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Velkommen til Center for Middelalder- og Renæssancestudiers efterårsnyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder information om centrets egne aktiviteter og medlemmernes aktiviteter.
God læselyst!
Louise Nyholm Kallestrup, formand
Lektor i tidlig moderne kulturhistorie, SDU

Nyheder
- En formel samarbejdsaftale mellem Institut for Historie og Sydvestjyske Museer er nu indgået. For CMRS betyder det, at samarbejdet
omkring Heksemuseet nu er formaliseret. Allerede i juni havde samarbejdet resulteret i et samfinansieret ph.d.-stipendium med den foreløbige titel Trolddomsprocessernes ophør: Dekonstruktionen af trolddom
som forbrydelse 1660-1730. Stipendiet blev muligt med midler fra Institut for Historie, Sydvestjyske Museer og Kulturministeriets Forskningspulje. Det er nu blevet besat med cand.mag. Maria Østerby Elleby,
der er uddannet fra AU. Maria tiltræder 1/10 2018, og hun vil dele sin
tid mellem museet i Ribe og SDU.
- Centerets håndbogsbibliotek er endelig ved at være på plads. To studentermedhjælpere har de seneste uger sat de sidste bøger op, og vi
mangler nu kun de sidste småting, inden biblioteket kan åbnes. Biblioteket er fysisk placeret i relation til CML.
- Årets Novembersymposium er blevet flyttet til Nationalmuseet, da
det viste sig umuligt at skaffe ledige hotelværelser i Odense de pågældende dage. Tilsyneladende optager en e-sportsturnering alle byens
hoteller.
- Efteråret har budt på et nyt medlem af centerets hovedbestyrelse,
nemlig Rèka Forrai som er lektor ved Institut for Historie og tilknyttet
CML.
Mere om centrets hovedbestyrelse og affilierede medlemmer findes
her:
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_middelalder/ledelse
_administration/hovedbestyrelse

Aktiviteter
- ”History and Its Objects. Antiquarianism and Material Culture”, 21.
marts, seminar med Peter Miller (Bard College) og ph.d.-stipendiat

Valdemar Grambye (SDU). Seminaret var arrangeret af Valdemar
Grambye og i regi af forskningsprogrammet Autoritet, Materialitet og
Medier (IH).
- ”Dies Medievalis”, 28. maj, blev i år afholdt på Det adelige Jomfrukloster pga. ombygning af Nyborg Slot. Arrangementet var som vanligt
velbesøgt og havde oplæg om Poul Helgesen, pirater i middelalderen,
den nye middelalderudstilling på Moesgaard og meget mere. Seminaret var arrangeret af Tine Kondrup, Thomas Heebøll-Holm og Lars
Bisgaard i samarbejde med Østfyns Museer.
- Middelaldercirklen har offentliggjort dens program for efteråret
2018, se mere på Center for Middelalder- og Renæssancestudiers
hjemmeside og på Middelaldercirklens facebookside.

Kalender
- ”Fear and Loathing in the Earthly City. Negative Emotions in the Medieval and Early Modern Period. C. 1100-1700”, 1-2. november 2018,
arrangeres af Louise Nyholm Kallestrup og Thomas Heebøll-Holm i
samarbejde med Martin Wangsgaard Jürgensen, Nationalmuseet, og
med støtte fra ph.d.-skolen, forskningsprogrammet Autoritet, Materialitet og Medier, samt Centre for Medieval Literature, SDU.
Keynote speakers er Craig Taylor (York), Bonnie Clementsson (Lund)
og Malcolm Gaskill (East Anglia) Tilmeldingen er nu åben. Det er gratis
at deltage i konferencen, men af hensyn til kaffe/the skal man tilmelde
sig på: http://webpay.sdu.dk/system/emotions/
Mere om konferencen og program på centerets hjemmeside.
- ”Dies Medievalis 2019” afholdes 27. maj på Det adelige Jomfrukloster og arrangeres af Tine Kondrup, Thomas Heebøll-Holm og Louise
Nyholm Kallestrup.
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