
Protokoll vid styrelsemöte nr 3, 2021 Centrum för medeltidsstudier 

Måndag 6 september 2021, 10.00. Mötet ägde rum via Zoom. 

Närvarande: 
Kurt Villads ensen, föreståndare, Historiska institutionen J 

Ledamöter 

Henrik Lagerlund, ordförande, Filosofiska institutionen 

Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museer 

Nanouschka M. Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur 

Carin Franzen, Institutionen för kultur och estetik 

Claes Gejrot, Riksarkivet 

Emma Maltin, doktorandrepresentant 

Adjungerade 

Thomas N eijman, sekreterare 

Emma Holmberg, administratör 

Frånvarande: 

Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen 

Föredragningslista 

§ 1 Öppnande av sammanträdet 

Mötet öppnas klockan 11:10 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg och ändringar. 

§ 3 Val av justerare 

Nanouschka Myrberg Burström och Claes Gejrot valdes till justerare av protokollet. 

§ 4 Anmälan av protokoll från föregående möte 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 5 Meddelanden 

D å rådssammanträdet hölls två veckor innan detta möte är meddelandena huvudsakligen kompletteringar 

till det som togs upp då. 

Kurt meddelar att utlåtande gällande lektoratet i medeltidshistoria torde komma inom kort. 
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31 oktober sändes ansökan till European Research Council på temat Making sense oj samd war 1100-1300. 

Nanouschka meddelar att sigillkonferensen blir av den 28-28 oktober. 

Ett Civis-projekt har beviljats, för en kurs på master- och doktorandnivå om numismatik som kulturarv 

för 12 deltagare. Studenterna kan komma från alla anslutna universitet och Civis bekostar resor och 

uppehälle. Dock erhålls inga medel för andra omkostnader. 

Deltagit på konferensen Cultural content and value i slutet på maj i Oslo, på vilken det diskuterades hur man 

kan gå bortom de rent praktiska och fragmentariska aspekterna av materiell kultur. 

Deltagit på symposium om imitationer av mynt i juni i Cambridge arrangerat av Sylloge oj Coins oj the British 

Isles. 

Carin hänvisar till medeltidsrådets sammanträde, där äldretextseminariet och en ny kurs i förmodem 

ekologi togs upp. Kring den nya kursen utvecklas att fokus för den första halvan är antiken och 

medeltiden, och för andra halvan tidigmodem tid till 1700. Kursen har gått vidare till fakulteten för 

anhållan att inrättas, och den ingår i profilområdet kulturarvsstudier. Ytterligare ett exempel på hur man 

kan tänka strategiskt kring att söka medel för framtida forskningsprojekt. 

Claes hänvisar till vad som togs upp på medeltidsrådets sammanträde. 

Emma Maltin meddelar att det finns en nyspikad avhandling i medeltidsarkeologi vid Uppsala universitet, 

Joakim Kjellberg med Den medeltida, stadens cfynamik- urbanitet, sociala praktiker och materiell kultur i Uppsala 

1100-1550. Finns online och disputationen är 24 september. 

Pia meddelar att vikingautställningen har öppnats. Bra besökssiffror med covidre

Påbörjat mindre uppdatering av texter och föremål i utställningen Sveriges histori

Kommer delta på sigillkonferensen, där Historiska museet är delarrangör. 

striktioner i åtanke. 

a. 

§ 6 Ekonomi 

Kurt meddelar att ekonomin är bra. Det har funnits möjlighet att anställa Inka till skrivandet av 

forskningsansökan och det ser ut att finns möjlighet till att göra det även framöver. 

§ 7 Seminarier - hybrid och lokal 

Kurt meddelar att första seminariet med Nils Blomqvist är inställt. 

Föreslår att genomföra hybridseminarium. Det första om tre veckor med Henrik. 

Behöver förbättra ljud och mikrofoner samt ha seminariet i lämpliga lokaler. En fördel med de digitala 

seminarierna är att det är ett större antal deltagare, vilket gör det fördelaktigt att fortsätta med 

hybridseminarier om det fungerar bra. Testar och tar sedan beslut om fortsättning i december om vi ska 

fortsätta. 

§ 8 Doktorandtema Space and Place in the Humanities 

Kurt meddelar att temat har gått bra och det kommer en kortversion HT 2022. Fakulteten beslutat att ta 

bort längre doktorandteman. 
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Det diskuterades hur det ska vara enskilda kurser i stället, vilka ska vara ämnesöverskridande och 

tvärvetenskapliga. Återkommer till vad finns det för möjlighet att göra kurser på nästa möte. 

Det hölls en doktoranddag i våras, där 17-18 doktorander presenterade sina teman, och det har 

efterfrågats att göra det igen. Det beslutades att anordna en ny dag på våren för att ha mer tid att bjuda in 

andra universitet. Att göra det allmänskandinaviskt och gärna fysiskt. Att doktorander kan lyfta ett tema 

som flera kan förhålla sig till eller lyfta en specifik sak. 

§ 9 Mastersprogrammet i medeltidsstudier 

Kurt meddelar att det pågår/planeras en revision av mastersprogrammet vid Historiska situationen. Det 

finns olika krav på de olika institutionerna för antagning till respektive m:astersprogram. Frågan är hur 

man gör så att alla institutioner kan delta i medeltidsmastern. Något att göra för att få fler att gå på 

programmet. 

Hos Arkeologi bedöms t.ex. betyg, tidigare uppsatser och ett motivationsbrev. Detta för att kunna 

bedöma att studenten skall klara av utbildningen samt se till att de antagna har en nivå som möjliggör en 

god kvalitet på utbildningen. Därigenom finns en särskild behörighet som behöver synkas mot 

medeltidsmastern. Teknikaliteterna behöver lösas. 

Kurt kommer ta kontakt med studierektor Håkan Forsell för att inventera kraven på de olika 

institutionerna och återkommer när det finns mer information om hur vi konkret kan hantera frågan. 

Gärna ska fler institutioner ansluta sig till medeltidsmastern. En lösning kanske skulle kunna vara att få in 

en formulering om att behörighet är som de för respektive institution. 

§ 10 Webbsidan 

Uppdaterade uppgifter och länkar till personlig presentation behöver skickas till CMS. 

(Pia lämnade mötet 11 :03) 

§ 11 Framtida forskningsprojekt 

På rådsmötet diskuterades projekt om våld. Vi har haft förberedande möten och nästa möte är planerat till 

1 oktober. Till mötets inbjudan bifogas uppsummering av tidigare möte. 

Det beslutades att vidga inbjudan till medeltidsråden samt enskilda individer som anses kunna tillföra 

något särskilt. Ska leda till något konkret. Utgå från Stockholmsområdet- typer av material och 

källsamlingar att grunda diskussionen på och börja precisera olika teman. Inbjudan skickas ut cirka två 

veckor innan. En målsättning är att kunna söka initierings bidrag i januari inför att skriva en 

programansökan. 

§ 12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
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§ 13 Datum för nästa sammanträde 

Nästa möte äger rum den 16 december klockan 10:00 

Mötet avslutas klockan 11:17 

Sekreterare 

Justeras 

Nanouschka Myrberg Burström Claes Gejrot 
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