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Meddelande 14/2010 från Centrum för medeltidsstudier
Disputation på avhandling om medeltida bebådelsebilder
Konstvetaren Mia Åkestam försvarar fredagen den 19 november kl. 13:00, hörsal 4, hus B,
Stockholms universitet, sin doktorsavhandling Bebådelsebilder. Om bildbruk under
medeltiden. Opponent är professor Jan von Bonsdorff, Uppsala universitet. Bebådelsen är ett
av medeltidens vanligaste motiv. Bland de närmre 400 bilder som finns bevarade i Sverige
från perioden 1150–1550 finns allt från summariska bilder ristade i sten till praktfulla och
detaljrika monumentala målningar. Vad är det som gör att vi känner igen bebådelsebilden så
väl? Vad spelade motivet för roll? Med inriktning på hur bilder kommunicerade mening och
på hur bilder användes i de medeltida sammanhangen visar avhandlingen på ett
mångfacetterat bildbruk. Man var väl bekant med hur bildretorik fungerar, och en väl
utvecklad bildkommunikation användes för att föra fram idéer och budskap av både religiös
och politisk karaktär.

Disputation på avhandling om medeltida kloster
Wojtek Jezierski lägger fredagen den 17 december kl. 13:00 fram sin doktorsavhandling Total
St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary Institution i hörsal 7, Hus D, Södra huset,
Frescati. Fakultetsopponent är fil.dr Hans Jacob Orning från Högskulen i Volda, Norge.
Avhandlingen undersöker en rad tidig- och högmedeltida kloster – Sankt Gallen i Schweiz,
Fulda i Tyskland samt Bury S:t Edmunds i England – för att förstå hur makt och social
kontroll fungerade i slutna organisationer. Genom att använda moderna sociala teorier av
Erwing Goffman, Michel Foucault och Pierre Bourdieu analyserar avhandlingen
innerklosterliga konflikter, mekanismer av förföljelse och exkludering, social konstruering av
det munkliga subjektet samt komplicerade relationer mellan medeltida kloster och den
sekulära omvärlden. Wojtek Jezierski (född 1979) studerade historia och social antropologi
vid Warszawas universitet och forskar vid Historiska institutionen och Centrum för
medeltidsstudier vid Stockholms universitet.
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Latinseminarium med Robert Andrews om Bero Magnis föreläsningar över Aristoteles
Nästa latinseminarium äger rum tisdagen den 16 november, kl. 16:00–17:30 i D247, och hålls
i samarbete med Historiska institutionen och Centrum för medeltidsstudier, Stockholms
universitet.
Fil.dr Robert Andrews kommer då att presentera sitt nuvarande utgivningsprojekt: ”Bero
Magnis föreläsningar över Aristoteles De anima”. Dessa föreläsningar hölls vid Wiens
filosofiska fakultet vid mitten av 1400-talet och ger oss en värdefull inblick i praktisk
medeltida pedagogik gällande filosofiundervisningen. Material till seminariet kan laddas ned
från förstasidan av www.medeltid.su.se och består av en latinsk textutgåva och
handskriftskopior. Textutgåvan föregås av en inledning med sammanfattningar av den latinska
texten och med specifika frågor gällande såväl textetablering som innehåll.
Robert Andrews doktorerade vid Cornell University, New York, och arbetade därefter i Duns
Scotus-projektet vid the Franciscan Institute at St. Bonaventure University. Han har
undervisat i USA, Norge och Sverige och bor i Kristinehamn. Läsåret 2010/2011 forskar han
vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, som en av medarbetarna i SLUUMprojektet (Svenska Lärde vid Utländska Universitet under Medeltiden). Han har bland annat
gett ut Quaestiones super librum praedicamentorum Aristotelis av Augustinus de Ferraria
(Studia Latina Stockholmiensia, 45. Stockholm, 2000).
Efter seminariet ordnas ett enkelt postseminarium till självkostnadspris. Meddela gärna
deltagande i eftersitsen till: erika.kihlman@klassiska.su.se.

Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

