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Meddelande 2/2008 från Centrum för medeltidsstudier
Medeltidsseminariet
Måndagen den 29 september kommer fil.dr Daniel Sävborg, Uppsala universitet, till
Medeltidsseminariet och presenterar föredraget ”Islänningasagan och kärleken”. Lokalen är
Historiska institutionen, D900. Tid 18:00–20:00.
Abstract: Hur berättar man om kärlek i den norröna litteraturen? Sagalitteraturen är känd för
sin kärvhet, för att sky känsloanalys och för att sätta våldsdåd och heroism i centrum. Jag har i
min bok Sagan om kärleken: Erotik, känslor och berättarkonst i norrön litteratur velat utreda
vilken roll känslor av kärlek, svartsjuka och åtrå spelar i sagorna och hur sådana motiv
skildras. Hela den norröna litteraturen vägs in, men i centrum står islänningasagan.
Grundmetoden har varit att skapa en morfologi för skildringen av erotik och erotiskt
relaterade känslor. Utifrån denna analyserar jag närmare sju islänningasagor. Dessutom
uppmärksammas vad som sker när kontinentens höviska litteratur når Norden. I versromaner,
traktater och lyrik beskrivs kärlek som en huvudkraft i människornas liv, och starka känslor
får stort spelrum. Sådana verk översätts till norrönt språk som riddarasögur under just den tid
då de inhemska sagorna skrivs. Många forskare har hävdat att den främmande tendensen
påverkar sagornas sätt att berätta om kärlek. Flera har också hävdat att riddarasagan påverkas
av den inhemska sagans teknik. På grundval av min morfologi och mina analyser av
islänningasagorna försöker jag fastställa om det är riktigt. I mitt föredrag på
Medeltidsseminariet presenterar jag några av mina rön och diskuterar några av de principiella
frågor och metodiska problem som varit framträdande under arbetet med boken.
Konferens
Den 23–24 oktober arrangerar Svenskt Diplomatarium och nätverket Nordic Centre for
Medieval Studies i samarbete med Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet
konferensen ”The Apostolic Penitentiary and Medieval Society”. Konferensen hålls på
Kungliga biblioteket.
Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist
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The Apostolic Penitentiary and Medieval Society
Stockholm 23–24 oktober 2008
Konferens arrangerad av nätverket Nordic Centre for Medieval Studies (NCMS)
och Svenskt Diplomatarium i samarbete med Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet

Konferensen anordnas med anledning av publiceringen av penitentiariematerialet rörande den
svenska kyrkoprovinsen under medeltiden. I det påvliga penitentiarieämbetets arkiv förvaras
hittills opublicerade och okända akter rörande svenska präster och andra som behövt dispenser av olika slag eller påvlig absolution för särskilt svåra förseelser.
Boken som bär titeln Auctoritate Papae. The Church Province of Uppsala and the Apostolic
Penitentiary 1410–1526 är resultatet av ett flerårigt projekt finansierat av Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Den kommer att presenteras vid konferensen
samt finnas till försäljning.
Lokal: Kungl. bibliotekets hörsal
Program
Torsdag 23 oktober
09.30
c. 10.00
c. 10.15
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

Registrering, kaffe
Öppnande av konferensen; praktiska upplysningar
Johan Ickx, Rome: ‘On the Origins of the Apostolic Penitentiary’
Sara Risberg, Stockholm: ‘The Editing of the Swedish Penitentiary
Material’
Kirsi Salonen, Rome-Tampere: ‘Secundum mores patriae. References to
Swedish Legal Practices in the Penitentiary Material’

12.00 – 13.30

Tid för lunch

13.30 – 14.00

Per Ingesman, Århus: ‘The Penitentiary, Illegitimacy and Danish Society
in the Later Middle Ages’
Jennifer R. McDonald, Bergen: ‘Illegitimacy and Clerical Careers in the
Periphery. The Provinces of Nidaros and Scotland’
Torstein Jørgensen, Bergen: ‘Penitentiary Documents from Norway – a
Survey and Some Thoughts on Further Research’

14.00 – 14.30
14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

Kaffepaus

15.30 – 16.00

Patrick Zutshi, Cambridge: ‘The English and Welsh Penitentiary Project.
An Overview.’
Michael Haren, Dublin: ‘The Apostolic Penitentiary and Medieval Irish
Social History: Interpretative Parameters’
Peter Clarke, Southampton: ‘From Avignon to Rome: the Minor
Penitentiaries at the Papal Curia’

16.00 – 16.30
16.30 – 17.00

Fredag 24 oktober
09.30 – 10.15
10.15 – 10.45

Anders Winroth, Yale: ‘Canon Law in Swedish Penitentiary Cases’
Gerhard Jaritz, Budapest: ‘Late Medieval Germanophone Carthusians
and the Papal Penitentiary.’

10.45 – 11.15

Kaffepaus

11.15 – 11.45

Paolo Ostinelli, Bellinzona: ‘Using the System: Lay People and Parish
Clerks Turning to Rome’
Ludwig Schmugge, Rome: ‘Did the Medieval Canon Law on Marriage
Change Sexual Habitus?’

11.45 – 12.30

Avslutning

Anmälan
Konferensen är öppen för alla intresserade och avgiftsfri. Antalet platser är begränsat, varför
vi ber er att anmäla ert deltagande så snart som möjligt (senast 10 oktober) genom epost
(claes.gejrot@riksarkivet.ra.se) eller genom brev till adressen Svenskt Diplomatarium,
Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm.

Välkomna!
Organisationskommittén

