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Meddelande 7/2013 från Centrum för medeltidsstudier
Hoppas att sommaren varit stärkande till kropp och själ, ty nu börjar hösten med härligt arbete
i stora mängder.

Medeltidsseminariet
Ett första Medeltidsseminarium äger rum måndagen den 23 september i D900 på Historiska
institutionen, kl. 16:00–18:00, då några artiklar rörande det medeltida Italien kommer att
ventileras. Författare är i bokstavsordning Olle Ferm, Pär Förnegård och Anders Hallongren.
Den som avser att delta kan beställa artiklarna genom att kontakta
<sekreterare@medeltid.su.se>.
Ett andra Medeltidsseminarium äger rum en vecka senare, den 30 september i D900 på
Historiska institutionen, kl. 16:00–18:00, då Cordelia Heß och Jonathan Adams presenterar
sina respektive böcker Social Imagery in Middle Low German. Didactical Literature and
Metaphorical Representation (1470–1517) och Lessons in Contempt, en edition och
undersökning av en dansk antijudiska pamflett från år 1516.
En exkursion till Strängnäs och Selaön var planerad, men de talare som var tänkta att
framträda är överbelastade av andra åtaganden.
Call for Papers
Call for Papers till Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies den 13–15 mars
2014, <www.regonline.com/balticallforpapers2013>. Jonathan Adams (Uppsala universitet)
and Cordelia Heß (Stockholms universitet) arrangerar en session om ”Jewish Life and
Culture” och skulle vara tacksamma för bidrag. Flera andra teman på konferensen kan också
intressera medievalister.

Centrum för medeltidsstudier
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Besöksadress:
Södra huset, hus D, plan 9
www.medeltid.su.se

Telefon: 070-662 07 28
Telefax: 08-16 75 48
E-post: sekreterare@medeltid.su.se

2 (2)

Ny bok
Boken The Birgittine Experience – papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011
(redaktörer Claes Gejrot, Mia Åkestam och Roger Andersson) har just kommit ut som nr 82 i
KVHAA konferensserie. Upphovet till boken är den internationella och tvärvetenskapliga
konferens som samlade forskare inom bl.a. historia, konstvetenskap, musikvetenskap och
nordiska språk från 10 länder för att presentera och diskutera ny forskning. Arrangörer var
Birgittastiftelsen, Centrum för Medeltidsstudier och Svenskt Diplomatarium/Riksarkivet,
konferensen finansierades av Marcus Wallenberg Foundation for International Cooperation in
Science och hölls på Riksarkivet och Kungl. Vitterhetsakademien 6–8 oktober 2011.
Konferensen, liksom den föreliggande boken, koncentrerades kring tre teman: Birgittinsk
visuell kultur, folkspråklig text och litteratur samt Birgittinorden i internationellt perspektiv. I
denna volym publiceras 19 artiklar som belyser dessa teman, flera av författarna är anknutna
till Centrum för medeltidsstudier. Läs mer och beställ boken på:
http://vitterhetsakad.bokorder.se/showTitle.aspx?id=2578.

Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

