
m C. Centre for 
Medieval Studies 

Protokoll för styrelsemöte nr 2, 2021 

Centrum för Medelttdsstudier 
Måndag 3 maj 2021, 10.00. Mötet ägde rum via Zoom. 

Närvarande: 

Kurt Villads Jens en, föreståndare, Historiska institutionen 

Ledamöter 

Henrik Lagerlund, ordförande, Filosofiska institutionen 

Claes Gejrot, Riksarkivet 

Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen 

Emma Maltin, Doktorandrepresentant 

Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur 

Mia Ahlbäck Åkestam, Institutionen för kultur och estetik 

Adjungerade 

Karl Lysen, sekreterare 

Emma Holmberg, administratör 

Thomas Neijman 

Frånvarande: 

Ledamot Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museer 

Föredragningslista 

§ 1 Öppnande av sammanträdet 

Sammanträdet förklarades öppet kl. 10.00. 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg och ändringar. 

§ 3 Val av justerare 

Emma Maltin och Mia Akestam valdes till justerare av protokollet. 

§ 4 Anmälan av protokoll från föregående möte 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

Centrum för medeltidstudier 

Stockholms Universitet https://www.medeltid.su.se/ 

SE-106 91 Stockholm 

1 (5) 

§ 5 Meddelanden 

• Kurt meddelade att seminarierna vid centret som har skett över Zoom har fungerat bättre än 

förväntat. 

Vidare meddelades att en doktoranddag ägde rum den 17 /3. Doktorander med 

medeltidsinriktning från hela Sverige presenterade sina avhandlingsarbeten med syftet att ge en 

överblick över pågående forskning och skapa möjligheter för att knyta nya kontakter. Dagen skall 

framöver ske regelbundet ske varje eller vartannat år. 

Ett lektorat i medeltidshistoria vid Historiska institutionen kommer att utlysas under de 

kommande dagarna. 

Benjamin Webers planerade konferens om ordet "korståg" som erhållit stöd av 

Vitterhetsakademin, har tyvärr ställts in. Den tänkta publikationen kommer däremot att 

publiceras. 

Den konferens som ursprungligen var planerad att äga rum i Istanbul i april 2020, och sedan sköts 

upp till september 2021, kommer att ställas in. Möjligheterna för att genomföra denna under 

våren 2022 skall undersökas. 

Utlysningen av doktorandtjänsterna på historiska institutionen har väckt stort intresse och flera 

ansökningar med medeltidsämnen har inkommit från platser utanför Skandinavien. 

Konferensen Historians of medieval lberia som ägde rum 2016, har lett till en publikation på två 

volymer som nyligen getts ut. 

Slutligen meddelades att en temadag i Göteborgs universitets regi ska äga rum digitalt den 6 maj. 

Ett antal aktuella avhandlingar med medeltidsämnen kommer att presenteras. 

• Emma Maltin meddelade att äldrehistoriskt nätverk har haft sin första träff och haft cirka tio 

deltagare. 

• Mia meddelade att Institutionen för kultur och estetik kommer att utlysa två nya lektorat, varav ett 

är antik och äldre tid. Birgitta-konferensen som tidigare påtalats kommer att ske i augusti som 

planerat men endast i digitalt format. 

• Claes meddelade att DMS 1.11 (Åsunda & Lagunda med Enköping stad) är skickat till tryck. 

SDHK är uppdaterat med information från det senaste häftet i Diplomatarium Suecanum (1381), 

men alla texter är ännu inte sökbara. 

Gällande de medeltida pergamentsfragmenten så har samarbetet stärkts med Fragmentarium i 

Schweiz. En ny workshop om fragmenten kommer att ske i Odense under november 2021. 

Riksarkivet kommer från och med den 3 maj att hålla öppet under ett par timmar under tisdagar, 

onsdagar och torsdagar. Riksarkivet är medvetet om problematiken med arkivets kraftigt 
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begränsade öppettider. En diskussion fördes inom styrelsen om hur arkivens begränsade 

öppettider påverkat forskare och särskilt doktorander. Claes meddelade att det kommer att ske 

ett dialogmöte den 17 maj, där det ges möjlighet att framföra tankar och åsikter. Styrelsen 

uppmuntras att sprida information om detta möte till aktiva inom akademin. Inbjudan och 

information har gått ut till styrelsens ledamöter via mail. 

• Nanouschka meddelade att Frida Espolin Norstein antagits till Institutionen för arkeologi och 

antikens kultur med ett postdoktor-projekt om gravskick. 

Vidare är tre forskningsprojekt vid institutionen i slutfasen. Dels Skärningspunkt Sigtuna - de 

första människorna i Sveriges äldsta stad med docent Torun Zachrisson som projektledare, 

Cecilia Ljung (postdoktor) och Anna Kjellström (osteolog). Det finansieras av Vetenskapsrådet. 

Sedan projektet Att handskas med de döda. Tro och tvist i Europa efter Rom (450-750 e. kr.). 

med Alison Klevnäs som projektledare och Astrid Noterman (postdoktor). Finansieras av 

Vetenskapsrådet. Slutligen projektet Ancient images 2.0. A digital edition of the Gotlandic picture 

stones. Med Sigmund Oehrl som projektledare samt Anders Andren, Laila Ahfeldt Kitzler, Mike 

Fergusson och Per Widerström. Också finansierat av Vetenskapsrådet. 

• Erika meddelar att en den fristående kursen "Dante och den gudomliga komedin" (7.5hp) 

kommer att ges på vid Romanska och klassiska institutionen under hösten. 

Projektet om Strängnäs-missalet, i vilket Erika är delaktig, kommer att presenteras vid 

Medeltidsforum Linne den 10 juni kl. 15.15-17.00. 

• Henrik Lagerlund meddelar att Sylvain Roudaut presenterar "Powers and Laws of Nature in Late 

Medieval and Early Modem Philosophy" torsdag den 6 maj kl. 15.00 på det högre seminariet i 

teoretisk filosofi. 

Den 20-21maj kommer en konferens att hållas på temat "finala orsaker". Mer information om 

detta kommer via mail. 

§ 6 Ekonomi 

Kurt meddelar att centrets ekonomi är god. Lönekostnaderna har ökat något men ligger inom budgetens 

ramar. Dels på grund av att den nya sekreteraren Thomas Neijman är anställd parallellt i en månad med 

sittande sekreterare, samt en tillfällig tjänst för revidering och produktion av hemsidan. 

Överskottet från förra året har kunnat användas i år, men är att betrakta som ett undantag på grund av 

pandemins påverkan på verksamheten. Centrets medel skall huvudsakligen användas under året till dess 

verksamhet. 

Centrum för medeltidstudier 

Stockholms Universitet https://www.medeltid.su.se/ 

SE-106 91 Stockholm 

3 (5) 

§ 7 Mastersprogrammet i medeltidsstudier 

Kurt meddelar att anmälan är stängd för höstens kurser och program, men sen anmälan öppnar i juni. 

Fyra personer har sökt mastersprogrammet som högsta prioritet och ytterligare cirka 20 har sökt med 

lägre prioritet. Det är ungefär lika stort intresse som tidigare år. 

SVT ska producera en ny serie om Sveriges historia och har i samband med detta erbjudit ett antal 

praktikplatser för studenterna som läser programmet. 

Rom-kursen som sker inom programmet kommer i år att ske helt digitalt. Fem studenter från Stockholms 

universitet samt ytterligare ett par från SU och ett par från Radboud universitet i Nijmegen kommer att 

delta. 

Håkan Forsell som är ny studierektor vid Historiska vill undersöka möjligheterna för att revidera 

mastersprogrammet i medeltidstudier till hösten 2022. J:vfastersprogrammet har varit detsamma under lång 

tid och ett par förslag på förändringar har diskuterats. Såsom tillexempelvis undervisningsspråk, 

metodkursens utformning, delaktiga institutioner, nya kurser etc. Kurt föreslår att en arbetsgrupp bildas 

där representanter finns från styrseln, aktiva mastersstudenter, och doktorander som tidigare varit 

mas tersstudenter. 

Underlag, såsom gällande kursplaner och dylikt, som styrelsen kan ta ställning till efterfrågas till nästa 

styrelsemöte. 

§ 8 Doktorandtema Space and Place in the Humanities 

Sista delkursen i doktorandtemat sker helt digitalt och åtta doktorander är anmälda. Möjligheterna 

undersöks för någon form av exkursion i anslutning till kursen sent på sommaren eller till hösten, men 

inte som en officiell del av kursen. 

§ 9 Ny sekreterare 2021-2022 

Styrelsen tackar sittande sekreterare Karl Lysen som avslutar sin tjänst som sekreterare den 30 juni och 

välkomnar doktorand Thomas N eijman. 

§ 10 Webbsidan 

Länk har skickats ut till styrelsen med ett utkast för hemsidan och Emma Holmberg visade kort hemsidan 

under mötet. Styrelsen framförde sina tack till Emma Holmberg och Karl Lysen som arbetat med 

hemsidan. 
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§ 11 Framtida forskningsprojekt 

Ansökan har skickat in till Funire Challenges in the Nordic som tyvärr fått avslag. Totalt inkom 449 

ansökningar varav sex till tio projekt får finansiering. 

Nanosuchka yrkade på att en gemensam ansökan bör göras för medel till ett forskningsprojekt vid CMS 

och fick stort medhåll från styrelsen. Kurt skickar ut en förfrågan till styrelsen om intresse för deltagande i 

en arbetsgrupp. Förhoppningsvis kan en arbetsgrupp ha ett första möte inom den nännsta månaden! 

§ 12 Övriga frågor 

Claes undrade huruvida det fortfarande ska erbjudas en kurs i paleografi i Riksarkivets regi. Intresset har 

tidigare varit stort och lång framförhållning önskas inför nästa eventuella kursstart. Kurt svarade att 

kursen kommer att ges, men att formatet måste stämmas av med Historiska institutionen. 

§ 13 Datum för nästa sammanträde 

Nästa möte äger rum den 6 september. 

Mötet avslutades kl. 11.34. 

Sekreterare 

Karl Lysen 

Justeras 

Mia Ahlbäck Åkestam 
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