
Omslag till den nya antologin En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430.

2020-12-22 15:27 CET

Ny antologi om en medeltida handskrifts
livsöde

Den nya antologin En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430 är
en bokhistorisk studie om en medeltida handskrift och dess levnadshistoria
med Jonas Nordin och Janken Myrdal som redaktörer.

Handskriften Codex Upsaliensis B 68 är en illustrerad medeltida avskrift av
Magnus Erikssons landslag men den är också ett vittne från de tidsperioder
som boken har varit i omlopp. 

Ett seminarium på Uppsala universitetsbibliotek som hölls 2017 inom ramen



för projektet ”Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu” ligger
till grund för antologin. Nio författare ger sina tolkningar av bokens öde
utifrån filologiska, kodikologiska och bokhistoriska perspektiv. I en
nyfilologisk tradition studerar de boken som artefakt och läsaren får ta del av
analyser av hur den har producerats, vilka som antas ligga bakom dess
tillkomst samt av textens sociala sammanhang och dess fortlevnad.

Codex Upsaliensis B 68 är en av de rikast bildsatta handskrifterna från svensk
medeltid. Det icke-religiösa bildmaterialet skildrar andra företeelser och idéer
än de bildmotiv som återfinns i våra medeltida kyrkor och är därför ett viktigt
komplement till kunskapen om svensk medeltidshistoria.

Medverkande författare: Per Cullhed, Kaj Janzon, Eva Lindqvist Sandgren,
Janken Myrdal, Anna Nilsén, Jonas Nordin, Eva Nyström, Per-Axel Wiktorsson,
Patrik Åström.
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Kungl. Vitterhetsakademien, har som sitt främsta syfte att främja och
finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt
kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna
kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott,
kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm.
Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje

https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-SE/article/4232/en-biografi-om-en-bok


år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på
www.vitterhetsakademien.se.
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