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Protokoll för styrelsemöte nr 4, 2020 
Centrum för Medeltidsstudier 
  
Måndag 14 december 2020, kl. 13.00. Mötet ägde rum via Zoom. 

 
Närvarande 
Kurt Villads Jensen, föreståndare, Historiska institutionen 

 
Ledamöter: 
Henrik Lagerlund, ordförande, Filosofiska institutionen 
Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museer 
Claes Gejrot, Riksarkivet   
Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen 
Emma Maltin, Doktorandrepresentant 
Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur 
Maria Ahlbäck Åkestam, Institutionen för kultur och estetik 

 
Adjungerade: 
Karl Lysén, sekreterare 
Elisbet Ryd, administratör 

 
§ 1 Öppnande av sammanträdet 

Sammanträdet förklarades öppnat kl. 13.01 av ordförande Henrik Lagerlund. 

 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar eller tillägg. 

 

§ 3 Val av justerare 

Emma Maltin och Maria Ahlbäck Åkestam valdes till justerare av protokollet. 

 

§ 4 Anmälan av protokoll från föregående möte 

Föregående protokoll godtogs av styrelsen och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Meddelanden 

 Kurt meddelar att ansökan till ERC 2020 på temat ”Making Sense of War / Sacred War in the 

Middle Ages” har skjutits upp till 2021.  De förberedande mötena och konferensen med 

Cambridge University, som finansieras av fakulteten, är också framflyttade till hösten 2022. 

Vidare meddelade Kurt att Fredrik Charpentier Ljungqvist och Heli Huhtamaa har fått anslag från 

Wenner-Grens stiftelse för ett år rörande ett projekt om klimathistoria.   
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Gregory Leighton som utför ett forskningsprojekt vid universiteten i Cardiff och Torun om 

Tyska Orden har fått medel från Åke Wibergs stiftelse för tre månaders arkivstudier och 

materialinsamling i Stockholm. Förhoppningen är att han ska komma innan sommaren 2021. 

Anthony Lappin har blivit anställd som lektor i spanska vid Romanska och klassiska institutionen 

från och med den 1 januari 2021.  

Vidare presenterade Kurt ett arbetsutkast för vårens seminarier. Det föreslogs att Robert Pogue 

Harrisons seminarium bör ske personligen under hösten 2021, snarare än under våren, då medel 

finns för hans resekostnader. 

Kommentarer och vidare förslag rörande centrets seminarier skickas till Kurt.  

 Nanouschka meddelar att Leos Müller och CEMAS har fått ett stort anslag beviljat för ett sexårigt 

forskningsprojekt om ”Den glömda flottan”. Projektet handlar om sänkta skepp i Östersjön från 

1450 till 1750 och omfattar både handelsflottan och Örlogsflottan.  Docent Niklas Eriksson som 

är maritim arkeolog och verksam vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur är delaktig i 

projektet. Nanouschka uppmuntrar tanken inom styrelsen om fler gemensamma ansökningar i 

denna storlek genom CMS.   

 Maria meddelar att Institutionen för kultur och estetik antagit två ny doktorander i 

medeltidsämnen med finansiering från Berit Wallenbergs stiftelse. Jessica Fröbergmed ett projekt 

om bildprogram och narrativ konstruktion i flandriska altarskåp i Sverige 1480–1520, samt Karin 

Tetteris ”Krigstroféer som kulturarv – förflyttning och förvandling”.  

Vidare meddelas att ett nytt verk om Lunds Domkyrka i serien Sveriges kyrkor är under arbete 

och leds av Professor Stephan Borgehammar. Verket består av tre band, där del ett avhandlar 

medeltiden, del två den tidigmodern och moderna perioden och slutligen del tre som berör 

Domkyrkans inventarier. Projektet beräknas vara klart till Lunds Domkyrkas jubileum 2023.  

Maria återvänder som studierektor för forskarutbildningen på sin institution och meddelar vidare 

att det varit stort intresse och engagemang för kvällskursen på grundnivå i medeltida konst. På 

grund av det stora intresset uppmanar Maria CMS att framöver försöka samla kurser i 

medeltidsämnen på ett ställe, varpå Kurt svarar att den CMS nya hemsida kan användas till detta.  

 Claes meddelar att 1381 har publicerats i Diplomatarium Suecanum. I serien DMS är Lagunda, 

Åsunda och Enköping stad nästa verk att publiceras, och är preliminärt klart i mars 2021.  

Vidare meddelas att Riksarkivet har fått extra medel för att digitalisera DMS under 2021. Det 

innebär att allt publicerat material inom serien skall tillgängliggöras på hemsidan.  

Den workshop om medeltida fragment som kommer att ske under våren 2021, kommer att äga 

rum digitalt. Intresserade uppmanas att kontakta Claes eller Erika. I övrigt meddelas att Christian 

Lovén är delaktigt i verket om Lunds Domkyrka.  
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 Erika meddelar att en ny kurs börjar vid institutionen om ”Medeltida europeisk litteratur” i januari 

med Erika och Docent Sofia Lodén. Det är en kurs på 7.5hp som kommer att ske under kvällstid. 

Utöver detta är Erika är tjänstledig för att arbeta med utgivningen av Missale Strengnense som ska 

publiceras 2023. 

 Pia meddelar att Historiska museet ännu har stängt och att det är osäkert när museet öppnar igen. 

Den nya vikingautställningen är planerad att öppna under sen vår eller tidig sommar istället för 

under februari. Införseln av föremål för vikingautställningen har försenast på grund av rådande 

reserestriktioner. Lämningar efter 24 skeppsvrak från Kalmar slottsfjärd har flyttats från Kalmar 

slotts källare till nya magasin i Tumba.  Det har varit ett mycket omfattande projekt med 

komplicerad logistik. Pia meddelar att hon just nu jobbar deltid på Medeltidsmuseet med en 

utställning om djur och odjur, med Broddetorpsaltaret för en utställning vid nationalmuseum i 

Köpenhamn och projektet om Lunds domkyrka. 

 Nanouschka meddelar att två nya doktorander antagits vid Institutionen för arkeologi och 

antikens kultur. Tori Falck med ett projekt om småbåtar från tidig medeltid till 1700 kring 

Oslofjorden samt Meghan Mattsson Mc Ginnis med ett projekt om ritualer kring amulettringar. 

Vidare meddelas att en student på masternivå skriver en uppsats om runstenar och kyrkor i ett 

objektsgeografiskt perspektiv; samt att den nya kursen i numismatik har väckt stort intresse. 

 

[13.44 Pia avviker från mötet.] 

 

§ 6 Ekonomi 

Kurt meddelar att inga förändringar har skett gällande CMS ekonomi. Det finns medel från 

forskningsprojektet om dygd till initiativ för doktorander och Kurt föreslår att dessa medel kan användas 

till doktorandkursen i Istanbul hösten 2021.  

 

§ 7 Mastersprogrammet i medeltidsstudier 

Kurt meddelar att programmet fungerar bra. Kursen ”Introduktion till medeltiden”, föreslås uttökas med 

ytterligare ett eller två seminarier om medeltida religion, filosofi eller teologi då detta har efterfrågats av 

tidigare studenter.  

Dialogen har fortsatt med USI (Universitet och Svenska Institut i samarbete för internationalisering) gällande kursen 

om Rom på medeltiden. Det är möjligt att finansiering kan ske för en kurs 2022. Historiska institutionen 

har ett samarbete med universitetet i Nijmegen som nu mynnat ut i en gemensam medeltidskurs. Flera 

seminarier kommer att ske under våren digitalt och är tänkt att avslutas med en gemensam exkursion till 

Rom i slutet på maj.   
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§ 8 Doktorandtema Space and Place in the Humanities  

Kurt meddelar att sista kursen planeras och att intresset är mycket stort. Den sker i slutet på vårterminen 

och syftar till att ge doktoranderna erfarenhet kring att jobba i workshop-formatet. Kursen sker 

huvudsakligen i Rom, och beslut om detta kan ske fysiskt och fattas i mars.   

Nanouschka meddelar att en ny doktorandkurs om Space and Place på 7.5hp har föreslagits för 2022-

2023, med inspiration från doktorandtemat då intresset ännu stort bland nya doktorander. Den nya kursen 

ligger under behandling vid fakulteten. 

 

§ 9 Medlemskategorier och affilieringar 

Diskussion fördes kring begreppet ”anknutna forskare” och vilka som kan räknas som befintliga 

medlemmar av CMS. Styrelsen uppmuntrade en öppen definition, men också ett tydliggörande av vilka 

som kan anses vara medlemmar eller ”anknutna”. Det framkom även önskningar om 

kompetensgranskning av eventuella ”anknutna forskare”. 

Karl och Kurt uppdras av styrelsen att revidera dokumentet till nästa styrelsemöte utifrån diskussionen.  

 

§ 10 Medeltidsrådet 

Kurt meddelar att rådet sammanträder i slutet på januari. 

 

§ 11 Webbsidan 

Arbetet med den nya hemsidan har många intressenter. Ett möte med de berörda sker den 15/12 för att 

sammanställa en projektplan och koordinera arbetet.  

 

§ 12 Framtida forskningsprojekt 

§ 12.1 Föreläsningsserie i Roggeborgen 2023 

Kurt meddelade att ett möte för projektet har skett, med de som efter förra styrelsemötet anmälde 

intresse, med Elin Andersson från KB. Många idéer utbyttes och det finns framöver goda möjligheter till 

samarbete. 

§ 12.2 NOS-HS explorative workshops om St Victor i Paris inflytande i Norden 

De nordiska ländernas forskningsråd har gett medel för forskning kring Viktorinernas inflytande i de 

nordiska länderna. Projektet påbörjas hösten 2021 med tre workshops varav en sker i Stockholm 2022. 

§ 12.3 Nytt doktorandprojekt om senmedeltida donationer i Stockholm 

Piotr Kołodziejczak har fått medel från den polska vitterhetsakademin för studier om donationer i 

Stockholm. Han har tidigare besökt centret och har nu fått sin ansökan beviljad.  
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§ 13 Övriga frågor 

Inga övriga frågor dryftades. 

 

§ 13 Datum för nästa sammanträde 

Nästa möte hålls måndagen 15 februari kl. 10.00.  
 
Mötet avslutades 14.27.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
 
_______________________________ 
Karl Lysén 

 
 
Justeras 
 
 
 
 
_______________________________          _______________________________  
Maria Ahlbäck Åkestam  Emma Maltin        
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Bilaga 1. 
Medlemskategorier och affilieringar  
 
Diskussionsunderlag v.1 

Bakgrund och syfte 
För att i större utsträckning uppfylla de stadgade ändamålen för Centrum för medeltidstudier vid 

Stockholms Universitet (CMS) har det föreslagits att relationerna till externa forskare och intressenter skall 

formaliseras. I dagsläget är nätverket kring centrumet personbaserat och löst hållet. En formaliserad form 

av ”anknuta forskare” syftar till att skapa långsiktiga relationer till gästforskare, doktorander och andra 

vars forskning direkt berör CMS verksamhet.  

Urvalsgrund  
”Anknutna forskare” skall på ett eller annat sätt vara aktivt bidragande till centrumets ämnesmässiga 

inriktning. Det bör föreligga ett gemensamt forskningsintresse mellan CMS och den anknutne forskaren, 

såväl som en ömsesidig strävan att utveckla och förstärka forskningssamarbetet.  

 

Termen skall endast användas på forskare som inte har en anställning vid Stockholms Universitet och skall 

inte användas för beskriva någon form av anställning. Exempel på personer som har möjlighet att ansöka 

om att bli anknutna forskare är nuvarande eller tidigare gästforskare och doktorander med extern 

finansiering, emeriti som är aktiv i Universitets och Centrumets forskning, samt forskare vid andra 

institutioner än Stockholms Universitet, t.ex. museer, arkiv och bibliotek.   

Antagning 
Ansökan om att bli anknuten forskare till CMS sker till centrumets föreståndare och beslut fattas 

centrumets styrelse. 

Anknytningen är tidsbestämd och kan vara upp till tre år, varefter en ny ansökan måste upprättas     

 

Det är av stor vikt att notera att anknutna forskare är oberoende av Universitets affillieringssystem samt 

att de ej får stå i konflikt med §10 i CMS stadga (dnr  SU FV-1.1.2-1845-13) om att doktorander inte kan 

antas vid CMS.     
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Rättigheter och åtaganden 
Den anknutna forskaren registreras på CMS hemsida, och kan söka om e-mail och tillgång till att använda 

universitetsbiblioteket. Anknutna forskare måste registrera publikationer i Stockholm Universitets 

publikationsregistreringsdatabas DIVA som del av CMS verksamhet. 

 

CMS styrelse har rätt att omedelbart avsluta en anknytning om brott mot CMS stadgar eller värderingar 

föreligger.  

 

 
 

 
 
 
 


