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Inledning och sammanfattning 
Institutet firade 2016 sitt 90-årsjubileum och under hela året ägde en rad olika evenemang rum som 

alla var ett led i firandet. Med anledning av institutets officiella öppnade den 1 februari 1926 

ordnades en mycket välbesökt jubileumskväll den 1 februari då föredrag hölls om institutets 

tillkomst och äldsta historia.  

Med sin långa tradition i ryggen fortsätter institutet idag att vara en dynamisk och relevant 

plats för både forskare och studenter från en rad olika ämnen. Tack vare den ämnesbredd som 

kännetecknar verksamheten fungerar institutet som ett nav för officiella såväl som inofficiella 

forskarnätverk inom humaniora. Idéer till gemensamma projekt föds här och tack vare institutets 

stora kontaktyta  i Italien är vi en given partner i forskningssamarbeten mellan Sverige och Italien. 

Under det gångna året fortsatte institutet att ytterligare öka synligheten både i Roms akademiska 

miljö och mot en bredare allmänhet i Sverige. Som exempel på dessa satsningar ordnades flera 

konferenser och seminarier i Rom, som nedan beskrivs mer detaljerat och institutet deltog 

tillsammans med övriga Medelhavsinstitut i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.  

Det var särskilt glädjande att under året få välkomna ministern för högre utbildning och 

forskning Helene Hellmark Knutsson i juni och HKH Kronprinsessan Victoria med HKH Prins 

Daniel och gymnasieministern Anna Ekström i december. Kronprinsessparet besökte institutet och 

fick träffa personalen, se lokalerna samt få en förhandstitt på den utställning om Gustaf VI Adolf 

och de svenska utgrävningarna av San Giovenale som en italiensk gymnasieklass gjort på institutet. 

I biblioteket förevisades godbitar ur vårt arkiv med anknytning till Gustaf VI Adolf samt ett urval 

av akvarellerna avbildande etruskiskt gravmåleri som institutet förbereder för publicering. Under 

forskningsministerns besök på institutet orienterades hon om verksamheten, fick träffa personalen, 

se lokalerna samt gavs en visning av Forum Romanum. Under den andra dagen besöktes Viterbo 

där ministern förevisades utställningen om de svenska utgrävningarna i San Giovenale och 

Acquarossa i det arkeologiska museet, varefter stadens borgmästare tog emot i stadshuset. Därpå 

besöktes Acquarossa följt av lunch vid Casale San Francesco och på kvällen bjöd ambassadör 

Robert Rydberg på pianokonsert av Staffan Scheja samt middag på residenset. De båda besöken 

ordnades i nära och gott samarbete med Sveriges ambassad i Rom och gavs stor uppmärksamhet i 

pressen, såväl italiensk som svensk, men även viss internationell press. Besök på denna nivå 

underlättar avsevärt för institutet att till allmänheten kommunicera de forskningsresultat som 

uppnåtts och i övrigt informera samhället om vår verksamhet. 

I personalstyrkan skedde den förändringen att institutets mångåriga medarbetare Margareta 

Ohlson Lepscky avgick med pension. På kontoret förändrades arbetsuppgifterna genom att Stefania 

Renzetti blev ny ekonomi- och personaladministratör, Fanny Lind anställdes som sekreterare och 

Linda Lindqvist som ekonomiadministratör. 

 

Forskning 
Som vanligt har enskilda forskare och stipendiater stått för merparten av den forskning som 

bedrivits vid institutet, vilket ytterligare befäst vår ställning som en relevant och värdefull plats för 

svensk humanistisk forskning i Italien. På annan plats i verksamhetsberättelsen beskrivs alla 

pågående forskningsprojekt samt stipendiaternas redogörelser. 

Arbetet med de gamla utgrävningsprojekten i Etrurien fortskred planenligt. Det viktiga 

stödet från Familjen Rausings stiftelse gjorde att flera forskare inom Acquarossagruppen kunde 

vistas längre perioder vid institutet och i magasinet i Viterbo. Tack vare det stöd som 2015 beviljats 

av Familjen Rausings Stiftelse kunde taket över Zon F på Acquarossa repareras under våren.  

Institutets nya utgrävningsprojekt i staden Francavilla di Sicilia på nordöstra Sicilien sattes 

igång i januari med en geofysisk undersökning som utfördes av The British School at Rome. 

Undersökningens resultat låg till grund för planeringen av själva utgrävningen som genomfördes 
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under tre veckor i november och december. Både den geofysiska prospekteringen och utgrävningen 

bekostades av forskningsbidrag från Stiftelsen Enboms Fond vid Kungl. Vitterhetsakademien och 

Fondazione Famiglia Rausing. Projektet är ett samarbete mellan institutet och Parco Archeologico 

di Naxos med stöd av Francavillas kommun. Genom denna utgrävning har institutet åter blivit en 

grävande institution vilket på sikt kommer att gynna utbildningen av klassiska arkeologer i Sverige. 

Projektet presenteras utförligare nedan under rubriken Vetenskaplig verksamhet.  

I januari lämnade institutet in en ansökan om infrastrukturstöd till Riksbankens 

Jubileumsfond (RJ). Ansökan gällde digitalisering och uppordning av vårt arkeologiska arkiv – 

både dokumentationen och fyndmaterialet – och då främst från de stora fältprojekten i Etrurien 

under 1950- till 70-talet. Syftet var att bygga vidare på det RJ-finansierade projekt som resulterat i 

digitalisering av Atheninstitutets arkeologiska arkiv och utarbetandet av en databas för ändamålet. 

Samtidigt sökte även Atheninstitutet för fortsatt digitalisering och vidareutveckling av databasen 

samt Istanbulinstitutet för digitalisering av arkivet från de svenska utgrävningarna av Labraunda i 

Turkiet. RJ meddelade alla tre institut att de gärna såg att vi koordinerade våra behov och återkom 

med en gemensam ansökan 2017. För att åstadkomma detta ordnades ett möte i Athen i april och ett 

i Rom i september, med stöd av RJ. Under mötet i Rom besökte deltagarna även magasinen i Blera 

och Viterbo för att få en bild av det arkeologiska materialets omfattning. En gemensam ansökan 

skrevs under hösten/vintern och lämnades i januari 2017 in till RJ med undertecknad som 

huvudsökande då Roms andel är den största. 

I institutets skriftserie utkom alldeles i slutet av året den vackra volymen Returns to 

Pompeii. Interior space and decoration documented and revived 18th–20th century (Acta 4o, 62) 

med Shelley Hales och Anne-Marie Leander Touati som redaktörer. 

 Institutet erhöll under året flera generösa penningdonationer: Familjen Rausings Stiftelse 

donerade 45 000 euro för inköp av ny minibuss vilket är planerat till 2017; Birgitta Lindros Wohl, 

Los Angeles donerade 100 000 kr och Örjan Wikander, Lund donerade 30 000 kr för inköp av 

böcker till biblioteket. 

 

Kurser 
På vårterminen gavs den tio veckor långa arkeologiska kursen på avancerad nivå (15 hp) i 

samarbete med Göteborgs universitet under ledning av Henrik Boman och Kristian Göransson. På 

höstterminen gavs den tio veckor långa konstvetenskapliga kursen på avancerad nivå (15 hp) under 

ledning av Lars Berggren. Vid sidan av dessa båda längre kurser gavs även ett antal kortare kurser. I 

början av vårterminen gavs för tredje gången kursen i latinsk epigrafik på avancerad nivå (7,5 hp) i 

samarbete med Göteborgs universitet under ledning av Anna Blennow. Kursen var som tidigare år 

ett samarbete med Nederländska Institutet i Rom, något som fungerade mycket bra.  

Under sommaren gavs i likhet med de senaste åren Text Memory Monument, en tvärveten-

skaplig sommarkurs om renässanshumanismen arrangerad av Danska institutet och Aarhus 

universitet i samarbete med Stockholms universitet och de övriga nordiska instituten i Rom. 

Kulturvårdens teori och historia, som under många år givits av Institutionen för kulturvård vid 

Göteborgs universitet, gavs även detta år och institutet bistod med administrativ assistans samt tog 

emot den stora studentgruppen på institutet. På hösten gavs den nya kursen Confronting the 

Classics i samarbete med Svenska Institutet i Athen, Nederländska institutet i Rom och Neder-

ländska Institutet i Athen. Samarbetet föll mycket väl ut och kursen kunde genomföras tack vare 

bidrag från Romvännerna. 
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Föreläsningar, konferenser, seminarier, utställningar m.m. 
Som ovan nämnts uppmärksammades institutets 90-årsjubileum på en rad olika sätt under hela året. 

Jubileumsfirandet inleddes under festliga former på institutets ”födelsedag” den 1 februari då 

Kristian Göransson talade om institutets verksamhet idag och Frederick Whitling höll ett föredrag 

utifrån sitt arbete med boken Dies Academicus om institutets tillkomst och äldsta historia. Samma 

bok presenterades den 13 april med föredrag av Frederick Whitling och med generöst stöd av CKM 

Förlag och Romvännerna som skänkte ett stort antal exemplar av boken till institutet. 

Mot slutet av 2015 fyllde the International Association for Classical Archaeology (AIAC) 

70 år. Det bestämdes då att detta jubileum skulle firas under 2016 och den 3 mars ordnades ett 

seminarium på institutet. AIAC grundades på Svenska Institutet 1945 med Erik Sjöqvist som förste 

ordförande och det var det särskilt glädjande att kunna arrangera seminariet här, särskilt som 

undertecknad nu är ordförande. Seminariets tema var Archeologia classica oggi om hur den 

klassiska arkeologin utvecklats i en rad olika europeiska länder och USA sedan 1945. Medverkade 

gjorde: Paolo Liverani (Italien), Michel Gras (Frankrike), Kimberley Bowes (USA), Alejandro 

Quevedo (Spanien), Ortwin Dally (Tyskland) samt undertecknad om Sverige. Under hösten 

upprepades detta seminarium delvis i samband med att AIAC och Unione under ledning av 

undertecknad och Christopher Smith (BSR) den 29 oktober stod värdar för en session på mässan 

Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico i Paestum om klassisk arkeologi i Tyskland, 

Frankrike, Storbritannien, Spanien och Sverige.  

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse ordnade den 21 mars seminariet The Decline of 

Rome om Romarrikets nedgång och fall på institutet med fyra framstående internationella forskare 

som talare: Robert Coates-Stephens (BSR), Peter Heather (King’s College, London), Neil McLynn 

(Corpus Christi College, Oxford), Richard Miles (University of Sydney). Moderator var PJ Anders 

Linder, VD och chefredaktör för Axess. Seminariet filmades för att sedan sändas på Axess TV i 

serien The Declinism Seminars. 

 Vid sidan av ett fylligt seminarieschema, särskilt under höstterminen, hölls flera 

internationella konferenser på institutet. Dessa är konkreta resultat av institutets medvetna satsning 

på att utvidga och fördjupa sina internationella samarbeten. Tack vare ett samarbete mellan de 

svenska och finländska instituten i Rom, universiteten i Tammerfors och Stockholm samt Finlands 

Akademi arrangerades den 18-19 oktober konferensen Ethnicity, Identity, Integration – Ostia, 

Portus, Rome på de båda instituten (andra dagens program ägde rum på Svenska Institutet). 

Konferensen var ett resultat av Arja Karivieris pågående projekt i Ostia. Några dagar därefter 

arrangerade institutet i samarbete med nätverket Histories of Archaeology Research Network 

(HARN) den 20-21 oktober en större konferens, Histories of Archaeology in the Graeco-Roman 

World. Initiativ till konferensen hade tagits av Ulf Hansson. Konferensen samlade ca 40 talare från 

hela världen och fyllde bibliotekssalen med åhörare.  

Den 9 november arrangerade årets innehavare av arkitektstipendiet, Erik Törnkvist och 

Malin Belfrage, halvdagskonferensen Another Modernism om italiensk efterkrigstida arkitektur på 

institutet med stöd av Familjen Rausings Stiftelse. Det sedan flera år pågående institutsprojektet 

Topos and Topography om guideboken till Rom (under ledning av Anna Blennow och Stefano 

Fogelberg Rota) avslutades genom konferensen Topoi, Topographies and Travellers – Travel 

literature at the crossroads between real and ideal på institutet den10-12 november. Konferensen, 

som kunde arrangeras tack vare stöd av Riksbankens Jubileumsfond, samlade ett tjugotal talare och 

lockade stor publik. 

På arkeologiska museet i Viterbo, Museo Nazionale Etrusco, kompletterade institutet 

basutställningen om San Giovenale och Acquarossa med ett avsnitt om vinframställning och 

Dionysoskulten  byggt på Vignaleprojektets forskning. Ett altare utgrävt i San Giovenale transpor-

terades från institutet till museet och placerades i utställningen. 
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Strax före jul öppnade en skärmutställning på institutet om Gustaf VI Adolf och de svenska 

utgrävningarna av San Giovenale. Utställningen hade gjorts av elever från Montessorigymnasiet i 

Rom och byggde till stor del på elevernas genomgång av institutets arkiv under deras praktik på 

institutet inom italienska utbildningsdepartementets satsning Alternanza scuola-lavoro.  

Kristian Göransson 
 

Vetenskaplig verksamhet 
 

Det Republikanska Forum Romanum (2016) 
Inom ramen för projektet Det Republikanska Forum Romanum, som leds av Henrik Gerding och 

Nicolò Dell’Unto från Lunds universitet, genomfördes under Rominstitutets auspicier fältarbete på 

Forum Romanum mellan den 13 och 17 mars 2016. Tillsammans med forskningsingenjör Stefan 

Lindgren och med värdefull hjälp av arkeologerna Edoardo Santini and Valentina Roccella 

undersöktes och dokumenterades synliga lämningar belägna under Basilica Iulia och Basilica 

Aemilia. Dokumentationen utfördes genom en kombination av laserscanning och bildbaserad 

modellering. Undersökningarna syftar till att ge en bättre bild av den urbana utvecklingen i Forum-

ormrådet under republikansk tid och belysa hur olika publika byggnader interagerade med varandra 

och omgivande rumsbildningar. 

Under året har det dokumenterade materialet bearbetats och analyserats. Den 25 november 

hölls ett arbetsmöte med företrädare för den tillståndsgivande myndigheten på Svenska Institutet i 

Rom. En muntlig rapport över det utförda arbetet avlades, och det fortsatta samarbetet diskuterades. 

Projektet har finansierats av Stiftelsen Enboms donationsfond, Carl Stadlers fond samt Stiftelsen 

Torsten och Ingrid Ghils fond. 

Henrik Gerding 
 

Renässansens perspektiv/ Renaissance Perspectives (2016) 
Projektet syftar till att analysera renässansens visuella kommunikation med fokus på perspektiv-

konstruktioner, rumsgestaltningar och narrativ i relation till tidens bildteori. Studien bygger på ett 

antal fallstudier som sätts in i ett större sammanhang med ett större referensmaterial och som ställs 

mot tidens teoribildning kring ”perspectiva artificialis”. Fallstudierna behandlar bland annat 

Studiolon i Urbino, Sacro Monte di Varallo och Sala dei Palafrenieri i Palazzo Lancellotti. Under 

2016 företogs huvudsakligen arkiv-, litteraturstudier och analyser in situ av Studiolon i Urbino 

respektive Sacro Monte di Varallo. 

Johan Eriksson 

 

Historiska och samtida byggnadsmiljöer (2016) 
Historiska och samtida byggnadsmiljöer är ett interdisciplinärt projekt där Svenska institutet i Rom 

fungerar som nod för en grupp internationella forskare och praktiker. Projektledare respektive 

koordinator för projektet är Henrik Boman (Svenska Institutet i Rom) och Marie Kraft (doktorand 

vid EHESS, Paris). 

Målet är att bygga upp ett nätverk som på olika sätt exponerar forskningsresultat i ett 

interdisciplinärt internationellt sammanhang, att finna en gränsöverskridande dialog mellan 

discipliner inom och utom akademien, mellan vetenskaplig och konstnärlig verksamhet, där 

arkeologer, arkitekter, kulturvårdare, konstnärer och samhällsplanerare skall kunna utbyta 
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erfarenhet inom forskning och praktik. Målet för nätverkets samtliga verksamheter är att skapa den 

idag allt mer nödvändiga möjligheten att kommunicera utanför den egna disciplinen.  

Med stöd från Riksbankens Jubileumsfond för forskningsinitiering genomfördes, på inbjudan av 

Svenska Institutet i Rom och den lokala organisationen Biennale Urbana, tre internationella 

workshops i okt-nov 2016 i Venedig i samband med Arkitekturbiennalen – ”Interdisciplinary 

workshop. In search of comprehension, Experiments around project, action and documentation in 

urban fieldworks, Venezia, October - November 2016”.  

Henrik Boman och Marie Kraft 

 
 

Francavilla di Sicilia (2016) 

Det nya utgrävningsprojektet i Francavilla di Sicilia är ett samarbete mellan institutet, den lokala 

antikvariska myndigheten Parco Archeologico di Naxos och Francavillas kommun. Projektet leds 

av Kristian Göransson och medverkande arkeologer är Henrik Boman och Monica Nilsson. 

Francavilla di Sicilia ligger i den bördiga Alcantaradalen, på Etnas nordsluttning ca 20 km från 

Naxos på Siciliens östkust. Francavilla började grävas ut 1979 då uppmärksammade fynd från en 

votivdepå tillhörande en arkaisk helgedom till Demeter och Persefone gjordes i form av 

terrakottareliefer (pinakes) av lokrisk typ. Under 1980-talet och fram till 2000-talets början företogs 

sporadiska utgrävningar i staden i samband med hus- eller vägbyggen. 2003 exproprierades privat 

mark och under åren 2003-2004 kunde mer omfattande utgrävningar utföras av Siciliens centrala 

antikvariska myndighet, Assessorato Regionale dei Beni Culturali.  

Hösten 2015 erhöll institutet utgrävningstillstånd på fyra år fr.o.m. 2016 för ett fält vid 

Palazzo Cagnone, ett 1700-talspalats i kommunal ägo, alldeles norr om tomten där den omfattande 

utgrävningen 2003-2004 ägde rum. De övergripande målen med det svenska projektet är att det 

skall sprida ljus över frågan om vilket förhållande staden kan ha haft till Naxos, när staden 

grundades och – i förlängningen – om Francavilla går att identifiera med Kallipolis, en ännu inte 

lokaliserad stad som omnämns av Strabon som subkoloni till Naxos. Ett mer konkret mål med 

projektet är att undersöka den antika stadens stadsplan. 

Stiftelsen Enboms Donationsfond vid Kungl. Vitterhetsakademien beviljade 2015 medel för 

en geofysisk undersökning av fältet vid Palazzo Cagnone inför kommande utgrävning. Därmed 

kunde projektet påbörjas i januari 2016 med denna undersökning. Den utfördes i samarbete med 

geofysikerna Stephen Kay och Eleanor Maw från The British School at Rome, vilka med georadar 

gick över det knappt en hektar stora fältet samt mätte in detsamma med totalstation. 

Undersökningen visade att den södra delen av fältet lämpar sig mycket väl för utgrävning då 

marken verkar sakna efterantik bebyggelse. På ett djup av ca 2 m framträder reflektioner av 

bebyggelse och dessa byggnadsrester förhåller sig på ett mycket intressant sätt till husgrunderna 

som 2003-2004 grävdes ut på tomten åt söder.  

Ett större bidrag från Enboms fond 2016 samt Familjen Rausings Stiftelse möjliggjorde den 

första fältkampanjen som ägde rum under tre veckor i november och december. Trots svårigheter 

p.g.a. sällsynt dåligt väder kunde det planerade arbetet genomföras. Resultaten är under bearbetning 

inför avrapportering 2017, men visar att antik bebyggelse finns på fältet och att området besitter stor 

potential för att besvara frågor om Francavillas antika stadsplan och urbana utveckling. Om 

erforderliga medel erhålls är avsikten att arbetet i fält fortsätter under 2017. 

Kristian Göransson 

 

In the Shadow of the Great (2015) 
År 1996 utkom L’Ombra dei Grandi. Monumenti e ”politica monumentale” a Roma 1870-1895 

som resultatet av ett flerårigt samarbetsprojekt mellan en konsthistoriker (LB) och en historiker 

(Lennart Sjöstedt) vid Svenska Institutet i Rom. Avsikten var att ytterligare bearbeta och 

komplettera undersökningen för publicering på engelska, något som från början efterlystes från en 

rad olika håll. Olika omständigheter har emellertid lagt hinder i vägen för detta, men arbetet närmar 
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sig sin fullbordan. Under året har jag inlett arbetet uppdatering av den existerande texten och 

påbörjat ett nytt avslutande kapitel som behandlar risorgimentomonumentens roll i de förhandlingar 

som föregick slutandet av de s.k. Lateranfördragen (1929). 

Lars Berggren 

 

Svensk och finländsk konstnärsmobilitet (2015) 
Projektets avsikt är att kartlägga vart bildkonstnärer och arkitekter reste och var de fick sin 

utbildning under tiden före första världskriget. Siktet är inställt på att urskilja långsiktiga trender 

och mönster och inte enskilda konstnärsöden. Liknande projekt har startat i en rad länder och 

omfattande databaser har byggts upp eller är under uppbyggnad i exempelvis Tyskland och 

Danmark. Tanken är att koppla samman dessa med en specifikt svensk databas (inkluderande även 

Finland under tiden fram till självständigheten 1918). Här intar Rom och de romerska arkiven en 

central position. Under året har kontakter tagits med presumtiva projektmedarbetare, en konferens 

på temat planerats, och ansökningar om medel från svenska och finländska forskningsfonder 

förberetts. 

Lars Berggren 
 

Dödens landskap – ett levande kulturarv? (2012) 
Under 2016 har Santillo Frizell arbetat med färdigställandet av en monografi kring det etruskiska 

kulturarvet med preliminär titel Gåtfulla etrusker. Kulturarv, identitet, landskap. Inom ramen för 

projektet ingår även redigeringsarbete kring artikeln ”Etruria dei divulgatori” som Santillo Frizell 

skriver för publikation i den katalog som planeras att ges ut i samband med utställningen av 

institutets samling av akvareller utförda av A. Morani, samt arbete med planeringen av hela 

volymen. 

Barbro Santillo Frizell 
 

Topos and Topography – staden Rom och guidebokens födelse (2012) 
Projektet hade 2016 sitt sista verksamhetsår, som avslutades med en stor internationell konferens 

vid Svenska Institutet i Rom den 10-12 november, ”Topos, topographies and travellers – travel 

literature at the crossroads between real and ideal”, arrangerad av Anna Blennow och Stefano 

Fogelberg Rota. Konferensen finansierades av Riksbankens jubileumsfond. Ett tjugotal inbjudna 

talare från ett brett spektrum av ämnen presenterade papers, och projektdeltagarna gav också en 

översikt över projektets preliminära resultat samt presenterade publikationer som utkommit i 

anslutning till projektet. 

Två walking seminars i de historiska guideböckernas spår ingick också i konferensen, den 

ena i området runt Pincio/piazza del Popolo, och den andra i området runt Fontana di Trevi. 

Konferensen avslutade med en guidad visning och cocktailmottagning på konstnärsakademin 

Accademia di San Luca i palazzo Carpegna. Konferensens acta planeras att ges ut digitalt via 

Svenska Institutet i Rom under 2018, som komplement till projektets slutpublikation som kommer 

att publiceras vid internationellt vetenskapligt förlag (ännu ej specificerat) under 2018. I april 2016 

ledde Anna Blennow och Stefano Fogelberg Rota en resa till Rom för medlemmar i Svenska 

Rominstitutets vänner, där deltagarna fick vandra i de historiska guideböckernas fotspår. Resan 

arrangerades av Paradisresor och avslutades med ett besök vid Svenska Institutet. 

Anna Blennow 
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Illuminous rooms, light in Roman private houses. A window above. Light in 

medianum apartments in Imperial Ostia (2011)  
Projektet Illuminous rooms fortsatte under 2016 med undersökningarna om ljusförhållanden i 

romerska bostadshus i Ostia. Studier av en serie hus och lägenheter i samma område i Ostia, med 

olika ekonomisk status men med samma kronologi gjordes: Domus delle Muse (III,IX,22); Casa 

delle Ierodule (III,IX,6) och Casa delle Pareti Gialle (III,IX,12) samt det kända Caseggiato di Diana 

(I,III,3-4). Syftet är att genom att undersöka ljusförhållandena i bostäderna, men även hur man löst 

problem med värme och kyla, kunna nyansera tolkningen av aktivitets- och funktionsytor i 

privatbostäder och närliggande bebyggelse.  

Henrik Boman 
 

Makrakomi Landscapes Project (MALP) (2011) 
Projektet MALP (Makrakomi, Phthiotis, Grekland), som påbörjades 2011, avslutades 2016. 

Arkitekturstudierna avslutades 2016 och under en två veckors kampanj 2015 undersöktes hur 

landskapet förändrats under främst modern tid. Projektet leds av Arto Penttinen (SIA) & Anton 

Bonnier (UU) i ett samarbete mellan Svenska Institutet i Athen och grekiska Eforian i Lamia. 

Henrik Boman (SIR) är ansvarig för inmätningen (GPS/GNSS) och analys av 

arkitekturlämningarna. Staden dateras till senklassisk till tidighellenistisk period. Publikation 

planerad att färdigställas under 2018/19. 

Henrik Boman 
 

Akvarellprojektet (2010) 
Projektet om institutets samling av akvareller som avbildar freskmålningar i etruskiska gravar 

utförda av Alessandro Morani och hans medarbetare har under det gångna året pågått med vissa 

hinder då Istituto Centrale della Grafica inte har kunnat ställa sina lokaler till förfogande. 

Utställningen och presentation av katalogen planeras istället till hösten 2017. On-line publikationen 

av samlingen i sin helhet påbörjades i slutet av året och kommer att slutföras inom kort. 

Barbro Santillo Frizell 
 

Gravlandskapet runt San Giovenale (2010) - Fotoskanning av etruskiska gravar (2016)  
Arbetet med att dokumentera San Giovenales gravar (2010-2015) har nu avslutats, men forskningen 

kring etruskiska gravar i södra Etrurien fortsätter. Under 2016 har ett projekt om fotoskanning av 

etruskiska gravar inletts med målet att skapa 3D-modeller av ett antal utvalda gravar. Tack vare 

anslag från Fondazione Famiglia Rausing kunde fältarbete i området runt Blera genomföras och 

efterbearbetning av materialet pågår. 

Fredrik Tobin 
 

Pompeji, Insula V 1 (2000) 
Året har varit givande. En sista fältarbetssäsong genomfördes med stöd från Torsten och Ingrid 

Gihls stiftelse i september. Syftet var att komplettera vissa punkter i den tidigare dokumentationen 

och återvända till några viktiga punkter för förståelsen av kvarterets byggnadshistoria. 

Frågeställningarna gällde sökande efter evidens för äldre tomtanvändning i det område som senare 

blev De grekiska epigrammens hus och för bättre förståelse av det mindre av de två hus som kom 

att slås samman till Caecilius Iucundus dubbelatriumhus. För första gången hade vi med surfplatta i 

fält och kunde därmed också använda oss av dialog mellan ruinerna och 3D-modellerna som sparats 

på plattan. Potentialen för ett nytt sätt till byggnadsarkeologiskt närmande är stor. Arbetsstyrkan 

bestod av undertecknad, Renée Forsell, Toke Hansen och Mats Holmlund, såsom arkeologer, Hans 

Thorwid fotograf och Mats Bergman, fotografassistent.  

Med 2016 års kampanj anser vi fältarbetet i Insula V 1 avslutat. En plan för ombearbetning 

av projektets bilddatabas / forskningsplattform www.pompejiprojektet.se/insula.php till en digital 

publikation genom tillägg av en övergripande resultatredovisning är under utarbetande. Strukturen 

http://www.pompejiprojektet.se/insula.php
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är färdig och vi förbereder en projektansökan för att finansiera framställandet av den nya 

dokumentationsnivån. Thomas Staub tänks ha den ledande rollen i projektet.  

Under 2016 har också projektet synts utåt. Anne-Marie Leander Touati har hållit en keynote 

föreläsning vid öppnandet av en utställning i Digital Heritage vid Nottingham University (juni) och 

flera publikationer kommit ut, andra är under förberedelse. Studien av de fynd som gjorts över åren 

under vårt arbete i V 1 har genomförts av Thomas Staub. En publikation av mynten är färdigställd. 

Dell'Unto, N., Landeschi, G., Leander Touati, A.-M., Dellepiane, M., Callieri, M. & Ferdani, D. 

(onlinepublikation 2015). Experiencing Ancient Buildings from a 3D GIS Perspective : a Case 

Drawn from the Swedish Pompeii Project. Journal of Archaeological Method and Theory, 23, 73-

94. Plenum Press (papperstryck 2016). 

Ferdani, D., Demetrescu, E., Dell’Unto, N., Leander Touati, A.-M., Lindgren, S. (2016). 

Reconstructing the original splendour of the House of Caecilius Iucundus. A complete methodology 

for virtual archaeology aimed at digital exhibition. SCIRES IT, vol. 6.1, 51-66. Precis före jul kom 

också antologin, Returns to Pompeii, Interior space and decoration documented and revived 18th-

20th century, eds. S. Hales & A.-M. Leander Touati.  

Störst synlighet fick projektet genom en pressrelease från Lunds Universitet, med fokus på 

projektets 3D-arbete och den film om Cacilius Iucundus hus som vi gjorde inför utställningen på 

Millesgården. En kortversion av filmen lades ut på yotube och både den och den ursprungliga elva 

minuter långa filmen som nu ligger på projektets hemsida www.pompejiprojektet.se fick då ett 

lavinartat stegrat antal tittare – under oktober månad 334.000 visningar för den längre versionen och 

92.000 för den kortare. Filmen fick eko i pressen över hela världen och har lett till diverse 

internationella samarbeten. Den kommer t.ex. att visas på en utställning vid Australian National 

Maritime Museum (Sydney) och vid Museo Archeologico Virtuale – Ercolano (Na). Ytterligare 

förfrågningar har inkommit om att ha med filmen i en ny utgåva av Homo Faber-utställningen som 

är under utarbetande vid Museo Galileo, Florens. 

 Anne-Marie Leander Touati 

 

Acquarossa (1966) 
Brita Alroth har under året (nio veckor under sommaren och hösten) i Rom arbetat vidare med 

ritningar och kontroll av ritningar och beskrivningar av keramik och småfynd från Zon G. Hon har 

även ägnat sig åt litteraturstudier i biblioteket av jämförelsematerial till katalogen, något som 

fortsatt i Uppsala. Ett par dagar tillbringades i magasinet i Viterbo, bl.a. för att samla ihop det 

benmaterial som skulle föras till Rom för att studeras av osteologer. 

Göran Bäärnhielm har bl.a. gjort en del försök att orientera sig i möjligheterna att åstadkomma en 

digital 3D-modell av kullen. Anslaget från Gihls fond har blivit förlängt till slutet av 2017.  

Eva Rystedt har under drygt en månad fortsatt arbetet med att färdigställa publikationen av 

materialet från Zon H (efter Leni Wendt), framför allt med analysen av keramiken och objekt av 

metall, glas och impasto från zonen, inkl. studium av jämförbart material från andra orter.  

Hon har även haft flera diskussionsmöten med forskare/samarbetspartner: 

*med paletnologen Antonio Tagliacozzo, som ombesörjer analysen av djurben från Zon H, 

angående hans manuskript till zon H-publikationen (november, Rom) 

*med Alessandro Guidi, professor vid Università Roma Tre, och en student till honom för att dryfta 

möjlig samverkan kring Zon K-publikationen (november, Rom) 

* med Sabine Sten, en av Rystedt engagerad osteolog, inför hennes resa med Maria Vretemark till 

Rom/Rominstitutet för arbete med benmaterial från flera zoner på Acquarossa (oktober, Stockholm) 

http://www.pompejiprojektet.se/
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Rystedt höll ett föredrag på italienska om sitt arbete med Acquarossamaterialet inför Fondazione 

Carivit, en stiftelse, i Viterbo (februari), på anmodan av Kristian Göransson. 

Örjan Wikander har under större delen av 2016 arbetat ungefär halvtid med publikationen av de 

äldre perioderna i västra delen av Zon F. I Lund har han dels systematiserat volymens katalogdel 

dels bedrivit komparativa studier rörande keramiken.  

Under några veckor i Rom och Viterbo i juli fortsatte Wikander sina litteraturstudier, gjorde extra 

kontroller av en del keramik i magasinet i Viterbo och kompletterade sina föremålsfotografier. 

Drygt hälften av den tilltänkta publikationen föreligger nu i grovmanuskript.  

Charlotte Scheffer har under ca 2½ månad, maj t.o.m. juli, i Rom arbetat vidare med materialet 

från Zon L och utvidgat katalogdelen. Hon har även genom utnyttjandet av biblioteket i Rom 

fortsatt med studiet av jämförelsematerial till katalogen. 

Margareta Strandberg Olofsson har p.g.a. sjukdom inte kunnat arbeta med Acquarossa under 

året. 

Osteologerna Sabine Sten och Maria Vretemark har under en vecka i Rom (i november) gått 

igenom benmaterial från zonerna F, G och L. 

Brita Alroth 

 
 

Luni sul Mignone (1960) 
Projekt: Tre Erici/Fornicchio/Luni 

Under några veckor försommaren 2016, fick jag tillfälle till en produktiv forskningsperiod på 

Svenska Institutet i Rom. Mest tid användes till extensiva  litteraturstudier av vikt för projekten, där 

inte minst nyare litteratur kring metodologiska aspekter gav värdefulla insikter. Det gavs även 

möjlighet till komparativa studier av några keramikgrupper. En kompletterande genomgång av 

dokumentation från de gamla Luniutgrävningarnas dagböcker, fyndkataloger, ritningar och foton 

samt en del arkiveringsarbete för att systematisera och även undersöka hur originalen påverkats av 

"tidens tand" hanns också med. Beträffande det sistnämnda så är läget inte alarmerande, men någon 

form av säkerhetskopiering är önskvärd i framtiden för att säkerställa vetenskaplig och historisk (!) 

information. Digitalisering är naturligtvis en tänkbar och tidsenlig lösning.  

Johnny R. Bengtsson 
 

San Giovenale (1956): Vignale Archaeological Project (2006) 

Publikationsarbetet, inklusive text, foton, rekonstruktioner, planer, ritningar samt kapitlet Vignale 

and the wine connection. Economic and Religious prerequisites from Etruscan to Medieval periods 

till San Giovenale, vol. 6, fasc. 2-3, har pågått under 2016. Produktionen av manuskriptet är något 

uppskjuten genom arbetet med den nedan utfästa utställningen på Museo Etrusco Nazionale – 

Rocca Albornoz i Viterbo våren 2016. Detta i samband med Institutets 90-årsfirande.  

En permanent utställning med titeln San Giovenale - 2500 anni di tradizione viti-vinicola, 

som finansierats av Fondazione Famiglia Rausing, färdigställdes och öppnades den 25 juni. Denna 

är nu förlagd i direkt anslutning till det etruskiska fyndmaterialet från San Giovenale. Invigningen 

var planerad till den 11 juni i samband med utbildningsminister Helene Hellmark Knutssons besök, 

men blev p.g.a. administrativa skäl framflyttad.  

En översiktlig orientering av utställningen har även framställts som en Internetversion (arcdoc.se). 

Denna ligger länkad från institutets hemsida genom en poster och ett engelskt sammandrag av 

utställningstexten. Artiklar om vinutställningen har under året producerats på svenska, engelska och 

italienska och återfinns i Populär Arkeologi nr 2/2016, Romhorisont nr 65/ 2016 samt i La Torretta 

2017 (under tryckning). 

Yvonne Backe Forsberg och Richard Holmgren 
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Kurser 
 

Kurs i Latinsk epigrafik  
LAT202 Göteborgs universitet 7,5 hp 

Organiserad av Göteborgs universitet och Svenska Institutet i Rom 

25 februari-13 mars 2016 

Kursansvarig: Anna Blennow 

Lärare: Anna Blennow, Lisa Hagelin, Karin Westin Tikkanen, Mikael Johansson, Olof Brandt  

Deltagare: Anette Aspgren-Oscarsson, Irene Selsvold, Karin Egnell, Marko Vitas, Natasja Hoven 

Rivnac, Stefan Early 

 

Kursen i latinsk epigrafik ges vartannat år i samarbete mellan Göteborgs universitet och Svenska 

Institutet i Rom. Studenterna får introduktioner till och fördjupningar i förklassisk italisk epigrafik 

och skriftens ankomst till Italien, till klassisk latinsk epigrafik i Rom med tyngdpunkt på 

gravinskrifter samt offentliga byggnadsinskrifter, till klassisk grekisk epigrafik i Rom och grekisk-

romersk kultur i Rom under antiken, till graffiti och kursivskrift samt till senantika och tidigkristna 

inskrifter. Flera exkursioner gjordes under kursen, bland annat till via Appia, Forum Romanum och 

S. Agnese fuori le Mura. Kursen samläste också till vissa delar med den epigrafiska kurs som 

Holländska institutet gav under samma period. I årets kurs ingick också för första gången ett 

moment på American Academy där studenterna fick lära sig att göra avklappningar av inskrifter i 

akademins samlingar under ledning av Valentina Follo. Studenterna arbetade med varsin 

examinerande fördjupningsuppgift som redovisades efter hemkomst från Rom. 

 

Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom 
AN2076. Göteborgs universitet 15 hp, Helfart (100%) 

30 mars-3 juni. 

Kursansvariga: Kristian Göransson och Henrik Boman. 

Lärare: Henrik Boman, Kristian Göransson och Olof Brandt. 

Deltagare: Emelie Byström, Peter Fänge, Ellen Korsström, Angelica Landgren, Linnea Lidh och 

Ellen Siljedahl.  

Programmet framgår av bilagan, ss. 32-34 

 

Kursens övergripande syfte är att synliggöra den antika kulturen i Rom med omnejd, den grekiska 

koloniseringen och den grekiska kulturen på Sicilien och i södra Italien samt i den romerska 

kultursfären i Neapelbukten. Staden Rom står i fokus under kursen, där stadslivet undersöktes ur 

olika perspektiv; topografiska, tematiska såväl som kronologiska: ’Forum Romanum. Från 

vattensjuksänka till Caput Mundi’, ’Palatinen: Från hydda till palats’; ’Det tidiga Rom och den 

romerska republiken’, ’Etrusker och latial förhistoria’, ’Kejserliga Rom. Kejsarfora och 

Trajanuskolonnen’, ’Infrastruktur och vattenförsörjning’, ’Bostäder och komfort i Rom och Ostia’, 

’Senantiken ”250 – 600 e.Kr’. 

Exkursioner gjordes till Sicilien och södra Italien (11 dagar), Neapelbukten (fem dagar) och 

Etrurien (tre dagar). Dagsexkursioner gjordes till de viktigaste arkeologiska lämningarna runt Rom 

(Tivoli, Palestrina och Ostia). På Sicilien, kursens längre exkursion, var fokus på perioden från 700-

talet f.Kr. till romersk kejsartid med tyngdpunkt på den grekiska kulturen. Antikens stadsplanering 

och monumentalarkitektur studerades liksom de olika historiska och förhistoriska kulturernas 
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förhållande till varandra. Etruskisk kultur studerades speciellt då dess plats i svensk forsknings–

tradition är prominent. 

Återanvändandet av antiken, som idé såväl som dess fysiska lämningar, kommenterades fortlöpande 

under exkursionerna. 

Undervisningen sker i fält, med praktiska övningar och diskussioner framför monument och 

fynd. Introduktionsföreläsningar och sammanfattande seminarier hölls på institutet. Examinationen 

skedde i form av muntliga redovisningar på Sicilien och under exkursionen till Neapelbukten. 

Slutexaminationen var en längre skriftlig uppgift där studenterna fick välja fritt mellan ett antal 

teman som berörde vad som studerats i specifikt Rom med omnejd under kursen. Temata var 

medvetet hållna mycket generella för att stimulera egna initiativ och egna avgränsningar. Teman för 

den skriftliga uppgiften var: boende, offentlig miljö, ekonomi, vatten, Underhållning, Vägar och 

transport. Valet av ämnen blev mycket bra, likaså kvalitén på uppgifterna. Studenterna var ytterst 

motiverade, de muntliga redovisningarna på plats var av mycket hög kvalité, likaså de skriftliga 

slutuppgifterna – det slutgiltiga resultatet på kursen mycket gott.  

Henrik Boman 

 

Text –Memory –Monument The use of the past in Italian Renaissance culture  
Text –Memory –Monument The use of the past in Italian Renaissance culture. 

Organiserad av Stockholms universitet och Aarhus universitet i samarbete med de nordiska 

instituten i Rom. 

11-23 juli 2016 

Kursanvarig professor Marianne Pade, Danska institutet i Rom 

Lärare: Marianne Pade, Leonardo Cecchini, Outi Merisalo, Sine Grove Saxkjær, Peter Gillgren, 

Unn Irene Aasdalen, Trine Hass, Paul Gwynne. 

Deltagare: 23 studenter . 

  

The Italian Renaissance (c. 1350-1550) is a key period in European cultural history. It has been 

called the origin of our modern world view, but it is also central to our conception of classical 

Antiquity. Italian Renaissance writers and artists were instrumental in modelling our view of the 

individual, of nature and the surrounding world, they formed a more secularized worldview and by 

reviving a number of the literary and artistic idioms of classical Antiquity they effectively decided 

the development of European art and literature for centuries afterwards. The core intellectual 

movement of the Italian Renaissance is normally termed Humanism; the course showed how during 

the fifteenth century Humanism came to influence almost every aspect of cultural life, from 

language and literature to art and architecture, science and religion, and philosophy and political 

thought. The broad spectrum of new political, philosophical and scientific ideas, and artistic 

developments, which began in Italy and subsequently spread north of the Alps, became key 

elements in the formation of modern Europe.  

The course provided the students with a basic understanding of the Italian Renaissance, its 

origins and its influence, both as period and as a cultural movement. Taking as its point of departure 

Renaissance Humanism lectures addressed such themes as reception of Antiquity, neo-Platonism, 

political thought, development of artistic theory, the genres of Renaissance literature, the 

relationship between Latin and the vernaculars, the development from manuscript to printed book, 

and more. The cultural development was placed in a historical context, and all themes were treated 

through analyses of contemporary texts (mostly in modern translation) and monuments, as well as 

of modern literature dealing with the period. The course is cross-disciplinary, i.e. it aims to present 

the changes brought about by the Renaissance from a broad historical and comparative perspective, 

but in order to secure coherence all modules were planned with methodologies from cultural 

memory studies, reception theory and intertextuality. 

Peter Gillgren 
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Kurs på avancerad nivå i konstvetenskap  
Kursperiod i Rom: 5 september-4 november 

Kursledare: Prof. Lars Berggren.  

Biträdande lärare: Börje Magnusson, Kristian Göransson, Olof Brandt, Henrik Boman, Maria 

Mellgren, Mikael Andersson. 

Deltagare: Elin Andersson, Jesper Eklöf, Ylva Haidenthaller, Emma Jönsson, Carina Rech, Hampus 

Sahlqvist. 

 

Kursen ger fördjupad kunskap om bildkonst, arkitektur och stadsplanering i Rom och Mellanitalien 

från antiken fram till 1900-talets andra hälft. En rad nyckelmonument studeras utifrån ett 

kontextuellt perspektiv där politiska, religionshistoriska och ekonomiska förutsättningar diskute–

rades, liksom beställarnas och utövarnas respektive roller och dessas förändring över seklen. 

Receptionshistoria och den konstvetenskapliga disciplinens framväxt och utveckling speglas likaså. 

Ett viktigt syfte med kursen är att träna studenterna i att tillämpa adekvat konstvetenskaplig 

terminologi samt att aktivt ta ställning till det källmaterial de kommer i kontakt med under kursens 

gång.  

Undervisningen skedde i form av lektioner inför monumenten i Rom, föreläsningar och 

seminarier på institutet, samt självstudier. Förutom ett antal mindre demonstrationer in situ 

presenterade kursdeltagarna enskilda uppgifter i såväl muntlig som skriftlig form. En längre 

exkursion under ledning av Börje Magnusson företogs till bl.a. Orvieto, Assisi, Siena, Florens och 

Arezzo. I kursen ingick deltagande i institutets tvärvetenskapliga seminarier och ett flertal inter–

nationella konferenser. 

Programmet framgår av bilagan, ss. 35-38. 

Lars Berggren 

 

 

 

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens 
7-22 november  

I samarbete med Svenska Institutet i Athen och de Nederländska Instituten i Rom och Athen 

Kursansvariga: Arthur Weststeijn (KNIR), Frederick Whitling (SIR) 

Huvudlärare: Arthur Weststeijn (KNIR), Nicholas Karachalis (NIA), Frederick Whitling (SIR) 

Svenska deltagare: Michael Bratell, Charlotte Dahl, Sara Eriksson, Charlotte Lidman, Ellen 

Siljedahl och Norma Wikström. 

 

Kursen (7.5 ECTS) gavs under två veckor hösten 2016, en vecka i Rom och en i Athen. Den 

genomfördes som ett samarbete mellan de svenska och holländska instituten i Rom och Athen, och 

följer på en första kurs i holländsk regi som arrangerades sommaren 2015. Kursens sex svenska 

kursdeltagare (på masternivå) kom från de olika universiteten i Sverige; kursarbetet skedde 

genomgående på engelska. Deltagarna från Sverige bodde utan kostnad på de svenska instituten i 

Rom och Athen, och fick därtill ett stipendium från föreningen Svenska Rominstitutets Vänner som 

bidrag till resor och levnadsomkostnader. 

Den tvärvetenskapliga kursen jämför det antika arvet i Rom med Athen, och möter därmed 

uppfattningar av antiken och det ”klassiska” i samtiden. Kursen undersöker bland annat arkeologins 

inverkan på och samspel med samtida urbana kontexter, och analyserar politiska användningar av 
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”klassiska” förebilder och det antika förflutna, från Napoleon till dagens EU. Kursen ges förhopp-

ningsvis även nästa läsår.  

Frederick Whitling 

 

Föreläsningar, seminarier, utställningar och andra aktiviteter 
 

På institutet 
1 februari 

Med anledning av institutets 90-årsjubileum ordnades en konferens där Frederick Whitling och 

Kristian Göransson berättade om institutets historia och verksamhet. Se bilagan, s. 44. 

 

3 mars 

Med anledning av AIAC:s 70-årsjubileum ordnades ett seminarium om klassisk arkeologi sedan 

1945 på institutet. I seminariet deltog Ortwin Dally (DAI), Kimberly Bowes (AAR), Michel Gras 

(EFR), Paolo Liverani (Florens universitet), Alejandro Quevedo (Spanska institutet) och Kristian 

Göransson som också ledde det följande rundabordssamtalet. Se bilagan, s. 45. 

 

7 mars 

Valeria della Valle (Sapienza Università di Roma) presenterade Antonio Penacchis bok Canale 

Mussolini. Parte seconda. Se bilagan, s. 46. 

 

21 mars 

Seminar The Decline of Rome, organiserat av Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation. 

Ax:son Johnsonstiftelsens seminarium om Romarrikets nedgång och fall arrangerades på institutet. 

Medverkade gjorde: Dr Robert Coates-Stephens (BSR); Prof. Peter Heather (King’s College, 

London), Dr Neil McLynn (Corpus Christi College, Oxford), Dr Richard Miles (University of 

Sydney). Moderator var PJ Anders Linder (VD och chefredaktör för Axess).  

Seminariet filmades för att sändas på Axess TV. 

 

23-24 mars 

Workshop Going Digital? Images, data, and Disciplinary Imaginaries. Historical and 

archaeological approaches. Organiserad av Schweiziska Institutet i Rom. 

 

13 april 

Presentation av boken Dies Academicus. Svenska Institutet i Rom 1925–1950 av E. Billig, R. Billig 

& F. Whitling. Se bilagan, s. 47. 

 

5-7 maj 

Workshop: Teaching virtue, organiserad av Stockholms Universitet.  

 

18 maj 

Musikalisk deckarsalong på Institutet med Carin Bartosch Edström, som presenterade den italienska 

översättningen av sin roman Furioso ackompanjerad av en stråkkvartett. 

 

24 maj 

Presentation av Barbro Santillo Frizells bok Tra terra e cielo. Cupole e obelischi nella Cultura 

Medditerranea. Medverkade gjorde: Valentino Nizzo (Direzione Generale Beni Culturali), Andreas 

Steiner (ARCHEO), Maria Teresa Acquaviva (Associazione Passaturi.it). Se bilagan, s. 48.  
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10 juni 

St Pauli vokalensemble, ledd av Jan H. Börjesson, framförde traditionella svenska visor i samband 

med Mese della cultura Internazionale del Comune di Roma 2016. 

 

18-19 oktober 

Workshop vid SIR och Institutum Romanum Finlandiae: Etnicità, identità, integrazione - Ostia, 

Porto, Roma, inom projektet Segregated or Integrated? – Living and Dying in the Harbour City of 

Ostia, 300 BCE – 700 CE. Se program s. 50. 

 

20-21 oktober 

Konferens Histories of archaeology in the Greco-Roman world, i samarbete med HARN (Histories 

of Archaeology Research Network). Se program s. 51. 

 

25 oktober 

Föredrag av Gerlad Schaus, Wilfrid Laurier University, Canada: The Painter of the Taranto Fish 

and Early Laconian Black Figure. Se s. 52. 

 

9 november 

Konferens Another Modernism. Conference on the legacy of Italian post-war architecture, 

arrangerad av Malin Belfrage och Erik Törnqvist, ETAT arkitekter. Se s. 53. 

 

10-12 november 

Konferens Topoi, Topographies and Travellers - travel literature at the crossroads between real 

and ideal, inom projektet Topos and Topography – Rome as the Guidebook City i samarbere med 

Riksbankens Jubileumsfond. Se program, ss. 54-55. 

 

16 december 

Invigning av utställningen Un re archeologo. Gustavo VI Adolfo di Svezia e lo scavo di San 

Giovenale di Blera 1956-1963 (öppen till den 20 januari 2017). Utförd av eleverna vid Liceo Statale 

“Maria Montessori”, inom projektet Alternanza Scuola Lavoro. Se s. 56. 

 

Vid andra institutioner 
 

25 januari, Institutum Romanum Finlandiae.  

Kristian Göransson höll seminarium om amforor och maritim handel under antiken för Finlands 

Rominstituts doktorandkurs. 

 

19 februari, Fondazione Carivit, Viterbo.  

Kristian Göransson och Eva Rystedt föreläste om institutets utgrävning av Acquarossa. Inom 

konferensserien Etruscans. Gli Etruschi mai visti (11 januari–15 april). 

 

25-26 februari, Schweiziska institutet i Rom 

Henrik Boman och Marie Kraft medverkade i workshopen Ways of Seeing. Perception, 

Understanding, and Argumentation in a Digital World - Images, inquiry, and innovation med 

föredraget Possibilities and limits of visualization within archeology and architecture. 
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27 februari, Palazzo Tittoni, Manziana. 

Presentation av boken Sulla Fondazione di Manziana. Dal tenimentum castri Sanctae Pupae al 

piano ideale del Santo Spirito av Saverio Sturm. Kristian Göransson föreläste om institutets 

utgrävning av San Giovenale och om Gustaf VI Adolf. 

 

29 februari, The British School at Rome. 

Kristian Göransson deltog i den internationella workshopen Libyan Antiquities at Risk, arrangerad 

av BSR, Oberlin College, US Department of State och American Academy in Rome.  

 

4 mars, Museo Egizio, Turin.  

Kristian Göransson närvarade vid invigningen av utställningen Il Nilo a Pompei. 

 

24 april, Medelhavsmuseet, Stockholm.  

Kristian Göransson föreläste för Svensk-Grekiska Sällskapet om institutets verksamhet och dess 

historia. 

 

25-26 april, Uppsala universitet.  

Kristian Göransson representerade institutet på USI-nätverkets möte. 

 

26 april, Inst. för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.  

Kristian Göransson presenterade institutets nya utgrävningsprojekt i Francavilla di Sicilia för högre 

seminariet. 

 

28 april, The British School at Rome.  

Kristian Göransson föreläste om institutets nya utgrävningsprojekt i Francavilla di Sicilia på 

workshopen New Work on South Italy and Sicily. 

 

18 maj, Italienska kulturinstitutet, Stockholm.  

Kristian Göransson medverkade i Romvännernas årsmöte och talade om institutets 90-årsjubileum 

och pågående verksamhet. 

 

20 maj, Italienska kulturinstitutet, Stockholm.  

Kristian Göransson deltog i konferensen Beyond Rome. Architects’ Travels between the Nordic 

Countries and the Mediterranean med ett paper: “Architects and archaeology: Swedish architects at 

excavations in Italy in the 20th century”.  

 

25 juni, Museo Nazionale Etrusco - Rocca Albornoz, Viterbo. 

Ny permanent utställningsdel öppnades med titeln San Giovenale - 2500 anni di tradizione viti-

vinicola. I samarbete med Polo Museale del Lazio och Soprintendenza Archeologia del Lazio e 

dell’Etruria Meridionale. Se bilagan, s. 49. 

 

15 september, Romvännernas Skåneavdelning, Lund.  

Kristian Göransson föreläste om arkeologi vid institutet under de gångna 90 åren. 

 

7 oktober, Fondazione Primoli. 

Föredrag av Bissera V. Pentcheva: Glittering Eyes. Animation in Medieval Art Occhi fulgenti. 

L’arte animata del Medioevo. I samarbete med Visual Studies-Rome Network (Lars Berggren) och 

Fondazione Primoli. 

 

 

 



    
                
 

 

21 

 

 

29 oktober, Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, Paestum.  

Kristian Göransson ledde AIAC:s och Uniones gemensamma session om klassisk arkeologi, 

Archeologia classica in Europa oggi. Övriga medverkande: Christopher Smith (BSR), Michel Gras 

(EFR), Alejandro Quevedo (Spanska institutet).  

 

2 november, Villa Mitoli, Locorotondo. 

Presentation av boken Tra terra e cielo. Cupole e obelischi nella Cultura Medditerranea, av Barbro 

Santillo Frizell.  

 

26 november, Palazzo dei Priori, Viterbo. 

Presentation av boken Tra terra e cielo. Cupole e obelischi nella Cultura Medditerranea, av Barbro 

Santillo Frizell.  

 

29 november, Teatro Antico, Catania.  

Kristian Göransson föreläste om institutets verksamhet. 

 

9 december, Roma nel Rinascimento. 

Föredrag av Anna Blennow: Roma Fuit. Il tema della vanitas nelle guide di Roma medievali e 

rinascimentali. 

 

10 december, Parco Regionale Appia Antica, Cantiera Latina. 

Barbro Santillo Frizell deltog i seminariet Pastorizia urbana e periurbana med föredraget Le 

origini, la cultura e il ruolo della pastorizia nella fondazione della civiltà mediterranea ieri e oggi.  

 

Institutets seminarier 
 

10 mars 

FM Minna Hamrin, Konstvetenskap, Åbo Akademi 

Framställningen av den 'exemplariska kyskheten' i italiensk konst efter motreformationen 

 

5 april 

Malin Belfrage och Erik Törnkvist, ETAT ARKITEKTER AB 

Efterkrigsmodernism i Rom och Italien: arkitektur och restaureringsproblematik 

 

15 september 

Prof. Ola Sigurdson, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, teologi, Göteborgs 

universitet 

Humor och subjektivitet i ett teologiskt perspektiv 

 

19 september 

Prof. Tuomas Heikkilä, director vid Institutum Romanum Finlandiae 

Digital Humanities & Medieval Calendars: Towards Computerized Methods of Studying Cultural 

Influences 
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22 september 

FD Stefano Fogelberg Rota, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 

Svenska bilder från den italienska halvön: reselitteratur under Frihetstiden 

 

27 september 

Prof. Gunhild Vidén, Latin, Institutionen för språk och litteratur, Göteborgs universitet 

Föreställningar om kroppen i romersk senrepublik 

 

13 oktober 

FM Marie Kraft, Ecole des Hautes études en sciences sociales i Paris & Facoltà di Architettura, 

Università Roma Tre 

Konstprojekt och kulturarv skapar stadsförändring i La Sanità, Neapel 

 

20 oktober 

Prof. Olof Brandt, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 

Konstantins "fastigium" i Lateranbasilikan 

 

27 oktober 

Prof. Christer Bruun, Department of Classics, University of Toronto 

Identiteter i Ostia, en speciell romersk stad 
 

3 november 

FD Anders Ödman, Arkeologi, Lund 

Skånska paralleller till Antiken 

 

 

Studiebesök och visningar 
 

1-4 februari   

Arto Penttinen och Eleni Gultidou från Svenska Institutet i Athen. 

 

13 april 

Millesgårdens vänner. 

 

21 april 

En grupp Romvänner på resa under ledning av Anna Blennow och Stefano Fogelberg Rota besökte 

institutet. 

 

26 september 

Sveriges högskoledirektörer under ledning av Peter Liljenstolpe. 

 

7 juni 

Chalmers arkitektstudenter (70 st.) under ledning av Johannes Luchmun. 

 

10 juni 

Svenska gillet i Helsingfors, 12 personer. 

 

12-13 juni 

Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson besökte institutet med en 

delegation bestående av Pressekreterare Maria Soläng, Politiskt sakkunnig Anders Lönn och 
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Departementssekreterare Veronica Ahlqvist. Henrik Boman visade Forum Romanum den 12/6. 

Exkursionen till Viterbo och Acquarossa ägde rum den 13/6. Se program, s. 57. 

 

18 augusti 

Pilens Montessoriskola, ca. 13 grundskole- och förskolelärare. 

 

25 september 

Institutionen för kulturvård, Ola Wetterberg.  

 

30 september 

Olof Vessbergs döttrar och barnbarn. 

 

6-7 oktober 

Arkitektskolan, Lund. 

 

21 oktober 

Svenska kyrkans delegation, 12 pers. 

 

16 december 

Kronprinsessparet besökte institutet. Olika projekt visades av institutets forskare: Intsitutets arkiv 

(Frederick Whitlig), Pompeiiprojektet (Henrik Boman), Akvarellprojektet (Astrid Capoferro). 

Dessutom kunde två elever vid Liceo Maria Montessori tillsammans med läraren Giuseppe Lattanzi 

visa utställningen Gustavo VI Adolfo di Svezia e lo scavo di San Giovenale di Blera 1956-1963.  

 

Externa uppdrag 
 

Kristian Göransson 
- Representant för institutet och ordförande i International Association for Classical Archaeology 

(AIAC), Rom. 

- Representant för institutet i Unione Internazionale. 

- Ledamot i Publikationsnämnden vid de svenska instituten i Rom och Athen. 

- Representant för institutet i nätverket Universitet och Svenska Institut i samarbete för 

internationalisering (USI). 

- Expertgranskare av forskningsprojektansökningar till Flanderns forskningsråd, Fonds 

Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), Bryssel.  

- Ledamot i organisationskommittén för The Roman Society’s Roman Archaeology Conference på - 

Roms universitet ”La Sapienza” 16-19 mars. 

- Medlem i The Society for Libyan Studies, British Academy, London. 

- SFII:s Forskarkollegium. 

 

Lars Berggren 
- Ledamot av Vetenskapssocieteten, Lund. 

- Ledamot av Societas Scientiarum Fennica – Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors. 

- Huvudredaktör för tidskriften ICO – Iconographisk Post. 
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Publikationer 
Under året har följande volymer utgivits av Institutet: 

Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome. Vol. 9 2016. 

 

Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series in 4°. Vol. 62: S. Hales, A.-M. Leander 

Touati (eds.), Returns to Pompeii. Interior space and decoration documented and revived, 18th-

20th century, Stockholm 2016. 

 

Recensioner av Institutets publikationer: 

J. Albers, rec. av C. Nylander, B. Blomé, L. Karlsson, A. Bizzarro, G. Tilia, S. Tilia and A. Tilia, 

San Giovenale. 5:1. The Borgo. Excavating an Etruscan quarter: architecture and stratigraphy 

(Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. 4°, 26:5,1), Stockholm 2013, i Gnomon 88, 2016, 

535-539. 

 

Övriga recensioner: 

K. Göransson, rec. av N. Badoud, Le temps de Rhodes: une chronologie des inscriptions de la cité 

fondée sur l'étude de ses institutions, München 2015, i Opuscula. Annual of the Swedish Institutes 

at Athens and Rome 9, 2016, 285-286. 

A. Norberg, rec. av E. Billig, R. Billig, F. Whitling, Dies academicus: Svenska institutet i Rom 

1925-1950 (Skriftserie utgiven av vänföreningarna för de svenska instituten i Athen och Rom, 9), 

Stockholm 2015, i Medusa 2016:3, 44-46.  

M. Pasquinucci, rec. av A. Capoferro, L. D’Amelio, S. Renzetti (a cura di), Dall’Italia. Omaggio a 

Barbro Santillo Frizell, Firenze 2013, i L’antiquité classique 85, 2016, 557-559. 

C. von Arbin, rec. av B. Santillo Frizell, Byggande vid Medelhavet: symbol & nytta, Stockholm 

2014, i Hellenika 155, 2016:1, 9. 

X.F. Salomon, rec. av S. Norlander Eliasson, D. Prytz, J. Eriksson, S. Ekman, Italian paintings. 

Three centuries of collecting, Nationalmuseum, Stockholm, vol. 1, Ostfildern 2015, i The Burlington 

Magazine 1362, september 2016, 742-743. 

J.A. Latham, rec. av I. Östenberg, S. Malmberg, J. Bjørnebye (eds.), The moving city: processions, 

passages and promenades in ancient Rome, London 2015, i Journal of Roman archaeology 29, 

2016, 587-591. 

Om institutet: 

Romhorisont. Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner och Svenska Institutet i Rom: 

Nr. 64, 2016; Nr. 65, 2016. 

K. Almqvist, L. Belfrage (eds.), Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora, Stockholm 

2016 (K. Göransson, Svenska Institutet i Rom, 29-37; M. Olin, Ett svenskt Rom beställt från 

Turkiet: Karl XII och arkitekturen, 69-77; A. Blennow, Att vara turist i Rom: guidbokens historia 

från medeltid till nutid, 79-84). 

A. Brodow Inzaina, ”Bäst att bli intressant”, Axess magasin. Vetenskap, bildning, tradition 2016:1, 

19. 

E. Byström, P. Fänge, E. Korsström, A. Landgren, L. Lidh, E. Siljedahl, ”En kurs med lång 

historia”, Medusa 2016:3, 17-23. 

C. Erander, ”Forskningsmiljö i världsklass. Svenska Institutet i Rom firar 90 år”, Kulturvärden 

2016:1, 16-21. 
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Monografier och artiklar som införlivats i bibliotekets bokbestånd framställda av forskare 

knutna till institutet: 

H. Boman, “Agora och den athenska demokratin”, i H. Boman (red.), Antik och klassicism. En resa 

i tid och rum: essäer (Skriftserie utgiven av vänföreningarna för de svenska instituten i Athen och 

Rom, 9), Stockholm 2016, 59-78. 

 

H. Boman, “Ett kort itinerarium”, i H. Boman (red.), Antik och Klassicism. En resa i tid och rum: 

essäer (Skriftserie utgiven av vänföreningarna för de svenska instituten i Athen och Rom, 9), 

Stockholm 2016, 11-20. 

 

A. Bortolozzi, ”Ordonnance and architecture bizarre: Nicodemus Tessin and the Gallery at the 

Royal Palace of Turin”, i L. Hinners, M. Olin & M. Rossholm Lagerlöf (eds.), The gallery of 

Charles XI at the Royal Palace of Stockholm - in perspective (Kungl. Vitterhets historie och 

antikvitets akademiens handlingar. Historiska serien, 32), Stockholm 2016, 113-125. 

A. Bortolozzi, “Santi Ambrogio e Carlo al Corso: una chiesa lombarda per un santo lombardo a 

Roma”, i A. Koller, S. Kubersky-Piredda (a cura di), Identità e rappresentazione: le chiese 

nazionali a Roma, 1450-1650, Roma 2016, 407-428. 

K. Dahl, “Grazia Deledda. Falling in and out of Canon”, Rivista di letterature moderne e comparate 

69, 2016, 369-386. 

I. Edlund Berry, ”Topography and natural resources, agriculture and economy”, i N. Thomson De 

Grummond, L.C. Pieraccini (eds.), Caere, Austin 2016, 15-26. 

I. Edlund Berry, F. Silvestrelli, The chora of Metaponto. 6, A Greek settlement at Sant'Angelo 

Vecchio, Austin 2016.  

B. Santillo Frizell, Tra terra e cielo: cupole e obelischi nella cultura mediterranea, Firenze 2016. 

A.-M. Leander Touati, ”Piranesi’s Grande Cheminée, virtually recreated for John Wilton-Ely”, i F. 

Nevola (a cura di), Giovanni Battista Piranesi: predecessori, contemporanei e successori. Studi in 

onore di John Wilton Ely (Studi sul Settecento romano, 32), Roma 2016. 

M. Olin, ”The iconography of Foucquet’s paintings in programmes and early descriptions”, i L. 

Hinners, M. Olin & M. Rossholm Lagerlöf (eds.), The gallery of Charles XI at the Royal Palace of 

Stockholm - in perspective (Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens handlingar. 

Historiska serien, 32), Stockholm 2016, 35-57. 

M. Rossholm Lagerlöf, ”Nordic light – the drammaturgic aspects of the gallery of Charles XI at the 

Royal Palace of Stockholm”, i L. Hinners, M. Olin & M. Rossholm Lagerlöf (eds.), The gallery of 

Charles XI at the Royal Palace of Stockholm - in perspective (Kungl. Vitterhets historie och 

antikvitets akademiens handlingar. Historiska serien, 32), Stockholm 2016, 235-250. 

 

Avhandlingar: 

L. Brännstedt, Femina princeps: Livia's position in the Roman state, Diss. Lund 2016. 
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A. Nilsson, Johannes Magnus and the composition of truth: Historia de omnibus Gothorum 

Sueonumque regibus, Diss. Lund 2016. 

M. Björk, Ovid's Heroides and the Ethopoeia, Diss. Lund 2016.  

D. Strand, No alternatives. The end of ideology in the 1950s and the post-political world of the 

1990s, Diss. Stockholm 2016.  

R. Wahlsten Böckerman, The metamorphoses of education: Ovid in the twelfth-century schoolroom, 

Diss. Stockholm 2016. 

Astrid Capoferro 

 

Biblioteket 
 

År 2016 uppgick kostnaderna för bokinköp (inklusive prenumerationer och digitala resurser) till € 

34 000. Inga avkastningar från Gino Filipetto, Stig Forsberg och Bengt Thomassons fonder har 

använts under året. Bibliotekets bokbestånd ökade med 361 monografier (inköp 227; byte 49; gåva 

85); antalet löpande tidskrifter uppgår till 186. Örjan Wikander donerade SEK 30 000 att användas 

för nästa år för inköp av litteratur främst inom ämnerna etruskologi och italisk topografi. Under året 

har 297 volymer inbundits. 

Biblioteket besöktes av ca. 370 personer förutom institutets egna forskare och kursdeltagare. 

På grund av renoveringen som ägde rum i övre bibliotekssalen under december månad, har de där 

och i skrivrummet placerade böckerna tillfälligt magasinerats av firman Premio, i väntan på att 

dammas av och och omplaceras.  

Omklassificeringen av bibliotekets bestånd fortskrider och äldre avdelningar som under året 

har förts över till LCC är delar av B4 (klassisk filologi), J (musei kataloger), M (antikens historia), 

Liggfolio samt Ref. I samband med omklassificeringen måste äldre och nya avdelningar 

kontinuerligt flyttas. En del äldre avdelningar har flyttats till bokmagasin C (tidigare 

skärvmagasinet). Katalogiseringen av Rossana Cairas bokdonation har påbörjats. Leverantören 

BibLibre står fortfarande för underhåll och backups av bibliotekets ILS-system Koha samt 

webbsidan http://biblio.isvroma.it. 

Institutets “Digital Collections” databas innehåller Alessandro Moranis samling av 

akvarellmålningar. Databasen är länkad till bibliotekets Koha katalog samt till URBiS katalogen. 

Firman Emme.Bi.Soft står för underhåll och backups av Institutets Digital Collections. Projektet 

presenterades vid en ”Digital Projects Meeting” som ägde rum den 12 juli på ICCROM.  

I ”URBiS Library Network”( http://www.urbis-libnet.org) deltar sexton bibliotek, varav sex 

är nya medlemmar som har anslutit sig till projektet under året: Bibliotheca Hertziana, Deutsches 

Historisches Institut, ICCROM, Istituto Storico Austriaco, Koninklijk Nederlands Instituut te 

Rome, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. URBiS katalogen innehåller över 2 400 000 

bibliografiska poster och statistiken visar att användarna av katalogen ökar kontinuerligt. 

Styrgruppen består av bibliotekarierna på American Academy in Rome, École Française de Rome, 

British School at Rome, Det Danske Institut i Rom, Academia Belgica samt Svenska Institutet i 

Rom. Flera möten ägde rum under året där utvecklingen av projektet har diskuterats med firman 

Emme.Bi.Soft. 

Astrid Capoferro och Liv D’Amelio deltog i workshopen “Beyond MARC – Koha, 

MarcEdit and BIBFRAME” som ägde rum på American University of Rome, 15-16 mars. Evi 

Charitoudi, bibliotekarie vid Nordic Library at Athens besökte biblioteket den 1 mars 2016. Lena 

Biörnstad Wranne och Henrik Hannfors, bibliotekarier vid Arkitektur- och Designcentrum i 

Stockholm, besökte biblioteket den 19 december. 

 

Biblioteket har erhållit bokdonationer från följande enskilda och institutioner: 

http://biblio.isvroma.it/
http://www.urbis-libnet.org/
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Institutioner 

Academia Belgica, Accademia di Danimarca, Arkitektur- och designcentrum Stockholm, Articolo 

Nove Arte in Cammino, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 

Civico museo archeologico di Milano, Davide Ghaleb Editore, Föreningen Svenska Rominstitutets 

vänner, Förlaget Multivers, Göteborgs universitet, Museo archeologico regionale "Paolo Orsi"- 

Siracusa, Musei Vaticani, Stockholms universitet, Svenska kyrkan i Rom, Università di Urbino – 

Dipartimento di Studi Umanistici, Uppsala universitet. 

 

Privatpersoner 

Maj-Britt Andersson, Malin Belfrage & Erik Törnkvist, Ingrid Berg, Daniele Bevilacqua, Martina 

Björk, Anna Blennow, Jesper Blid, Olof Brandt, Dominique Briquel, Lovisa Brännstedt, Carina 

Burman, Francesca Ceci, Massimo Ciaravolo, Elisa Debenedetti, Ingrid Edlund-Berry, Stefano 

Fogelberg Rota, Federica Fontana, Barbro Santillo Frizell, Tore Gannholm, Kristian Göransson, 

Dominic Ingemark, Maria Fiammetta Iovine, Carina Lidström, Lise-Lotte Lybeck Erixon, Torgil  

Magnuson (ex libris), Börje Magnusson, Laura Maniscalco, Francesco Moschini, Astrid Nilsson, 

Margareta Ohlson Lepscky, Martin Olin, Anna Maria Partini, Eva Rystedt, Girolamo Sofia, 

Andreas M. Steiner, Saverio Sturm, Alessandra Tanzilli, Victor Plahte Tschudi, Robin Wahlsten 

Böckerman. 

Astrid Capoferro 

 

Sekretariatet 
Sekretariatets aktivitet har, liksom tidigare, främst bestått i att samordna och på olika vis underlätta 

den löpande verksamheten, exempelvis praktiska arrangemang (exkursioner, besökstillstånd etc.) i 

samband med institutets kurser och assistans åt institutets storstipendiater och övriga gäster.  

För de sistnämnda har sekretariatet ordnat med tjänster såsom anhållan om personlig ID-handling 

för gratis inträde till statliga museer, utfärdande av introduktionsbrev, hjälp med diverse tillstånd 

och andra kontakter med myndigheter, museer, arkiv och forskningsbibliotek, IT-stöd mm.  

En stor del av den verksamhet som krävt en kontakt med italienska myndigheter av olika 

slag har gått via sekretariatet. Liknande tjänster har i hög utsträckning även tillhandahållits åt 

externa forskare från institutioner och lärosäten i Sverige. I sistnämnda fall har det ofta rört sig om 

att agera som mellanhand vid fotobeställningar eller begäran om publiceringstillstånd mm från 

italienska museer. Liksom tidigare har sekretariatet medverkat i organisationen av institutets 

konferenser, besök och övriga evenemang. Rumsbokningen sköts numera av SR och FL. 

Fanny Lind och Stefania Renzetti 

 

Administration 
En ny omgång av underhållsarbete av de 142 fönstren och 75 luckorna startade i början av året 

2016. Tre nytillverkade balkongdörrar med fönsterluckor, nästan identiska med de ursprungliga från 

fyrtiotalet, monterades på plats.  

Dörrarna är försedda med en ny stängningsmekanism anpassad till deras höjd. Luckornas 

låsanordningar är också nytillverkade av en metallhantverkare. 
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Brandsäkerhetsarbetet, som påbörjades i slutet av 2015, avslutades i slutet av året p.g.a. problem 

med felaktiga sensorer i köken, som har bytts ut.  

Under sommaren renoverades arbetsrummen och fyra höj- och sänkbara skrivbord inköptes. 

Den övre bibliotekssalen renoverades mellan december 2016 och januari 2017: tak och väggar 

målades, parkettgolvet slipades och bokhyllorna renoverades utvändigt. 

Det stora pinjeträdet vid Foresterian, rapporterat som döende redan under 2015, sågades ner under 

våren. Arbetet, som utfördes av fyra personer varav en klättrare, tog en veckas tid. 

Altarfragment i peperino, publicerat i San Giovenale. Etruskerna. Landet och folket, 

Allhems förlag 1960, som länge stått i institutets trädgård, restaurerades av Agneta Freccero (se 

redogörelse s. 58) och ställdes ut i den permanenta utställningen San Giovenale – 2500 anni di 

tradizione viti-vinicola, Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz i Viterbo (se s. 49). 

Agneta Freccero rengjorde även de två kapitälen som står på gården (se redogörelse, s. 59) 

Den 31 maj åkte hela personalen på utflykt till Azienda Vinicola San Giovenale. Vi hade 

glädjen att ha Ingrid Willstrand från kansliet i Stockholm med oss. Efter besök av vinodlingen och 

av den moderna, prisbelönta vinkällaren serverades lunch i det fina B&B Casa Habemus. Till maten 

serverades vinet Habemus, som vunnit flera priser sedan 2010.  

Margareta Ohlson Lepscky gick i pension den sista maj. Stefania Renzetti tog över som ny 

ekonomi- och personaladmistratör. Linda Lindqvist, som anställdes på halvtid den 18 april, tar 

huvudsakligen hand om bokföring och ekonomiarbete. Fanny Lind anställdes på halvtid på 

sekretariatet från den 5 april. Veronica Lucerna är mammaledig från oktober 2016 till april 2017 

och Simonetta Graziosi var sjukskriven under stora delar av året. Som vikarie anställdes Eleonora 

Stroie (september 2016-april 2017). 

En stor insamling, som både nya och gamla vänner till institutet och till henne deltog i, 

resulterade i en fin avskedpresent till Margareta: målningen Vallmo av Agneta Freccero och den 

svenskdesignade Lamino-fåtöljen med fotpall. Ett stort tack från Margareta till institutet och till alla 

dem hon lärt känna här under de gångna åren. Och ett stort tack till Margareta för ovärderligt arbete 

och vänskap från oss alla på institutet! 

Margareta Ohlson Lepscky, Linda Lindqvist, Stefania Renzetti 
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Stiftelsen Familjen Rausing  
Ordförande: Finn Rausing 

Revisorer: Håkan Olsson Reising, Paolo Tagliazucchi, Silvana Ciambrelli 

Sekreterare: Kristian Göransson 

Övriga styrelsemedlemmar: Giovanni Colonna, Anders Cullhed, Paolo Liverani, Giancarlo Poli, 

Solfrid Söderlind. 
 

Vid sammanträdet på Svenska Institutet i Rom den 29 september utdelades Euro 125.650  till 

följande projekt: 

 

Mikael ANDERSSON, Rome 1911-1913. Henrik Christian Andersen and the International 

Exhibition in Prati and Valle Giulia; 

Anna BLENNOW, Madame de Staël and Rome.The hidden guidebook in Corinne that came to 

influence a century of travel literature; 

Clemens CAVALLIN, Yoga in the Church; 

Eric CULLHED, Ciceros brev, ett urval (Natur & Kultur 2017);  

Johan ERIKSSON, Renaissance Perspectives – The Virtual Worlds of Early Modern Italy; 

Paolo FAVERO, Dentro e oltre l'immagine: saggi sulla cultura visiva e la politica nellItalia 

contemporanea (Printing contribution); 

Svante FISCHER, Late Antique and Post-Roman Fortifications of Amphitheaters in Italy; 

Stefano FOGELBERG ROTA, Madame de Staël's poetical transfguration of Corilla Olimpica and 

her coronation on the Capitol in "Corinne, ou l'Italie" (1807); 

Renée FORSELL, Villa Sambuco, a small farmstead in the San Giovenale area; 

Agneta FRECCERO, Painters and Workshops in Pompeii; 

Anna GUSTAVSSON, Archaeology in the making; 

Minna HAMRIN, Dissertation thesis working title: "Picturing Sexual Temptation and Sin in Italian 

Post-Tridentine Art"; 

Ulf R. HANSSON, Philipp von Stosch and i migliori antiquari di Roma; 

Jenni HJOHLMAN/ Editorial Committee of the Swedish Institutes at Athens and Rome, Roof-tiles 

and tile-roofs at Poggio Civitate (Murlo), by Örjan Wikander; 

Håkan HÖKERBERG, Publication of conference volume; 

Marie KRAFT, Artistic processes interacting with urban change - How art describes and shapes 

urban space in Naples; 

Hedvig LANDENIUS ENEGREN, Spinning and Weaving Tools: Textile Technology at Etruscan 

Acquarossa and San Giovenale; 

Maria MELLGREN, Studies on the Italian Colonial Architecture in the Mediterranean: Archival 

Studies in Genua and Florence, Italy; 

Thomas STAUB, Roman private architecture – innovations and developments; 

Björn TJÄLLÉN, Editing and translation "De dominis temporalibus" (On temporary lords) – a 

fifteenth-century intraduction to political of thought for the clergy; 

Fredrik TOBIN, Traveling Tomb Builders in South Etruria; 

Johanna VERNQVIST, Negotiations of Love in Renaissance Literature; 
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Robin WAHLSTEN BÖCKERMAN, The Metamorphoses of Education: Ovid in 12th Century 

School Room – Widening the Perspective; 

Frederick WHITLING, Gustaf VI Adolf as Archaelogist and Patron of the Arts; 

Ingela WIMAN, The printing of the Norwegian-Swedish Corpus Speculorum Etruscorum by 

L'Erma di Bretschneider, Roma; 

SVENSKA INSTITUTET I ROM and architect Riccardo D’AQUINO, Acquarossa: research for a 

new rooof- phase 2. 

Emma HAGSTRÖM MOLIN, Archives and Libraries as Swedish war booty during the 17th 

Century - Examples in Queen Christina collection at the Vatican Library (postdokstipendium 2016-

2017). 

Styrelsen beviljade dessutom 45 000 Euro för inköp av en ny institutsbuss. 

Stefania Renzetti 

 


