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Årets Højdepunkter 

2 succesfulde ph.d.-studerende: Rasmus Vangshardt & Lauren Stokeld 
I starten af 2020 modtog ph.d.-studerende Rasmus Vangshardt (SDU) Uddannelses-  og 
Forskningsministeriets Eliteforsk-rejsestipendium på 200.000 kr. Stipendiet har til formål at give talentfulde 
ph.d.-studerende mulighed for at gennemføre længerevarende studieophold ved nogle af verdens bedste 
forskningsmiljøer. Vangshardt var på længere forskningsophold i Oxford og i Heidelberg, og indleverede sin 
PhD i februar 2021.  
 En anden succesrig ph.d.-studerende ved CML i 2020 var Lauren Stokeld (York). Hun forsvarede sin 
afhandling An Interdisciplinary Historical Semantic Study of the Old English Word Burh i december til stor ros. I sin 
afhandling undersøger Stokeld alle tilfælde, hvor ordet burh er blevet brugt i oldengelsk. En ny metodologi 
blev udviklet til projektet både for at kunne håndtere de i alt 3730 tilfælde hvor ordet bruges, samt for at 
skabe en frugtbar bro mellem lingvistik og andre discipliner, særligt arkæologien. Håbet er, at fremtidige 
tværfaglige, historiske, semantiske studier kan bruge denne metodologi som udgangspunkt.  

Monografier af tidligere CML postdocs Dale Kedwards & Henry Bainton 
Dale Kedwards (postdoc ved CML SDU i 2016-2018) udgav sin monografi The Mappae Mundi of Medieval 
Iceland (D.S. Brewer) i september 2020. I denne undersøger Kedwards de middelalderlige islandske 
verdenskort, som indtil nu kun har haft ringe opmærksomhed i forskningen.  
 Henry Bainton, som var postdoc ved CML SDU på samme tid som Kedwards, udgav bogen History and 
the Written Word: Documents, Literacy, and Language in the Age of the Angevins. I sin bog argumenterer Bainton for, at 
medlemmer af en administrativ elite demonstrerede deres beherskelse af reglerne for politisk ageren på skrift 
ved at producere og anvende historieskrivningen og dennes dokumenter. Bainton er blevet ansat ved CML 
SDU igen som lektor fra februar 2021.  

Grundbog af Christian Høgel & Saer El-Jaichhi om arabisk filosofi 
Det er velkendt, at der var en stærk filosofisk aktivitet i den middelalderlige arabiske verden, men materialet – 
tekster, tanker – kan være svært tilgængeligt ikke mindst uden for de videnskabelige kredse. En ny publikation 
forsøger at råde bod på dette. Med titlen Arabisk filosofi og med Saer El-Jaichi og Christian Høgel som 
forfattere tilbyder denne bog  - mener vi - den første introduktion til arabisk filosofi målrettet gymnasieelever. 
Bogen er udgivet gennem samt under kyndig vejledning af Systime, som specialiserer sig i pædagogisk 
materiale til skoler og gymnasier. Den lever op til kravene til undervisningsmateriale i filosofi i gymnasierne: 
de grundlæggende tekster er alle oversatte uddrag fra de originale værker af filosofferne. Bogen byder derfor 
på teksteksempler fra berømte arabiske filosoffer såsom al-Farabi, Ibn Sina/Avicenna og Ibn 
Rushd/Averroes, hver præsenteret gennem korte introduktioner og med spørgsmål til slut, der kan fungere 
som udgangspunkt for diskussioner i klasselokalet eller andetsteds. 

2 nye bevillinger: NetMAR & Carlsberg Forskningsinfrastrukturbevilling 
I 2020 blev CML (med Lars Boje Mortensen som PI) en af twinning-partnerne sammen med Centre for 
Medieval Studies (ZeMas) ved Bamberg Universitet samt Cypern Universitet (UCY) og det nyoprettede 
Centre for Medieval Arts & Rituals (CeMAR) for at skabe et nyt, internationalt Network for Medieval Arts 
and Rituals (NetMAR). Dette EU finansierede projekt er gået i gang i januar 2021. Netværkets fokus er på 
tværfaglige studier af middelalderlig kunst og ritualer.  
 I efteråret modtog Aglae Pizzone og Christian Høgel en forskningsinfrastrukturbevilling fra 
Carlsbergfondet på 788.000 kr. for projektet “Infrastructure for multi- and hyperspectral image acquisition”. 
Dette projekt vil sætte gang i skabelsen af specialdesignet infrastruktur inden for både multi- og hyperspektral 
billeddannelse for at støtte den øgede forskning i middelalderlitteratur samt håndskrifter på SDU. Projektet 
er et resultat af det tværfaglige samarbejde mellem Institut for Historie, CML, SDU bibliotek og Centre for 
Photonics Engineering.   




