
Styrelsemöte för Centrum för Medeltidsstudier vid Stockholms Universitet 

Protokoll från sammanträde måndagen den 11:e maj, kl. 13:06-14:46 
Mötet hölls via videolänk. 

Närvarande: 
Henrik Lagerlund, ordförande 
Kurt Villads Jensen, föreståndare 
Mia Åkestam, Institutionen för kultur och estetik 
Claes Gejrot, Riksarkivet 
Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur 
Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen 
Emma Maltin, doktorandrepresentant 

Anmält förhinder: 
Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museer 

§ 1 Henrik Lagerlund öppnade mötet kl. 13.11.

§ 2 Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.

§ 3 Protokollet från tidigare styrelsemöte godtogs och lades till handlingarna.

På grund av att styrelsemötet hålls digitalt kommer en pdf-fil av tidigare mötesprotokoll att 
skickas till justerare (Mia Åkestam och Nanouschka Myrberg Burström) och ordförande för 
digital signering. 
Som justerare av mötesprotokoll för detta möte valdes Erika Kihlman och Claes Gejrot. 

§ 4 Kurt rapporterar att vissa poster under budgeten för 2020 inte har använts p.g.a.
coronapandemin:

Ett möte för Sveriges medievister var planerat till hösten, men arbetet med detta 
har inte kunnat påbörjas. 
Medel för möte med CARMEN och FIDEM som inte kunnat hållas.  
Medel finns för en exkursion men eftersom det inte är möjligt att genomföra en 
exkursion i nuläget föreslår Kurt att CMS tar upp frågan igen under sommaren. 
De kvarstående medlen för samarbetet med University of Illinois har inte 
använts. Kurt föreslår att medlen lämnas åter till rektor. 
Vidare har konferensen i Istanbul blivit inställd. Kurt för diskussioner med 
Riksbankens Jubileumsfond för att se om medlen kan användas för att arrangera 
konferensen 2021. 

§ 5 Masterskursen i Rom har ställts in och kommer eventuellt att arrangeras VT 2021.
33 studenter har sökt mastersprogrammet i medeltidsstudier, dock är det i nuläget oklart hur
många som har detta som förstahandsval. Förväntningen är att ca. 6-7 antas.

§ 6 Den andra kursen inom doktorandtemat Space and Place in the Humanities har getts via
zoom under VT 2020. En exkursion har varit planerad inom ramen för kursen men har
behövts senareläggas. Preliminärt kommer exkursionen att ske i augusti. Om detta inte är
möjligt kommer den skjutas ytterligare till september. Som en sista utväg kan exkursionen
ersättas med andra uppgifter, efter samråd med Humanistiska fakulteten.



Ett planeringsmöte för den tredje kursen inom temat hölls 7/5. 

§ 7 Medeltidsseminarierna planeras för HT 2020. Preliminärt är dessa tänkta att hållas på
campus, men kan även komma att ges via zoom. En möjlighet som utreds är om det går att
streama föredragen via zoom från campus för de som inte har möjlighet att närvara. Kurt ber
styrelsen om förslag på föredragshållare. Senast i mitten av augusti skall ett program för
höstens föredrag vara redo.

§ 8 Medeltidsrådet sammanträder 2/6 via zoom, vilket ersätter det planerade mötet på
Riksarkivet. Listan över medeltidsrådets deltagare behöver uppdateras. Gustav cirkulerar efter
styrelsemötet en lista över nuvarande medlemmar. Styrelsen uppmanas inkomma med förslag
på kompletterande namn så snart som möjligt. Ett förslag på dagordning kommer även att
skickas till styrelsen varpå den därefter skickas ut till Medeltidsrådet.

Vid Medeltidsrådet kommer även en verksamhetsberättelse för åren 2017-2019 att 
presenteras.  

§ 9 Kurt rapporterar att ingenting nytt har skett gällande flytten av webbsidan. Det står nu
klart att webbsidan måste ligga på en av universitetet ägd server. Kurt kommer att tala med
Centrum för Maritima Studier och dess föreståndare Leos Müller för att se om de kan dela
med sig av resurser.

§ 10 Kurt meddelar att hans projekt Making Sense of War har rekommenderats av rektor till
Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse för finansiering. Ansökan lämnades in 20/4.

Kurt arbetar även på ett samarbete med University of Cambridge. Medel har sökts för att 
arrangera en workshop tillsammans med Cambridge på temat Making Sense of War. 

Tre forskare har uttryckt intresse för att söka Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship: 
två från England och en från Frankrike. 

§ 11 Nuvarande sekreterare Gustav Zamore avgår från sin post 30/6 och styrelsen måste
således välja en ny sekreterare.
Styrelsen beslutar att Kurt och Gustav sammanställer en kort arbetsbeskrivning samt en lista
över potentiella kandidater som styrelsen därefter kompletterar varpå dessa personer
kontaktas för att inkomma med en intresseanmälan.

§ 12 Claes meddelar att en ny volym i Det medeltida Sverige (DMS) publicerades i början av
mars: Åkers härad och Strängnäs stad, av Christian Lovén. DMS kommer framledes att ingå i
Riksarkivets ordinarie verksamhet istället för att vara beroende av projektpengar.

Mia berättar att Margrethe Stang och Laura Tillery i Trondheim skickat ut en förfrågan till 
medeltida konstvetare att bidra till en antologi med titeln The Medieval Scandinavian Art 
Reader. Det planerade Birgittasymposiet i Vadstena kommer att skjutas upp till augusti 2021. 
Den i samband med symposiet planerade antologin kommer eventuellt att påbörjas före 
symposiet. 



Som medlem i valberedningen för Historiskarkeologiska föreningen, som ger ut tidskriften 
META, ber Emma om förslag på lämpliga yngre personer, gärna kvinnor, till föreningens 
styrelse  

Hanna Kivikero, som har varit knuten till Institutionen för arkeologi och antikens kultur 
försvarade nyligen sin avhandling vid Helsingfors universitet: The Economy of Food – 
Tracing food production and consumption in the Castles of Kastelholm and Raseborg from 
the 14th to 16th centuries.

Nanouschka berättar att Markus Fjellström disputerade 8/5 på avhandlingen Food Cultures in 
Sápmi: An interdisciplinary approach to the study of the heterogeneous cultural landscape of 
northern Fennoscandia AD 600–1900.  

Erika kommer att vara tjänstledig under HT 2020 för att på uppdrag av Skara stiftshistoriska 
sällskap arbeta med en kommenterad översättning att åtfölja en faksimilutgåva av 
Skaramissalet. 

Henrik berättar att en postdoc nyligen anställts inom ramen för hans projekt finansierat av 
Vetenskapsrådet: Sylvain Rodot, som arbetar med medeltida filosofi och i synnerhet 1300-
talets filosofi.  

En utökad utgåva av Encyclopedia of Medieval Philosophy kommer att publiceras i augusti. 

Gustav berättar att en längre artikel om Arnulf, biskop av Lisieux 1141-1181 kommer att 
publiceras i Journal of Medieval History i september.  

§ 13 Inga övriga frågor anmäldes.

§ 14 Det beslutades att nästa styrelsemöte preliminärt skall hållas 7/9, kl. 13.

Mötet avslutades 14:46. 

Sekreterare 

Gustav Zamore 

Justeras 

Erika Kihlman Claes Gejrot 




