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ÅRSBERÄTTELSE ÖVER SVENSKA EXEGETISKA SÄLLSKAPETS VERKSAMHET UNDER
VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI 2020–31 DECEMBER 2020
Styrelsen och dess arbete
Under verksamhetsåret 2020 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
Till styrelsens sammanträden var även David Davage adjungerad i sin egenskap av
redaktionssekreterare för SEÅ och ansvarig för sällskapets webbsida.
Styrelsen sammanträdde den 1 april, 3 juni, 8 september, 19 oktober samt 14 december.
Vid dessa möten diskuterades främst följande frågor:
a) Utformningen av de Exegetiska dagarna. Dagarna kommer att hållas i Uppsala 4–5
oktober 2021, och ämnet kommer att vara ”Bibeln i politiken”. Inbjudna föredragshållare
vid den första, forskningsinriktade, dagen är Athalya Brenner-Idan (Tel Aviv University),
Andrew Mein (St Andrews University) och Karin Berber Neutel (Umeå
universitet). Under den andra, pedagogiskt inriktade, dagen kommer presentationer att
hållas av Karin Berber Neutel samt Håkan Bengtsson, Mikael Larsson och Hanna
Liljefors (Uppsala universitet).
b) Sällskapets ekonomi. Här hänvisar styrelsen till resultat- och balansräkningar för
verksamhetsåret.

c) Svensk Exegetisk Årsbok. Styrelsen har fortsatt arbetet med att finna långsiktig
finansiering för årsboken. Som ett led i detta arbete har styrelsen beslutat att recensioner i
fortsättningen ska skrivas på svenska. För 2020 erhölls tryckningsbidrag från Kungl.
Patriotiska Sällskapet.
Årsboken och webbsidan
Svensk Exegetisk Årsbok 85 (2020) innehåller nio artiklar, varav tre exegetiska föredrag
och två pedagogiska föredrag från de Exegetiska dagarna 2019, samt 20 recensioner.
David Davage har varit redaktionssekreterare för SEÅ och även ansvarat för sällskapets
webbsida, som utvecklats till att också fungera som en anslagstavla för exegetiska
seminarier och arrangemang vid landets universitet och högskolor. Gunnar Samuelsson
har under 2020 varit recensionsansvarig.
Exegetiska dagen och sällskapets årsmöte
Den Exegetiska dagen ägde rum vid Lunds universitet den 5 oktober 2020. Temat var
”Bortom det skrivna”, och med exegetiska föredrag medverkade Jacqueline Vayntrub
(Yale University), Ola Wikander och Dan Nässelqvist (båda vid Lunds universitet).
Dessutom medverkade David Davage, Tobias Hägerland, Blaženka Scheuer och Åke
Wiberg med kortare presentationer om bibelvetenskaplig pedagogik under pandemin.
Deltagandet skedde huvudsakligen digitalt och uppslutningen var påfallande god.
Samma dag hölls även årsmöte för Svenska Exegetiska Sällskapet. I mötet deltog 33
medlemmar inklusive styrelsen. Vid årsmötet omvaldes den sittande styrelsen.

Jonsered den 20 september 2021

Tobias Hägerland, sällskapets sekreterare

