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Meddelande 4/2016 från Centrum för medeltidsstudier

Medeltidsseminariet
Nästa Medeltidsseminarium äger rum måndagen den 28 november då Virginia Langum,
Umeå universitet och Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala, kommer och talar om
“Labout and Lovesickness in Medieval mysticism”. Tid: kl. 15:00–17:00. Plats: rum D900 på
Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Måndagen den 12 december kommer Nora Berend, Cambridge University, att tala om ”The
myths of St. Stephen of Hungary”. Hennes presentation av sitt föredrag lyder: St. Stephen was
the first Christian king of Hungary (r. 997–1038). Canonized fifty years after his death, he
was soon turned into the founding father of church and state. Every Hungarian political
regime since then turned to him as a source of legitimacy. Yet most of what we know of
Stephen comes from sources that were composed 50–100 years after his death; even more
importantly, the authors were not aiming for historical veracity, but had their own agendas.
The paper will trace the evolution of legends and the creation of legendary histories. Tid: kl.
15:00–17:00. Plats: rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Efter seminariet måndagen den 12 december följer en medeltidsbok- och julreception i
lunchrummet på Historiska institutionen, D990, kl. 17:00–19:00 med kakor och vin för alla
medeltidare och även för alla andra. Och med en utställning av några av de böcker och artiklar
som har blivit publicerade inom medeltidsstudier det senaste året! Så vänligen, kom själv med
era publikationer och även kollegers, eller skicka dem med intern post till Kurt Villads Jensen,
Historiska institutionen, Stockholms universitet – allt returneras innan jul.
Ny bok på engelska om korstågen
Professor Kurt Villads Jensen, föreståndare för Centrum för medeltidsstudier, har just kommit
ut med boken Crusading at the Edge of Europe. Denmark and Portugal c. 1000–c. 1250 (New
York: Routledge, 2016: 384 sidor). Det är den första systematiska jämförelsen på engelska av
Danmark och Portugal under högmedeltiden och hur de två länderna blev starka kungariken
och betydelsefulla internationella makter genom att båda medverkade i korstågsrörelsen.
Boken följer de stora militära kampanjerna, kungarna och korsfararna i Danmark och Portugal
och jämför krigsteknologi och kortågsideologi, och betonar hur länderna lärde sig av varandra
och blev alltmer militariserade.
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Olof Sundqvist har tilldelats pris
Olof Sundqvist, professor i religionshistoria och affilierad forskare vid Centrum för
medeltidsstudier, har tilldelats ett pris ur Torsten Janckes minnesfond av Kungliga Gustav
Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Olof Sundqvist fick priset för sin bok An Arena for
Higher Powers: Ceremonial Buildings and Religious Strategies for Rulership in Late Iron
Age Scandinavia (Leiden: Brill 2016).
Fredrik Charpentier Ljungqvist har fått årets Clio-pris
Fredrik Charpentier Ljungqvist, fil.dr. i historia och sekreterare för Centrum för
medeltidsstudier, tilldelades årets Clio-pris av Svenska Dagbladet och bokklubben Clio för
”sin förmåga att förmedla vetenskapliga insikter till en bred publik”. Han fick främst priset för
sina populärvetenskapliga böcker Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från
folkvandringstid till reformation (2015) och Global nedkylning. Klimatet och människan
under 10 000 år (2009). Priset delas ut under De svenska historiedagarna som i år hölls i
Karlskrona.
Florent Audy har fått Nils Ludvig Rasmussons medalj
Florent Audy, doktorand i arkeologi och affilierad forskare vid Centrum för medeltidsstudier,
har tilldelats Nils Ludvig Rasmussons medalj av Svenska Numismatiska Föreningen ”för
förtjänstfullt numismatiskt arbete inom ramen för doktorsavhandlingen The Re-Use of Coins
as Ornaments in Viking-Age Scandinavia”. Medaljen delades ut vid föreningsmötet den 26
oktober 2016 av Ingemar Svenson, SNFs sekreterare.
Cecilia Ljung har fått pris för sin doktorsavhandling
Cecilia Ljung, fil.dr. i arkeologi och affilierad forskare vid Centrum för medeltidsstudier, har
fått ett pris av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ur Torsten Janckes
minnesfond för sin doktorsavhandling Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i
1000-talets Sverige (2016).
Forskningsprojekt
Inka Moilanen har fått ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet för sitt projekt ”Sociala
konflikter och dess utveckling under medeltiden: Predikningar och begreppsförändring i ett
digitalt perspektiv” som hon kommer att påbörja i mars 2017.
Fredrik Charpentier Ljungqvist påbörjade den 1 oktober en anställning som forskare vid
Historiska institutionen inom projektet ”Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och
nu” finansierat av Kungl. Vitterhetsakademin och Riksbankens Jubileumsfond.

Med vänliga hälsningar
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