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Protokoll Medeltidsrådets  sammanträde 1, 2022  
Centrum för Medeltidsstudier  

Datum: fredagen 18 februari 2022, kl. 13.15 
Mötet hölls som en hybrid med deltagare både på Medeltidsmuseet samt via Zoom  
 
Närvarande:  
Kurt Villads Jensen   Centrum för Medeltidsstudier  
Thomas  Neijman   Centrum för Medeltidsstudier  
Emma  Holmberg   Centrum för Medeltidsstudier  
Anders  Bengtsson   Romanska och  klassiska institutionen  
Erika Kihlman    Romanska och  klassiska institutionen  
Magnus  Källström   Riksantikvarieämbetet  
Henrik Lagerlund   Filosofiska institutionen  
Tina  Rohde    Medeltidsmuseet  
Peter Carelli    Arkeologerna, Statens historiska museer  
Carin Franzén    Institutionen för kultur och estetik  
Christian Lovén   DMS,  Riksarkivet  
Annika Björklund    DMS, Riksarkivet  
Gabriela Bjarne Larsson   Historiska institutionen  
Wojtek Jezierski   Historiska institutionen  
Dag Retsö  Institutionen för ekonomisk historia och internationella 

relationer  
Björn  Gunnarsson   Institutionen för naturgeografi  
Jonatan Pettersson    Institutionen för svenska och flerspråkighet  
ersättare för  Roger  Andersson  
Icke närvarande: 
Fredrik Charpentier-Ljunqvist 
Olof Sundqvist 

Anders Andrén 
Martin Neuding Skoog 
Elisabeth Wåghäll Nivre 

Nanouschka Myrberg Burström 
Claes Gejrot 
Elin Andersson, 
Gwendolyne Knight 
Pia Bengtsson Melin 
Johan Berg 
Cecilia von Heijne 
Karl Lysén 
Maria Ahlbäck Åkestam 
Roger Andersson 

Historiska institutionen 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap 

Försvarshögskolan 
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, 
nederländska och tyska 
Institutionen för arkeologi och klassiska studier 
Riksarkivet 
Kungliga biblioteket 
Historiska institutionen 
Historiska museet 
Kulturgeografiska institutionen 
Myntkabinettet 
Historiska institutionen 
Institutionen för kultur och estetik 
Institutionen för svenska och flerspråkighet 
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Sammanträdet öppnades klockan 13:23 

§ 2 Fastställande av dagordning 

I §6 ändras  2020–2021  till 2021–2022  

§ 3 Anmälan av protokoll från föregående möte 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 4 Budget  

Kurt meddelar att fakulteten reducerat budgeten från 350kkr till 250kkr. Utifrån detta föreslås 

åtgärder enligt följande: 1. Det vanliga väsentliga arbetet med seminarier, möten, uppdatering 

hemsida och annonsering prioriteras och fortsätter; 2. Forskarkurser, konferenser, nya kurs och 

hjälp med ansökningar om extern medel ställas in; 3. Söka annan extern finansiering till det som 

reducerats och se till att i dessa ansökningar tagit höjd för arbetet med ytterligare ansökningar. Ett 

brev kommer också skickas till fakulteten för klargörande vad som genomförts med tidigare budget 

och vad som förloras med reduceringen. 

Carin lyfte fram möjligheten att söka medel från forskarskolan för olika verksamheter. 

§ 5 Meddelanden 

Peter meddelar att i nästa nummer av fornvännen är det en recension av Kurt och Wojteks om 

Vikingakungens guldskatt av Sven Rosborn 

Magnus meddelar att Susanne Thedéen utnämndes till ny överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. 

Gällande forskning och utveckling har Helena Viktor anställts som samordnare både internt och externt. 

Gamla Uppsala musett har nu börjat gå över till Upplands museum. Det har kommit ett nytt verktyg till 

samlingarna som heter Arkivsök, där man kan söka digitala publikationer och bilder. 

Carin meddelar att det arbetas på återväxten för att få upp intresset på grund samt forskarnivå för den 

äldre litteraturen. Där fyller det Äldretextseminariet en viktig funktion. Inleder med 1500–1600-tal med 

Johanna Vernqvist som talar om poeten Gaspara Stampa den 24 februari samt Carin med Nan Gerdes 

som talar om ekokritika perspektiv på de fritänkande strömningarna den 21 april och senare kommer 

medeltida ämnen. Länk till vårens program: Vårterminen 2022. Det håller även på att konstitueras ett 

nätverk för äldre litteratur, konst och teater för att samla doktorander, juniora och seniora forskare som 

håller på med äldre perioder. 

Björn meddelar att ett paper skrivits om kornproduktion från 1200-talet och framåt, bedöms publiceras 

under året. 

Jonatan meddelar att Cecilia Falk gick bort förra året. A Lexicon of Medieval Nordic Law kommer 

utvidgas med landslag och stadslag och genomförs av Jeffrey Love, Inger Larsson, Ulrika Djärv, Christine 
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Peel, and Erik Simensen. Roger Andersson fortsätter med sin Birgittautgivning och ska komma ut med 

bok 6 av 8 i år. Likaså kommer Oliver Blomqvist och Ingela Hedström med andra delar det här året. 

Jonatan själv är involverad i ett forskningsprogram med Riksbanken och leder det högre seminariet i 

nordiska språk. I det högre seminariet försöker olika samarbeten tas fram, såsom med Henrik Williams 

seminarium 9 mars, som är ett samarbete med Medeltidsseminariet och Äldretextseminariet. Sedan 

genomfördes en kurs i forngutniska under hösten på grundnivå. 

Dag meddelar att Olov lund disputerar 10 juni med sin avhandling Nätverksstaten: Statsbildningsprocesser och 

rumsliga praktiker i det senmedeltidens Sverige cirka 1420–1520. Postdokprojekt för Olov är om 

skatter/stadsbudget under medeltiden. 

Henrik meddelar att den första disputationen i medeltida filosofi någonsin på SU sker i augusti, med 

Guido Alt. Sen är det en magisterstudent som vill göra en uppsats om medeltida filosofi. Henrik har ett 

VR projekt som studerar hur synen på naturen förändras från 1300-talet. Det har precis givits ut ett 

temanummer i tidskriften Theoria om medeltida filosofisk skepticism. 

Gabriella meddelar att ett projekt dragits igång för ny handbok om skandinavisk medeltid Handbook of 

medieval Scandinavia: ca 700–1537, med 23 kapitel som planeras att publiceras på Routledge 2024. Gabriella 

kommer att skriva om städerna och kommer återkomma med texter för seminariebehandling. 

Wojtek som börjat som lektor i medeltidshistoria meddelar att 8-9 september anordnas konferensen 

Ambiguities of Hospitality, 1000-1350 på Stockholms universitet. 

Anders meddelar att Michele Colombo söker medel från RJ för att inventera italienska texter och 

handskrifter i Sverige. 

Tina meddelar att medeltidsmuseet ska flytta. Det är oklart när tillträde kan ske till nya lokaler. De 

nuvarande lokalerna är uppsagda och museet skall vara ute ur lokalerna årsskiftet 2024-2025. Under 2023 

kommer nedmontering påbörjas. Förhoppningen är att stängningsperioden skall vara så kort som möjligt. 

Det öppnas i alla fall en utställning 8 juni om djur som fanns och inte fanns- fabler. 

Christian meddelar att Svenskt diplomatarium nu går igenom 1382. Det medeltida Sverige har Sigurd 

Rahmqvist går igenom Uppland och Jan Brunius med Närke. Det skall ges ut en bok 6 juni 1523 med 

anledning av Gustav Vasas trontillträde, med drygt 20 författare. 

Annika meddelar att det planeras att söka pengar för att gå igenom 1500-talsbreven hos Riksarkivet samt 

Carolina Rediviva i Uppsala och göra en beskrivning av dessa brev 

Kurt meddelar att Claes Gejrot framfört att det planeras en konferens 2023 i Stockholm for Commission 

internationale de diplomatique i samarbete med CMS om testamenten internationellt. 

Gwendolyne meddelar via e-post att dels genomförs en våld-roundtable i Leeds, och dels en workshop 

som planeras med Solveig Wang (postdoc, Greifswald) om ’Indigenous Methodologies in Nordic 

Medieval Studies’. Workshopen planeras att genomföras under våren 2023 i Stockholm. Första mötet var i 

fredags, så planeringen har just börjat; frågor/feedback/tips är mycket välkommen. 
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Nanouschka meddelar via e-post att Institutionen för arkeologi och Arkeologiämnet har för närvarande  

flera forskare som i olika utsträckning berör medeltid: utöver Nanouschka främst Niklas Eriksson och 

Jonas Monnié Nordin samt Anna Kjellström (osteologi). Det finns några postdoktorer  som arbetar med 

(främst) vikingatida och (färre) rent medeltida material,  både på Arkeologi  och Laborativ arkeologi,  samt 

doktorander på såväl Arkeologi  som Osteologi  och Laborativ arkeologi (även doktoranderna är flest på  

vikingatiden). Vi har en helt ny doktorand med maritim och medeltida inriktning, Rolf Fabricius Warming,  

som ska arbeta med maritim krigföring och våld under medeltid och tidigmodern tid, tidigare har han bl.a.  

skrivit artikeln ”An introduction to Hand-to-Hand combat at sea  –  general characteristics and shipborne 

technologies from c.  1210 BCE to 1600 CE.” Av nya publikationer är  kanske intressantast Jonas Monnié 

Nordins nya lärobok  ”Mellan  medeltid och modernitet: en introduktion till historisk arkeologi från  

högmedeltiden till idag” (Studentlitteratur).  

Sedan förra rådsmötet har Kerstin Odebäck disputerat med avhandlingen ” Vikingatida sköldar: ting, bild 

och text som associ ativt fält”.  

Under hösten blev en kandidatuppsats med medeltidsämne klar,  Borgen på Estängen: Penningby före slottet  av  

Lars Nilsson.  

§ 6 Föreståndaren berättar om CMS verksamhet under 2020-2021  

Kurt  meddelar  Gabriella  har  gått i pension  och Wojtek blivit  lektor  i medeltidshistoria.  Två  vikariat  

i medeltidshistoria  har  varit  utlysta  vid historiska  institutionen,  som gått  till Inka  Timosaari och  

Margaretha  Nordquist. Ny kursplan  för  masterprogrammet nu är reviderad och fastställd och att 7  

institutioner  är  anslutna  till programmet.  Många  som gått  på  masterprogrammet  har  lyckats  få  

doktorandtjänst  och  ett  antal har  gjort  praktik,  exempelvis  på  riksantikvarieämbetet  och  SVT, 

vilken den sista ledde till ett halvårs anställning. Det är intressant  att  masterprogrammet är en bra  

ingång till arbetsmarknaden.   

Det kommer genomföras sessioner och roundtable på International Medieval Congress i Leeds, vilka är 

sponsrade av CMS. CMS planera att göra  en reklamframstöt under medeltidsveckan på Gotland veckan 32 

med en dag då medeltid och medeltidscentrum presenteras. Alla som är intresserade av att bidra kan höra  

av sig. En dag skall bestämmas och finansiering skaffas.  

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

postdokprojekt. Konferens om Stockhol ms Blodbad genomfördes i november. Ett bokförslag har  tagits 

fram och planen är att publicering ske vid Amsterdam University Press.  

Det har gjorts ett samarbete mellan Historiska institutionen/CMS och Karolinska institutet om en  

gästforskare  med en postdok från Brasilien som skall studera  medicinhistoria.  

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.  
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Doktorandkursen Medieval Canon Law & the Scandinavian Connection genomförs i Rom i juni. 

Intervju till ERC ansökan genomfördes 14 februari och svar väntas inom de närmsta månaderna. Om det 

blir ett positivt svar så kommer 6 personer vara anställda under 5 år. 

§ 7 Medeltidsseminariet VT/HT 2021  

Seminarieschema  för  våren har  skickats ut och förslag för hösten mottages tacksamt. Seminarierna  

kommer fortsätta vara som hybrid under våren. Historiska institutionen kommer inrätta rum med 

utrustning för  hybridseminarium.  

Balansen mellan skandinavisk forskning kontra mer internationellt diskuterades kort. 

§ 8 Anmälan av  uppdateringar  och nya doktorander  samt forskare till hemsidan  

Uppdatera från institutionerna om förändringar skett. 

§ 9 Gemensamt forskningstema 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 

underprojekt. Denna workshop föreslås genomföras under andra hälften av mars, och doodle 

skickas ut för att fastställa datum 

§ 10 Exkursion  

Planerar att genomföra en exkursion under våren. 

§ 11 Övriga frågor 

Inga. 

Sammanträdet avslutades 14:35. 
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