbok nummer 83 innehåller 9 artiklar och 35 recensioner. 

       

 

Uppsala den 10 oktober 2019 

 

Cecilia Wassén, sekreterare 

 


