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Meddelande 2/2009 från Centrum för medeltidsstudier
Kommande disputation
Fil.mag. Christine Ekholst, Historiska institutionen, disputerar fredagen den 27 februari kl.
13.00 i Hörsal 4, Södra huset, Frescati, på avhandlingen För varje brottsling ett straff.
Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna. Fakultetsopponent är docent Marko
Lamberg, Jyväskylä universitet.
Avhandlingen är en genusstudie av den svenska medeltida straffrätten. Undersökningen är
fokuserad på lagar tillkomna från mitten av 1200-talet till mitten av 1400-talet.
Utgångspunkten är att visa hur lagarna formulerar rättssubjekt och -objekt utifrån kön.
Huvudfrågorna rör hur kvinnors straffansvar förändras under perioden, om olika brottsliga
handlingar kopplas till män respektive kvinnor och slutligen när och varför olika straff
användes för män och för kvinnor.
Arbetsseminarier
Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet kallar härmed till ett
arbetsseminarium fredagen den 27 februari kl. 10:00–12:00 i rum D889 och fredagen den 13
mars kl. 13:00–15:00. Den 27 februari presenterar fil.dr Per Förnegård, Avdelningen för
franska och italienska, en text om medeltida fransk syntax och den 13 mars presenterar
professor Olle Ferm, Historiska institutionen, en text om medeltida humor.
Medeltidsseminariet
Medeltidsseminariet sammanträder nästa gång måndagen den 30 mars, kl. 18:00–20:00 i rum
D900, Historiska institutionen, Stockholms universitet. Historikern Agneta Ney presenterar då
sina undersökningar om marginalisering i det medeltida samhället.
Medeltidsseminariet gästas måndagen den 20 april av Roger Axelsson som just slutfört det
senaste häftet i serien Det Medeltida Sverige – tillika sluthäftet för Kalmar län – nämligen
Tjust. Roger kommer att presentera häftet (590 sidor) och ge exempel på vad man kan
använda häftet till. Lokal D900, tid kl. 13:00–15:00.
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I maj gästas Medeltidsseminariet av den belgiske latinisten Wim Verbal. Den 5 maj kommer
han att upp problem kring forskningen om S:t Bernhard och hans relation till Abelard, och den
7 maj kommer det att handla om konsten att skriva en latinsk litteraturhistoria för medeltiden.

Med vänliga hälsningar

Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

