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Meddelande 3/2010 från Centrum för medeltidsstudier
Medeltidsseminariet
Måndagen den 15 mars: Stefan Mähl talar om Det senmedeltida Stockholm – en språklig och
kulturell smältdegel. Lokal: D900, kl. 18:00–20:00. Postseminarium arrangeras.
Vårens övriga sammanträden:
12 april: Roger Andersson lägger fram en text om akademisk predikan kontra monastisk
predikan. Lokal: D900, kl. 18:00–20:00.
10 maj: Erika Kihlman: Bero Magni de Ludosia. Diskussion av text om Björn av Lödöse som
undervisade i Wien 30 år, från 1433 till 1464. Lokal: D900, kl. 18:00–20:00.
Professor Michael Shank kommer sannolikt att hålla två seminarier första veckan av maj kring
senmedeltidens och den tidiga renässansens tankeliv.
Profeesor Robert Bjork kommer sannolikt att ha två seminarier om Canterbury Tales av
Chaucer först veckan av juni.
Den nya antologin Gaver, ritualer, konflikter. Et rettsantropologisk perspektiv på nordisk
middelalderhistorie har just utkommit under redaktionskap av Hans Jacob Orning, Kim
Esmark och Lars Hermanson.
Öppen föreläsning på Riksarkivet den 17 mars kl. 16:00 av Eva Odelman och Jan Brunius:
”Vägar till äldre arkiv”.

Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist
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REDAKTØRER
Hans Jacob Orning | Kim Esmark | Lars Hermanson

Innenfor middelalderforskningen har inspirasjon fra rettsantropologi vært
betydelig på en rekke felter. Med utgangspunkt i temaer som gavebytte,
ekteskap, eiendomstransaksjoner, ildprøver, vennskap og statsutvikling
fokuserer bidragsyterne i denne artikkelsamlingen på innﬂytelse og metoder
fra rettsantropologien. Forfatterne inntar en kritisk holdning til nasjonalt og
konstitusjonelt orienterte historieframstillinger, og retter kritikken mot blant annet
innﬂytelsesrike teoretikere som Pierre Bourdieu, Clifford Geertz og Norbert Elias.
Med rettsantropologi som redskap blir spørsmålet om fortidens annerledeshet sett
med nye øyne.
Boken er et samarbeid mellom forskere i Norge, Sverige og Danmark. Forfatterne
henvender seg til middelalderforskere og studenter.

NOK 379.00
www.unipub.no

Boken er i salg. For bestilling, kontakt din nærmeste bokhandel eller
en norsk nettbokhandel.
For mer informasjon, kontakt Unipub forlag: + 47 22 85 33 00
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Att ta sig in i, och
förstå, det äldsta
arkivmaterialet är inte
självklart. Samhället
såg annorlunda ut och
språket var ett annat.
Texterna är ofta skrivna på andra språk än
svenska, främst latin
och tyska.
”Glossarium till
medeltidslatinet i Sverige” och ”Vasatidens Foto: Kurt Eriksson, Riksarkivet
samhälle” är två av de
vägar Riksarkivet erbjuder som hjälp in i det äldre
materialet. Ta tillfället i akt att höra några av Riksarkivets experter ge råd om hur du går till väga.
”Glossarium till medeltidslatinet i Sverige” presenteras av dess redaktör, Eva Odelman, som också är
professor i latin. Glossariet tar upp ord, betydelser,
ordformer och stavningsvarianter som inte finns i
klassiskt latin. Orden översätts till svenska och tyska.
Jan Brunius, docent i historia och förste arkivarie
vid Riksarkivet, är författare till den pinfärska boken
”Vasatidens samhälle” som vägleder till arkiv hos
Riksarkivet från tiden 1520–1620. Brunius redogör
för var materialet finns, vilka arkiv som är användbara när och hur det är organiserat, samt ger en
överblick av tidens samhälle och politik.
Landskapshandlingarna är fogdarnas räkenskaper,
som sändes för revision till kammaren under perioden 1539–1630. Dessa kan nås direkt via söktjänsten
Nationella arkivdatabasen (NAD). Mårten Johansson, handläggare på Riksarkivets it-avdelning visar
hur.
Glossariet och boken om Vasatiden kommer att
finnas till försäljning i anslutning till föreläsningen.
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