
31 
 

Bilagor Innehållsförtekning 
 

Kurser .............................................................................................................................................................. 32 

Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom ........................................................................................... 32 

Konstvetenskapliga kursen ht 2016 ............................................................................................................. 35 

Vetenskaplig verksamhet ................................................................................................................................. 39 

Stipendiaternas redogörelser ....................................................................................................................... 39 

Tess Paulson, Större arkeologiska stipendiet........................................................................................... 39 

Minna Hamrin, Större konstvetenskapliga stipendiet .............................................................................. 40 

Malin Belfrage och Erik Törnkvist, Arkitektstipendiet ........................................................................... 40 

Katarina Båth, stora allmänna stipendiet, litteraturvetenskap ................................................................. 41 

Robin Wahlsten Böckerman, Lerici-stipendiet ........................................................................................ 43 

Anna Risell, Anna Ahrenbergs aktitektstipendium ................................................................................. 43 

Föreläsningar, seminarier, utställningar och andra aktviteter .......................................................................... 44 

Studiebesök och visningar ............................................................................................................................... 57 

Conservation of an Etruscan altar .................................................................................................................... 58 

Conservation of two capitals ........................................................................................................................... 59 

Fotografier …………………………………………………………………………………………………60 ff 

 

 



32 
 

 

Kurser 
 

Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom  

 

Vecka 1 (28 mars – 3 april) 

 Staden Rom 

28 mån Annandag påsk 

29 tis Ankomstdag 

30 ons 9.00 Presentation av kursen, program och uppgifter (KG & HB)  
10.00 Parlatoriet: Kaffe med personalen, följt av introduktion till biblioteket (LD) 
13.00 Rom, en introduktion (auditoriet) (HB) 
19.00 Välkomstbuffé hos Kristian 

31 tors Staden Rom 
Forum Romanum. Från vattensjuk sänka till Caput Mundi; Kapitolinska museet (HB) 

1 fre Staden Rom 
Palatinen: Från hydda till palats. (HB) 

2 lö  

3 sön  

 

Vecka 2 (4 april – 10 april) 

 Rom 

4 mån Det tidiga Rom och den romerska republiken 
Kl. 9.00. Forum Holitorium & Forum Boarium; Velabro; Sant'Omobono; Circus Maximus; Porticus 
Octavia; Marcellusteatern; Apollo Sosianustemplet; Largo Argentina. (HB) 

 Etrurien 

5 tis Etrusker och latial förhistoria 
Kl. 9.00. Introduktion i Auditoriet. (KG & HB) 
Museisamlingarna i Villa Giulia (KG & HB) 

6 ons Etrurien I 
Cerveteri, nekropolerna och museet; Tarquinia museet (KG & HB) 
Övernattning: Tarquinia.  

7 tors Etrurien II 
Tarquinia: Nekropolen och Ara della Reginaet; San Giovenale. (KG & HB) 
Övernattning: Viterbo  

8 fre Etrurien III 
Viterbo och Acquarossa (KG & HB)  
Em. Tillbaka på institutet. 

9 lö  

10 sön  

 

Vecka 3 (11 april – 17 april) 

 Kejserliga Rom 

11 mån Marsfältet: Ara Pacis & Augustus Mausoleum; Pantheon; Hadrianus-templet; Piazza Navona. (HB)  

12 tis Kejsarfora: Trajanuskolonnen; Trajanus saluhallar; Colosseum & Ludus Magnus; Konstantinbågen. 
(HB) 

13 ons Hadrianus mausoleum-Castel Sant’Angelo; Palazzo Altemps. (HB) 



33 
 

14 tors Capitolinska Museerna, Roms broar. (HB) 

15 fre Studiedag 

16 lö  

17 sön  

 

Vecka 4 (18 april – 24 april) 

 Infrastruktur och vattenförsörjning 

18 mån Romersk vattenförsörjning: Parco degli Acquedotti; Villa Sette Bassi. (HB)  
Kl. 17. AIAC SIR 

19 tis Roms termer: Caracallas termer; Diocletianus termer. (HB) 

20 ons Via Latina; Via Appia Antica; Via Latina-gravarna; Quintiliernas villa; Caecilia Metellas grav, mm. (HB) 

21 tors Suburra: Vico Subura-Clivus Suburanus: Santi Silvestro e Martino ai Monti; Argiletum; Gallienusbågen 
(porta Esquilina), Severiska nymfeet (Trofei di Mario);  Palazzo Massimo.  (HB) 

22 fre Studiedag 

23 lö  

24 sön  

 

Vecka 5 (25 april – 1 maj) 

  

25 mån Villa di Auditorium, MAXXI, Ponte della Muscia, Ponte Milvio. (HB) 

26 tis Via Ostiensis; S Paolo fuori le mura; Ostiensis-nekropolen; Centrale Montemartini. (HB) 

27 ons Studiedag 

 Sicilien (KG & HB) 

28 tors Seminarium: Sicilien och Magna Graecia (Auditoriet) (HB). 
15.00 Workshop på BSR, med bland andra Roger Wilson & Kristian Göransson 

29 fre Studiedag  

30 lö Exkursion till Sicilien och Magna Graecia, avresa  
Paestum: templen, siten & museet. Övernattning: Paestum 

1 sön Resdag:  Paestum – Naxos. Museet i Reggio Calabria. Övernattning: Naxos 

 

Vecka 6 (2 maj – 8 maj) 

 Sicilien 

2 mån Taormina; Naxos. Övernattning: Naxos 

3 tis Syrakusa: Euryalos-fortet; Arkeologiska museet; Athenatemplet/domkyrkan. Övernattning: Syrakusa 

4 ons Syrakusa: Apollontemplet; Arkeologiska parken; vandring på Ortygia.  Övernattning: Syrakusa 

5 tors Pantalica; Romerska villan i Casale (Piazza Armerina). Övernattning: P. Armerina 

6 fre Morgantina; Aidone (museet); Gela (murarna Capo Soprano). Övernattning: San Leone 

7 lö Agrigento: Valle dei Templi & museet. Övernattning: Marinella di Selinunte 

8 sön Selinunte; Cave di Cusa. Övernattning: Marsala 

 

Vecka 7 (9 maj – 15 maj) 

 Sicilien 

9 mån Mozia, Segesta. Övernattning: Palermo 

10 tis Palermo. Färja till Neapel.  

11 ons Resa till Rom 

12 tors Studiedag 

13 fre Studiedag 

14 lö  

15 sön  
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Vecka 8 (16 maj – 22 maj) 

 Bostadsarkitektur 

16 mån Hadrianus villa i Tivoli. Palestrina: Praeneste, Fortuna Primigenia-helgedomen & museet. (KG & HB) 

17 tis Ostia I. (HB) 

18 ons Ostia II. Med tillstånd för speciella hus. (HB) 

19 tors Bostadsarkitektur i Rom: Casa Romana, Celio; S. Clemente; Claudius-templet; S. Stefano Rotondo; SS. 
Quattro Coronati, Trajanus termer, Crypta Balbi. (HB), S Maria Maggiore (OB) 

20 fre Studiedag 

21 lö  

22 sön  

 

Vecka 9 (23 maj – 29 maj) 

 Pompeji & Neapelbukten (HB) 

23 mån Pompeji I. Övernattning i Pompeji. 

24 tis Pompeji II. Övernattning i Pompeji. 

25 ons Villa Oplontis, Herculaneum. Övernattning: Pompeji. 

26 tors Pozzuoli. Övernattning: Neapel 

27 fre Neapel: Arkeologiska museet; kvarteren under San Lorenzo Maggiore; San Paolo Maggiore 
Sotterranea: cisterner, akvedukt och teatern. Tillbaka till Rom: kl. 20.00. 

28 lö  

29 sön  

 

Vecka 10 (30 maj – 5 juni) 

 Senantiken ”250 – 600 e.Kr.” 

30 mån Trajanus termer, Sette sale, Aurelianska muren: Porta Praeneste (Porta Maggiore) – Porta Tiburtina. 
(HB) 

31 tis Stadsmurvandring: Porta Metronia; Scipionernas grav; Porta San Sebastiano (Museo delle mure); 
Drusus-bågen; S Giovanni al Porta Latina; Porta S Paolo; Piramide. (HB) 

1 ons Kl. 10. S Agnese & S Costanza på Via Nomentana. 
Kl. 14.30 Priscillakatakomberna (OB, HB) 

2 tors S Helenas grav; SS Marcellino e Pietro-katakomberna; Sessorium: S. Croce in Gerusalemme, 
amfiteatern; Gordianernas villa; Porta Tiburtina. (HB) 

3 fre Studiedag. Avslutningsmiddag. 

4 lö  

5 sön  
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Konstvetenskapliga kursen ht 2016 
 

Kursledare: Lars Berggren. Biträdande lärare: Börje Magnusson (BM), Kristian Göransson (KG), 

Olof Brandt (OB), Henrik Boman (HB), Mikael Andersson (MA), Maria Mellgren (MM) 

 

VECKOPROGRAM 0 

Instudering av bakgrundslitteratur enligt utsänd lista. 

 

ROM 
 

Upplägg: Antiken, Rom under senantik och medeltid, Mellanitalien under medeltid och renäs-sans, 

Rom under högrenässans och motreformation (1500- och 1600-tal), Barockstaden Rom, Senbarock 

och 1700-tal, 1800-talets konstnärskolonier, Rom som enhetsrörelsens ledstjärna och Italiens 

huvudstad, Fascistperiodens Rom. Exkursioner. 
 

VECKOPROGRAM I (Introduktion och det antika Rom) 
 

Måndag 5 september 

09.00 Auditoriet. Kort presentation av deltagarna och allmän genomgång av kursen 

10.00  Kaffe med personalen i Parlatoriet, visning av tvättstuga och gemensamma utrymmen 

11.00  Visning av biblioteket (Astrid Capoferro, Liv D’Amelio) 

12.00  Fortsatt genomgång av institutet, dess lokaler och rutiner  

14.00  Auditoriet. Diskussion av enskilda uppgifter, skriftliga och muntliga 

Tisdag 6 september 

08.30 Samling på Piazzale Flaminio: Forum Romanum, Palatinen, Kejsarfora (HB) 

18.30  Välkomstmiddag i direktörsbostaden 

Onsdag 7 september 

9.00 Stadsvandring: Piazza del Popolo, Via Ripetta, Pantheon, Campo dei Fiori 

14.00  Litteraturstudier inför morgondagen  

Torsdag 8 september  

09.00 Etruskermuseet i Villa Giulia (KG) 

14.00  Auditoriet. Diskussion av a) Demonstrationsuppgifter, b) Föredrag, c) Skriftlig uppgift  

 

 

VECKOPROGRAM II (Rom under senantik och medeltid) 
 

Måndag 12 september 

9.00 Ara Pacis-museet och Marsfältet under augusteisk tid 

15.00-16.30: Enskild genomgång av uppgifter (15 min. vardera) 

18.00 Biblioteca Herziana: Vladimir Ivanovici: ”Constructing Iconicity in Early Medieval Rome. 

Emperors and Bishops” 

Tisdag 13 september 

08.30 S. Maria in Cosmedin, Santo Stefano rotondo, SS.Quattro Coronati (spec. oratorio/capella di 

S. Silvestro) 

Onsdag 14 september (HB) 
08.30  Samling på Piazzale Flaminio, buss t. Quintiliernas villa och Via Appia  

Torsdag. 15 september 

8.30 Lateranbaptisteriet, S. Clemente, Ss. Cosma e Damiano 

17.00 Auditoriet. Seminarium: O. Sigurdson, ”Humor och subjektivitet i ett teologiskt perspektiv” 
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VECKOPROGRAM III (Rom under antik, medeltid, ungrenässans) 
 

Måndag 19 september 

8.30 S. Maria del Popolo, S. Agostino, Santa Maria sopra Minerva 

17.00 Auditoriet. Institutsseminarium: Tuomas Heikkilä: ”Digital Humanities & Medieval 

Calendars: Towards Computerized Methods of Studying Cultural Influences”.  

Tisdag 20 september  
9.30-13.00 (ca) The Lateran Basilica (konferens på British School) 

15.00 H.C. Andersens museum (MA)  

Onsdag 21 september 

The Lateran Basilica (forts) eller egna studier  

Torsdag 22 september  

9.00 Auditoriet: Genomgång av Toscana-exkursionen och dess förberedelser 

15.00 Santa Maria Maggiore, Santa Prassede (OB) 

18.00 Auditoriet. Institutsseminarium: Stefano Fogelberg Rota: ”Svenska bilder från den italienska 

halvön: reselitteratur under Frihetstiden” 

Fredag 23 september  

10.00 S. Agnese fuori le Mura och S. Costanzas mausoleum (OB) 

14.30 Priscillakatakomberna (OB) 

Lördag 24 september 

9.30 Avfärd med buss till Villa Hadriana (BM) 

20.30 Forskarfest på Biblioteca Herziana (Villino Stroganoff, Via Gregoriana 22) 

 

 

VECKOPROGRAM IV-V (senmedeltid & renässans; exkursion Toscana) 
 

Måndag 26 september  

9.30 Pietro Cavallini i S. Cecilia och S. Maria in Trastevere (BM & LB) 

Tisdag 27 september 

17.00 Auditoriet. Institutsseminarium: Gunhild Vidén: ”Föreställningar om kroppen i romersk 

senrepublik” 

Onsdag 28 september (Rom > Orvieto > Todi >Montefalco > Bevagna) (BM & LB) 

8.00  ORVIETO: Domen mm. TODI: S. M. della Consolazione  

Korta besök i MONTEFALCO och BEVAGNA.    Övernattn.: Assisi 

Torsdag 29 september (Assisi) 

F.m. ASSISI: S. Francesco 

E.m.: Piazza del Comune, Domen, S. Chiara, S. Damiano mm.   Övernattn: Assisi 

Fredag 30 september (Assisi > Montepulciano > Pienza > Siena) 

ASSISI: Carceri, S. M. degli Angeli 

 MONTEPULCIANO: Madonna di S. Biagio, Domen mm. 

PIENZA: Domen, Pal. Piccolomini mm    Övernattn: Siena 

Lördag 1 oktober (Siena) 

F.m. SIENA: Domen, Opera del Duomo, Baptisteriet, S. M. della Scala 

E.m. Piazza del Campo, Pal Pubblico     Övernattn: Siena 

Söndag 2 oktober (Siena > Florens) 

F.m. FLORENS: Galleria degli Uffizi, Capp. Brancaccio, Sto Spirito Övernattn: Florens 

Måndag 3 oktober (Florens) 

F.m. Baptisteriet, Domen, Opera del Duomo 
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E.m. Pal Vecchio, Piazza della Signoria        Övernattn: Florens 

Tisdag 4 oktober (Florens) 

F.m. Bargello, Orsanmichele, E.m. Palatsvandring   Övernattn: Florens 

Onsdag 5 oktober (Florens) 

F.m. S. M. Novella, E.m. S. Croce      Övernattn: Florens  

Torsdag 6 oktober (Florens) 

F.m. S. Marco, Cenacolo di S. Apollonia 

E.m.  S. Lorenzo, Bibl. Laurenziana, Cap. Medici   Övernattn: Florens 

Fredag 7 oktober (Florens > Arezzo > Rom) 

F.m. AREZZO: S. Francesco, Domen, Vasaris hus mm. 

 

 

VECKOPROGRAM VI 
 

Måndag 10 oktober – Onsdag 12 oktober 

Egna studier 

Torsdag 13 oktober 

11.00 Auditoriet: Genomgång inför besök av Vatikanmuseerna 

11.45 Avfärd till Vatikanmuseerna (förbeställd entré 12.30) 

17.00  Auditoriet: Institutsseminarium, Marie Kraft: ”Konstprojekt och kulturarv skapar 

stadsförändring i La Sanità, Neapel” 
Fredag 14 oktober 

Egna studier 

 

 

VECKOPROGRAM VII: Renässans & Barock 
 

Måndag 17 oktober 

15.00 Auditoriet, seminarium om romersk urbanism från antiken till ca 1800 (LB) 

Tisdag 18 oktober  

9.00 Marsfältet: Pzzo Montecitorio, Massimo alle Colonne, Cancelleria, Farnese och Spada.  

Onsdag 19 oktober 

9.20 Villa Lante på Gianicolo (visas av Simo Örmä). Åskrönets 1800- och 1900-talsmonu- 

ment, Acqua Paola, S. Pietro in Montorio, Bramantes tempietto, och Villa Farnesina. 

Torsdag 20 oktober 

 Konferens: History of Archaeology Network (Inst.) 

17.00  Institutsseminarium i Auditoriet. Olof Brandt: ”Konstantins fastigium i Lateranbasilikan”. 

Fredag 21 oktober 

F.m. History of Archaeology Network (forts) 

12.30 Il Gesù. Genomgång av kyrkobyggnaden tillsammans med kyrkoförvaltningen i Stockholm 

[demonstrationsuppgift: Hampus och Jesper] 

 

 

VECKOPROGRAM VIII: Renässans & Barock  
 

Måndag 24 oktober 

9.00  Monte Pincio och Scalinata di Trinità dei Monti, Il Gesù, S. Ignazio; S. Andrea della  

Valle, till S. Agnese (Pzza Navona), Oratorio dei Filippini och S. M. della Pace. 

Tisdag 25 oktober 

9.00 S. Susanna, S. Maria della Vittoria, S. Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Andrea al Quirinale, 

Sant’Andrea delle Fratte 
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17.00 Föredrag på institutet, Gerald Schaus: ”The Painter of the Taranto Fish and Early  

Laconian Black Figure”.  

Onsdag 26 oktober: Minikonferens i Auditoriet 

Session 1: Tre presentationer (20 min vardera + 10 min diskussion) 

9.00 Introduktion (LB) 

9.15 Hampus Sahlqvist: Trons Isolatorer – en ikonografiskt studie i lejonskulpturgrupper i 

romanska portiker 

9.45 Ylva Haidenthaller: ”Quo vadis?” Where to go in seventeenth century Rome 

10.15 Jesper Eklöf: Longinus inverkan på Salvator Rosas konst: Moses i vassen 

Session 2: Tre presentationer (20 min vardera + 10 min diskussion) 

11.00 Carina Rech: A handsome fellow but no trace of me. Angelika Kauffmann, Johann Wolfgang 

Goethe and Friendship Portraiture in 18th Century Rome 

11.30 Elin Andersson: Konsten och nationen – Galleria Nazionale d’Arte Moderna i Rom  

som identitetsskapande arkitektur och institution 

12.00 Emma Jönson: Rom i svensk konsthistorieskrivning 

12.30 Slutdiskussion 

Torsdag 27 oktober 

9.00 Pzzo Barberini (Ylva demonstrerar exteriör och arkitektur,  

Emma Pietro da Cortonas plafond) 

15.00 Auditoriet : Vatikanen, Peterskyrkan & Bramantes cortile (LB) 

17.00 Institutsseminarium VII i Auditoriet. Christer Bruun, Department of Classics,  

University of Toronto: ”Identiteter i Ostia, en speciell romersk stad” 

Fredag 28 oktober  

9.20 Vatikanen: Cortile della Pigna, Porta S. Anna, Petersplatsen & Peterskyrkans exteriör,  

S. Spirito in Sassia 

 

 

VECKOPROGRAM IX (Risorgimento, Roma Capitale, Era Fascista –) 
 

Måndag 31 oktober 

10.00- Lägesrapport och enskild handledning av den skriftliga uppgiften.  

Tisdag 1 november (Det sociala bostadsbyggandet)  

9.00 Samling i vestibulen för avfärd med tunnelbana till S. Saba och Garbatella (bostadsområde 

från 1900-talets början; Maria Mellgren); evt. även S. Paolo fuori le mura. 

15.00-17.00 är enligt hemsidan Il Casino dell’Aurora med plafondmålningen av Guido Reni öppet. 

Gratis inträde. Om detta inte skulle fungera tar vi en avslutande diskussion av kursens 

innehåll, uppläggning och genomförande i Auditoriet. 

Onsdag 2 november (Institutets och omgivningens historia) 

9.00 Introduktion i auditoriet; c. 10.00 vandring i Valle Giulia (Elins demonstrationsuppgift) och 

Villa Borghese, besök på Museo C. Bilotti & Museo P. Canonica 

15.00 Casa di Goethe (Carinas demonstrationsuppgift) och utställningen om Cimitero Acattolico 

Torsdag 3 november (Roma Capitale) 

9.00 Föreläsning i Auditoriet: Myten om Rom och Rom som huvudstad (LB) 

11.00 Il Vittoriano, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Museo de Risorgimento 

17.00 Institutsseminarium VIII i Auditoriet. Anders Ödman: Stentransporter och slaveri – skånska 

paralleller till Antiken” 

Fredag 4 november 

9.00 Foro Italico och MAXXI med Mikael Andersson 

15.00 Diskussion av kursens uppläggning och innehåll 

19.00 Avslutningsmiddag 
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Vetenskaplig verksamhet 
 

Stipendiaternas redogörelser 

Tess Paulson, Större arkeologiska stipendiet 

Under min vistelse på Svenska Institutet har jag arbetat med min avhandling Polygonal columns in 

ancient Greek architecture, vilken undersöker de polygonala kolonnernas utveckling, spridning, 

design, funktion och användningsområde. Min studietid var planerad att främst försöka besvara 

frågorna om de grekiska kolonierna i Italiens användning av polygonala kolonner, dess spridning 

till italiska städer samt undersöka om det finns polygonala kolonner från romersk tid i det västra 

Romarriket, men även studera italienska utgrävningar i andra delar av Medelhavet. 

Största delen av min tid i Rom upptogs av  av biblioteksstudier, då mycket av publika-

tionerna jag behöver inte finns tillgängliga i Sverige. Många italienska tidskrifter och utgrävnings-

publikationer i Italien, Grekland, Turkiet, Albanien och Libyen, och som är nödvändiga för min 

avhandling finns på institutet. Andra äldre publikationer främst från slutet av 1800-talet som man 

inte får fjärrlåna i Sverige eftersom de flesta är scannade, men dessvärre inscannade i så låg kvalitet 

att det inte går att läsa siffrorna i de angivna måtten på ritningarna av byggnaderna eller enstaka 

arkitektoniska element. De finns dock utspridda på de gamla institutsbiblioteken i Rom, främst de 

Tyska, Amerikanska, Brittiska och Franska. Det var något problematiskt att det Tyska arkeologiska 

institutets bibliotek inte öppnade förrän i slutet av december efter renoveringarna eftersom det var 

det externa bibliotek som jag behövde mest material ifrån. Som tur var har jag hunnit gå igenom det 

mesta som jag behöver av de äldre publikationerna och åtminstone scannat det som jag inte hann gå 

igenom under min tid i Rom. Möjligheten att få använda sig av dessa böcker och tidskrifter har varit 

ovärderliga för min avhandling, eftersom jag under mina 2 år av doktorandstudier inte tidigare fått 

möjligheten att inkludera den informationen.  

Förutom den specifika informationen om platser där polygonala kolonner förekommer i 

arkitekturen som jag visste fanns tillgänglig i Rom, har jag även hittat nya områden och enskilda 

byggnader där man använder sig av polygonala kolonner, både i och utanför Italien. Gällande 

frågan hur denna grekiska stil spritt sig till italiska städer har jag funnit två fall av etruskiska gravar 

med liknande pelare. Det finns även en användning av oktagonala gravaltare runt Adriatiska havet 

under republikansk tid som antagligen är inspirerad av den grekiska stilen från Östra Peloponnesos. 

Det finns även ett ensamt exempel på oktagonala tegelkolonner och första exemplet med korintiska 

kapitäl från Annia Regilla Atilia Caucidia Tertullaa grav från kejsartid, byggd av hennes make 

Herodes Atticus, romersk senator med ursprung i Aten. Dessa och de platser som jag hade hittat 

tidigare, kan anses ha haft kontakter med grekerna och det inte orimligt att anta att inspirationen till 

denna avvikande kolonnform kommit därifrån. Trots allt letande har jag fortfarande inte hittat några 

paralleller till de oktagonala kolonnernas och basernas breda användningsområde i Östra 

Medelhavet under romersk tid; de verkar helt enkelt inte ha blivit moderna i de västra delarna av 

Romarriket.  

Under stipendietiden har jag även bedrivit fältarbete och besökt andra platser utanför Rom 

under sex exkursioner, två till Sicilien, två till Pompeji samt Herculaneum, Cerveteri och Carrara. 

Jag har under resorna även mätt de oktagonala kolonner Sicilien som är relevanta för avhandlingen: 

de i Megara Hyblaia och Segesta, men även de från Sabucina, som snarare är grekisk-inspirerade. 

Dessvärre kunde jag inte komma in i Museet i Adrano, där de oktagonala kolonnerna från Medolito 

befinner sig, eftersom museet är stängt för renovering. Även de tre husen med doriska oktagonala 

kolonner i Pompeji, var stängda för renoveringar, vilket gjorde dem omöjliga att studera även om 

jag fått tillstånd att göra det. Eftersom ett helt kapitel i avhandlingen diskuterar stensorter, 
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stenhuggningsmetoder och verktyg har jag även varit i stenbrotten i Carrara och omkringliggande 

museer för att få en bättre insikt i hur arbetet har gått till än vad man får i de antika stenbrotten. 

Under min tid i Rom hade jag även möjligheten att lyssna på ett stort antal föreläsningar 

hållna vid de Brittiska, Amerikanska, Tyska och Norska instituten och Associazione Internazionale 

di Archeologia Classica. Värdet av denna ofta ännu opublicerade information angående projekt och 

fältarbeten är ovärderlig, men så är även kontaktknytandet med italienska och internationella 

forskare som arbetar med liknande material. Jag fick även möjligheten att presentera min egen 

forskning på AIAC:s föreläsningsserie i mars 2016, vilket gav en helt annan respons och 

konstruktiv kritik än vad man får på forskarseminarierna på universiteten i Sverige. 

Tiden i Rom har gett mig värdefulla kontakter och information inför min framtida forskning 

inom ämnet och utan biblioteksstudierna hade min avhandling aldrig kunnat nå samma resultat. Jag 

vill därför tacka styrelsen för möjligheter att utföra detta arbete i Italien och personalen på institutet 

för all deras ovärderliga hjälp på plats i Rom, speciellt Stefanias ihärdiga jobb med mina tillstånd. 

 

Minna Hamrin, Större konstvetenskapliga stipendiet  

Under min tid som storstipendiat vid Svenska Rominstitutet arbetade jag med min avhandling inom 

ämnet konstvetenskap med arbetstiteln ”Picturing Sexual Temptation and Sin in Italian Post-

Tridentine Art”. Mitt forskningsprojekt är en ikonografisk studie av motiv föreställande manliga 

helgons sexuella frestelser. Det innefattar muralmålningar, grafik och oljemåleri producerade i 

Italien under det dryga sekel som i historiska sammanhang ofta hänvisas till som det långa 1600-

talet, vilket i mitt fall innefattar årtiondena omedelbart efter det Tridentinska konciliet (1545-1563) 

till och med 1700-talets första år. 

Under hösten assisterade jag institutets konstvetenskapliga kurs, ledd av vicedirektör och 

lektor Lars Berggren. Det var intensiva men mycket givande veckor som gav mig en fördjupad 

kunskap i den Italienska och framförallt Romerska konst- och kulturhistorien. Jag presenterade min 

forskning vid ett av institutets seminarier under våren 2016. 

Som storstipendiat vid Svenska Institutet gavs jag möjlighet att i en stimulerande miljö 

koncentrerat arbeta med min forskning. Jag utnyttjade även biblioteken vid andra utländska institut 

och institutioner, i första hand Biblioteca Herziana och The American Academy in Rome, vars 

konstvetenskapliga biblioteksresurser är några av de mest betydelsefulla i världen vad gäller 

internationell forskning om italiensk konst. Vid de teologiskt inriktade biblioteken Biblioteca 

Franciscana, Biblioteca Casanatense och Biblioteca Gregoriana studerade jag illustrerade hagio-

grafier från 1500-1600-talen. Jag genomförde under året även en kortare forskningsvistelse vid 

Biblioteca Benedettina i Subiaco samt reste till Apulien och Basilicata för att fotografera mural-

målningar i ett antal franciskanerkloster.  

För mig som svensk studerande vid ett utländskt universitet (Åbo Akademi) innebar 

stipendieperioden en fantastisk möjlighet att knyta nya, viktiga kontakter inom det svenska 

akademiska fältet. Institutets interdisciplinära profil öppnade därtill för många intressanta och 

givande diskussioner. Det var en mycket produktiv period och jag är ytterst tacksam för att jag gavs 

möjlighet att vara institutets stipendiat.  

 

Malin Belfrage och Erik Törnkvist, Arkitektstipendiet 

Studieåret 2015-216 innehade vi tillsammans arkitektstipendiet med forskningsstudien Efterkrigs-

modernism i Rom och Italien: arkitektur och restaureringsproblematik. Syftet med stipendie-

vistelsen i Rom var att studera italiensk efterkrigsarkitektur med särskilt fokus på restaurering. 

Studien utgjordes av en teoretisk del och en mer praktiskt inriktad del med utgångspunkt i studier av 

specifika byggnadsverk. I den teoretiska studien prövade vi samtida restaureringsteori och etablerad 

praxis mot en komplex och nyanserad arkitektur som den italienska efterkrigstidens och valde att 

särskilt belysa autenticitetsfrågor kring social och historisk kontext, patina samt vård- och 

underhållsstrategier. 
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I den mer praktiskt orienterade delen av projektet studerade vi dels litteratur kring 

arkitekturproduktionen och arkitekturdebatten i Italien efter andra världskriget, där “continuità” 

utgör ett nyckelbegrepp, dels specifika byggnadsverk utifrån originalritningar, dokument och 

studiebesök. Studien presenterades vid ett seminarium på institutet i april samt vid konferensen 

Another modernism i november 2016. Resultat kommer även att presenteras vid Konsthögskolans 

utbildning i byggnadsrestaurering under våren 2017. 

Under året genomförde vi en rad resor inom landet i syfte att studera aktuella referens–

projekt. Med stöd från Fondazione Famiglia Rausing studerade vi Giancarlo De Carlos universitets–

byggnader i Urbino samt storskaliga bostadsprojekt i Terni och Franco Albinis museiprojekt i 

Genua. Vi återbesökte även Carlo Scarpas projekt i Venedig i samband med medverkan i 

Arkitekturbiennalen och uppmärksammades då åter på skillnader – och likheter – i arkitektoniskt 

förhållningssätt till historisk kontext mellan Carlo Scarpa och Giancarlo De Carlo. 

Att delta i det akademiska sammanhang som institutet erbjuder är en unik och fantastisk 

möjlighet som berikade vårt arbete. Flera intressanta aspekter av byggnadsrestaurering diskuterades 

utifrån ett arkeologiskt synsätt och det för restaurering så centrala begreppet autenticitet var ett 

aktuellt ämne i en lång diskussion kring Heidegger, för att ge två exempel. Institutets samarbete 

med övriga institut i Rom var mycket värdefullt för vårt arbete, bland annat genom tillgången till 

referenslitteratur på främst de Brittiska och Amerikanska instituten. 

Vid sidan om vår studie tog vi med stor entusiasm del av det rika utbudet av föreläsningar och 

seminarier vid Svenska institutet och övriga institut i Valle Giulia. Vi deltog även i Rumänska 

institutets årliga utställning Spazi Aperti och var även på andra sätt delaktiga i den akademiska 

miljön, bland annat som kritiker för Arkitekturskolan i Oslos masterkurs i Rom: Re-Store Rome: 

Projecting and transforming History. 

Under stipendievistelsen tog vi del av Roms fantastiska arkitekturhistoria och antika arv. 

Flera byggnader som vi tidigare besökt återbesökte vi som referens för vårt projekt - Franco Albinis 

parafraser på Borromonis arkitektur är väl belagda: De Carlo refererade till antika byggnadselement 

– men tog även tillfället i akt att besöka både antika och arkitekturhistoriska anläggningar vi inte 

förut upplevt; Ostia Antica, Paestum, Pompeiji, Herculaneum, Sacro Bosco, Villa Lante, med flera. 

Möjligheten att delvis följa arkeologikursen under våren var mycket uppskattad och vi följde med 

på flera av kursens exkursioner.  

Som avslutning arrangerade vi i november 2016 konferensen Another Modernism - on the 

Legacy of Italian Post-War Architecture: theory, conservation and current influence med inbjudna 

föreläsare från Sverige, Italien, USA och Storbritannien. Konferensen, som genomfördes med stöd 

från Fondazione Famiglia Rausing, belyste flera av de aspekter vi berört under årets studie vid 

institutet. 

Avslutningsvis vill vi tacka för den möjlighet att genomföra studien kring restaurering av 

italiensk efterkrigsarkitektur som stipendiet erbjöd och för förmånen att vistas vid institutet. 

Studiens ämne arbetar vi vidare med, både i en akademisk kontext och i egenskap av projekterande 

arkitekter med restaureringsuppdrag. De många goda kontakter vi knutit under året – med Antonello 

Alici, Luca Molinari, Fondazione Ca'Romanino, Bryony Roberts, för att nämna några – har vi 

fortsatt pågående dialog och samarbeten. Därtill var vistelsen mycket givande på ett personligt plan 

och vi är glada att ha träffat så många trevliga och stimulerande personer på institutet.  

Vi önskar även rikta ett särkilt tack till direktör och övrig personal vid institutet som bidrog till en 

mycket givande och inspirerande studievistelse vid institutet. 

 

Katarina Båth, stora allmänna stipendiet, litteraturvetenskap 

Syftet med min vistelse vid institutet var att slutföra min doktorsavhandling i litteraturvetenskap 

Ironins skiftningar – jagets förvandlingar. Om romantisk ironi och subjektets dialektik hos P. D. A. 

Atterbom, som ska läggas fram vid Uppsala universitet VT 2017. Den svenske romantikern Atter-

bom (1790-1855) var pionjär bland svenska romantiska Italienresenärer, hans författarskap 
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genomsyras av antika och italienska influenser och kan inte förstås fullt ut utan att sättas i relation 

till Italien och de platser han besökte under sin vistelse där. Jag ville få möjlighet att resa i hans 

fotspår, delvis för att få en bättre känsla för ”det romantiska Rom”, och det romantiska föreställ–

ningskomplexet om Italien, ”das Land, wo die Zitronen blühn”, som präglade det tidiga 1800-talets 

diktning. Samtidigt var ett viktigt syfte med min vistelse i Rom också att få tid att i lugn och ro 

slutföra den sista delen av mitt avhandlingsarbete. Min doktorandtjänst hade hunnit ta slut, och 

stipendiet från Svenska Institutet gav mig möjlighet att göra en sista genomarbetning av manu-

skriptet. 

Under en stor del av vistelsen arbetade jag därför flitigt i biblioteket, månaderna i Rom blev 

avgörande för att få manuskriptet mer sammanhängande och färdigt, och jag närmar mig nu – 

äntligen! (efter hårt slit) – ett färdigredigerat manus att skicka till tryck. En opponent är kontaktad 

och har tackat ja och disputationen kommer äga rum i februari/mars 2017. Utan vistelsen vid 

Svenska Institutet i Rom hade detta inte varit möjligt. Biblioteket är mycket välskött, och 

bibliotekarierna, liksom övrig personal är kunniga, vänliga, hjälpsamma och tillmötesgående. 

Samordningen mellan de olika institutens bibliotek, med gemensam biblioteksdatabas, fungerar bra, 

och det är heller inga problem att komma med inköpsförslag. 

Jag hade stor glädje av att få lära känna Rom. Att se de miljöer, den konst och de muséer 

som påverkat så många författare och konstnärer genom århundradena gav mig nya perspektiv på 

mitt arbete och förhållandet mellan antik och romantik. Ett av sina större verk, sagospelet Fågel Blå, 

som jag behandlar i avhandlingens sista kapitel, skrev Atterbom under sin tid i Rom 1818. Verket är 

tydligt präglat av hans intryck från Rom, och det iscensätter den för romantiken så typiska 

brytningen mellan antikt och modernt, och den moderna, romantiska människans möte med den 

antika traditionen. I arbetet med detta kapitel har jag haft direkt nytta av den kunskap och de 

erfarenheter jag tillägnade mig i Rom.  

De seminarier jag fick möjlighet att delta i, både på Svenska institutet och på de andra 

instituten i Rom, var också en givande och viktig del av min tid vid institutet. Att nätverket mellan 

instituten är utvecklat gjorde att det, också för en litteraturvetare med romantiken som 

specialområde, fanns ett stort utbud av intressanta seminarier. Den tvärvetenskapliga miljön på 

institutet är viktig att värna om, den ger perspektiv på den egna forskningen och utblickar till andra 

forskningsområden som är berikande. 

Den 19-20 oktober deltog jag i den konstvetenskapliga konferensen ”Another Horizon: 

Northern painters in Rome 1814-1870” som anordnades av Martin Olin i samarbete med Svenska 

och Danska institutet. Konferensen gav en värdefull inblick i konstlivet i Rom under den period 

som Atterbom vistades där. Även om Italienspåret inte är huvudfokus i min avhandling som helhet, 

så har min tid i Rom berikat inte bara mitt avhandlingsarbete, utan också gett mig, som 

forskare/lärare i litteraturvetenskap, inblick i den antika traditionen och förståelse för hur viktig den 

är för vår gemensamma kulturhistoria. 

Månaderna på institutet innebar också en rad ovärderliga mer informella möten och samtal, 

med de andra stipendiaterna och institutets personal, samt med andra forskare som besökte 

institutet. Jag har fortsatt kontakt med några av dem och har också fått förfrågan att komma och 

presentera mitt avhandlingsprojekt av en professor i Göteborg, så institutet fyller en viktig funktion 

som en plats att knyta tvärvetenskapliga kontakter med andra forskare. 

Slutligen vill jag passa på och tacka institutets personal för att de håller huset så rent och välskött 

och för allt de gjorde för att man skulle känna sig hemmastadd, trivas och få ut mesta möjliga av sin 

forskningsvistelse. Med mig hem fick jag, utöver det rent forskningsmässiga utbytet, också goda 

minnen av italiensk matlagningskonst och glada skratt på terrassen. 
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Robin Wahlsten Böckerman, Lerici-stipendiet 

Jag vistades på Svenska institutet i Rom som Lerici-stipendiat från september till december 2015, 

samt mars 2016. Syftet med vistelsen var att skriva på mitt avhandlingsmanus och bedriva 

arkivstudier. Min avhandling har som preliminär avhandlingstitel: Bildningens metamorfoser: 

Ovidius Metamorfoser i 1100-talets undervisning. Där undersöker jag Ovidius Metamorfosers 

plötsliga inträde i den medeltida kommentarlitteraturen, samt hur man vid denna tid läste och 

tolkade en antik författare. Det tidiga 1100-talet är den formativa perioden för denna tradition. I mitt 

arbete med avhandlingen har jag följt ett spår från Bajern till Italien. Handskrifter som innehåller 

både kommentarer och Ovidius texter finns spridda över Europa med viktiga handskrifter på olika 

ställen i Italien, inte minst i Rom. 

Jag lyckades under min vistelse utföra det planerade arkivarbetet på ett tillfredsställande sätt. 

Kontakten med de olika biblioteken underlättades väsentligt tack vare hjälp och stöd från 

personalen på institutet. Vad gäller arbetet med själva avhandlingsmanuset valde jag att utföra det 

nästan uteslutande på plats på institutet. Detta mycket tack vare den utmärkta arbetsmiljö jag 

erbjöds där. En fast arbetsplats i en lugn miljö med ett utmärkt referensbibliotek är guld värd i en 

känslig fas av avhandlingsarbetet.  

Jag var först ut för hösten med att hålla seminarium på institutet. Seminariet var en presen-

tation av min forskning och ledde till en stimulerande diskussion med seminariedeltagarna som 

kunde bidraga med olika perspektiv allt efter ämnesbakgrund. Under den första delen av den 

konstvetenskapliga kursen under hösten fick jag dessutom möjlighet att följa med på en av 

exkursionerna och då bidraga med en liten föreläsning om benediktinerordens historia och 

ursprung. 

Utöver ovannämnda arbete har jag även haft, och kommer förhoppningsvis även framgent 

att ha, stor nytta av det kontaktnät institutet gör det möjligt att etablera. Jag har haft möjlighet att 

träffa och diskutera med en mängd olika personer från många olika discipliner och har på så sätt 

nått viktiga insikter inte bara om mitt eget nuvarande projekt, utan även om andras projekt, samt fått 

impulser för möjliga framtida planer. 

Anna Risell, Anna Ahrenbergs aktitektstipendium 

Tankarna på att det skulle finnas någon form av bakomliggande kod till hur staden växer fram till 

att utgöra ett bra habitat för människor började ta form då jag under sommaren 2014 deltog i en 

sommarkurs anordnad av International Society of Biourbanism (ISB). Den hölls i Artena utanför 

Rom och tack vare Anna Ahrenbergs Romstipendium fick jag möjlighet att under hösten 2015 

återvända till Rom. Detta för att utveckla de tankebanor jag inlett i Artena, alltså hur och om de 

antika stadsbildningarnas generativa processer kan avkodas och användas som referens och verktyg 

för att skapa en för människan meningsfull stadsmiljö att vistas i.  

Projektet grundas på dokumentation av personliga betraktelser genom akvarell, teckning och 

skrivande, men är också ett sökande efter att översätta och formulera applicerbara koder till dagens 

stadsbyggnad. Jag ser det som en förening mellan ett konstnärligt undersökande av stadsrum och 

egna reflektioner kring en stads bakomliggande skapandeprocesser, satta i en kontext av dagens 

debatt kring stadens utveckling och planering, vilka får möta teorier kring perception, kognition och 

rum. Att vistas på Svenska Institutet och kontakten med andra institut och akademier i staden gav 

en god kontaktyta för att ta del av olika personers kunskaper, infallsvinklar och erfarenheter. Det, 

och tillgången till Svenska institutets bibliotek var till stor hjälp för att bygga upp det ramverk jag 

kopplade mina reflektioner till. Projektet bygger till stor del på intuition och personliga betraktelser 

och reflektioner kring olika typer av stadsmiljöer; en upplevelse som både är personlig och präglad 

av tidigare upplevelser. Därmed ligger en viktig utgångspunkt i min – i egenskap av människa – 

upplevelse av stadsrummet.  

 



44 
 

Föreläsningar, seminarier, utställningar och andra aktviteter 
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Presentation av boken Dies Academicus, 13 april 
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TOPOI, TOPOGRAPHIES AND TRAVELLERS  

 

Conference at the Swedish Institute in Rome 

Thursday 10 November – Saturday 12 November 2016 

 

 

 

 

 

Thursday, 10 November 
09.30 
 

 

Stefano Fogelberg Rota & Anna Blennow 

09.40  

Michael Rowlands 
  

Beverley Butler 

 

 

Session 1. Topoi, or the fictionalization of places 
 
10.30 Simon Malmberg 

 

 
 

 

 

11.00 Coffee break 
 

11.15 Mario Bevilacqua  

 

 
11.50 Ingrid Rowland 

 

 

12.25 Unn Falkeid 
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13.00 Lunch 

 

14.15 Chloe Chard  

 

 

14.50 Ragnar Hedlund 

 

 

15.25 Jilke Golbach 

 

 

Friday, 11 November 
Session II. Topographies, or the physicality & textuality of travelling 

 

9.30 Conrad Rudolph 

 

 

10.10 Claes Gejrot 
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Studiebesök och visningar 
 

Program för minister Helene Hellmark Knutssons besök i Rom 2016  
 
12 juni  
 
09:30 Ankomst Roma-Fiumicino. Transfer till hotellet. 
 
11:00 Besök på Forum Romanum. 
 
13:00  Lunch 
 
15:00–17:00 Egen tid   
 
17:00  Transfer till Svenska Institutet i Rom. Presentation av verksamheten och visning av lokalerna. 
 
19:00 Middag hos institutets direktör. 
 
 
13 juni 
 
08:00  Avfärd med chartrad buss till Viterbo. 
 
10:00 Visning av utställningen om Svenska Institutets i Rom arkeologiska utgrävningar i Etrurien. 
 
11:30 Kort besök hos Viterbos borgmästare. 
 
12:00 Avfärd till institutets utgrävningsplats Acquarossa (ca 8 km norr om Viterbo). Visning av Acquarossa. 
 
13:00 Lunch på Casale San Franceso vid Acquarossa. 
 
15:00  Återfärd till Rom. Ankomst ca 17:00. 
 
19:30 Middag hos ambassadören. 
 
14 juni 
 
08:48. Avresa med snabbtåg från Rom (Termini) till Neapel. Ankomst kl. 09:55. 
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Conservation of an Etruscan altar 
 

 

 
An altar fragment found during excavations at San Giovenale in 1958, has for a long period of 

time been deposited in the garden of the Swedish Institute in Rome. The altar of peperino stone, 

has been described in San Giovenale. Etruskerna. Landet och folket, Allhems förlag 

1960, pp. 308, 311, and photographed by C.W. Welin (fig. 269) Before sending the altar to the 

Museo Nazionale Etrusco di Viterbo, where it is planned to be exhibited, it had to be cleaned. 

 
Interventions 

An initial cleaning was made with water, a soft brush and a medical scalpel to eliminate the 

infestations, consisting of soil, mosses and remains of plants’ roots, after which a biocide was 

applied and left on the surface for a few days. The altar was then mechanically cleaned, again 

with the blade, a soft brush and clean water, in order to remove the remains of the plants and 

some stains of white and blue paint. The interventions were made in May 2016. 

 

 

Observations 

On the altars under side, there are remains of cement, which were not removed. On one side – the 

rear side, there are two large cavities, which were used by ants before cleaning started. There are 

areas of a dark grey film, on the top side, and that may be remains of ashes, or they are caused by 

some other kind of damage rather than being infestation of plants. 
 

Agneta Freccero 
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Conservation of two capitals 
 

 

Two capitals had been transferred from the courtyard to the Institute’s garden during the  

construction of the subterranean library. They had for some time been used to hold flower 

pots. Both capitals needed to be cleaned before they were returned to their former place at 

each side of the main stairway in the courtyard. 

Conservation began in February 2015 with cleaning and an application of a biocide. Cleaning 

was made with water and a soft brush. Hard deposits were removed with a medical scalpel. 

In July 2015, when the capitals were back in the courtyard, and a light cleaning was made 

with water and a soft brush after which they were treated with a second application of biocide. 

Conservation was completed in April 2016. Cleaning was made with a soft brush and a 

natural pine detergent (Grön såpa) in water and rinsed with clean water, after which they were 

consolidated with diammonium phosphate dissolved in water. The solution was applied with a 

brush after which the capitals were covered with wet tissue paper and enclosed by plastic 

sheet to prolong the drying process. 
Diammonium phosphate has proved to have good consolidation properties, creating crystals, and 

it also has a cleaning effect. 

Agneta Freccero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    The capitals during conservation. 


