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Meddelande 12/2011 från Centrum för medeltidsstudier
Medeltidsseminariet
Medeltidsseminariet sammanträder nästa gång måndagen den 17 oktober, då Annika Larsson,
arkeolog vid Uppsala universitet, presenterar grävningarna vid Biskopskulla, som ingår i
projektet Riksväg Fjärdhundraland. Tid: kl. 16:00–18:00, plats rum D900.
Måndagen den 24 oktober gästas Medeltidsseminariet av professor Jan Rüdiger, Frankfurt am
Main, som på engelska kommer att tala om ”All the King’s Women: Polygyny and Political
Culture in the Medieval North”. Tid: kl. 16:00–18:00, plats rum D900. Jan Rüdiger förstår
svenska bra och frågor kan ställas på svenska. Nedan ses hans presentation på danska:
Mænd og kvinder i middelalderen var gift med hverandre. Eller det skulle de helst være, efter
såvel kirkens som det verdslige samfundets skøn. Således er i hvert fald det dominerende syn
indenfor middelalderhistorien. At mænd, isr de store og mægtige, ofte havde forhold til flere
kvinder ved siden af, ses enten som lyst og lidenskab eller som levned fra førkristne tider. Jan
Rüdiger foreslår derimod at tolke polygynien – flerkoneriet – i højmiddelalderens eliter som et
lyslevende, produktivt social-semantisk system, som gav de involverede mænd og kvinder et
væld af muligheder for differencieret politisk adfærd. Fokus kommer at lægges på Norden, hvor
flerkoneriet måske ikke var videre udbredt end andetsteds i Europa, men hvor fortællingerne
(berättelser) derom var mere brogede end nede i den postkarolingiske del af kontinenten.

Den 31 oktober lägger Jan Brunius fram en kortare text om det märkliga missalet från
Torstuna. Det är en del i Härnevi-projektet.
Den 7 november framträder Anders Winroth, en gång student i Stockholm, nu professor vid
Yale. Ämnet är inte spikat ännu.
Samtliga seminarier äger rum i D900, Historiska institutionen, kl. 16:00–18:00.
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