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Meddelande 1/2015 från Centrum för medeltidsstudier
Medeltidsseminariet
Medeltidsseminariet sammanträder måndagen den 2 februari, kl. 14:00–16:00, i rum D900
(Historiska institutionen), då fil.dr Hossein Sheiban, Historiska institutionen, Stockholm
universitet, presenterar sin nya bok Den sargade dygden om kritiken mot de dominerande
tolkningarna och tillämpningarna av religionen genom närläsningar av tre av de största
poeterna i den persiska klassiska litteraturen, Sa‘dī på 1200- och ‘Obayd och Ḥāfeẓ på 1300talet. Hossein Sheiban visar hur och i vilka kontexter religionskritiken kunde komma till
uttryck och ger samtidigt en fördjupad bild av tidens religiösa, sociala och litterära
sammanhang. Sheiban avslöjar starkt individualistiska drag hos alla tre författare, från en
närmast anarkistisk syn på moralen till mer flexibla tolkningar av islamisk mystik.
Medeltidsseminariet sammanträder den 16 februari kl. 14:00–16:00, i rum D900 (Historiska
institutionen), då Torben K. Nielsen, Historiska Institutionen, Aalborg Universitet talar om
Bibel och Helgon i Östersjökorstågen – auktoritet, materialitet och medier. I de
middelalderlige krøniker, der behandler erobringen og kristningen af Baltikum, nyder bibelen
en absolut forrang blandt krønikernes litterære forbilleder. Igen og igen henvises til Gamle
Testamentes bøger og herunder især de krigeriske Makkabæer-bøger. Krønikerne anvendte
imidlertid ligeledes fortællinger fra den kristne hagiografi. Herved gives den baltiske kristning
en vigtig plads i frelseshistorien. I foredraget vil jeg diskutere forskellige måder, hvorpå denne
’baltiske frelseshistorie’ kommer til udtryk i de to centrale krøniker: Henrici Chronicon
Livoniense (ca. 1227) og Chronica terre Prussie af Peter af Dusburg/Nikolas von Jeroschin
(ca. 1330).
Medeltidsseminariet sammanträder den 2 mars kl. 14:00–16:00, i rum D900 (Historiska
institutionen), då Unn Falkeid, Institutionen för Litteraturvetenskap och idéhistoria,
Stockholms universitet, talar om Catherine of Siena and the Mystical Body of the Church.
Unn Falkeid holder på å ferdigstille boken sin med tittelen The Avignon Papacy Contested.
Power and Politics in Fourteenth Century Literature. Gjennom en rekke case-studies
undersøker hun her intellektuelle og politiske debatter om makt og politikk som dominerte
under pavetiden i Avignon. De sentrale skikkelsene er: Dante, Marsilius of Padua, William of
Ockham, Petrarca, Birgitta og Caterina av Siena.
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Centrum för medeltidsstudier vill även uppmärksamma den serie forskarseminarier som hålls
på Institutionen för arkeologi och antikens kultur, i föreläsningssalen på plan 3 i
Wallenberglaboratoriet (om inget annat anges):
Onsdagen den 28 januari, kl. 15:00–17:00
Olof Holm, Stockholm: Handel i vikingatidens Skandinavien – en syssla bara för ett fåtal?
Exemplet Jämtland. Det finns ett artikelmanus att ta del av inför seminariet av den som är
specialintresserad. Detta kan erhållas efter hänvändelse till adressen olof.holm@riksdagen.se.
Onsdagen den 4 februari, kl. 15:00–17:00
Stig Welinder: Skogsfinsk arkeologi. Etnicitet i det materiella
Onsdagen den 18 februari, kl. 15:00–17:00
Patrik Nordström: Om Agda och Oscar Montelius brevväxling – från arkiven till en bok
Onsdagen den 25 februari, kl. 15:00–17:00
Kurt Villads Jensen, Stockholm: En militär revolution omkring 1200 i Skandinavien? Blev allt
större och större och militären mer professionell?
Onsdagen den 4 mars, kl. 15:00–17:00
Florent Audy: Beyond economics. The re-use of coins as pendants in the Viking Age
Torsdagen den 12 mars, kl. 15:00–17:00 (Obs dagen!)
Susan Hakenbeck, Cambridge: Getting away from marauding armies: new approaches to early
medieval migrations
Onsdagen den 18 mars, kl. 15:00–17:00
Ove Bring, Stockholm: Parthenonsyndromet. Kampen om kulturskatterna
Onsdagen den 25 mars, kl. 15:00–17:00
Olof Sundqvist, Stockholm: Hall, hög och herokult i yngre järnålderns Skandinavien

Med vänliga hälsningar
Kurt Villads Jensen och Fredrik Charpentier Ljungqvist

