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Meddelande 3/2011 från Centrum för medeltidsstudier

Medeltidsseminariet
Måndagen den 21 februari kl. 16:00–18:00 i rum D900 på Historiska institutionen,
Stockholms universitet, presenterar fil.dr Hossein Sheiban sina pågående forskningar om
religionskritisk litteratur på persiska under medeltiden. Sheiban ingår i projektet ”Öst–Väst:
Intellektuella beröringspunkter mellan Persien och Västeuropa”, organiserat av Centrum för
medeltidsstudier.
Måndagen den 21 mars kl. 16:00–18:00 hålls ett diskussionsseminarium angående
utgrävningarna vid Litslena kyrka. Inbjuden är Johan Anund från Riksantikvarieämbetet.
Disputation i latin
Elin Andersson, doktorand i latin, lägger lördagen den 19 februari kl. 10:00–12:00 i hörsal D9
fram sin avhandling Responsiones Vadstenenses. Perspectives on the Birgittine Rule in Two
Texts from Vadstena and Syon Abbey. Opponent är Christina Thomsen Thörnqvist, docent i
latin vid Göteborgs universitet. Avhandlingen handlar om relationerna mellan Vadstena och
dotterklostret Syon Abbey, som grundades 1415 som det första och enda birgittinklostret i
England. 1420-talet var ett turbulent årtionde för birgittinorden, då påven tillfälligt förbjöd
birgittinernas praxis med dubbla konvent: ett kloster för sextio nunnor, och ett brödrakonvent
för tretton präster. En annan känslig fråga rörde det dubbla ledarskapet i klostret: abbedissan
och generalkonfessorn. Dessa och andra regelfrågor diskuteras i ett dokument från slutet av
1420-talet, Responsiones, en text bestående av ca 175 frågor från Syon rörande regeln och
klosterlivet som besvaras av Vadstena, och som nu ges ut i min avhandling. Den andra texten
som ges ut kallas Collacio och är en predikan som förmodligen författats av Syons
beskyddare, benediktinabboten John Whethamstede. Den har möjligen framförts i Vadstena
av de besökande Syonbröderna 1427. Även denna text behandlar den omstridda frågan om
dubbla konvent och ledarskapet i klostret. Avhandlingen innehåller en introduktion, editioner
med översättningar, ordlista och register.
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Föredrag om det antika och medeltida Burgund
Carole Crumley, gästprofessor vid Stockholm Resilience Centre, presenterar sin forskning om
det antika och tidigmedeltida Västeuropa måndag den 14 februari kl. 13.00–15.00 i rum D900,
hus D, plan 9. Historiska institutionen har inbjudit Carole Crumley att föreläsa om
”Assembling the History of the Future: Can Three Millennia of Burgundian History
Contribute to Europe’s Future?”. Professor Crumley är en ledande amerikansk forskare inom
ämnet historisk ekologi och har uppmärksammat problematiken kring långsiktiga förändringar
kontra tydliga systemskiften. Hon studerar hur förändringar i natur och klimat påverkat
människan samt hur människor själva har påverkat naturlandskapet. Anmälan senast den 10
februari till: mats.hallenberg@historia.su.se.

Seminarium med Stephan Borgehammar
Professor Stephan Borgehammar håller ett seminarium den 25 februari kl. 10:15–11:45 i rum
D247, Södra huset, betitlat ”The Editor Learns Humility. Pragmatic solutions to problems
encountered in dealing with pre-Carolingian hagiography”. Stephan Borgehammar vill vid sitt
seminarium diskutera editionstekniska problem som han ställts inför under utgivningen av
dels Exaltatio crucis-legenden, som handlar om kejsar Heraclius’ fälttåg i Persien c:a 614–629
och som finns i över 200 handskrifter med otaliga varianter, dels en kortare sermo kring
samma ämne, som finns i bara två handskrifter. Han utgår från sin artikel ”Heraclius learns
Humility” i Millennium 2009, vilken bifogas som pdf-fil.

Kommande workshop
Onsdagen den 16 mars kl. 10:30–18:00 anordnar Centrum för medeltidsstudier en workshop
på temat öst–väst.
Program:
Kurt Villads Jensen kommer att tala om korstågen och deras konsekvenser för relationen öst–
väst.
Kerstin Eksell, professor vid Köpenhamns universitet, talar om översättning av grekisk
vetenskap i det medeltida Spanien.
Hossein Sheiban kommer att tala om Edward W. Saids Orientalism.
Nanouschka Myrberg kommer att föreläsa om sitt pågående projekt om Korstågsmyntning i
Östersjöområdet, och den retorik och bildretorik som myntningen vittnar om.
Mia Åkestam kommer att diskutera bildbruk och motivvandring under 1100-talets med
utgångspunkt i dopfuntar på Gotland och i Skåne, med motiv som vittnar om en pilgrims- och
korsfararideologi.
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Avslutande seminarium med diskussion kring två noveller av Boccaccio.
Den som är intresserad att delta kan anmäla sig till Fredrik Charpentier Ljungqvist
(sekreterare@medeltid.su.se) eller Mia Åkestam (mia.akestam@arthistory.su.se).

Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

VARMT VÄLKOMMEN TILL

ÄLDRETEXTSEMINARIET
VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
Program för vårterminen 2011, på temat ”gränser”:
31 mars Medverkande ännu ej fastställd
28 april Medverkande: Robin Wahlsten Böckerman, Stockholm
9 juni
Medverkande: Mats Malm, Göteborg
Mer information om seminarierna och ev. material för inläsning kommer
senare. Vet du någon som borde få information om Äldretextseminariet?
Skicka då gärna tips till Anna Carlstedt, adress anna.carlstedt@fraita.su.se
Seminarierna äger rum på torsdagar 16.00 i Biblioteket, Humanistvillan, Frescati.
Arrangörer:
Anna Carlstedt, Eva-Carin Gerö och Gunilla Iversen
Institutionen för franska, italienska och klassiska språk
Anders Cullhed och Erland Sellberg
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
Elisabeth Wåghäll Nivre
Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

Olof Palme provar arkeologi på arkeolog ST. Foto: N Lagergren NVST
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Ett museums historia
Johan Hegardt, Fredrik Svanberg och Patrik Nordström
presenterar forskningsprojektet om Historiska museets historia.
Fredagen den NN februari kl NQ i Sessionssalen. Ingång via museets personalentré

www.nationalmuseum.se
Nationalmuseum samarbetar med Accenture,
Svenska Dagbladet och Fältman & Malmén

NATIONALMUSEUM

