1 (1)

2014-06-12

Meddelande 5/2014 från Centrum för medeltidsstudier
Vi önskar alla en god sommar och hoppas att vi ses till hösten igen!
Medeltidsseminariet
En nyorientering av verksamheten är på gång. Några seminarier äger rum i samverkan med
Äldre textseminariet, varvid en tematisering av sammanträdena genomförs. Höstens tema är
minnet och det förflutna. Första sammanträdet är den 9 oktober (med inlägg av Anders
Cullhed och Olle Ferm), det andra den 11 december (med ett inlägg av Erland Sellberg).
Dessutom blir det ett samseminarium den 20 november, då Boccaccio blir huvudnummer med
inlägg av Carin Franzén, professor i Linköping, och Olle Ferm.
Höstterminen inleds med en exkursion till Selaön och Strängnäs den 12 september. Närmare
information kommer i augusti.
Ett sorgebesked
Docent Sven-Bertil Jansson har avlidit, oväntat och mitt i sömnen. Sven-Bertil tillhörde sedan
länge Medeltidsseminariets trogna besökare och bidrog verksmat till att berika
medeltidsmiljön i Stockholm. Han disputerade i ämnet litteraturhistoria med poetik i Uppsala
på avhandlingen Medeltidens rimkrönikor, där han sätter in Erikskrönikan i en europeisk
kröniketradition. Efter en tid som universitetslektor i Umeå – en tid var han även svensk
lektor i Zürich – vände han kosan till Stockholm och Svenskt Visarkiv, där han främst
arbetade med den stora utgåvan Sveriges medeltidsballader. Vid sidan av ordinarie arbete
gjorde han Erikskrönikan och Engelbrektskrönikan tillgängliga för en större publik. Före sin
plötsliga bortgång han färdigställa en större studie över den svenska Alexanderromanen, som
Sällskapet Runica et Mediævalia antagit till utgivning. Den kommer att tryckas i höst. SvenBertil var under många år ledamot av Runicas styrelse. Sven-Bertil var en generös och
blygsam person som gärna och i det tysta bistod kollegor, inte minst yngre. Vi sörjer en god
kamrat och kollega.
Med vänliga sommarhälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist
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