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Meddelande 8/2013 från Centrum för medeltidsstudier

Medeltidsseminariet
Medeltidsseminarium sammanträder nästa gång måndagen den 4 november i D900 på
Historiska institutionen, kl. 16:00–18:00, då fil.dr Inka Moilanen talar över ämnet
”Communication, Society and Homiletic Writing in Anglo-Saxon England”. Hon beskriver
sitt ämne följande:
In this seminar I will first present the results of my doctoral dissertation, which explored how
conceptions of social order and authority were constructed in the normative discourses of Abbot
Ælfric of Eynsham (ca. 950–1010) and Archbishop Wulfstan of York (ca. 950–1023). Then I
will talk about my current research project, which develops from my thesis, focusing on
manuscripts containing sermons and homilies, both in Latin and the vernacular, as a means to
communicate perceptions of society.

Ny docent i medeltidshistoria
Medeltidshistorikern Cordelia Heß, verksam vid Centrum för medeltidsstudier, har av
Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet blivit antagen som oavlönad docent i
historia.
Professor Rune Palm har avlidit
Centrum för medeltidsstudier har nåtts av den sorgliga nyheten att en av våra
medeltidsforskare lämnat oss. Professor Rune Palm avled lördagen den 12 oktober 2013. Palm
var verksam vid Institutionen för nordiska språk (nu Institutionen för Svenska och
flerspråkighet) vid Stockholms universitet och expert på runologi och det fornsvenska språket.
Han var känd som en mycket uppskattad lärare och handledare som kämpade för den
språkhistoriska inriktningen av ämnet nordiska språk.

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)

Pris för avhandling i medeltidshistoria
Medeltidsforskaren Olof Holm, som disputerade vid Historiska institutionen 2012, har av
Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelats ett pris ur Sten Carlssons
minnesfond på 40 000 kronor för sin doktorsavhandling Självägarområdenas egenart.
Jämtland och andra områden i Skandinavien med småskaligt jordägande 900–1500.
Pris för bästa ekonomisk-historiska avhandling till medeltidsforskare
Medeltidsforskaren Johanna Andersson Raeder har fått ekonomisk-historiska föreningens pris
för bästa ekonomisk-historiska avhandling sedan det nionde ekonomisk-historiska mötet som
ägde rum den 23 augusti 2011. Prisutdelningen skedde i samband med nationella ekonomiskhistoriska mötet i Lund 4–5 oktober.

Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

