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Protokoll för styrelsemöte nr 3, 2020
Centrum för Medeltidsstudier
Måndag 7 september 2020, kl. 13. 00. Mötet ägde rum via Zoom.
Närvarande

Kurt VUJadsJensen, föreståndare, Historiska institurionen
Ledamöter:

Henrik Lagerlund, ordförande, Filosofiska instirudonen
Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museer
Claes Gejrot, Riksarkivet
Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen

Emma Maltin, Doktorandrepresentant
Nanouschkä Myrberg Burström, Instirutionen för arkeologi och antikens kultur
Mia Åkestam, Instiftmonen för kultur och estetik
Adjungerade:

Karl Lysén, sekreterare
EIisbet Rvd, administratör
Inka Moilanen

§ l Öppnandeav sammanträdet

Sammanträdet förklarades öppnat 13. 02 av ordförande Hennk Lagerlund.
§ 2 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar eUcr tillägg.
§3 Val av justera re

Nanouschka Myrberg Burström och Henrik Lagerlund valdes till justerare av protokollet.
§ 4 Anmälan av protokoll från föregående möte
Föregående protokoll godtogs av styrelsen och lades til] handhngarna.
§ 5 Budget

Kurt meddelar att Elisabet Ryd har anställts som administratör vid centrer.

Centrets beräknadelönekostnader 2020 är 293 000, vilket ärca 65 000 minckc änvad som planerats i
budgeten. Detta beror på att den nya administratörs tjänsten har en t]änstgörmgsgrad på 20% och inte på
30% som det ursprungligen budgeterats för. Då också ett par möten och vårens exkursion ställts in så
finns det ett överskott l budgeten. Exkursionen föreslås istället äga rum under våren 2021.
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Den doktorandkurs som skulle ha skett i Istanbul i slutet påvåren sräUdcsin och har flyttats fram till
september 2021. Det innebar att fmansieringen från Riksba. nkens jubileumsfond måste återlämnas. Centret
har uppmanats att söka finansiering igen.

Konferensen om Stockhobns Blodbad som skulle ha ägtrum i början pånovember ställs in pågrund av
rådande läge. Den skjuts upp till samma datum 2021.

§ 6 Mastersprogrammet i medeltidsstudier

Kurt meddelar att fem nya studenter har antagits till programmet. Fyra i historia och en i idéhistoria.
Kursen om det medeltida Rom som skulle ägt rum under våren 2020 ställdes in. Preliminärt skall denna

ges under våren 2021 istället. Specifika dfttum är ännu inte bestämda, men skall delges styrelsen i god tid,
så ätt övriga kursers schemAlftggning kan planerAS.

Det förs en dialog om en ny kurs i samarbete med de svenska Medclhavsmstituten och USI (Universitet och
Svenska Institut i samarbete för mtematlonalismn^ .

Under hösten kommer en ny kurs annonseras på mastersnrvå i samarbete med universiteten i Greifswald,
Tammerfors och Sankt Petersburg.

§ 7 Doktorandtema Space and Place in the Humanities
Inka Moilanen meddelade

att

doktorandtemat

har nått

halvvägs

och

att

den andra kursen

(av fyra) har

avslutats. Alla seminarier under kursen som gick våren skedde på distans. Kursen avslutades med en

exkursion den 28-29 augusti som var mycket uppskattad av deltagarna. Den tredje kursen "Spaces and
Identities", är planerad ätt ske i universitetets lokaler, men kan beroende påmyndigheternas
rekommendationer komma att bli på distans.

13 doktorander från flera discipliner är anmälda från Stockholms universitet, Uppsala universitet, KTH,
Linnéuniversitctet och Jönköpings universitet,

§ 8 Medlemskategorier och affilieringar
Förfrågningarhar inkommit tiU centret om att bli affilierade forskare, vilket föranledde en diskussion om

detta i styrelsen. UmveL-sitetct har en officiell antagningsordning för detta och diskussioner fördes om
huruvida en annan form av medlemskategori kan användas,exempelvis kallad "anknuten forskare". Att
knyta externa forskare till centret skulle dels skapa en mer institutionaliserad form av kontakt, än endast

den personliga, och bidra till att centret blir delaktigt i fler publiceringar. Ifall den anknutna forskaren
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önskarbibliotekstillgång krävs ett SUKAT-konto, och ett sådant behöver tillhandahållas och bekostas av
berörd instirL ition.

Nästastyrelsemöte skaUett ekonomiskt och prakdskt underlag presenteras rörande dennapunkt.
§9 Meddelanden

.

Henrik meddelar att Sylvain Roudaut antagits som postdoktor i medeltida filosofi.

.

Nanouschka meddelar ^.tt konferensen om mcdeItKk sigiU som skulle ägtnun påRiksarkivet i
december 2020har blivit uppskjuten ull den 3-4 juni 2021. Två disputationer i arkeologi har också
skett nyligen: Kcnth Hansen har disputeratvid Lunds Universitet med avhandlliigen "Medeltida
Stadsaristokrati: Världsligt frälse i de skånska landskapens städer", och Olav Elias Gundersen vid

universiteteti Arhusmed avhandlingen"CommerciaUsadonandurbamsadonon theperiphe^of
medieval Europé c. 986-1448: A comparadve analysis ofDenmark and Norway."

Ett anmärknmgsvärt fynd har ocksågjorts i Vreta kloster, därca, 2000 nyagravar från
1000-talet har påträffats. Grävningens projektledare Rikard HedvaU föreslåsbjudas in till
medeltid seminariet.

.

Claes meddelar att workshopen om mcdeldda pergamentsfragment soni skulle ägtrum i
december Ärinställd. Den kommer snnnolikt att gcnomföra. s under 2021 istället. Riksarkivet har
också en ny organisationsform. Den grupp som arbetar med det nicdeltida kälLrmterialet kaUas
efter omstruktureringen för Sektionen för medeltida källutgwnmg.

Del 1:11 (Uppland: LagundaochÅsunda)i DMS harplanerad utgivmng under våren,
.

Pia meddelar att Historiska Museet har haft stängt från mars till juiii och att museets
sommarpi ogram ställts in. Under hösten har program verksamheten

återupptagits

med

begränsat

deltagarantal. Museisektorn har drabbats hårtav nedstängningarna som följdepsmdeuun, men
Historiska museet har överlag klarar sig bra. Ingen extra somimrpersonal har anställts och den

nya viklngautställning som skulle öppnat i början på sommaren är planerad att öppna i februari
2021 istäUet. Den nätverksträffsom skulle håUits mellan Sveriges medeltidsmuseer påKulturen i
Lund, har blivit inställd och ar framflyttad.

.

Kurt meddelar att de många förslag på föreläsare till medeltid s eminariet som lades under

medelddsrådets möte (den 2 juni) kommer att vara i åtanke i planeringen för vårens program.
Höstens seminarier börjardigitalt över Zoom, men med t;n förhoppning om verksamhet l
universitetets lokaler så småningom. Finansieringhar sökts för cii gästföreläsningav Robert
Poguc Harrison.

Förstadelen av "Conflict and Collaboration m MeclievAl Ibcria"har publicerats. Det ärdet
första delen i en serie baserad påen konferens som gavs 2016.
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Två personer har uttryckt intresse av att söka forskarplacering vid centret genom Marie
Sklodowska-Cune Actions - ^esearch Yellowship Programme.

§ 10 Medeltidsrédet

Rådet möttes på distans den 2 juni. Dag Retsö har ersatt Bo Franzén från Institutionen för ekonomisk

historia och internationeUa rekdoner. NyairLedlcinmar är Ceciliavon Heijne (Kungl. Myntkabinectet),
Martin Neudmg Skoog (Försva. rhögskokn) och Tina Rodhc (Stockholms medeltidsmuseum). Styrelsen
enades om att invitera Gwendolyne Knight (I-iistoriska Institutionen) till ny ledamot av rådet.
Ytterligare föreslagpå ledamöter väUcomnAS.

§ 11 Webbsidan

EUnLarsson HeppUng som har arbetat med hemsidan åt Centrum för Maritima Studier har tillfrågats om
uppdatering och revidering av CMS hemsida. Kostnaden för detta är uppskattad till 30 000.
Det föreslås att hemsidans innehåll och struktur formas i en arbetsgrupp bestående av Elin Larsson
Heppling, Karl Lysén, Elisabet Ryd och Inka Moilanen.

§ 12 Nyhetsbrevet

Det föreslås att nyhetsbrevet upphör tills vidare. Nyhetsbrevet uppsk^ittiis, men är tidsödande att
framställa. En uppdaterad webbsida med kalendarium och mailuiglistan kan i viss utsträckning ersätta
nyhetsbrevets funktion dlls vidare.

§ 13 Framtida forskningsprojekt

Bifogad: Elin Andersson: Förslag på förclä. sningsserie i Roggeborgen 2023
Diskussion fördes ki-ing Elin Anderssons förslag.
Styrelsen sräller sig positiva till förslaget. Kurt uppdras att meddela Elin Andersson att intresse finns och
att en arbetsgrupp kan bildas.

Kurt meddelar att Tapio Salminen har sökt pengar från Finska Akademin för ett femårigt

forskningsprojektmedutgångspunkti Åbo.Dettaprojektkommer, omfimnsiermgsäkras,att delvis
bedrivas under tre månader vid Stockholms universitet.

Kurr meddelar vidare att en ansökan till ERC 2021 på temat "Making Sense of \Vai / Sacrcd War in the
Middle Agcs" är pågående. Finansiering från HumAmstiska fakulteten finns för förberedande möten l
samarbete med Cambridge University och för en förberedande konferens på temat.

§ 14 Övriga frågor
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Inga Övrigafrågor dryftades.

§ 15 Datum för nästa sammanträde
Nästa möte hålls den 14 december kl. 13.00.
Möter avslutades 14. 12.

Sekreterare

Karl Lvsén

Justeras

£^^^&
Henrik Lagerl/nd

Nanouschka Myrberg Burstiöm
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