SVENSKA
EXEGETISKA
SÄLLSKAPET

Årsberättelse över Svenska Exegetiska Sällskapets verksamhet under
verksamhetstiden 1 januari 2019 – 31 december 2019
Styrelsens sammansättning
Vid ingången av verksamhetsåret hade styrelsen följande sammansättning:
Göran Eidevall, ordförande
Blaženka Scheuer, vice ordförande
Rikard Roitto, ledamot
Cecilia Wassén, sekreterare
Sten Ström, skattmästare
Till styrelsens sammanträden var följande personer adjungerade:
David Willgren, sedermera Davage, redaktionssekreterare för SEÅ och ansvarig
för sällskapets web- och Facebooksida
Rosmari Lillas-Schuil, recensionsansvarig för SEÅ
Under verksamhetsåret meddelade Göran Eidevall, Cecilia Wassén och Sten Ström att de
inte avsåg att ställa upp för omval till styrelsen. I och med sammanslagningen med
Akademi för bibelvetenskap (som har upphört) och den utökade inriktningen av
pedagogik för SES har också styrelsen behövt öka antalet medlemmar. Detta blev möjligt
i och med stadgeändringar som antogs vid årsmötet 2018. Vid årsmötet 2019 utökades
därför styrelsen till sju personer. Följande personer valdes:
Blaženka Scheuer till ordförande (omval; tidigare vice ordförande)
Rikard Roitto till vice ordförande (omval; tidigare ledamot)
Gunnar Samuelsson till skattmästare
Tobias Hägerland till sekreterare
Mikael Larsson till ledamot
Lena-Sofia Tiemeyer till ledamot
Miriam Sellén till doktorandrepresentant
Till styrelsens sammanträden är David Davage fortsatt adjungerad. Rosmari Lillas-Schuil
frånträdde under verksamhetsåret uppdraget som recensionsansvarig för SEÅ och har
efterträtts av Gunnar Samuelsson.

Verksamhet
Styrelsen har sammanträtt den 15 januari, 26 april, 20 juni, 2 oktober, 17 oktober samt 6
december.
Vid dessa möten har främst följande frågor diskuterats:
a) Utformningen och inriktningen av de Exegetiska dagarna. För 2020 kommer ämnet att
vara ”Bortom det skrivna”, och inbjudna talare är Jacqueline Vayntrub (Yale University),
Ola Wikander och Dan Nässelqvist (båda vid Lunds universitet). Dagarna planerades att
hållas i Lund 5–6 oktober (senare reviderat till ett digitalt arrangemang 5 oktober).
b) Sällskapets ekonomi. Här hänvisar styrelsen till Resultat- och Balansräkningar för
verksamhetsåret.
c) Årsbokens framtid. SEÅ kommer framgent att även inkludera kortare
sammanfattningar av de Exegetiska dagarnas pedagogiska workshops. Styrelsen arbetar
med att finna långsiktig finansiering av årsboken.
Svensk Exegetisk Årsbok 84 (2019) innehåller 8 artiklar och 15 recensioner. Sällskapets
websida och Facebooksida har fungerat utmärkt under hela året och uppdaterats
kontinuerligt.
De Exegetiska dagarna ägde rum på Örebro Teologiska Högskola 4–5 oktober 2019
under temat ”Gamla manuskript i nya perspektiv”. Inbjudna föredragshållare var Juha
Pakkala och Anneli Aejmelaeus, båda från Helsingfors universitet, samt Tommy
Wasserman vid ÖTH. Dag två med pedagogisk inriktning fokuserade på hur textkritik
och ny filologi kan belysas i undervisning genom två workshops av Tommy Wasserman
och David Davage. Konferensen var genomgående mycket lyckad och ett väl genomfört
arrangemang.
Den 4 oktober 2019 hölls även årsmöte för Svenska Exegetiska Sällskapet. Vid årsmötet
valdes en ny styrelse (som nämnts tidigare). Göran Eidevall (Uppsala) överlämnade
ordförandeklubban till Blaženka Scheuer (Lund) som tog över ordförandeskapet. Göran
Eidevall och sekreterare Cecilia Wassén avtackades efter många års utmärkt arbete.
Avgående ordförande uppmärksammade det fina arbete som Sten Ström och Rosmari
Lillas-Schuil gjort för SES. Vid supén överlämnades en festskrift till Lennart Boström
redigerad av David Willgren (Davage).
Uppsala och Göteborg den 22 september 2020
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