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Protokoll styrelsemöte nr 1, 2022 
Centrum för Medeltidsstudier 
  
Måndag 21 februari 2022, 10.00. Genomfördes som hybrid, fysiskt i B471 samt via zoom. 
 
Närvarande:  

Kurt Villads Jensen, föreståndare, Historiska institutionen  

Henrik Lagerlund, ordförande, Filosofiska institutionen  

Claes Gejrot, Riksarkivet   

Carin Franzén, Institutionen för kultur och estetik 

Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen  

Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur  

Emma Maltin, Doktorandrepresentant  

Adjungerade  

Thomas Neijman, sekreterare  

Emma Holmberg, administratör  

Frånvarande:  

Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museer  

  

§ 1 Öppnande av sammanträdet 

Sammanträdet förklarades öppet kl. 10:02 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg och ändringar. 

§ 3 Val av justerare 

Emma Maltin valdes till justerare av protokollet. 

§ 4 Anmälan av protokoll från föregående möte 

I § 5 skall Inka Timosaari stavas som här angivet. 

§ 5 Meddelanden 

Då rådssammanträdet hölls på fredagen innan detta möte är meddelandena huvudsakligen kompletteringar 

till det som togs upp då. 

Emma har inget nytt att meddela. 

Erika har inget nytt att meddela. 
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Claes meddelar att från 1 mars kommer alla jobba på redaktionen igen på riksarkivet (fysiskt på plats). I 

övrigt inget nytt sedan förra styrelsemötet. 

Carin meddelar att det jobbas på med att aktivera den äldre perioden. Det har skapats ett nätverk för den 

tidigmoderna perioden, men det eftersträvas att dra denna bakåt. Svårt när man är få som arbetar med 

tidigare perioder att begränsa sig i en period, och därav är begreppet den långa medeltiden användbart för 

att sträcka ut tidsperioden. Det är två postdoktjänster utlysta nu, varav en riktad mot perioden före 1800. 

Nanouschka meddelar att det är fortsatt liten medeltidsaktivitet sedan Anders slutat. Har under det senaste 

året jobbat i vikingaprojekt senaste året. Kommer påbörja projekt med Ivar Leimus om ett nytt 

medeltidsfynd. Kerstin Odebäck disputerade 14 januari med sin avhandling Vikingatida sköldar: Ting, bild 

och text som associativt fält. Har även en ny doktorand Rolf Fabricius Warming, som är maritim arkeolog med 

forskningsmaterial från senmedeltid och framåt. Institutionen har även forskare som är tidigmoderna men 

vilka går tillbaks till medeltiden, såsom Niklas Eriksson, maritim arkeolog, som publicerat åtskilliga böcker 

samt Jonas Monié Nordin som kommit ut med en lärobok rörande medeltida och tidigmodern arkeologi. 

Kurt meddelar att rådsmöte genomfördes i fredags på medeltidsmuseet och ett tack till Tina Rodhe 

framfördes. Det kommer genomföras sessioner och roundtable på International Medieval Congress i 

Leeds, vilka är sponsrade av CMS. Doktorandkursen Medieval Canon Law & the Scandinavian Connection är 

flyttad till juni. Intervju till ERC ansökan genomfördes 14 februari och svar väntas inom de närmsta 

månaderna. CMS gör en reklamframstöt under medeltidsveckan på Gotland veckan 32 med en dag då 

medeltid och medeltidscentrum presenteras. En dag skall bestämmas och finansiering skaffas. 

Det planeras att genomföras exkursion i maj. Kurt kontaktar Pia Melin och Christian Lovén för att se om 

de kan hjälpa till med program. 

Kurt meddelar även efter mötet via epost att Fredrik Charpentier Ljungqvist tilldelas det Rettigska priset 

av Vitterhetsakademin.  

Henrik meddelar att den första disputationen i medeltida filosofi genomförs i augusti. Medeltidsmuseet att 

flytta från sina nuvarande lokaler. 

§ 6 Ekonomi 

Kurt meddelar att fakulteten reducerat budgeten från 350kkr till 250kkr och ett brev har formulerats om 

konsekvenserna av budgetnedskärningarna. Brevet presenterades och diskuterades. Det föreslogs att i 

brevet inkorporera konsekvenserna utifrån den senaste utvärderingen vilken medförde till tillförande av 

medel till administratör och sekreterartjänst. 

Regelbunden och detaljerad ekonomisk redovisning efterfrågas. Institutionen behöver åtminstone på 

halvårsbasis lämna ett underlag av ekonomiska tillgångar och hur mycket som förbrukats. 

§ 7 Seminarier – hybrid och lokal  

Seminarieschema för våren har skickats ut. Dock har det tillkommit ett antal justeringar så att programmet 

skall revideras och återigen skickas ut. Årets första seminarium med Henrik Williams Sorg, rit, myt och minne. 

Rökstenen i Ragnaröks skugga har flyttats till 9 mars, och den är ett samarbete med Äldretextseminariet och 
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Högre seminariet i nordiska språk. Sedan kommer Ann Catherine Bonnier presentera en artikel om Örberga 

kyrka i maktens landskap på ett seminarium den 23 maj. 

Förslag till höstens seminarium mottages. 

Fysiskt kontra hybridseminarium diskuterades kring för och nackdelar: antal deltagare; delaktighet och 

dynamik; om det skall skiljas på forskarseminarium och öppen föredragsserie. Utvecklingen av 

seminarierna kommer återkomma som en regelbunden punkt på styrelsemötena under våren. 

§ 8 Möjlighet att göra kurser 

Kurt meddelar att vi har onlinekurs med Greifswald. CMS har blivit kontaktad av Porto som vill göra en 

Eramsusplus avtal om kurs på mastersnivå, om medeltid, frälse och eventuellt riddarordnar. Kurt kommer 

ta kontakt och undersöka vad de vill göra. 

Introduktionskursen på masterprogrammet under hösten gick bra och nu var även lärare från filosofi med. 

Inka var ansvarig och koordinerade. 

Diskuterades hur kurser tillsammans med andra universitet finansieras. Det behöver kollas upp hur 

intäkter sker med delade kurser. Kanske mer medel skall tillföras för exempelvis förberedande arbete. 

Carin meddelar att kurs på avancerad nivå om förmoderna ekologier kommer ges från 

2023.                                                          

§ 9 Mastersprogrammet i medeltidsstudier 

 Kurt meddelar att ny kursplan för masterprogrammet är nu reviderad och fastställd. Ytterligare 

discipliner, såsom filosofi och litteraturvetenskap, skall också inarbetas framöver. 

Tveksamt om kurs om och i Rom kommer genomföras på grund av få anmälda.  

Ett problem är att det nu finns en klausul att kursen bara kan tas av studenter som går på 

medeltidsmastern. Denna klausul skall försöka tas bort ur kursplanen. 

§ 10 Webbsidan 

Den nya hemsidan fungerar och ligger sedan cirka två veckor uppe. 

§ 11 Forskningsprojekt våld 

Stockholms universitet skall ha profilområden och Kurt har lämnat in ett förslag om våld som profil. Det 

finns också med 12-13 olika delämnen. 

Det kommer att genomföras en halv dags workshop för att arbeta vidare med projektet och dess 

underprojekten. Denna workshop föreslås genomföras under andra hälften av mars, och doodle skickas ut 

för att fastställa datum. Antalet underprojekt diskuterades och hur de kan föras ihop. 

CMS har tidigare fått pengar från fakulteten till att organisera något kring våld tillsammans med 

Cambridge, men det har blivit uppskjutet pga. corona. Ska nu återupptas och förslaget är nu att skicka 3-4 

personer till Cambridge runt 3-4 maj. Återkommer med vilka som kan åka. 

Finansiering för projektansökan diskuterades. RJ har medel för forskningsinitiering som vi kan söka, till 

omkostnader för board, internationell referensgrupp, workshop osv. Medel för lön till skrivande av 

ansökan skall undersökas ytterligare. Forskarservice kan kontaktas för förslag på finansiering för lön 

respektive workshops. 
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§ 12 Övriga frågor 

Inget 

§ 13 Datum för nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte äger rum måndag den 2 maj klockan 10:00. 

 

Mötet avslutas klockan 11:07. 

 

Sekreterare 

 

 

_______________________________ 

Thomas Neijman 

 

Justeras 

 

 

 

_______________________________           

Emma Maltin  

 
 




