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ÅRSBERÄTTELSE ÖVER SVENSKA EXEGETISKA SÄLLSKAPETS VERKSAMHET UNDER 

VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI 2021–31 DECEMBER 2021 
 
 
Styrelsen och dess arbete 
 
Vid ingången av verksamhetsåret hade styrelsen följande sammansättning: 
 
Blaženka Scheuer, ordförande  
Rikard Roitto, vice ordförande  
Tobias Hägerland, sekreterare  
Gunnar Samuelsson, skattmästare  
Mikael Larsson, ledamot  
Lena-Sofia Tiemeyer, ledamot  
Miriam Selén Gerson, doktorandrepresentant 
 
Under verksamhetsåret meddelade Rikard Roitto att han inte avsåg att ställa upp för 
omval till styrelsen. I hans ställe invaldes vid årsmötet 2021 Hanna Stenström som 
styrelseledamot. I samband med årsmötet övertog Mikael Larsson uppdraget som 
sällskapets vice ordförande med särskilt ansvar för pedagogiska frågor. 
 
Till styrelsens sammanträden var under hela verksamhetsåret David Davage adjungerad i 
sin egenskap av redaktionssekreterare för SEÅ och ansvarig för sällskapets webbsida. 
 
Styrelsen sammanträdde den 25 mars, 7 juni, 2 september, 28 september, 29 oktober samt 
13 december.  
 
Vid dessa möten diskuterades främst följande frågor:  
 
a) Utformningen av de Exegetiska dagarna. Dagarna kommer att hållas i Göteborg 26–27 
september 2022, och ämnet kommer att vara ”Bibelns relation till antik utbildning”. 
Inbjudna föredragshållare vid den första, forskningsinriktade, dagen är Catherine Hezser 
(SOAS, University of London), Teresa Morgan (Yale Divinity School, Yale University) 
och William Schniedewind (University of California Los Angeles). Under den andra, 
pedagogiskt inriktade, dagen kommer exegetisk forskarutbildning i Sverige att diskuteras 



utifrån presentationer hållna av Lukas Hagel (Lunds universitet), Martin Landgren 
(EHS), Johanna Larsdal (Göteborgs universitet) samt Hanna Liljefors (Uppsala 
universitet).  
 
b) Sällskapets ekonomi. Här hänvisar styrelsen till resultat- och balansräkningar för 
verksamhetsåret. Avgörande för det goda ekonomiska resultatet har varit ett generöst 
verksamhetsbidrag från Ohlssonfonderna i Lund.  
 
c) Svensk Exegetisk Årsbok. Styrelsen har fortsatt arbetet med att finna långsiktig 
finansiering för årsboken. För 2021 erhölls tryckningsbidrag från Stiftelsen Pro Fide et 
Christianismo. Styrelsen har även arbetat med en enkät genom vilken medlemmarnas 
attityder till årsboken och till dess eventuella digitalisering ska undersökas. 
 
 
Årsboken och webbsidan  
 
Svensk Exegetisk Årsbok 86 (2021) innehåller nio artiklar, varav tre exegetiska föredrag 
och ett pedagogiskt föredrag från de Exegetiska dagarna 2020, samt 13 recensioner. 
David Davage har varit redaktionssekreterare för SEÅ och även ansvarat för sällskapets 
webbsida. Lena-Sofia Tiemeyer har under 2021 varit recensionsansvarig.  
 
 
Exegetiska dagar och sällskapets årsmöte  
 
De Exegetiska dagarna ägde rum vid Uppsala universitet 4–5 oktober 2021. Temat var 
”Bibeln i politiken”, och med exegetiska föredrag medverkade Athalya Brenner-Idan (Tel 
Aviv University), Andrew Mein (St Andrews University) och Karin Berber Neutel 
(Umeå universitet). Förberedda responser hölls av Sebastian Selvén (Dalarnas museum, 
Falun), Valérie Nicolet (Institut Protéstant de Théologie, Paris) och Hanna Stenström 
(Enskilda högskolan Stockholm). Dessutom medverkade Mikael Larsson och Hanna 
Liljefors (Uppsala universitet), Karin Berber Neutel (Umeå universitet) samt Håkan 
Bengtsson (Uppsala universitet) med pedagogiska föredrag. Deltagandet skedde både på 
plats och digitalt.  
 
Samma dag hölls även årsmöte för Svenska Exegetiska Sällskapet. I mötet deltog 25 
medlemmar inklusive styrelsen. Vid årsmötet omvaldes den sittande styrelsen, bortsett 
från Rikard Roitto som avböjt omval. Till ny ledamot i styrelsen valdes Hanna Stenström. 
 
 
 
Göteborg den 9 september 2022 
 
 
Tobias Hägerland, sällskapets sekreterare 


