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Meddelande 3/2012 från Centrum för medeltidsstudier

Medeltidsseminariet
Måndagen den 12 mars presenterar doktorand Christian Oertel, Friedrich-Schiller-Universität
Jena, ett utkast på ett kapitel från sin kommande doktorsavhandling om S:t Erikskulten. Plats:
rum D900 på Historiska institutionen. Tid: kl. 16:00–18:00.
Måndagen den 19 mars kl. 15:00–17:00 i rum D900 på Historiska institutionen, berättar
docent Michael Nordberg om sin nya bok Diktaren på tronen. Om judar, muslimer och
kristna i 1200-talets Spanien. Obs: tiden är 15:00!
Workshop om medeltida anti-klerikalism den 16 mars
Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet håller den 16 mars kl. 09:00–17:00 i
rum D900 på Historiska institutionen en workshop vid namn ”Anticlericalism in the Late
Middle Ages: sources and theoretical approaches”. Bland talarna märks Albrecht Classen från
University of Arizona, Helmut Puff från University of Michigan och Kirsi L. Salonen från
University of Tampere. De som är intresserade att delta kan anmäla intresse till Cordelia Heß
<cordelia.hess@historia.su.se>. Workshopen kommer att hållas på engelska.
Workshop om medellågtyska språk- och kulturområdet
En interdisciplinär workshop kring det medellågtyska språk- och kulturområdet som ska ge en
överblick över aktuella forsknings- och editionsprojekt planeras till september 2012.
Workshopen är tänkt att samla forskare från olika discipliner med fokus på det senmedeltida
östersjöområdet som undersöker regionen bortom nationella narrativ. Workshopen är ett
samarbete mellan Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet och Institut für
deutsche Philologie vid Universität Greifswald. Kontakt: Cordelia Heß
<cordelia.hess@historia.su.se>.
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Ars edendi-föreläsning med paneldiskussion
Den 8 mars hålls i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet, en ars
edendi-föreläsning med paneldiskussion vid namn ”Editing Libraries”.
Program:
14:00 Föreläsning: ”Editing Libraries” av Mats Dahlström, Högskolan i Borås.
15:00–15:30 Kaffe.
15:30–17:00 Paneldiskussion: ”Editing Libraries: libraries and critical editors”.
Medverkande: Mats Dahlström, Högskolan i Borås, Otfried Czaika, Kungliga biblioteket,
Krister Östlund, Uppsala universitetsbibliotek.
Det blir mingel efteråt med bubbel och snittar.
Introducerande möten till forskarkursen om Toscanas medeltid
I anslutning till forskarkursen om Toscanas medeltid, ”Maktens uttryck och anspråk 1200–
1500”, hålls två introducerande möten:
Måndagen den 26 mars kl. 13:00–16:30, rum D900, Historiska institutionen, Stockholms
universitet
13:00 Bo Franzén, docent i ekonomisk historia, talar om handel och ekonomi i medeltidens
Italien.
15:00 Tore Wretö, professor i litteraturvetenskap, talar om kampen mellan påvemakt och
kejsarmakt i högmedeltidens Italien.
Onsdagen den 4 april kl. 13:00–16:30, rum D900, Historiska institutionen, Stockholms
universitet.
13.00 Johan Eriksson, fil.dr i konstvetenskap, talar om arkitektur och stadsplaner i Assisi,
Siena och Florens.
15.00 Carina Jacobsson, docent i konstvetenskap, talar om bildkonsten i medeltidens och
renässansens Italien.

Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

