Center for Middelalderstudier september 2016.

Referat af hovedbestyrelsesmøde tirsdag d. 6. september 2016.

1. Tilstedeværende samt evt. afbud:
a) Tilstede: Louise Nyholm Kallestrup (LNK), Lars Bisgaard (LB), Jacob Isager (JI),
Leif Søndergaard (LS), Hans Frede Nielsen (HFN), Thomas Heebøll-Holm (THH),
Tine Kondrup (TK) Lars Boje Mortensen (LBM), Jesper Lier Boldsen (JLB),
Annette Grønbæk (referent)
b) Afbud: Mette Bruus (MB), Jesper Hansen (JH), Kaare Lund Rasmussen (KLR), Per
Grau Møller (PGM), Tore Nyberg (TN)
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 13. april 2016 blev godkendt med rettelse med
bemærkningen fremført af PGM i forbindelse med omtalen af boggaven fra Victor M.
Aguirre:
Pkt. 3 – Meddelelser:Victor M. Aguirre afsluttede i efteråret sin ph.d. med et vellykket
forsvar ved Universitetet i Cantabrien.
3. Meddelelser fra formand og bestyrelse
- LNK har besluttet at den bestående mailingliste fremover skal bruges på forskellig måde til
informationer fra Center for Middelalderstudier. Dette skyldes bl.a. at referater ikke længere
må ligge på hjemmesiden jf. SDU’s retningslinjer for hjemmesider.
o Indkaldelse til møder og referater herfra sendes til hovedbestyrelsesmedlemmerne
o Nyhedsbrev udsendes på den store mailingliste efter 1. møde ved semesterstart i
september og februar.
o Studerende møder os på digitale platforme som Facebook og Middelalder dk.
- TK fremførte kort fra ”Dansk Historikermøde 2016”, at deltagertallet havde været 22
personer på sessionen med titlen: Dansk Adelskultur 1400-1600, som hun havde deltaget i
med to andre ph.d-stipendiater, Marie Møller Christensen, KU, Rasmus Skovgaard
Jakobsen, AU og Lars Bisgaard som ordstyrer. Det var TK’s opfattelse, at der fremkom
gode kommentarer til de tre stipendiater. – En af keynote speakers var Charles Zika
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(University of Melbourne), som tidligere har gæstet Center for Middelalderstudier ved
Symposiet i 2010.
- LNK kunne informere om at den nye institutleder, Martin Rheinheimer, havde nedsat et
nyt forskningsudvalg og indkaldt alle centerledere. Der er planlagt 2 møder pr. semester,
hvor der er indkaldt til 1. første møde i oktober. LNK ser det som meget positivt.
- LNK deltog i juni i konferencen Witchcraft and Emotions på Max Planck Instituttet i
Berlin.
- LNK har i august deltaget i to sessioner ved ”Sixteenth Century Conference” i Brügge.
Konferencen er tidlig moderne pendant til Leeds og Kalamazoo.
- LNK informerede om, at i august 2017 afholdes ”Nordisk Historikermøde” på Aalborg
Universitet. Både THH og LNK deltager i sessioner, såfremt disse accepteres af
arrangørerne.
- JLB kunne informere om, at Kaare Lund Rasmussen har fået en FKK bevilling på 4,1
mill. Pengene skal bruges til at undersøge migration og sundhed i Middelalderen i Viborg.
Man kan ved hjælp af sporstofkoncentration følge, hvor folk har været. En stor
detaljeringsgrad i oplysningerne betyder, man kan spore, hvor folk fx har fået vand fra.
4. Økonomi
- LNK Økonomien ser fornuftig ud.
5. Hjemmesiden
- LNK kunne orientere om, at Helle Hildebrand er i gang med at redigere hjemmesiden.
Fremover må dagsorden og referater ikke længere være at se her. Siden skal i stedet bruges
til nyheder. Hvis der er behov for at se tilbage i gamle dagsordener og referater, kan de slås
op på institutsekretariatet. Det er derfor vigtigt at give Helle Hildebrand besked om
arrangementer, så de kan blive lagt på hjemmesiden.
6. Biblioteket
- LB kunne meddele to ting.
o Bøgerne er nu stillet op i det store bibliotek ud mod vejen. 10 kasser bøger fra Tore
Nyberg er der ikke plads til i det fælles bibliotek.
o Man skal bruge sit medarbejderkort til at komme ind på det nye bibliotek og vil
gerne opfordre til at man bruger stedet, da der ”tælles”, hver gang kortet bliver brugt.
LB har givet adgang via mailinglister. Specialestuderende skal sikkert søge om det.
Derudover har LB fundet 19 ks i skabe, hvoraf 2 var med blå hæfter og andre med forskellig
kontorhold. Alt er således ikke helt på plads endnu, men de bøger, der er relevante for
biblioteket er bragt derop. Efter mødet har LB og LNK hentet symposieudgivelserne op fra
kælderen således hele rækken nu kan ses på biblioteket.
HFN syntes, biblioteket var blevet godt indrettet.
7. Middelaldercirklen
- THH orienterede kort om samarbejdet mellem AU og SDU om etableringen af en
Middelaldercirkel. Der skal søges om midler til studiegruppe, som understøtter studerendes
interesse for middelalder. SDU er tovholder. Der skal også være adgang for CMLstuderende. Studiegruppen skal mødes 5 gange med start i september. Middelaldercirklen er
for studerende fra både SDU, AU og KU, idet den er åben for alle med interesse i
Middelalderen. En lukket Facebook-gruppe vil blive benyttet som kommunikationsvej.
Hvordan det ender kommer an på de studerende. LB synes, at et mødested som
forskerkredsmøder, som er meget bredt for Middelalderen op til 1700-tallet kunne være
godt.
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8. Publikationer
- LNK På Heresy, Magic and Witchcraft udgivelse fra 2010-symposiet forventes 2.
korrektur om kort tid.
- LB Symposium for 2014. Der er kommet tilbud fra forlag.
- LBM orienterede om AU, som var i gang med at lave 100 sider med 100 nyheder. Nogle
kan blive spurgt om at bidrage. Han var imponeret af god bred middelalder i projektet – et
godt projekt, der formidles til folkeskolen som en fortælling. Der er tænkt stort og det er
godt for fødekæden af undervisere. Indtil videre bidrager LBM og LNK til værket.
9. Afholdte arrangementer
- THH orienterede kort om afholdelsen af Korstogskongressen ”Diversity of Crusading –
Ninth Quadrennial Conference of the SSCLE” 27. juni – 1. juli, som blev en stor succes.
Der deltog 150 personer og arrangørerne fik meget ros. Man har nu en god gruppe af
studentermedhjælpere at trække på til arrangementer.
- TK orienterede om middelalderdagen ”Dies Medievalis” afholdt 30. maj, hvor der havde
været 70 deltagere, hvilket var det højeste antal nogensinde. Oplæggene var spændende og
blev godt modtaget. Arrangementet var finansieret i samarbejde med IH’s ph.d-skole.
- Laura Feldt har under forskningsprogrammet: Autoritet, materialitet og medier afholdt den
internationale workshop ”Marginality in the History of Christianity:Media, materiality and
mutations of religious authority” lige op til DK Historikermødet. Fint at andre også hører
om middelalderen i kristendomshistorie.
10. Kommende arrangementer
Efterår 16:
Der er kommet 1 afbud fra foredragsholdere på Dominikanerkonferencen. Konferencen er
nu annonceret på Centerets hjemmeside. Studerende er velkomne til at overvære og skal kun
tilmelde sig, hvis de også vil deltage i frokost/middag.
- LS Kan der laves en ekskursion vedr. opgravning ved Albani Kirke tidligere på året. LNK
skriver til JTC herom.
- THH + TK arrangerer ”Dies Medievalis” igen i år med hjælp fra LB.
Forår 17:
- HFN informerede kort om ”Runic Inscriptions and the Early History of the Germanic
Languages” som er planlagt til 14. marts 2017 i O99. Mere information herom senere.
Efterår 17:
November symposium bliver henlagt til september og har titlen ”Pirate Fiction in the
Middle Ages, 500- 1500 AD – The Image of the Sea-Warrior in Medieval Texts from the
Factual to the Fantastic – ”. THH + LBM arrangerer.
11. Evt.
- LNK Næste møde afholdes tirsdag den 1. november kl. 9.00 – 10.00 i CML’s mødelokale.

Referent Annette Grønbæk

Formand, Louise Nyholm Kallestrup
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