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Meddelande 15/2010 från Centrum för medeltidsstudier
Medeltidsseminariet
Medeltidsseminariet sammanträder måndagen den 6 december, kl. 16:00–18:00 i D900, och
ska denna gång diskutera ”Danske Kung Kristians handel”, en svensk pamflett från
unionstiden riktad mot den danske kungen Kristian, kung även i Sverige åren omkring 1460.
Roger Andersson presenterar en utgåva av texten och övergripande kommentar har Carl
Claeson, Ebba Edberg och Peter Isotalo skrivit. Materialet sänds till intresserade en vecka
innan vid förfrågan till sekreterare@medeltid.su.se.
Medeltida böcker och böcker om medeltiden
Onsdagen dem 8 december, kl. 16:00–18:00, hålls arrangemanget ”Medeltida böcker och
böcker om medeltiden” på Kungl. Biblioteket, Hörsalen. Nyutkomna böcker om medeltiden
presenteras och erbjuds till försäljning till förmånliga priser. Anna Wolodarski från Kungl.
Biblioteket presenterar Codex Gigas, en av Kungl. Bibliotekets rariteter som nu är tillgänglig i
nätversion. ”Medeltida böcker och böcker om medeltiden” är ett samarrangemang mellan
Centrum för medeltidsstudier och Kungl. Biblioteket.
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.
Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist
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