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Meddelande 1/2013 från Centrum för medeltidsstudier
Medeltidsseminariet
Måndagen den 4 februari sammanträder Medeltidsseminariet i D900, kl. 16:00–18:00, då
professor emerita Inger Larsson och fil.dr Ulrika Djärv presenterar Fornsvensk bibliografi och
Svensk runbibliografi. Projekten Fornsvensk bibliografi och Svensk runbibliografi som
bedrivits vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (f.d. Institutionen för nordiska språk)
är nu avslutade och omfattning och användbarhet presenteras. Dessutom berättar docent
Magnus Källström från Runverket vid Riksantikvarieämbetet om arbetet med Digitala
Sveriges runinskrifter samt presenterar några nyfunna runinskrifter.
Fornsvensk bibliografi på nätet är en bearbetning av och fortsättning på den tryckta bibliografi
som sammanställdes av Robert Geete och Isak Collijn för tiden fram till 1944 och som utgavs
av Svenska fornskriftsällskapet. Fornsvensk bibliografi på nätet sträcker sig fram till och med
2011.
Svensk runbibliografi på nätet inkluderar Jan Owes Svensk runbibliografi 1880–1993 och de
bibliografier som publicerats i tryckt form i Nytt om runer för tiden fram till och med 2003.
Svensk runbibliografi på nätet sträcker sig fram till och med 2012. Bibliografin presenteras av
Jan Owe och Jan Axelson, i sammanhanget visas även Samnordisk runtextdatabas.
Måndagen den 11 februari arrangerar Centrum en workshop kl. 14:00–18:00 i D900 på
Historiska institutionen med anledning av professor Janken Myrdals senaste bok
Boskapsskötseln under medeltiden. Närmare information kommer snart.
Inbjudan till workshop
Cordelia Heß, Stockholms universitet, och Jonathan Adams, Uppsala universitet, arrangerar
den 10–11 juni 2013 vid Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm workshopen ”Fear and
Loathing in the North: Muslims and Jews in Medieval Scandinavia and the Baltic Region”.
För mer information, följ länken här.
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Seminarium vid Riksarkivet
Fil.dr Alf Ericsson presenterar på Riksarkivet (Marieberg) onsdagen den 13 februari 2013 kl.
15:00–16:30 i föredraget ”Från kvantitet till kvalitet. Medeltidsbrev som agrarhistoriska
källor” resultaten i sin agrarhistoriska avhandling Terra mediaevalis: jordvärderingssystem i
medeltidens Sverige (2012), ett arbete som till stora delar grundar sig på geografiska och
kvantitativa data i medeltidsbreven. Fokus kommer att ligga på hur man genom att
sammanställa långa sviter med sådana uppgifter kan få kunskap om förhållanden och
utvecklingstrender under medeltiden – en epok då jorden stod i centrum. Medeltidsbrevens
källvärde i relation till lagar och andra källmaterial kommer att tas upp till diskussion.

Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

