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Vetenskaplig verksamhet 

Stipendiaternas redogörelser 

 

Hampus Olsson, Större arkeologiska stipendiet 

Läsåret 2016/17 hade jag förmånen att, som innehavare av institutets stora stipendium I arkeologi, 

få vistas 6 månader på det Svenska institutet i Rom. Vistelsen, som varade mellan december 2016 

och juni 2017, bestod i huvudsak av biblioteksstudier och institutets bibliotek erbjöd mig de bästa 

förutsättningarna jag hade kunnat önska mig för min forskning på romaniseringen av den etruskiska 

staden Blera med kringland. Här måste också nämnas den hjälp med vilken institutets personal 

konstant har bistått, med allt från utfärdande av tillstånd för inträden på andra bibliotek till 

restaurangtips! I tillägg till mina egna studier har jag besökt museer och föredrag, på andra länders 

institut/akademier, men jag har också lyssnat på föredrag som anordnats på andra platser i staden. 

På institutets seminarium presenterade jag mitt avhandlingsarbete för andra forskare som då 

vistades på institutet. Eftersom institutets gästforskare kommer från många olika discipliner inom 

humaniora, fick jag frågor och funderingar utifrån andra perspektiv än dem jag vanligen brukar få 

på seminariet i Lund, där samtliga forskare tillhör samma ämne. Detta var verkligen en frisk fläkt! 

Genom AIACs (Associazione italiana di archeologia classica) föredragsserie fick jag även tillfälle 

att presentera min egen forskning för andra doktorander i klassisk arkeologi, vilket var mycket 

spännande! Jag gavs också möjlighet att undervisa på den arkeologiska kursen som gavs under 

vårterminen 2017. Förutom en föreläsning på institutet om etruskernas historia, arkeologi och konst, 

undervisade jag på den exkursion till Etruriens nekropoler och städer som sedan gammalt ingår i 

kursen. Totalt rörde det sig om en veckas undervisning. Då möjligheten till undervisning ofta är 

begränsad för doktorander vid min institution (Lunds universitet), var detta oerhört givande och 

lärorikt för mig för min fortsatta bana inom akademin. Rom är i sanning en stad man häpnar över 

och denna min längre vistelse gav utrymme att utforska den närmre än jag dittills hade haft 

möjlighet att göra. Jag har traskat många mil, både i själva Rom och utanför den antika stadens 

murar och jag känner att jag denna gång hade möjlighet att komma under skinnet på staden på ett 

helt annat sätt än vid mina tidigare besök. Min vistelse på svenska institutet i Rom har verkligen 

betytt mycket för mitt fortsatta avhandlingsarbete och denna unika möjlighet som de större 

stipendierna ger är verkligen unik, som inte hade kunnat fås på något annat vis. Jag är därför 

mycket tacksam över att ha varit en av de lyckliga stipendiaterna det gångna läsåret. 

Hampus Olsson 

 

Tuomo Nuorluoto, Större filologiska stipendiet 

Under min stipendietid (januari – juni 2017) fortsatte jag fördjupa mig i min forskning om det 

romerska kvinnonamnsystemet. Bl.a. samlade jag in en databas av ca 5800 olika latinska 

cognomina (som omfattar över 130 000 individer), varav kvinnonamn utgör ca 2400, och en annan 

databas av epigrafiskt material rörande kvinnonamns överföring i romarriket (ca 300 inskrifter). 

Därtill skrev jag på institutet två publikationer: en bokrecension av N. G. Brancatos 

Repertorium delle trasmisssioni del gentilizio nel mondo romano sulla base della documentazione 

epigrafica (2011; vol. II) som publicerades i tidskriften Arctos 50 (2016) s. 212-215, och en post-

konferensartikel av konferensen ”Tell me who you are: labeling status in Greco-Roman world” 

(Warszawa 9-10 dec 2016) med titeln ”Emphasising matrilineal ancestry in a patrilineal system: 

Maternal name preference in the Roman world”, som kommer att publiceras i serien Studia 

Źródłoznawcze. U Schyłku Starożytności (Late Antiquity: Studies in Source Criticism; för tillfället i 

tryck).  



 

32 
 

Under stipendietiden presenterade jag min forskning bl.a. i årets U4 Antiquity Winter 

School som ägde rum i Neapel i mars, och i ett seminarium på Svenska institutet i Rom i juni. 

Förutom att själv presentera deltog jag till och med i många vetenskapliga evenemang i Rom, bl.a. 

på BSR (”The Impact of Greek on the Languages of Ancient Italy” och andra föredrag), på Istituto 

italiano per la storia antica (”Il tempo di Silla”), på La Sapienza (”Silvio Panciera, in memoria di un 

maestro”), och på Finlands Rom-institut (flera olika föredrag). Vid många tillfällen genomförde jag 

också framgångsrikt fältarbete på epigrafiskt material i olika lokaler och museer inte bara i Rom 

men också i bl.a. Neapel, Ostia och Palestrina 

Tuomo Nuorluoto 

 

Helena Westerlind, Arkitektsipendiet 

Under min vistelse på Svenska Institutet arbetade jag med projektet ”The Liquid Stone Cookbook”- 

en studie om betongens utveckling från antiken till nutid. Den tidiga upptäckten att den lokala 

vulkansanden, pozzolana, gav ett formbart material med oöverträffad hållbarhet när det blandades 

med kalk kom att möjliggöra storslagna infrastruktursatsningar och nya arkitektoniska möjligheter i 

antikens Rom. Syftet med min studievistelse var bättre förstå hur dagens betong, som utgör 

substrukturen till vårt moderna samhälle, är nära sammanlänkat med denna upptäckt som gjordes 

för mer än två tusen år sedan. Projektet utgör en del i min pågående avhandling vid KTH 

Arkitekturskolan som handlar om betongens roll i den byggda miljön, med specifikt fokus på 

materialets egenskaper i relation till nya digitala fabrikationstekniker.  

Studiebesök till materiella lämningar och källmaterial har använts för att studera 

utvecklingen av olika bygg- och materialtekniker samt för att redogöra för de historiska 

förutsättningarna som gjorde att betongen kom att få en så central roll inom den Romerska 

arkitekturen. Projektet har speciellt fokuserat på materialets förhistoria och på att kartlägga Roms 

unika geologiska kontext.  

Den omfattande vulkaniska aktiviteten har gett upphov till ett rikt utbud av olika bergarter, 

vilka många kom att användas som som byggstenar och sedermera som ingredienser i olika 

betongkompositer. I samband med den växande empiriska kunskapen om olika bergarters 

egenskaper lärde sig romarna att kombinera betongens ingredienser för att passa specifika 

strukturella syften. Jag besökte ett urval av de platser där romarna anskaffade sina material och 

kunde samla in materialprover till en växande samling. Det var ett stundtals äventyrligt uppdrag 

som förde mig till platser som jag annars aldrig skulle ha besökt. Ett fåtal stenbrott är fortfarande 

aktiva, som det kända travertinbrottet utanför Tivoli, medans vissa med tiden blivit konverterade till 

katakomber eller helt enkelt bortglömda. Arbetet med att dokumentera dessa platser utfördes i 

samarbete med fotografen Frederik Petersen. Den praktiska delen av projektet bestod i att påbörja 

arbetet med att rekonstruera historiska recept för betong och andra cementbaserade material. Med 

hjälp av Sebastian Beyro, konstnär och materialtekniker med bakgrund i konstrestaurering, satte jag 

upp en temporär materialstudio i ett hörn av det arkeologiska labbet på institutet. 

Under min vistelse fick jag möjligheten att följa med den arkeologiska kursen på deras 

studieresa till Pompeji och Neapelbukten, samt till Palestrina och Hadrianus villa i Tivoli. 

Tillsammans med de övriga stipendiaterna besökte vi också platser kring vulkansjöarna Nemi och 

Albano. Jag är mycket tacksam för de givande diskussioner som jag haft med andra gäster på 

institutet, speciellt med andra stipendiaterna och deltagarna i den arkeologiska kursen. Jag vill även 

uttrycka speciellt tack för det varma mottagandet från alla medarbetare på institutet och för deras 

stöd och hjälp. Min studievistelse började med en presentation för studenter från årskurs ett på KTH 

Arkitekturskolan som besökte Rom i april och avslutades med mitt seminarium under ett återbesök 

under hösten. 

Helena Westerlind 
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Greger Sundin, Lericistipendiet 

Lericistipendiet möjliggjorde en vistelse i Bologna från januari till juli 2017, och tiden inleddes med 

en månads intensivkurs i italienska som komplement till mina tidigare språkstudier för att bättre 

kunna tillgodogöra mig litteratur och arkiv. Mitt projekt ”A matter of amusement - the material 

culture of games and pastimes in European princely collections 1550-1750” syftar till att belysa en 

föremålskultur av spel och tidsfördriv i europeiska furstliga samlingar under tidigmodern tid. I 

Sverige exemplifieras kategorin (av samtiden benämnd ludicra et impudica) främst av samlingarna i 

det Augsburgska konstskåpet i Uppsala, men den finns representerad i de flesta konstkammare 

under perioden. Då konstkammarbegreppet till stor del springer ur den norditalienska studioli-

traditionen är den italienska kontexten en betydelsefull aspekt att undersöka för min avhandling. 

Därtill fanns det flera italienska furstliga samlingar under 15-, 16- och 1700-talet som i sig är 

intressanta studieobjekt. Syftet med min italienska vistelse var därför att besöka de arkiv och 

samlingar som finns bevarade samt att undersöka de vägar företeelsen följde norrut, både materiellt 

och idéhistoriskt. 

I Bologna har jag bedrivit arkiv- och litteraturstudier på Biblioteca Archigennasio, 

Biblioteca Universitaria, Fondazione Fedrico Zeri, Biblioteca del Dipartimento delle Arti, och 

Biblioteca Instituto beni culturali. Därtill har jag besökt Ferrara, Mantova, Verona, Florens, Siena 

och Perugia för kompletterande studier av platser och inventarier. I februari höll jag ett seminarium 

på Svenska Institutet i Rom där jag presenterade mitt avhandlingsprojekt, och med gott stöd från 

personalen från institutet fick jag även tillträde till resurser i Rom såsom Biblioteca Herziana. 

Det blev en produktiv period i Italien, och jag har förutom avhandlingsarbetet och två 

internationella konferenspresentationer skrivit flera texter för publikation. 

Vistelsen har givit ett stort kontaktnät och kännedom om Italien utanför Rom, vilket 

kommer vara till stor nytta framgent, både inom avhandlingsarbetet och framtida 

konstvetenskapliga projekt. 

Greger Sundin 
 

Maria H. Oen, Alma Velander Philipsstipendiet 

Under 2017 har jag haft två forskningsvistelser i Rom på tillsammans cirka fyra och en halv månad 

(1 – 31 mars och 3 september – 15. december) finansierade tack vare ett stipendium från Alma 

Velander-Philips stipendiefond och Stiftelsen Gihls fond. Under dessa perioder har jag samlat 

material i arkiv och bibliotek i Siena, Florens och Rom till projektet Portraits of Virtue: 

Representations of Holy Women in Italy, 1200–1450 och till den bok jag arbetar med i anknytning 

till detta projekt: Sanctity and Female Authorship in the 14th Century and Beyond: Birgitta of 

Sweden & Catherine of Siena. Boken har fått kontrakt med förlaget Routledge (New York & 

London) och ges ut i serien ”Routledge Studies in Medieval Religion and Culture” under 2019. I 

mars tillbringade jag en period i Siena och Florens för att arbeta med 13- och 1400-tals handskrifter 

i Biblioteca comunale degli Intronati, Biblioteca Riccardiana, Biblioteca Medicea Laurenziana. 

Under hösten hade jag återigen en vistelse i Florens för att arbeta med handskrifter i 

Biblioteca Nazionale Centrale. Resten av tiden tillbringade jag på Svenska Institutet i Rom och i 

andra romerska bibliotek. Preliminära hypoteser och resultat av min forskning blev presenterade på 

institutseminarium 26 oktober (”Författarporträtt av kvinnor under senmedeltiden: Heliga Birgitta 

och Caterina av Siena”). Jag deltog också på en internationell konferens på Accademia d’Ungheria 

in Roma – The Saints of Rome: Diffusion and Reception from Late Antiquity to the Early Modern 
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Period (4–6. oktober). Här höll jag föredraget ”Rome and the Sanctity of Saint Birgitta” (5. 

oktober). 

Maria H. Oen 

 

Peter Carelli, forskare Riksbankens Jubileumsfond 

Under andra halvåret 2017 genomförde undertecknad det historisk-arkeologiska projektet Brave 

New Urban World: The Emergence of Urban Identity, c. 1000–1300, finansierat av Riksbankens 

Jubileumsfond. Under perioden ca 1000–1300 genomgick hela Västeuropa ett mycket omvälvande 

förändringsskede liksom en mycket stark urbanisering. Många äldre städer fick vid denna tid nytt 

liv, andra nygrundades. Inom dessa städer utvecklades successivt en livsform som i flera avseenden 

skilde sig från landsbygdens liv, och detta utmynnade i ett kollektivt medvetande om stadslivets 

existens och särart. Den urbana självmedvetenheten tog efterhand formen av en specifikt urban 

identitet. I projektet är det denna urbana förändringsprocess som står i forskningsmässig fokus. 

Målet är att förstå hur en ny urban identitet formades under medeltiden och hur denna 

materialiserades i samtidens stadsliv. Förändringsprocessen studeras i en vidare västeuropeisk 

kontext, inkluderande områden med antika urbana traditioner och områden utan sådana. De primära 

studieområdena utgörs av norra och centrala Italien, Tyskland, England och Skandinavien. Några 

städer utgör särskilda case studies: Rom, Genua, Milano, Köln, Lübeck, London och Lund. 

Projektet tar sin teoretiska utgångspunkt i en modell över regionala identiteters framväxt, utarbetad 

av den finske kulturgeografen Anssi Paasi. I modellen används begreppet institutionalisering som 

analytiskt redskap för att beskriva regioners framväxt, utveckling och reproduktion. 

Institutionaliseringsprocessen sker, enligt Paasi, i flera steg. Dessa utgörs av etablerandet av gränser 

för samhällets rumsliga struktur, användandet av gemensamma symboler samt upprättandet av 

kollektiva institutioner. Slutligen uppstår en kollektiv platskänsla, en gemensam idé och 

medvetenhet om ett givet territorium, en territoriell identitet. I projektet är det de materiella 

uttrycken och manifestationerna av institutionaliseringsprocessen som studeras, såsom förekomsten 

av stadsmurar, stadssigill, mynt med urban ikonografi och rådhus. Dessa element har valts eftersom 

de representerar de olika stegen i institutionaliseringsprocessen. Stadsmurar utgjorde de fysiska 

gränserna för städerna, stadssigill och mynt med urban ikonografi fungerade som symboler vilka 

signalerade städernas juridiska och ekonomiska suveränitet, och rådhusen utgjorde fysiska 

manifestationer över städernas kommunala självstyre. Under hösten 2017 genomfördes omfattande 

litteraturstudier, först och främst vid Svenska institutet i Rom, men även vid andra 

forskningsbibliotek i Rom. 

Peter Carelli 

David Dunér, forskare Riksbankens Jubileumsfond 

Under hösten och vintern 2017–2018 vistades jag vid Svenska institutet i Rom. Ett generöst bidrag 

från Riksbankens Jubileumsfond gjorde det möjligt för mig att under ett par månader närmare 

studera den svenske naturforskaren, sedermera andeskådaren, Emanuel Swedenborgs italienska resa 

1738–1739. En måndagseftermiddag den 4 september anlände jag till institutet, vistades där sedan – 

med ett par avbrott – fram till den 23 november, för att sedan återuppta mitt arbete vid institutet den 

31 december för ytterligare en månad fram till den 30 januari. Min vistelse vid institutet sammanföll 

på så sätt med föremålet för min forskning. Swedenborg själv anlände genom Porta del Popolo en 

septemberkväll, den 25 september 1738, och avreste mot Viterbo den 15 februari 1739. Han, liksom 

jag, upplevde den milda romerska hösten och vintern, romerska ruiner och barockkyrkor. 

Syftet med min vistelse var att fördjupa mig i Swedenborgs italienska resa, att rekonstruerar 

resan utifrån hans bevarade reseanteckningar och brev, korrelera dessa med idag befintliga platser, 

samt försöka utröna vad resan kan ha inneburit för hans anatomiska-fysiologiska studier, i synnerhet 
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hans undersökningar av hjärnans funktioner som han särskilt var upptagen med under vistelsen i 

Venedig. Vad betydde resan för insamlandet av material, för kontakter eller för honom som person, 

frågade jag mig. Några av hans främsta skäl till resan var – liksom för mig – att komma från de 

vardagliga ämbetssysslorna – i hans fall på Bergskollegium – och få tid till skrivande, få möta andra 

forskare, för att uppsöka ny eller svåråtkomlig litteratur på bibliotek och arkiv, och på vägen också 

kanske se en och annan märkvärdighet som man har läst eller hört talats om. För dessa syften blev 

institutets läsesal en ypperlig forskningsmiljö. Jag hade stor användning för institutets bibliotek, 

särskilt för genomsökning av litteratur kring svensk-italienska kontakter under 1700-talet.  

Swedenborg besökte under sin vistelse ett antal bibliotek i Rom, bland annat naturligtvis 

Vatikanbiblioteket, men också Collegio Romano. Institutets värdefulla introduktionsbrev gjorde det 

möjligt för mig att besöka ett antal forskningsbibliotek och äldre samlingar i Rom, som de två ovan 

nämnda, men också Bibliotheca Hertziana, Biblioteca Casanatense och Biblioteca Vallicelliana. 

Därtill besökte jag de för en lärdomshistoriker intressanta Biblioteca Angelica och Biblioteca 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana. Mellan skrivpassen var Swedenborg ute och 

strosade i Roms gränder, mellan ruiner och kyrkor. Ett av mina syften var att under vistelsen i Rom 

rekonstruera Swedenborgs anteckningar för att försöka identifiera och återfinna de platser som han 

såg och se dem med egna ögon och korrelera hans beskrivningar med vad som ännu går att se. Hans 

turistande i staden överensstämmer nästan exakt med de sevärdheter en nutida turist vallfärdar till 

nästan 300 år senare. Det är Forum Romanum, Colosseum, Capitolium, Pantheon, Vatikanen, Villa 

Borghese. I stort allt Swedenborg besökte går ännu idag att se, även om det på många sätt har 

förändrats, vittrats och restaurerats. Den 22 november gav jag en rapport på institutets 

seminarieserie om mitt arbete kring Swedenborgs italienska resa. I slutet av projektperioden, i 

januari 2018, föreligger ett längre manus till en forskningsartikel om Swedenborgs italienska resa, 

samt ett utkast till en kortare populärvetenskaplig artikel om hans vistelse i Rom. 

David Dunér 
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Kurser 

Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom 15 hp (AN2076) 2017 - Schema 

 

Vecka 1 (27 mars – 2 april) 

 Staden Rom 

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

28 tis Staden Rom 
Forum Romanum. Från vattensjuk sänka till Caput Mundi. (HB) 

29 ons Staden Rom 
Palatinen: Från hydda till palats. (HB) 

30 tors Staden Rom 
Capitolium & Arx, Capitolinska museet. (HB) 

31 fre Det tidiga Rom och den romerska republiken 
Forum Holitorium & Forum Boarium; Circus Maximus; Marcellusteatern; Largo Argentina; Cripta Balbi. 
(HB) 

1 lö  

2 sön  

 

Vecka 2 (3 april – 9 april) 

 Rom 

3 mån Studiedag 

  Etrurien 

4 tis Etrusker och latial förhistoria 
Introduktion i Auditoriet. (HO) 
Museisamlingarna i Villa Giulia. (HO) 

5 ons Etrurien I 
Cerveteri: gravar/museum. (HB & HO) Exkursion över dagen 

6 tors Etrurien II 
Tarquinia: gravar/museet /Ara della Regina; Pian di civita (?); San Giovenale. (KG, HB & HO) 

7 fre Etrurien III 
Viterbo och Acquarossa (KG, HB & HO) Alt: San Giovenale, Norchia, Castel D’Asso 

8 lö  

9 sön  

 

Vecka 3 (10 april – 16 april) 

 Kejserliga Rom 

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

11 tis Kejsarfora: Colosseum; Konstantinbågen. (HB) Mitreo Circus Maximus kl. 14 

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

13 tors Roms broar; Villa della Auditorium; Foro Italico. (HB) 

14 fre Långfredag: Studiedag 

15 lö Påskafton 

16 sön Påskdagen 
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Vecka 4 (17 april – 23 april) 

 Infrastruktur och vattenförsörjning 

17 mån Annandag Påsk: Studiedag 

18 tis Romersk vattenförsörjning: Parco degli Acquedotti. (HB)  

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

20 tors Via Appia Antica; Via Latina gravarna; Quintiliernas villa; Caecilia Metellas grav. (HB) 

21 fre Roms födelsedag: Suburra: Vico Subura-Clivus Suburanus; Palazzo Massimo.  (HB) 

22 lö  

23 sön  

 

Vecka 5 (24 april – 30 april) 

  

24 mån Palatinen revisited (?), Capitolinska museet. (HB) 

25 tis Helgdag: (befrielsedagen) ”Il Giorno della Liberazione”  
Via Ostiensis; EUR; Centrale Montemartini. (HB) 

26 ons Studiedag 

27 tors Seminarium: Sicilien och Magna Graecia (Auditoriet). (KG) 

 Sicilien (KG & HB) 

28 fre Studiedag 

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

30 sön Resdag: Paestum – Naxos. Museet i Reggio Calabria. 

 

Vecka 6 (1 maj – 7 maj) 

 Sicilien 

1 mån Taormina; Naxos. Övernattning: Syrakusa. 

2 tis Syrakusa: Apollontemplet; Arkeologiska parken; Arkeologiska museet; vandring på Ortygia.  

3 ons Syrakusa: Euryalos-fortet; Pantalica; Romerska villan i Casale (Piazza Armerina).  

4 tors Morgantina; Aidone (museet); Gela (murarna Capo Soprano).  

5 fre Agrigento: Valle dei Templi & museet.  

6 lö Selinunte; Cave di Cusa.  

7 sön Mozia, Segesta. 

 

Vecka 7 (8 maj – 14 maj) 

  

8 mån Palermo.  
Färja mot Neapel. 

9 tis Resa mot Rom: Studiedag 

10 ons Studiedag 

11 tors Portus, Isola Sacra. (SK, HB & KG) 

12 fre Ostia I. (HB)  

13 lö  

14 sön  
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Vecka 8 (15 maj – 21 maj) 

 Bostadsarkitektur 

15 mån Bostadsarkitektur i Rom. (HB) 

16 tis Ostia II. Med tillstånd för speciella hus. (HB) 

17 ons Palestrina & Hadrianus villa i Tivoli. (KG) 

18 tors Studiedag 

19 fre Studiedag 

20 lö  

21 sön  

 

Vecka 9 (22 maj – 28 maj) 

 Pompeji & Neapelbukten (HB) 

22 mån Pompeji I.  

23 tis Pompeji II.  

24 ons Herculaneum; Villa Oplontis.  

25 tors Pozzuoli. (Helgdag: Kristi himmelfärd) 

26 fre Neapel: Arkeologiska museet; kvarteren under San Lorenzo Maggiore; San Paolo Maggiore 
Sotterranea: cisterner, akvedukt och teatern.  

27 lö  

28 sön  

 

Vecka 10 (29 maj – 2 juni) 

 Senantiken ”250 – 600 e.Kr.” 

29 mån Aventinen; S. Sabina; S. Saba; Serviska muren; Monte Testaccio. (HB) 

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

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

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

2 fre Helgdag: Nationaldag (Republikens instiftande 2 juni 1946)  
Studiedag. Avslutningsmiddag. 

3 lö  

4 sön  
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Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom 

  
Kursledare: Lars Berggren. Biträdande lärare: Mikael Andersson (MA), Henrik Boman (HB), Olof Brandt 
(OB), Paul Gwynne (PG), Kristian Göransson (KG), Maria Mellgren (MM) 

  
 
VECKOPROGRAM  0 
Instudering på hemmaplan av bakgrundslitteratur enligt utsänd lista 

 
 

ROM 
 

 
Upplägg: Antiken, Rom under senantik och medeltid, Mellanitalien under medeltid och renässans, 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, Fascistperioden 
och det moderna Rom.Undervisningen in situ kompletteras med föreläsningar och seminarier på institutet 
samt externa föreläsningar och konferenser. Exkursioner företas till Lazio och Toscana. Museibesök på egen 
hand enligt program. 
 

 
VECKOPROGRAM I (Introduktion och det antika Rom) 
 
Måndag 4 september (LB) 
09.00 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 (Liv D’Amelio) 
14.00  Auditoriet. Diskussion av enskilda moment och uppgifter, skriftliga och muntliga;  
 förkunskapstest 
   
Tisdag 5 september 
8.30 Stadsvandring (LB): Villa Borghese, Parco del Pincio, ”Spanska” trappan, Pantheon 

18.30 Välkomstmiddag i direktörsbostaden 
 
Onsdag 6 september 
09.00 Samling på Piazzale Flaminio (HB): Ara Pacis, Forum Romanum, Palatinen 
14.00  Litteraturstudier inför morgondagen  
 
Torsdag 7 september (KG, LB) 
08.00 Samling utanför garaget: Exkursion till Palestrina/Preneste och Hadrianus’ villa, Tivoli 

 
Fredag-lördag 8-9 september 

Egna studier: Villa Giulia, Musei Capitolini, Museo nazionale romano di palazzo Massimo. 
Kapitolinska museerna, Colosseum, Konstantinbågen, Museo delle Terme 

  
 
VECKOPROGRAM II (Rom under senantik och medeltid) 
 
Måndag 11 september (HB, LB) 
8.30 Caracallas termer, därefter Diocletianus dito  
 
Tisdag 12 september (HB) 
8.00 Exkursion till Ostia Antica framflyttad pga strejk; istället: Museo Montemartini, S. Paolo  

fuori le mura & den intilliggande nekropolen 
 

Onsdag 13 september (OB, LB) 
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9.00 S. Costanzas mausoleum och S. Agnese fuori le Mura  
 
Torsdag. 14 september (OB, LB) 
9.00 S. Giovanni in Laterano, Lateranbaptisteriet 
 
Fredag-lördag 15-16 september 
Egna studier: Colosseum, Konstantinbågen, Museo delle Terme, Centrale Montemartini 
Lördag 20.30: Forskarfest på Biblioteca Herziana (Villino Stroganoff) 
 
 
VECKOPROGRAM III (Medeltid) 
 
Måndag 18 september (LB) 
8.30 S. Pudenziana, S. Maria Maggiore, S. Prassede 
e.m. Instudering Ostia 
 
Tisdag 19 september (HB) 
08.00  Ostia Antica (heldag)  

 
Onsdag 20 september (LB) 

8.30  S. M. in Cosmedin, Ss. Quattro Coronati, Ss. Cosma e Damiano, S. Clemente 
E.m. Instudering S. Benedikt av Nursia (S. Benedetto) och Subiaco 

 

Torsdag 21 september (LB) 

8.00  Heldagsexkursion m. institutets buss till Subiaco (Sacro Speco & S. Scholastica) 
17.00 Institutionsseminarium. Kristian Göransson: ”Institutets arkeologiska verksamhet sedan grundandet 
fram till idag” 
  

Fredag 22 september  

Instudering Florens (se litteraturlista) 

 

Lördag 23 september 

Instudering Florens (se litteraturlista) 

 
 
VECKOPROGRAM IV (Ungrenässansen i Florens) 
 
Söndag 24 september (MA) 
16.15 S. M. Novellas fasad & Masaccios Trinità; museet och Capp. degli Spagnuoli; Stadsvandring: 

Palazzo Strozzi, Palazzo Rucellai, S. Spirito, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria & Palazzo 
Vecchio 

 
Måndag 25 september 
9.00  Orsanmichele, Palazzo Davanzati; Cappella Brancaccio i S. Maria del Carmine 
14.00  Dombaptisteriet & Domen, Bronsdörrarna i Museo Opera del Duomo; S. Croce & Pazzikapellet 
  
Tisdag 26 september 
9.00  Pzzo Medici-Riccardi & Cappella dei Magi 
e.m. S. Lorenzo, Biblioteca Laurenziana, Cappella Medici 
 
Onsdag 27 september 
8.15  Galleria degli Uffizi, S. Marco, Museo di Bargello 
16.00  Firenze SMN-Roma Termini 
 
Torsdag 28 september 
Utdelning av uppgifter, egna studier 
 
Fredag 29 september 
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Egna studier: S. Maria in Trastevere 
VECKOPROGRAM V (Romersk ung- & högrenässans) 
 
Måndag 2 oktober (MA) 
9.00  Renässanspåvarnas stadsplanering; stadsvandring 
 
Tisdag 3 oktober (LB) 
9.00  S.M. del Popolo, S. Agostino, S.M. Sopra Minerva 
 
Onsdag 4 oktober (LB) 
9.00  Campo dei Fiori, Palazzo della Cancelleria, Palazzo Farnese, Palazzo Spada, Piazza di Campidoglio 
 
Torsdag 5 oktober (LB) 
9.30  S. Maria in Trastevere, Bramantes Tempietto, Villa Lante, Villa Farnesina 
17.00  Institutsseminarium. L. Gerdmar: ”Ikoner till två påvar. Om ikonens historia, teologi och estetik” 
 
Fredag 6 oktober (MA) 
8.00  Exkursion till Bomarzo 
 
Egna studier: Vatikanmuseerna 
 
 
VECKOPROGRAM VI (Manierism & Barock) 
 
Måndag 9 oktober  
(Flyttad framåt pga sjukdom) Egna studier 
 
Tisdag 10 oktober (LB) 
9.00  San Pietro in Vincoli, Michelangelos gravmonument över Julius II 
 
Onsdag 11 oktober (LB) 
9.00  Palazzo Barberini: arkitektur, trädgård och plafondmålningarna i piano nobile 
 
Torsdag 12 oktober (LB) 
9.00  Il Gesù och S. Ignazio, särskilt långhusens plafondmålningar av G.B. Gaulli och Andrea Pozzo 
E.m. ”A tale of two cities': Rome and Siena in the Early Modern period (1550-1750)”, British School 
 
Fredag 13 oktober (LB & MA) 
8.00  Exkursion till Bagnaia och Caprarola 
 
Egna studier: Vatikanmuseerna 
 
 
VECKOPROGRAM VII (Barock) 
 
Måndag 16 oktober (LB) 
9.00  Pzza Navona, S. Maria della Pace; Ponte S. Angelo, Petersplatsen och Via della Conciliazione, S. 

Spirito in Sassia 
 
Tisdag 17 oktober (LB) 
9.00  S. Bernardo alle Terme, S. Susanna, S. Maria della Vittoria (Cornarokapellet), S. Carlo alle quattro 

fontane, S. Andrea al Quirinale 
 
Onsdag 18 oktober (LB) 
9.00  Galleria Borghese, parken, byggnaden och Berninis skulptur 
 
Torsdag 19 oktober 
Lägesrapport och handledning av den muntliga uppgiften 
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17.00 Institutsseminarium. Helena Westerlind: “The Liquid Stone Cookbook” 
 
Fredag-lördag 20-21 oktober 
 
Egna studier: Galleria Doria-Pamphili 
 
 
VECKOPROGRAM VIII (1800- & tidigt 1900-tal: Il Risorgimento & Roma Capitale) 
 
Måndag 23 oktober  
Arbete med uppgifter 
 
Tisdag 24 oktober (LB) 
10.00  Redovisning av muntliga uppgifter: 
10.30: Åsa Brevinge: Il Gesù och Gaullis plafond 
  Olga Krzeszowiec Malmsten: Palazzo Barberini och Cortonas plafond 
  Ylva Bengtén: Cornarokapellet och Theresas extas i S. Maria della Vittoria 
13.00  Gabrielle Westberg Åkerhielm: Piazza Navonas omvandling under Innocentius X 
  Anna Lindmark: Petersplatsen och Via della Conciliazione 
  Alessandra Colosimo: Villa och Galleria Borghese 
14.30 Avslutande diskussion 
 
Onsdag 25 oktober (LB) 
9.00 Myten om Rom & Il Risorgimento 
E.m:  Vittoriano och Museo del Risorgimento 
 
Torsdag 26 oktober (MM, LB) 
9.00  S. Saba och Garbatella 
17.00  Institutsseminarium. Maria Oen: ”Författarporträtt av kvinnor under senmedeltiden: Heliga Birgitta 

och Caterina av Siena” 
 
Fredag 27 oktober (MA) 
9.00  Världsutställningen i Rom 1911 & Andersen-museet 
 
Egna studier: Cimitero acattolico, Galleria Colonna, Galleria Nazionale dell’Arte Moderna 
  
 
VECKOPROGRAM IX (1900-2000-tal) 
 

Måndag 30 oktober 
10.00- S. Stefano Rotondo (PG, LB) (flyttat hit pga sjukdom) 
E.m. EUR (LB) 
 
Tisdag 31 november (LB) 
Lägesrapport och handledning av den skriftliga uppgiften 
 
Onsdag 1 november (MA) 
Fascismens arkitektur i teori och praktik; Foro Italico 
 
Torsdag 2 november (LB, MA) 
9.00 Città Universitaria, Quartiere Coppedé, S. Maria addolorata, MACRO 
17.00 Institutsseminarium: Peter Carelli: “Du sköna nya urbana värld. Framväxten av en urban identitet i 

medeltidens Europa” 
 
Fredag 3 november 
9.00 Palazetto dello sport, Auditorium, MAXXI 
20.00 Avskedsmiddag på trattoria ”Da Emilio”, Piazza Regina Margherita 
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Det medeltida Rom - Den eviga stad där förtid och framtid möttes 

Kursens innehåll 

Första tyngdpunkten - övergången från antik till medeltid 

tema 1: Det romerska samhället efter 453 e. Kr. 

 Levde riket kvar: hur länge ansåg m man sig fortfarande leva i romarriket? 

 Translatio imperii: Förflyttning av makten till Bysans (och senare Aachen) 

 Kyrkans organisation efterliknar kejsardömets funktioner, ämbetsmän etc. 

 Kejsardömet förblir ett ideal i ett samhälle i kulturell och intellektuell upplösning 

 

tema 2: Den nya religionen 

 De första kristna: egendomsgemenskap, eskatologi, döden som födelsedag, kroppens uppståndelse, 
agaper. 

 Martyrer och reliker. 

 Den världsliga och den andliga staten: Augustinus; påvemaktens samexistens med den världsliga makten; 
"De två svärden". 

 Kyrkostaten: från c 700 till 1870/1929 
o diskussion: övergång till en ny religion: kontinuitet, synkretism, omtolkning, ersättning? 

 

tema  3: Byggandet av Gudsstaten på jorden: arkitektur, konst, musik 

 Tempel blir kyrkor, materialet återanvänds  

 Peters grav och Peterskyrkan: centrum för kristenheten 

 Konst i katakomberna 

 Inflytandet från Bysans: mosaiker, symbolik. 

 Gammalromerska hymner och judisk religiös sång utvecklas till kristen sångtradition 

 Monofoni emot polyfoni. Varför?  

 Mässans och tidegärdens delar  

 

tema 4: Den latinska litteraturen 

 Från modersmål till skolspråk och kultspråk 

 Litteraturen utanför Rom 

 Epigrafik: katakomber & kyrkor 

 

Andra tyngdpunkten - Högmedeltiden, den påvliga maktfullkomlighetens uppkomst och fall  

tema 1: Reformpåvedömet från slutet av 1000-talet 

 Kyrkans frihet, investiturstriden 

 Teologi om kriget; nytt intresse för Gamla Testamentets krigsskildringar  

 Det konstantinska gåvobrevet, i romersk kyrkokonst och på skrift  

 

tema 2: Pilgrimsstaden, vallfartskyrkor och konst 
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 Medeltida guideböcker till Rom;tidiga kartor 

 Reliker 

 Konst i kyrkor och på platser 

 Besöka medeltida vallfartskyrkor, diskussion av fysisk helighet på medeltiden 

 

tema 3: Rom och påvlig administration 

 Utvecklingen av påvlig administration, de olika kontoren och ämbeten.  

 Paleografi och arkiveringsprincipen - hur organiserade och organiserar man ett arkiv? 

 Besöka Vatikanarkivet och Vatikanbiblioteket 
o diskussion om betydelsen av skriftlighet 

 

tema 3: Att iscensätta Rom 

 IV Laterankonciliet 1215 

 Jubelåret från 1300 

 Byggande av processionsvägar, fontäner, inskriptioner 
o diskussion om performanceteorier i medeltidsstudier  

 

tema 4: Romersk styre  

 Stadsstyre, senaten  

 Kommunalismen från 1100-talet, revolution och stadsstyre  

 Stärka köpmansfamiljer 

 

Tredje tyngdpunkten - renässansen 

tema 1: Den fysiska stadens förvandling 

 Nya platser, nya adelspalats  

 Obelisker och fontäner  

 Egyptiska influenser, hermetiska traditioner och kabbala.  Orientalismen i konsten 

 Trädgårdar och parker.  

 Nostalgi – intressen för ruiner och den antika förtiden 

 

tema 2: Renässanspåvedömet  

 Rom utan påvar – Avignonperioden 

 Konciliarism och påvlig maktfullkomlighet 

 Den heliga Birgitta i Rom 

 Reformation, motreformation, Tridentinerkonciliet 

 

tema 3: Humanism 

 Antika texter och akademin  

 Människan i centrum 

 Humanism och teologi 
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 Tryckkonst  
o diskussion om ny kommunikationsteknologis betydelse för ändring av världsbild 

 

tema 4: Krig och pest 

 Demografisk utveckling  

 Ekonomiska konsekvenser för Rom av demografi och krig i Italien 

 

 

Text – Memory – Monument The use of the past in Italian Renaissance culture 
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Föreläsningar, konferenser, seminarier, utställningar m.m. 

På institutet 
 
11 januari - Stolpersteineceremoni 

Den 11 januari 2017 ägde en ceremoni till minne av epigrafikern Mario Segre med familj rum 
nedanför Svenska Institutets trappa. Segre var en framstående italiensk epigrafiker av judisk börd 
som hösten 1943 tillsammans med sin fru och tvåårig son Marco fick en fristad på Svenska Institutet 
av dåvarande föreståndaren Erik Sjöqvist. De bodde här hela vintern 1943-44 men på våren 1944 
gav de sig ut på en promenad till sin våning i Pratikvarteren och blev igenkända och överlämnade 
till Gestapo. De deporterades till Auschwitz där de dödades i maj samma år. 
Till minne av Mario Segre, Noemi Cingoli och sonen Marco har den schweiziske antikforskaren 
Nathan Badoud tagit initiativ till att låta placera s.k. Stolpersteine med familjens namn i gatan 
utanför institutet. Stolpersteine är ett konstprojekt av den tyske konstnären Gunter Demnig som 
uppmärksammar judar och andra som föll offer för nazismen i hela Europa. Projektet går ut på att 
utanför en persons sista kända bostad byta ut en gatsten mot en lika stor plakett i metall, med namn 
på person, födelsedatum samt datum och plats för avrättningen. På ett mycket diskret men oerhört 
effektfullt sätt uppmärksammar dessa Stolpersteine nazismens offer och flera finns redan placerade i 
Rom och andra platser i Italien. Se även Arte in Memoria, Nyhetssändning (TGR Lazio min. 9:58-
11:50), Reportage La Repubblica, Reportage Sorgente di Vita (fr. min 25:40). 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
15 mars – Presentation av boken Returns to Pompeii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.stolpersteine.eu/en/home/
http://www.arteinmemoria.com/memoriedinciampo/progetto.htm
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-8abd65bf-3660-47c6-8c22-6a07ac1c03c7.html
http://video.repubblica.it/edizione/roma/roma-le-pietre-d-inciampo-di-demnig-per-non-dimenticare/264880/265256
http://www.raiplay.it/video/2017/01/Sorgente-di-vita-70855cd8-40ae-4525-abed-97dbbcb18bee.html
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6-7 april – Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950 

Konferens vid de svenska och danska instituten. 

Program 6 april, Svenska Institutet i Rom, Via Omero, 14, 00197 Rom 

  

 
 

9.00 Symposiet öppnas (Roland Lysell, Mattias Pirholt) 

9.30 Keynote I: Carina Burman (Uppsala universitet, Litteraturvetenskap) 

 1700-talsresnären Gustaf af Silléns resedagbok 

10.30 Kaffe 

11.00 Mikael Ahlund (Uppsala universitet) 

 Louis Masreliez och Carl August Ehrensvärd i Rom 

11.30 Lotte Thrane (Københavns universitet)   

Drømmen om Italien 

12.00 Torsten Gunnarsson (Nationalmuseum, Stockholm)  

Rom och Italien som katalysator för utvecklingen av nordiskt friluftsmåleri  

13.30 Mattias Pirholt (Södertörn högskola) 

Goethe som etnograf. En kulturanalytisk studie av Das römische Carneval 

14.00 Henrik Knif (Sv. litteratursällskapet i Finland) 

 I Sergels fotspår. Erik Cainbergs hemliga liv i Rom  

14.30 Karin Aspenberg (Karlstad universitet) 

 Rom, revolt, ruiner 

15.00 Kaffe 

15.30 Roland Lysell (Stockholms universitet) 

 Roms betydelse för engelska romantiska poeter  

16.00 Andreas Wahlberg (Stockholms universitet) 

Utom all beröring. Om P. D. A. Atterboms möte med bildhuggarkonsten under resan i Italien 

16.30 Hélène Ohlsson (Stockholms universitet) 

 ”Pure poetry!!” – The Self-Representation of Emelie Högqvist in Rome 1842-43 

   

19.30 Middag på La Campana, Vicolo della Campana, 18, 00186 Roma 

https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.sfv.se/filtered/15923/rszww440h225-90/d3cc055f5d594cbba6aa4c866d4d4337-646832557-rszww440h225-90.jpg&imgrefurl=http://www.sfv.se/sv/fastigheter/utrikes/europa/rom-italien-svenska-institutet-i-rom/&docid=_w3zlTYKki-pvM&tbnid=PWdPGy1DzrKQjM:&vet=1&w=440&h=225&client=firefox-a&bih=829&biw=1543&q=Svenska institutet i Rom&ved=0ahUKEwjx5trRzJTSAhUhAZoKHZ73BuYQMwgcKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Program 7 april, Danska Institutet i Rom, Via Omero, 18, 00197 Roma 

 

9.00 Keynete II: Jacob Bøggild, (Syddansk universitet) 

Hans Christian Andersen och Roms betydelse för honom 

10.00 Carl Johan Olsson (Nationalmuseum) 

 Rom efter Rom. Gustaf Wilhelm Palm efter Gustaf Wilhelm Palm 

10.30 Kaffe 

11.00 Carina Lidström (Örebro universitet) 

 Rom och Italien i Amalia Lundebergs reseberättelse 1848     

11.30 Elena Balzamo (Ecole pratique des Hautes Etudes Paris.) 

 ”Ingenting är heligt för en sappör”. Strindberg och den eviga staden 

12.00 Astrid Regnell (Linnéuniversitetet) 

Rom i fantasin och i verkligheten [om Strindberg] 

12.30 Lunch 

13.30 Peter Henning (Lunds universitet) 

Kampen om ett döende Rom. Heidenstams Hans Alienus 

14.00 Anna Smedberg Bondesson (Högskolan i Kristianstad) 

Lagerlöfs kvinnliga konstnärsroman i sekelskiftets skandinaviska Rom  

14.30 Yvonne Leffler (Göteborgs universitet) 

Italienska passioner och identitetskonstruktion i svensk sekelskiftesprosa   

15.00 Kaffe 

15.30 Lars Berggren (Svenska Institutet i Rom) 

Roms förvandling genom de offentliga monumentens resande i det post-risorgimentala Rom 

16.00 Mikael Andersson (Åbo Akademi) 

 Hendrik Christian Andersens (1872–1940) liv och arbete i Rom  

16.30 Leena Ellittä (Helsingfors)  

 Helena Westermarck in Italy  
 
 
 
 
 
  

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/2f/d3/5c/2fd35c3c1e2dc31e8f619a8b9401c31c.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/325455510545382516/&docid=_S1FZV_naoWMKM&tbnid=35fnsmg1o0LyUM:&vet=1&w=610&h=260&client=firefox-a&bih=829&biw=1543&q=danska institutet rom&ved=0ahUKEwiIhq-u1JTSAhUlD5oKHSGTAfMQMwgcKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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5 juni – Konferens ON: FORUM 
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20 juni – I premi Nobel italiani
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Vid andra institutioner 

3 mars, Blera – Presentation av boken Tra terra e cielo 
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4 april, Blera – Invigning av utställningen Un Re Archeologo 
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14 oktober, Giardini Naxos  
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24 oktober, Giardini Naxos 
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År 1945 köpte Svenska Institutet i Rom en samling bestående av 166 akvareller och över 400 
kalkeringar som reproducerar gravmålningarna i Tarquinia, Chiusi, Orvieto och Veii. Samlingen är 
förberedande material för kopiorna av de etruskiska gravmålningarna från Ny Carlsberg Glyptotek 
som Carl Jacobsen beställde mellan 1897 och 1910 med Wolfgang Helbigs handledning. Det största 
värdet av projektet har var att dokumentera målningarna i den status som de var bevarade utan att 
komplettera saknande delar och utan att idealisera dem, vilket var det vanliga i tidigare epokers 
kopior. År 1897 blev målaren Alessandro Morani involverad i projektet, och samma år gifte han sig 
med Helbigs dotter Lili. Morani anlitade andra målare och kopiorna är resultatet av jobbet som ett 
lag skickliga konstnärer utförde.  Gravarnas väggar reproducerades precis som de såg ut, inte bara 
med målningarna, men även dessas skador, vegetation, utförda restaureringar m.m.. 

Med tiden ökade samlingen sitt dokumenterande värde eftersom många av gravmålningarna 
är idag delvis eller helt förstörda. På slutet av 1980-talet studerades institutets samling av Mette 
Moltesen och Cornelia Weber-Lehmann och deras forskning ledde till en serie olika utställningar 
och katalogerna  som utkom1991 och 1992. En ny katalogiseringsfas och studie av Moranis samling 
påbörjades 2016 och avslutades med utställningen vid Istituto Centrale per la Grafica och den 
tillhörande katalogen samt publikationen av onlinekatalogen med allt material som ingår i projektet 
(http://isv.digitalcollection.org ). 

Utställningen var uppdelad i tre sektioner: den första hyllar skaparna av samlingen Helbig 
och Jacobsen och i större utsträckning Morani med flera av hans verk; den andra delen fokuserar 
mer på metoden målarna använde sig av och den tredje delen behandlar det etruskiska gravmåleriet 
och följer dess utveckling genom Moranis akvareller.  
Katalogen innehåller vetenskapliga essäer som frambringar viktiga nyheter inom kunskapen om 
Helbig-Jacobsens  projekt. 

http://isv.digitalcollection.org/
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Svenska Institutet i Rom äger, utöver Moranis samling, även en mindre samling akvareller 
som återger gravmålningar i Tarquinia, utförda av den svenske arkitekten och målaren Ferdinand 
Boberg 1939. Akvarellernas syfte var inte att utgöra vetenskaplig dokumentation, utan snarare 
representera gravarnas arkitektur. När Boberg arbetade med projektet hade färgfotografering 
etablerats och dessa akvareller blev bland de sista exemplen på en sådan dokumentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ca. 200 personer besökte utställningen i samband med invigningen. Utställningen var välbesökt 
under hela perioden, framförallt av skolklasser och av föreningar med etruskiskt intresse, liksom 
Amici delle Tombe di Tarquinia. 
 
 

11 december, cole Française Rome 
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Structuring and organizing the archive at the Swedish Institute of 
Classical Studies in Rome  
In recent years, the need for organizing and structuring the entire archive of the Swedish institute 
has become more urgent. All the archive material at the Institute is currently kept in various spaces 
and is lacking an archival hierarchical structure.   
The requests for using and searching the archive have increased significantly and come from 
researchers linked to the Institute as well as from external users. The archive is an essential tool for 
historical knowledge and for understanding and documenting the 90-year-old history and the 
activities of the Institute. Unfortunately, due to the lack of organization and structure of the archive, 
the Institute has not always been able to provide the information needed to the researchers.  
A well-organized archive is also essential in order to digitize the collections. Other institutes in 
Rome have been working for years to make their collections available in a digital format. The 
Swedish institute started recently to set up a platform where some of the Institute’s own collections 
will be published, among them the watercolours and tracings by Alessandro Morani.   
The Swedish Institute has collections of great importance, in particular photographs, where a 
complete inventory is essential in order to guarantee their conservation and at a later stage make 
them available in a digital format.  This one-year project, coordinated by Astrid Capoferro and 
Stefania Renzetti, will involve several other professionals depending on the required needs. The 
funding from Fondazione Famiglia Rausing will be used to cover the cost of the following steps: 
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setting up a room at the Institute where the archive can be kept and studied; creating the archival 
hierarchical structure, as in dividing all the documentation into subdivisions (fonds, sub-fonds, 
series, sub-series, files and items); purchase of boxes, folders and other materials suitable for 
longterm storage. The grant applied for does not cover salaries for the coordinators, who will work 
on this project in their capacities as employees of the Swedish Institute in Rome. The Institute will 
provide lodgings for the visiting assistant to the coordinators.  
Setting up the archive in a structured way is a priority for the Institute, in order to guarantee access 
to the documents and historical information as well as for the conservation and enhancement of the 
entire archive for the future.  

Astrid Capoferro och Stefania Renzetti 


