Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte nr 1, 2021
Centrum för Medeltidsstudier
Måndag 15 februari 2021, 10.00. Mötet ägde rum via Zoom

Närvarande:
Kurt Villads Jensen, föreståndare, Historiska institutionen
Ledamöter
Henrik Lagerlund, ordförande, Filosofiska institutionen
Claes Gejrot, Riksarkivet
Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen
Emma Maltin, Doktorandrepresentant
Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Mia Ahlbäck Åkestam, Institutionen för kultur och estetik
Adjungerade
Karl Lysén, sekreterare
Emma Holmberg, administratör

Frånvarande:

Ledamot Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museer

§ 1 Öppnande av sammanträdet
Sammanträdet förklarades öppnat kl. 10.00 av ordförande Henrik Lagerlund.
§ 2 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar eller tillägg.
§ 3 Val av justerare
Erika och Claes valdes till justerare av protokollet.

§ 4 Anmälan av protokoll från föregående möte
Föregående protokoll godtogs av styrelsen och lades till handlingarna.
§ 5 Meddelanden

Centrum för medeltidstudier
Stockholms Universitet
SE-106 91 Stockholm

https://www.medeltid.su.se/

1 (5)



Kurt meddelade att medeltidsrådet hade sammanträde i Januari, och att Institutionen för
ekonomisk historia och internationella relationer har temat ”nyttan med medeltidsforskning” på
sitt högre seminarium den 6e maj.
Vidare meddelades att Gustav Zamore har tilldelats Marie Skłodowska-Curie Individual
Fellowship på två år vid Cambridge universitet.
Programmet för vårens medeltidsseminarier är klart och har skickats ut. Svar inväntas från Robert
Pogue Harrison om hans deltagande på seminariet i höst. Finansiering finns för ett besök på plats
i Stockholm.



Emma Maltin meddelade att ett nytt nätverk, eller seminarium, för äldrehistoria är under
utveckling. Preliminärt fokus är en tydlig inriktning på käll- och metodfrågor och gärna långa
tidsperspektiv. En kort diskussion fördes om seminariets utformning, inriktning och namn, utifrån erfarenheter från tidigare seminarieverksamhet.



Kurt meddelade att en dag för doktorander med medeltidsinriktning i Stockholm är planerad till
den 17 Mars. Inbjudan skickas ut inom kort.



Claes meddelade att Rikarkivets databas Fornsvensk bibliografi och Svensk runbibliografi ska
genomgå uppdatering. Den doktorand eller masterstudent som är intresserad av att registrera de
senaste årens böcker och tidskrifter kan kontakta Claes.
Vidare meddelar Claes att Centre for Medieval Literature i Danmark har en seminarieserie under
våren som sker digitalt och kan vara av intresse för CMS. Programmet har skickats till Kurt och
Karl för vidare spridning via CMS kanaler.



Erika meddelade att Jonas Thungren Lindbärg disputerar i idéhistoria med avhandlingen ”Between Old and New Rome: Armenian and Bulgarian Contacts with the Papacy around 1204” den
10 Juni.
Det meddelades också att Centre for Medieval Literature i Danmark gått samman med Centre for
Medieval Studies vid Bambergs universitet och Centre for Medieval Arts & Rituals vid Cyperns
universitet för att bilda ett nytt internationellt nätverk med namnet Network for Medieval Arts
and Rituals (netMAR). Nätverket har fått tre års finansiering från EU:s Horizon 2020 research
and innovation programme.



Mia meddelade att de två doktortanderna Jessica Fröberg, med projektet om bildprogram och
narrativ konstruktion i flandriska altarskåp i Sverige 1480–1520, samt Karin Tetteris med
projektet ”Krigstroféer som kulturarv – förflyttning och förvandling” påbörjade sina anställningar
i januari.
Vidare meddelades att projektet Medieval Scandinavian Art History Reader, baserat i Trondheim,
är på väg att avslutas och har deadline för manus i slute av februari.
Den Birgitta-konferens som omtalats under tidigare möten kommer att genomföras som planerat
i Augusti. Konferensen som är finansierad av Vitterhetsakademien och med rektorsmedel
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kommer att genomföras i hybrid-format på webben, i Vadstena, samt på Vitterhetsakademien.
Förslag och erfarenheter av liknande hybrid-evenemang lämnas till Mia.


Nanouschka meddelade att verksamheten vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur i
huvudsak sker på distans och förmodligen kommer att fortsätta så tills efter sommaren.
Tillsammans med en ständig ovisshet i planering på grund av Covid-19 gör detta att en del
verksamhet går på lite lägre varv än vanligt, vilket också påverkar medeltidsrelaterade aktiviteter.
Flera doktorander vars forskning har kopplingar till medeltiden bidrar till en medeltidsinriktad
forskarmiljö på institutionen. Nya initiativ kommer att tas för att fånga upp institutionens
medeltidsintresserade forskare och studenter.



Emma Holmberg presenterade sig för styrelsen i rollen som CMS nya administratör.



Henrik Lagerlund meddelade att seminariet ”The Political Animal between 1260-1400” med
Juhana Toivanen (Jyväskylä) sker den 16e april. Schemat för övrigt seminarieprogram finns på
Filosofiska institutionens hemsida.

§ 6 Ekonomi
Kurt meddelade att centrets ekonomi är mycket god. Inga kommande exkursioner är planerade på grund
av Covid-19.

§ 7 Masterprogrammet i medeltidsstudier
Kurt meddelade att programmet ska ses över och samarbetet mellan institutionerna formaliseras, då
många institutioner inte längre är aktiva i programmet. Håkan Forsell blir ny studierektor för
masterprogrammet då Gabriela Bjarne Larsson skall gå i pension. Kurt ska initiera en dialog med Håkan
Forsell om detta.
Nanouschka har varit i kontakt med Gabriela Bjarne Larsson om de problem som Institutionen för
arkeologi och klassiska studier har i och med sin delaktighet i programmet: Mastersprogrammet i arkeologi
på institutionen har andra antagningskrav än Mastersprogrammet i medeltidstudier. Nanouschka
meddelade att alla inblandade är måna om att situationen ska lösas, men att det krävs att kursplanerna
uppdateras. Arbete pågår med detta.
Mia meddelade att Institutionen för kultur och estetik har upplevt liknande problem. Mastersprogrammet
på institutionen har ett kursutbud som är så omfattande att det är svårt att kombinera med
medeltidsprogrammets kurser. Problemet är den administrativa utformningen av programmen, som
innebär svårigheter att kombinera dessa.
Kurt föreslog ett möte mellan berörda institutioners studierektorer för att upptäcka liknande problem och
finna lösningar på dessa.
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Nanouschka föreslog att vi tydligare ska annonsera styrkan av interdisciplinära studier för presumtiva
studenter. Erika föreslog att centrets medlemmar vid Universitetet påtalar nyttan och behovet av Mastersprogrammet i medeltidsstudier bland administatörerna på sina egna institutioner.
Kurt ska prata med Emma, Karl och Ebba Edberg Di Paola om hur annonseringen för programmet och
dess intriktningar kan effektiviseras och annonseras.

§ 8 Doktorandtema Space and Place in the Humanities
Kurt meddelade att doktorandtemat går bra. Doktoranderna är på en hög nivå och har uppvisat en tydlig
utveckling sedan temat startade.
Härnäst sker två seminarier över Zoom under våren, och förhoppningen är att temat kan avslutas på
Svenska Institutet i Rom under första veckan i juni, såsom det har varit planerat.

§ 9 Uppföljning Medlemskategorier och anknutna forskare
Kurt och Henrik föreslog efter föregående mötes diskussion att


alla som deltar i CMS arbete i Stockholm kan om så önskas anges som anknutna till centret.



de som gästforskat vid någon av CMS institutioner kan anges som gästforskare inom CMS.

Benämningarna syftar endast till att avspegla rådande aktivitet på CMS och innebär ingen titulatur eller
annat. Intresse för att stå som anknuten till CMS kommer framöver att anmälas till CMS föreståndare,
sekreterare eller administratör.
Nanouschka frågade om publikationer kan registreras dubbelt , varpå Kurt svarade att centrets tidigare
sekreterare Fredrik Charpentier Ljungqvist undersökt detta och påvisat att detta går.
Kurt och Henrik meddelade i samband med detta att det är gynnsamt för CMS att vid utvärderingar kunna
påvisa publikationer kopplade till CMS.

§ 10 Medeltidsrådet
Kurt meddelade att Anders Cullhed som representerat Kungl. Vitterhetsakadmien gått i pension, och
lämnat medeltidsrådet. Styrelsen enades om att bjuda in Anders Andrén (Kungl. Vitterhetsakademien) och
Anthony Lappin (Romanska och klassiska institutionen).
Nya förslag på medlemmar välkomnas.

§ 11 Webbsidan
Kurt meddelade att arbetet med den nya webbsidan är intitierat och pågående.

§ 12 Framtida forskningsprojekt
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Kurt meddelade att CMS är delaktigt i en ansökan med Centre for Medieval Literature i Danmark till
Future Challenges in the Nordics – People, Culture and Society från Riksbankens Jubileumsfond.
Projektet berör polemiska beskrivningar av Islam.
Claes meddelade att den tidigare omtalade workshopen om medeltida fragment är framgångsrikt
genomförd och samlade deltagare från många länder. Särskilt anmärkningsvärd var närvaron av de
forskare från schweiziska Fragmentarium, som med utgångspunkt i sin nuvarande verksamhet med
fragmentsamlingar var öppna för ett framtida införlivande av de mångfaldigt fler nordiska fragmenten..
Forskningsanslag kommer att sökas 2022 för att kunna knyta det nordiska materialet till databasen
Fragmentarium vilket markant påverkar materialets tillgänglighet. En arbetsgrupp för denna ansökan är
under utformning.

§ 13 Övriga frågor
Inga övriga frågor dryftades.

§ 14 Datum för nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte äger rum den 3 maj kl 10.

Mötet avslutades 11.32.

Sekreterare

_______________________________
Karl Lysén

Justeras

_______________________________
Claes Gejrot

_______________________________
Erika Kihlman
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