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Protokoll styrelsemöte nr 2, 2022 
Centrum för Medeltidsstudier 

Måndag 2 maj 2022, 10.00. 

Genomfördes som hybrid, fysiskt i D900 samt via zoom. 

Närvarande: 

Kurt Villads Jensen, föreståndare, Historiska institutionen 

Henrik Lagerlund, ordförande, Filosofiska institutionen 

Claes Gejrot, Riksarkivet 

Carin Franzen, Institutionen för kultur och estetik 

Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen 

Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur 

Emma Maltin, Doktorandrepresentant 

Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museer 

Adjungerade 

Thomas Neijman, sekreterare 

Emma Halmberg, administratör 

§ 1 Öppnande av sammanträdet 

Sammanträdet förklarades öppet kl. 10:01 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes utan tillägg och ändringar. 

§ 3 Val av justerare 

Pia Bengtsson Melin valdes till justerare av protokollet. 

§ 4 Anmälan av protokoll från föregående möte 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 5 Meddelanden 

Carin meddelar att ansökningar til postdoc inom litteraturvetenskap inkommit, och det 30 på den 

moderna litteraturen och 4 på den äldre perioden. 

Pia meddelar att under våren har utställningen Sveriges historia uppdaterats. 22 Juni öppnar en ny 

utställning på Skokloster, Slottsfruar och kloster{Ystrar. Ett rum ägnas åt medeltiden och kvinnor som 

tidigare kommit i skymmundan lyfts fram. Släpps också en publikation kopplad till utställningen. 
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Det är många lån och besiktningar och senast har det varit till Östergötlands museum som skall 

nyöppna, med många föremål från senare års utgrävningar. 

Medeltidsmuseet utställning Mellan fabler och fauna öppnar 8 juni. 

Carin kommenterar att Mellan fabler och fauna relaterar till kursen Premodern ecology. Förhoppningen 

är att utställningen står kvar när kursen hålls 2023. 

Claes meddelar att statsheraldiker Henrik Klackenberg gått i pension 1 april och ersätts med 

Davor Zovko. Det jobbas mycket med årsboken 2023, med 21 författare, som ges ut med 

anledning av Gustav Vasas val till kung i Strängnäs 6 juni 1523. Det planeras även en större 

internationell konferens på tema testamenten i regi av Commission internationale de 

diplomatique. Internationell call for papers och kommer vara under 3 dagar i september, med 

CMS som medarrangör. Arkivguiden kommer också bli färdig 2023. 

I sommar kommer arkivpodden ha medeltidstema och det är Sara Risberg som står för den. 

DMS planerar att under året publicera Närke samt Sörmland södra Rekinge. Diplomatariet 

kommer ge ut 1382s brev under 2023. 

Erika meddelar att Denis Searbys En kort introduktion till heliga Birgittas uppenbarelser kommer ges ut 

i maj på Veritas Förlag, samt att BIMS, Boken i det medeltida Sverige, närmar sig utgivning. 

Emma meddelar att Rolf Warming annordna Studies ojConflict seminarden 3 juni. 

Nanouschka meddelar att Sigmund Oehrl har fått en tjänst i Stavanger och kommer dela tid 

mellan Stavanger, Stockholm och Göttingen. Han har fått Mandelgrenspriset för 2022, för hans 

arbete med skandinaviska run- och bildstenar och då särskilt de gotländska. Everlövsfyndet som 

hittades i en byrå på 80-talet, har köpts in av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk 

forskning och Sven Svenssons stiftelse för numismatik och kommer förvaltas av Ekonomiska 

museet. Detta ärende är ett exempel på luckor i nuvarande lagstiftning. Nanouschka har hållit en 

kurs i Rom Heritage oj monry and coinage. 

Kurt meddelar Raissa Bombini, som har en postdok medicinhistoria, hittat många böcker från 

kring 1500 med medelltidstexter som Karolinska institutet inte visste att de hade. Söker 

finansiering för att Raissa ska kunna kategolisera dett material under ytterliggare ett halvår. ERC 

ansökan Making Sence oj Sacred War är återigen inskickad i ny version. Wojtek arrangerar 

konferensen Ambiguities oj Hospitaliry in the Middle Ages, 1000-1350 8-9 september. Christian 

Etheridge är engagerad i ett projekt om viktoriner, där de kommer göra ett antal workshops. 

Börjar i Odense i juni och kommer till Stockholm i september. Christian har fått 1 års postdoc på 

Nationalmuseum för att kategolisera och digitalisera medeltida handskrifter. Nationalmuseum har 

20 volumer och ca 4000 sidor medeltida handskrifter som samlats in för att studera konsthistoria. 
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Nationalmuseum har kontakt med CMS. Det föreslås att Nationalmuseum bjuds in till 

Medeltidsrådsmöte och att vi kan ha höstens möte hos dem. Det kommer ett nytt seminarium på 

Historiska institutionen om klimat-och globalhistoria som arrangeras av Fredrik Charpentier. Det 

har också givits ut flera böcker på medeltidsämnen. Ett boksläpp skulle kunna annordnas under 

hösten där dessa presenteras. Exempelvis kan då kontakten med Engelska institutionen ökas, då 

de gett ut en utgåva av den engelska medeltidstext Ormulum. Space and place får en uppföljning 

med en kurs på 7,5 Hp våren 2023. De heraldiska skandinaviska föreningarna i har sammanträde 

i Åbo 27-28 maj, och då delas Arvid Bergmans pris ut. Det planeras en dag under 

Medeltidsveckan på Gotland där CMS kan presenteras. 

Det diskuterades hur begränsningar av forskning för den nya lektorn i medeltidshistoria Wojtek 

skall hanteras mot att vi nu skriver en större ansökan på temat våld. 

Nani tog upp Kurt och Wojteks recension i Fornvännen av Sven Roshorn bok Vikingakungens 

guldskatt. 

Besök till Cambridge för att diskutera våld skjuts upp till hösten. 

§ 6 Ekonomi 

Ekonomin ser bättre ut. Detta till trots att inga ytterliggare medel tillförts efter att ett brev 

skickats till fakulteten Detta beror på: 1. Fått medel till forskarkurs Space and place 187 000 kr. 2. 

Sökt pengar för skriva ansökan. Det har inte kommit ett officiellt svar men positiva signaler. Tre 

workshops om 40 000 kr plus 100 timmar för att skriva ansökan. 3. Mindre arbete av sekreteraren 

pga tjänstledighet. Sedan finns det 190 000 kr över sedan det tidigare Space and placeprojektet, 

vilket kan användas mot doktorander. Detta innebär att årets budget är i balans och att aktiviteter 

kan fortsätt som tidigare. Sedan behöve CMS jobba så att medlen återigen blir 350 000 kr/år. 

§ 7 Seminarier och exkursion 

Två seminarier kvar under våren. Behöver besluta till sommaren/ nästa möte om vi ska fortsätta 

med hybrid eller inte. Många har deltagit på zoom, men inte så många i lokalen. Det finns många 

förslag till höstens program, men fler förslag mottages gärna. 

Det föreslogs att Pia och Tina visar den nya utställningen på medeltidsmuseet. 

Exkursion 7 juni till Norrtäljetrakten Rimbo, Estuna, Söderbykarls kyrka, Karls kyrkoruin samt 

Runstenar, såsom Salmungestenen. Lunch i Norrtälje. Pia har tagit &am ett program och Magnus 

Källström samt Christian Loven kan medverka. 

§ 8 Mastersprogrammet i medeltidsstudier 

Vet inte hur många som börjar till hösten. 4-6 avslutar masterprogrammet under våren. Vi har 

haft en kurs i sammarbete med Greifswald om Östersjöregionen, som kommer ges igen till 
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hösten med Tammersfors som ansvarig. Vilhelm följer Fidemkurs i Rom, som handlar om latin 

och diplomatik. 

Introduktion till medeltid behöver en lärare i konsthistoria till ett seminarium. Kurt skickar mail 

till Carin, Pia alternativt Christian Loven för att få fram en lärare. 

§ 9 Forskningsprojekt våld 

Finansiering till ansökan projekt Våld enligt tidigare. Workshop kommer hållas den 25 maj. 

Under hösten planeras två workshops, varav ett internat. Återkommer med mer information. 

§ 10 Övriga frågor 

Inget. 

§ 11 Datum för nästa sammanträde och medeltidsråd 

Nästa styrelsemöte äger rum måndag 29 augusti klockan 15-17. 

Nästa rådsmöte äger rum tisdagen 27 september. 

Mötet avslutas klockan 11 :22. 

Sekreterare 

Thomas N eijman 

Pia Bengtsson Melin 
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