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Meddelande 2/2011 från Centrum för medeltidsstudier

Medeltidsseminariet
Måndagen den 7 februari kl. 16:00–18:00 i rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms
universitet, presenterar doktorand August Aronsson, Historiska institutionen, Uppsala
universitet, stickprovsstudien ”Mellan ofred och försoning. Konfliktskildringar i ett
senmedeltida svenskt diplommaterial” inom ramarna för sitt pågående avhandlingsprojekt.
Aronsson har studerat ett antal diplom utfärdade i samband med de inrikes konflikterna under
senare delen av kung Magnus Erikssons (1332–1364) regeringstid. Syftet är att utröna vad
källorna kan säga oss om synen på ofred i det senmedeltida samhället. Undersökningen är ett
led i hans sökande efter lämpliga analysverktyg för avhandlingsarbetet. Aronsson ser fram
mot alla synpunkter från Medeltidsseminariets deltagare. Texten är bifogad detta meddelande.
Måndagen den 21 februari kl. 16:00–18:00 i rum D900 på Historiska institutionen,
Stockholms universitet, presenterar fil.dr Hossein Sheiban sina pågående forskningar om
religionskritisk litteratur på persiska under medeltiden. Sheiban ingår i projektet ”Öst–Väst:
Intellektuella beröringspunkter mellan Persien och Västeuropa”, organiserat av Centrum för
medeltidsstudier.
Måndagen den 21 mars kl. 16:00–18:00 hålls ett diskussionsseminarium angående
utgrävningarna vid Litslena kyrka.
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Kommande workshop
Onsdagen den 16 mars kl. 10:30–18:00 anordnar Centrum för medeltidsstudier en workshop
på temat öst–väst.
Program:
Kurt Villads Jensen kommer att tala om korstågen och deras konsekvenser för relationen öst–
väst.
Hossein Sheiban kommer att tala om Edward W. Saids Orientalism.
Nanouschka Myrberg kommer att föreläsa om sitt pågående projekt om Korstågsmyntning i
Östersjöområdet, och den retorik och bildretorik som myntningen vittnar om.
Mia Åkestam kommer att diskutera bildbruk och motivvandring under 1100-talets med
utgångspunkt i dopfuntar på Gotland och i Skåne, med motiv som vittnar om en pilgrims- och
korsfararideologi.
Avslutande seminarium med diskussion kring två noveller av Boccaccio.
Den som är intresserad att delta kan anmäla sig till Fredrik Charpentier Ljungqvist
(sekreterare@medeltid.su.se) eller Mia Åkestam (mia.akestam@arthistory.su.se).

Dödsfall
Fil.dr Gunilla Sävborg, född Carlsson, avled stilla i sitt hem den 18 januari endast 46 år
gammal. Hon studerade klassiska språk, franska och italienska vid Stockholms universitet, där
hon också under en period var ordförande i den klassiska föreningen vid Stockholms
universitet. Gunilla disputerade 2004 i latin på Stockholms universitet på en rikt kommenterad
textutgåva av Francesco Petrarcas sena oredigerade brev, Epistole tardive di Francesco
Petrarca. Edizione critica con introduzione e commento i Studia Latina Stockholmiensia. Där
ingår 33 brev, alla skrivna under några sena år i Petrarcas liv, från 1361 till 1372. Boken
används idag internationellt inte bara som en textkälla utan också som en uppslagsbok om
Petrarcas tid och krets. Gunilla hade en sällsynt gåva att utan förbehåll hängivet engagera sig i
livet och i sin forskning. Hon var varm och generös och rolig. Det blir ett stort tomrum efter
henne.

Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

