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Årets højdepunkter 
2 ph.d.-studerende: Rasmus Vangshardt & Chiara D’Agostini 
I 2021 forsvarede to ph.d.-studerende deres afhandlinger med succes. Rasmus Vangshardts afhandling The 
Theatrum Mundi of Celebration. Pedro Calderón de la Barca and the World Theatre as Aesthetic Theodicy bruger den 
absolutte metafor theatrum mundi – verdensteatret – til at studere en overgangsfase i europæisk litteratur 
mellem middelalderen og den tidlige moderne periode. 

Chiara D’Agostinis afhandling med titlen Mapping Empires: Re-appropriations of Ptolemy’s Geography from the 
12th to the 15th Centuries undersøger receptionen i middelalderen af Ptolemæus’ værk Geographia, analyserer 
tekst og kort fra en ny vinkel samt fokuserer på dens relevans for konstruktionen af den særlige byzantinske 
forestilling om geografi.   
 

3 ph.d.-skoler 
Tre ph.d.-skoler blev afholdt i 2021. Den første var Medieval Literature Across Languages organiseret af Christian 
Høgel og Julian Yolles. Denne flersprogede sommerskole fandt sted online den 17.-18. maj. Det primære mål 
var at gøre det muligt for ph.d.-studerende, som enten begyndte fra bunden eller kun med en fundamental 
viden om et sprog, at læse historien om Barlaam og Ioasaph på et af de fire sprog: arabisk, georgisk, græsk 
eller latin.  

Den anden var (Un)-Equal Pairs? Comparative Literature, Time and Place from the Middle Ages to the Present Time. 
Tyler, Mortensen og Høgel var inviteret til at holde forelæsninger om CML’s arbejde ved denne endags 
ph.d.-skole arrangeret af middelaldercentret ved Fribourg Universitet i september. Ph.d.-skolen blev 
efterfulgt af den halvårlige internationale middelalderkonference i Fribourg.  

I oktober samledes kolleger fra Fordham, York og Gent for at lede den årlige skole for ph.d.-studerende 
ved Henri Pirenne Institute of Medieval Studies (Gent). I Gent deltog de studerende både fysisk og online fra 
forskellige steder i Europa, og ligeledes deltog ph.d.-studerende fra Fordham. Temaet for workshoppen var 
“Scales of Knowledge: From Cosmos to Book”.  

 

Interfaces 8 
2021-nummeret af Interfaces byder på to tematiske klynger og blev til gennem et tæt samarbejde med især 
kolleger fra Belgien, Island og Storbritannien. Den ene gruppe af artikler beskæftiger sig med The Astronomical 
Imagination in Literature through the Ages og er redigeret af tidligere CML postdoc Dale Kedwards. Med 
casestudier, som strækker sig fra karolingisk tid og frem til Kepler og videre, viser den blandt andet, hvordan 
en forestilling om jorden set udefra var fuldt ud mulig i førmoderne litteratur. Den anden gruppe af artikler 
fokuserer på Medieval Authorship and Canonicity in the Digital Age og er redigeret af Jeroen de Gussem og Jeroen 
Deploige. Denne klynge trækker på de nyeste landvindinger inden for digital måling af stil inden for 
middelalderlige latinske tekster og bringer metodisk nyt om forfattertilskrivning og om problemer vedrørende 
flere forfattere af én tekst.   
 

Monografi af CML postdoc Julian Yolles 
Julian Yolles (postdoc ved CML 2018-2022) fik sin monografi Making the East Latin: The Latin Literature of the 
Levant in the Era of the Crusades accepteret til udgivelse ved Dumbarton Oaks. Bogen udkommer i maj 2022. I 
denne undersøger Yolles den latinske hybridlitteratur – en ”Leventine Latinity” – som blev produceret i 
korsfarernes kolonier i Mellemøsten i det 12. årh. Denne litteratur var særskilt fra den i Europa, og denne 
nye litterære tradition både udnyttede og modarbejde muslimsk, kristen og jødisk kultur i det nyligt besatte 
land. Yolles analyserer i sin bog de litterære og retoriske teknikker, som blev brugt, og viser, hvordan 
korsfarerne reagerede på deres nye miljø, mens de samtidig bibeholdt tilknytningen til deres hjemlande i det 
vestlige Europa.  

 




