
Protokoll vid styrelsemöte nr 4, 2021 Centrum för medeltidsstudier 

Torsdag 16 december 2021, klockan I 0.00. Mötet genomfördes som hybrid, i D837 samt via Zoom. 

Närvarande: 
Kurt Villads J ensen, föreståndare, Historiska institutionen 

Henrik Lagerlund, ordförande, Filosofiska institutionen 

Claes Gejrot, Riksarkivet 

Carin Franzen, Institutionen för kultur och estetik 

Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen 

Adjungerade 

Thomas Neijman, sekreterare 

Emma Holmberg, administratör 

Frånvarande: 

Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museer 

Emma Maltin, Doktorandrepresentant 

Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur 

§ 1 Öppnande av sammanträdet 

Mötet öppnas klockan 10:02. 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg och ändringar. 

§ 3 Val av justerare 

Erika Kihlman valdes till att justera protokollet. 

§ 4 Anmälan av protokoll från föregående möte 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 5 Meddelanden 

Kurt meddelar att WojtekJezierski är ny lektor i medeltidshistoria. Under de närmsta två åren är han 

uppbunden i hög grad på forskningsprojekt, och därför har två vikarier anställts, Inka Timossari samt 

Margaretha Nordquist. 

Konferens om Stockholms Blodbad genomfördes i november. Ett bokförslag har tagits fram och 

förhoppningsvis skall publicering ske vid Amsterdam University Press. 

En hyllningskonferens genomfördes 28 oktober för Gabriella Bjarne Larsson, som gått i pension. 

Den planerade kursen i Istanbul är inställd. Detta då den skjutits upp pga. Covid och föredragshållare nu 

ej längre tillgängliga samt att kursen anknöt till det nu avslutade doktorandtemat Space and Place. 

Det kommer genomföras en doktorandkurs i Rom i januari, med cirka 10 deltagare. Genomförs i 

samarbete med norska och finska institutet i Rom. 



I slutet på oktober genomfördes också en sigillkonferens, vilken var avslutningen på Mattias Karlsson 

postdocprojekt. 

CMS har haft besök av Piotr Kolodziejczak från Torun i sex veckor, som gör en uppsats om Stockholm 

under 1300- och 1400-talet och har studerat material på Riksarkivet. I 
Ansökan till European Research Council på temat Making sence oj sacred war 1100-1300 har gått vidare till 

andra steget Kommer genomföra intervju med E RC 14 februari. 

Thomas har som sekreterare börjat göra en lista över utlysningar från stiftelser för de närmsta månaderna. 

Antologin Swedish Stt,dents at the Universiry oj Paris in the Middle A ges har publicerats, med Olle Ferm och 

Elisabeth Mornet som redaktörer. 

Erika meddelar att kursen Dante och Den gudomliga komedin har genomförts med många deltagare. 

Har beviljats medel från RJ för ett infrastrukturprojekt, vilket är förlagt vid KB och innebär att 

cirka 200 av de 360 latinska medeltida handskrifterna skall digitaliseras och katalogiseras. Omfattar 4 

personer och löper över 4 år. 

Har även beviljats medel från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för ett 

forskningsprojekt på 4 år för projektet A n old langttage far a new age: Latin grammar teaching at the crossroads oj 

the middle ages and the renaissance. 

Claes meddelar att forskarsalar och diplomatariets bibliotek åter är öppna på riksarkivet. 

Ett eller två DMS-häften kommer publiceras under 2022. Närke med Jan Brunius som författare samt 

Rekarnebygden med Christian Loven som författare. Arbetar med digitaliseringen av DMS, så att det 

kommer bli en gemensam sökdatabas. Tar fram ett gränssnitt och en redigeringsmodul för redaktörerna. 

Diplomatariet arbetar med 1382, som kommer vara klar under slutet av 2023. 

Årsboken för 2023 kommer behandla minnet av Gustav Vasas val till kung. Görs i samarbete med Elin 

Andersson vid Roggebilbioteket i Strängnäs. 27 författare i princip klara som berör Sverige och vår nära 

omvärld. 

Våren 2022 publiceras en översikt av de nordiska vatikansamlingarna, vilken är resultatet efter en 

konferens 2016. Målet från Riksarkivet är att materialet som omfattar runt 5000 dokument skall användas 

mer i forskning. 

Statsheraldikertjänsten kommer utlysas under 2022. 

Carin meddelar att medel från litteraturvetenskaps ledande område medför utlysning av två postdoc, varav 

en är för litteratur före 1800. Utlysning sker i februari-mars 2022. 

Kurs i förmodern ekologi, med /okus på medeltid, planerar genomföras VT 2023. 

Litteraturvetenskap jobbar aktivt för att lyfta äldre litteratur hos studenterna, för att fånga upp ett intresse 

tidigt. 

Äldre textseminariet har haft många intressanta föreläsningar, där särskilt Racha Kirakosian Sinful Saint

Mary Magdalene in Late Medieval German Legends kan nämnas. 

Henrik meddelar att en doktorand kommer disputera i medeltida filosofi under våren. 

Har redigerat ett temanummer för tidskriften Teoria om medeltida skepticism. 



§ 6 Ekonomi 

Kurt meddelar att CMS de senaste åren fått 350 000 kr från fakulteten, vilket finansierat sekreterare, 

amanuens, arrangerande av och resande till möten, exkursioner och liknande verksamhet. Fakulteten har 

reducerat medlen för 2022 till 250 000 kr. Det finns kvar medel från 2020 samt 2021, vilket innebär att 

under 2022 kan verksamheten kan genomföras som tidigare. Möjligtvis finns det inte medel för arbetet 

med fler projektansökningar, som exempelvis gjorts tidigare vid E RC-ansökan. Detta innebär att vi 

framöver behöver söka pengar från institutioner och stiftelser. Beslutet har endast kommit muntligt och 

det är oklart om neddragningen är kort eller långsiktig. 

§ 7 Seminarier - hybrid och lokal 

Seminarierna har genomförts som hybrid (med möjlighet både till fysiskt deltagande eller via zoom) under 

hösten. Det finns för och nackdelar med hybrid. Med tanke på pandemins utveckling samt att publiken 

blir större med fler deltagare beslutas att seminarierna fortsätter som hybrid under våren. 

Fortsatt samarbete med äldre textseminariet samt nordiska språk med att bjuda in varandra. 

Förslag mottages gärna med bidrag till seminarieprogrammet under våren. 3-4 seminarier är ännu inte 

tillsatta i perioden mars och april. 

§ 8 Möjlighet att göra kurser 

Nya kurser med medeltidstema: Exempelvis går nu kursen Mobilitet i Öster.!}ijregionen under farmodern tid på 

masternivå, vilken är ett samarbete med Greifswald, St Petersburg och Tammersfors. Inka undervisar och 

det är studenter från de olika universiteten. Det finns ett förslag på en globallustorisk kurs på mastersnivå 

om sidenvägen, som Gwendolyne arbetar med. 

VT 2022 genomförs masterskursen The Singers ofTales: Epic Poetryfrom the Classical Period to the Present, vilket 

är ett samarbete mellan språk, litteratur och romanska och klassiska. 

Det är bra om vi har och utvecklar k-urser så att det finns på alla nivåer. Detta så att vi kan få in studenter 

som sedan kan fortsätta genom hela sina studier. 

§ 9 Masterprogrammet i medeltidsstudier 

Håkan Forsell förhandlar med de olika studierektorerna så att masterprogrammet ska fungera med de 

olika institutionernas studieplaner. 

Masterprogrammet går bra, dock bara 2 nyantagna. Ett antal studenter har genomfört praktik, på Svt, 

Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. 

Har åter börjat med att genomföra besök på olika platser, under hösten medeltidsmuseet och Täby. 

Programmet drar duktiga studenter. Exempelvis har WilhelmJunger presenterat på konferens i Torun 

samt Clara fått accepterat ett paper i Tartu. 

I framtiden vore det bra att få med filosofi och litteraturvetenskap i programmet. 

§ 10 Webbsidan 

Webbsidan är uppdaterad och överflyttad till ny plattform. Det kommer lyftas över till en ännu nyare 

plattform efter årsskiftet. CMS kommer ligga som en egen sida under SU, inte under Historisk~ 



institutionen. 

§ 11 Forskningsprojekt våld 

Kurt har fått 11 konkreta förslag till underprojekt. Olika grad av detaljnivå. Slutsatsen är att en stor 

ansökan inte kommer hinna bli klar till 1 februari. Thomas ska undersöka initieringsbidrag, ex RJ. 
Universitetet håller på att ta fram profilområden. Historiska institutionen föreslagit demokrati och 

vä!ftirdsotnråden. Kurt har föreslagit våld som en profil. 

§ 12 Övriga frågor 

Claes meddelar att Call for papers skrivits klart till en större konferens 2023 om testamenten 

internationellt. 

Christian Loven antages som medlem i Medeltidsrådet. 

§ 13 Datum för nästa sammanträde 

Nästa rådsmöte äger rum fredag den 18 februari klockan 13:00. 

Nästa styrelsemöte äger rum måndag den 21 februari klockan 10:00. 

Mötet avslutas klockan 11:05 

Sekreterare 

Thomas Neijman 

Justeras 

K .. ~ 
Erika Kihlman 


