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Meddelande 4/2015 från Centrum för medeltidsstudier

Medeltidsseminariet
Medeltidsseminariet sammanträder den 25 maj kl. 14:00–16:00, i rum D900 (Historiska
institutionen), då Anthony Lappin, SCAS, talar om ”Latin Translation of the Qur’an: What
Could Possibly Go Wrong?”
Den 1 juni kl. 14:00–16:00, i rum D900 (Historiska institutionen), berättar Olof Sundqvist,
Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap, och Torun Zachrisson,
Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholm universitet, om ”Gamla Uppsala i
ny belysning”. Presentation av ny bok och nye utgrävningar.
Professor Kurt Villads Jensen blir ny föreståndare för centret från 1 juli
Rektor beslutade den 7 maj att, efter förslag från centrets styrelse, utse professor Kurt Villads
Jensen, Historiska institutionen, till ny föreståndare för Centrum för medeltidsstudier från och
med första 1 juli 2015.
Två östgötska frälseborgar utgrävda
Sommaren 2014 ledde fil.dr Martin Rundkvist de första utgrävningarna i borgruinerna vid
Stensö i Östra Husby och Landsjö i Kimstad, båda i Norrköpings kommun. Båda borgarna
ägdes under 1200- och 1300-talen av medlemmar eller nära släktingar till högfrälseätten Ama,
och de är de enda privatägda borgarna i Östergötland som har ringmur. Nu har
grävrapporterna publicerats, inklusive ymniga bilder och utförliga osteologiska analyser av
Rudolf Gustavsson. Grävningarna fortsätter i år. Läs mer under denna länk.
Tre års postdok-stipendium till latinisten Elin Andersson
Latinisten fil.dr. Elin Andersson har erhållit Åke Wibergs treåriga postdok-stipendium för
medeltidshistoria efter nominering av Centrum för medeltidsstudier, för forskning om den
medeltida Birgittinordens generalkapitel.
Inka Moilanen deltar i internationellt möte om medeltidsforskning
Inka Moilanen deltar från centrum i internationellt möte på Ghent Universitet 28 maj om
Medieval Studies as Academic Discipline. Hennes deltagande finansieras av Historiska
institutionen.
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Fredrik Charpentier Ljungqvist invald i styrgrupp
Fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist, centrets sekreterare, har blivit invald i den
vetenskapliga styrgruppen (Scientific Steering Committee) för det internationella
forskningsnätverket Integrated History and Future of People on Earth (IHOPE).
Planerad konferens om iberisk historia
Centrum för medeltidsstudier planerar en konferens (tillsammans med Anthony Lappin,
SCAS) om Historians of Medieval Iberia den 14–16 mars 2016, som också syftar till att
återuppliva ett internationellt sällskap för iberisk historia. Ekonomiskt stöd har erhållits från
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap och Historiska institutionen.
Kim Bergqvist, doktorand vid Historiska institutionen, är utsedd till konferenssekreterare.
Centrum för medeltidsstudier är involverat i flera ansökningar om forskningsmedel
Centrum för medeltidsstudier involverat i flera ansökningar om forskningsmedel som
fortfarande väntar på beslut:
Med Riksarkivet – infrastrukturmedel, Riksbankens Jubileumsfond.
Med Kungliga biblioteket – infrastrukturmedel, Riksbankens Jubileumsfond.
Med Historisk institutionen – ett femårigt post doktoralt projekt från Vetenskapsrådet.
Med universiteten i Åbo, Stavanger och Odense, en HERA-ansökning: Reformation in the
North, Various Uses of the Past. Stöd mottagit från Områdesnämnden för humaniora, juridik
och samhällsvetenskap till ett förberedande möte i augusti 2015.
Ny e-postlista
Mailinglista medeltid-se, modererat i samarbete med Göteborgs universitet och Lunds
universitet, men för alla, som har något at annonsera om medeltidsarrangemangen, i Sverige
eller utanför. Anmäla på https://lists.su.se/mailman/listinfo/medeltid-se-at-historia.su.se
Information om ett gemensamt doktorandseminarium
Ett gemensamt doktorandseminarium för doktorander i historia på Stockholms universitet och
Åbo universitet har hållits 24 mars. Det är bestämt framöver att ha gemensamma
doktorandseminarier mellan de historiska institutionerna vid Stockholms universitet och
Göteborgs universitet regelbunden, och då och då i samarbete med Åbo universitet eller
Köpenhamns universitet.

Med vänliga hälsningar
Kurt Villads Jensen, Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

