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Meddelande 12/2012 från Centrum för medeltidsstudier
Medeltidsseminariet
Medeltidsseminariet sammanträder nästa gång måndagen den 12 november kl. 16:00–18:00 i
D900 på Historiska institutionen då professor Carin Franzén, Linköpings universitet, talar om
sin nya bok Jag gav honom inte min kärlek. Om hövisk kärlek som kvinnlig strategi
(Stockholm: Ersatz, 2012).
Medeltidsseminariet sammanträder igen den 19 november kl. 16:00–18:00 i D900 på
Historiska institutionen då Dr. Haik Thomas Porada, Leibniz-Institut für Länderkunde,
Leipzig, talar över ämnen ”Hur fungerade ’Pommerska Bergslagen’? Om det senmedeltida
och tidigmoderna fiskeriets organisation vid södra östersjökusten”. Han beskriver sitt föredrag
på följande vis: Liksom medelhavsområdets historia kännetecknas även östersjöområdets av
komplexa samband mellan handel och havets näringar. Detta gäller inte minst för de stora
fiskeområdena i närheten av kusterna. Ända sedan medeltiden hade de stora mängder fisk som
fiskades utefter kusterna varit en viktig inkomstkälla för de länder som angränsade till dem.
Det är exempelvis väl dokumenterat hur fiskeriet under den här tiden organiserades i Danmark
och Tyska orden. Men det är först i samband med reformationen och dess indragningar av
kyrkliga egendomar och intäkter som fiskeriets organisation får en högre dignitet. I
hertigdömet Pommern, vid södra östersjökusten, tas under den här perioden ett stort kliv i
utvecklandet av en tidigmodern stat. Fiskeriförvaltningens dokument påvisar deras drivande
roll i denna allmänna omorganisation av hertigens finanser. Ja, det fick t.o.m. betydelse för
hur hovet administrerades och för hur slottsköket organiserades. De källor som påvisar dessa
processer ger också information om var och hur fiskeriet skedde, om en ny fiskerilagstiftning
och om hur det hertigliga fiskeriets rovdrift hotade utfiskning.
Ars edendi-föreläsningar
Tisdagen den 20 november kl. 17:15 håller professor Giovanni Paolo Maggioni, Dipartimento
di scienze umanistiche sociali e della formazione vid Università degli studi del Molise,
föreläsningen ”Errors! The presence of authorial and editorial errors in original texts” i
Nordenskiöldsalen, Geohuset, Stockholms universitet. Onsdag den 21 november kl. 09:15–

Centrum för medeltidsstudier
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Besöksadress:
Södra huset, hus D, plan 9
www.medeltid.su.se

Telefon: 08-16 28 11
Telefax: 08-16 75 48
E-post: sekreterare@medeltid.su.se

2 (2)

12:00 hålls i sal D247 seminariet ”When saints go marching in to editions” av docent Brian
Møller Jensen, Avdelningen för klassiska språk vid Stockholms universitet, och professor
Giovanni Paolo Maggioni. Brian Møller Jensen talar över ämnet ”Saving Antoninus’ Victory:
Editing local hagiographical lectiones” och Giovanni Paolo Maggioni talar över ämnet
”Editing hagiographic texts. Cases of normal exceptionality”.
Olof Holm disputerar i historia
Doktorand Olof Holm, Historiska institutionen, försvarar onsdagen den 19 december kl. 10.00
i DeGeersalen, Stockholms universitet, sin avhandling Självägarområdenas egenart. Jämtland
och andra områden i Skandinavien med småskaligt jordägande 900–1500. Fakultetsopponent
är professor Stefan Brink, University of Aberdeen.

Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

