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Meddelande 5/2010 från Centrum för medeltidsstudier
Medeltidsseminariet
Medeltidsseminariet kallas härmed till sammanträde måndagen den 3 maj, då professor
Michael Shank kommer att tala över ämnet: ”The academic debate in late-medieval Vienna:
gleanings from miscellany of Johannes Bremis (d. 1389)”. Tid och plats: D900, kl. 16:00–
18:00. Postseminarium ordnas.
Välkomna!
Professorerna Michael och Carol Shank, University of Wisconsin-Madison, kommer att hålla
två seminarier i Stockholm, på först medeltidsseminariet 3 maj, sedan klassiska institutionen
(4 maj), i båda fallen kl. 16:00–18:00.
Michael Shank är professor i vetenskapshistoria och har gjort bemärkta insatser i
utforskningen av senmedeltidens och den tidiga renässansens vetenskapstänkande. Han blev
först känd genom sina studier av den teologiska spekulationen vid Wiens universitet mot
slutet av 1300-talet, varvid han visade att rågången mellan nominalister och realister inte var
särskilt strikt. Bokens titel: Unless you believe, you shall not understand: logic, university,
and society in late medieval Vienna (Princeton 1988). Tillsammans med C. Lindberg har han
givit ut medeltidsdelen, som är del 2 av The History of Science (Cambridge Univ. press,
2006).
Den 28 april, kl. 16:30, D889 är det upptakt till konferensen ”Diskursanalys och historisk
semantik för äldre historia”. Då kommer professor Bernhard Jussen och PD Jan Rüdiger,
Goethe-Universität Frankfurt am Main, att presentera sitt projekt ”Political language in the
Middle Ages – Semantical approaches”. Professor Olle Ferm kommer att presentera pågående
projekt vid medeltidscentret. För mer information, kontakta cordelia.hess@historia.su.se.
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I Göteborg arrangeras ett litet symposium den 10–11 maj:
Monday 10th May 10 o’clock
Dawn Hadley (Reader in Historical Archaeology, Sheffield):
‘Masculinity in Viking-Age England’
Monday at 13.30:
Lesley Abrams (lecturer, Oxford):
‘Constructing Christian Identities in Anglo-Scandinavia England’.
Tuesday 11th May 10 o’clock
Lesley Abrams (lecturer, Oxford):
‘Migration and Diaspora: Scandinavian Settlement in Britain and
Ireland’
Tuesday 13.30:
Dawn Hadley (Reader in Historical Archaeology, Sheffield):
‘Microcosms of migration: children and early medieval population
movement’
Närmare upplysningar kan ges av thomas.lindkvist@history.gu.se

Med vänliga hälsningar
Olle Ferm och Fredrik Charpentier Ljungqvist

