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Meddelande 9/2012 från Centrum för medeltidsstudier

Medeltidsseminariet
Medeltidsseminariet sammanträder måndagen den 3 september, kl. 16:00–18:00, D900,
Historiska institutionen, då konstvetaren fil.dr Pia Bengtsson Melin presenterar sin nya bok
Dräkt, makt och kön: Dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar.
Av det stora antalet bevarade kyrkmålningar från det senmedeltida Uppland, uppvisar många
en enastående rikedom av avbildade klädesplagg. Hur uttrycks kön och social status genom
kläder och annan materiell kultur? Detta är frågor som denna bok belyser. Genom att sätta de
medeltida konstverken i relation till arkeologiska fynd, skriftligt källmaterial och bevarade
klädesplagg kan en vidgad kunskap om det medeltida dräktskicket uppnås.
Lördagen den 29 september presenteras i Härnevi kyrka antologin Härnevi kyrka och socken.
Perspektiv på ett uppländskt lokalsamhälle under medeltiden (i redaktion av Olle Ferm och
Mia Åkestam) som Centrum för medeltidsstudier har initierat. Buss kommer att utgå från
Stockholm vid lunchtid. Mer information kommer inom kort.
Workshop om medellågtyska språk- och kulturområdet
Den interdisciplinära workshopen ”A room of its own” kring det medellågtyska språk- och
kulturområdet som ska ge en överblick över aktuella forsknings- och editionsprojekt äger rum
den 17–19 september 2012. Workshopen samlar 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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Konferens om Eufemiavisorna
Vi vill påminna om att Centrum för medeltidsstudier arrangerar den internationella
konferensen ”The Eufemiavisor and Courtly Culture: Time, Texts and Cultural Transfer” den
11–13 oktober. Läs mer på: http://www.medeltid.su.se/eufemia2012/

Workshop om politiska ritualer vid Göt6eborgs universitet
Medeltidshistorikerna Lars Hermanson, Wojtek Jezierski, Hans Jacob Orning och Thomas
Småberg håller på att organisera workshopen “Integration – Transformation – Transgression.
Politics of Ritual in Medieval Europe c. 800–1500” som ska gå av stapeln den 31 oktober till
1 november 2012. Den andra dagen kommer även professorerna Gerd Althoff och Geoffrey
Koziol hålla öppna föreläsningar vid Göteborgs universitet. Mer information kommer senare.

Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

