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Efter att Svensk Teologisk Kvartalskrift (STK) under några år lidit av försenad utgivning har 
tidskriften under 2018 återigen kunnat utkomma planenligt. Årets utgivning inleddes med att det 
vid halvårsskiftet publicerades ett dubbelnummer, vilket rymde artiklar författade av Jan-Olof 
Aggedal, Lotta Knutsson Bråkenhielm, Caroline Gustavsson, Holger Klintenberg, Magdalena 
Nordin, Mats Wahlberg och Jakob Wirén. Till hösten utkom ett temanummer om ”Gilles Deleuze 
och Jesu död”, för vilket Joel Kuhlin, doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet, 
stod som gästredaktör. Förutom Kuhlin medverkade Petra Carlsson, F. LeRon Shults och Anthony 
Paul Smith som artikelförfattare och Samuel Byrskog, David Capener, Andreas Seland och Hannah 
M. Strømmen som respondenter. Årets sista nummer innehöll artiklar av årets hedersdoktorer vid 
den teologiska fakulteten i Lund, Elias Bongmba och Robert D. Resnick, samt en diskussion om 
allegorins plats i bibelvetenskapen, med bidrag av Joel Halldorf å ena sidan och Natalie Lantz, Petter 
Spjut och Ola Wikander å den andra. Utöver artiklarna rymmer årgången, vilken är den nittiofjärde 
i ordningen, tretton stycken recensioner av aktuell teologisk och religionsvetenskaplig litteratur. 
 
Den uppmärksamme har också noterat att tidskriftens grafiska profil har reviderats med innevarande 
årgång. Med ett något mindre format hoppas vi ha lyckats skapa en behaglig läsupplevelse. 
Framsidan har dessutom prytts med en triquetra, hämtad från Funborunstenen U 937, ristad på 
1000-talet och i dag placerad i Universitetsparken i Uppsala. 
 
Även Open Journal Systems, genom vilken STK finns tillgänglig digitalt, har under året fått ett 
ansiktslyft. På hemsidan går det alltjämt att kostnadsfritt läsa samtliga nummer av tidskriften som 
publicerats sedan grundandet 1925. Notera dock att publiceringen på hemsidan har en fördröjning 
på sex månader, varför prenumeranter har tidigare tillgång till tidskriftens innehåll. 
 
Avslutningsvis ska det också påtalas att prenumerationsavgiften under året höjts från 250 kr. till 300 
kr. för prenumerationer i Sverige och till ett enhetspris på 400 kr. för prenumerationer i utlandet. 
Detta har sin bakgrund i att prenumerationsavgiften varit densamma i cirka tio år och att 
portoavgifterna under samma period höjts väsentligt, särskilt för leverans till andra länder i Europa. 
Vi är glada att alltjämt kunna erbjuda en prisvärd och innehållsrik tidskrift och är särskilt tacksamma 
gentemot de externa granskare, vars volontära insatser möjliggör den fortsatta publiceringen av 
kvalificerad teologisk forskning. 


