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Inledning och sammanfattning 
Institutet fortsatte under 2018 att stärka sin ställning som en dynamisk svensk forskningsmiljö i en 

internationell kontext. Antalet gästande forskare och studenter var högt och genom strategiska 

satsningar i både Italien och Sverige har institutet strävat efter att öka sin attraktionskraft och 

samtidigt öka synligheten. Parallellt med detta har arbetet med att stärka Rominstitutets samarbete 

med instituten i Athen och Istanbul fortsatt genom ett par olika projekt (se nedan). Samtidigt har 

samarbetet inom Italien fortsatt med utveckling av kontakter och gemensamma arrangemang med 

en rad italienska universitet och forskningsinstitut samt med de andra utländska instituten i Rom.  

Att Medelhavsinstituten har allt att vinna på ett tätare samarbete med varandra står klart för 

var och en med insyn i verksamheten och som ett led i att bättre lära känna varandras verksamheter 

och inriktningar genomförde ordförandena och skattmästarna i styrelserna för forskningsinstituten i 

Rom, Athen och Istanbul samt Stiftelsen Villa San Michele en resa till de platser dit verksamheterna 

är förlagda. Den 12-13 mars besöktes Rom och institutet fick då tillfälle till att presentera sig, sin 

personal och den vetenskapliga verksamhet som bedrivs i Italien. Det var mycket givande samtal 

som fördes. Ett uppföljningsmöte ägde rum på kansliet i Stockholm den 27 augusti för utarbetande 

av en gemensam ”Medelhavsstrategi” och diskussion kring hur instituten kan bli ännu mer relevanta 

för samhället i stort. Mot slutet av året landade denna satsning i en halvtidstjänst finansierad av 

Riksbankens Jubileumsfond för en person att under 2019 utreda behovet av kunskap om 

Medelhavsområdet i det svenska samhället. 

Ett annat resultat av samarbetet mellan Medelhavsinstituten var deltagandet på Bok- och 

Biblioteksmässan i Göteborg i september. Instituten presenterade sig liksom var fallet 2017 i en 

timslång programpunkt på det av Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och 

Vetenskapsrådet arrangerade Forskartorget där Fredrik Tobin denna gång representerade Rom. Vid 

sidan av Forskartorget syntes institutet och dess forskare även i flera montersamtal i den monter 

som distributören av våra vetenskapliga skrifter hade. Där kunde besökarna även se ett urval av 

institutets senaste publikationer. Evenemanget gav Medelhavsinstituten en utmärkt arena för 

tillgängliggörande av forskningsinformation för allmänheten samtidigt som man spred kunskap om 

instituten existens. 

Under årets första månader arbetades det intensivt med en förnyad och förbättrad ansökan 

till Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) utlysning om stöd till infrastruktur för forskning. Projektet 

heter Mötesplats Medelhavet. En forskningsplattform för digitaliserade arkeologiska samlingar och 

arkiv vid de svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul är ett samarbete mellan dessa tre 

forskningsinstitut för utarbetandet av en gemensam digital plattform för svensk arkeologisk 

forskning i Medelhavsområdet. Glädjande nog kom i oktober beskedet att ansökan beviljats med 

närmare 11 miljoner kronor att fördelas mellan de tre instituten. Projektet skapar via omfattande 

registrerings- och inventeringsarbete av institutens arkiv och samlingar en vetenskaplig resurs där 

material från svenskt arbete i Grekland, Italien och Turkiet tillgängliggörs för en internationell 

publik. Bl.a. inkluderas och görs lättillgängligt material och dokumentation från de viktiga 

utgrävningarna i Asine och Kalaureia (Grekland), San Giovenale, Luni sul Mignone och 

Acquarossa (Italien) och Labraunda (Turkiet). Sökningar på kronologi, materialkategori och fyndort 

ger information om ett arkeologiskt materials omfattning, bevarandegrad, placering och 

tillgänglighet. Detta underlättar arbetsprocessen avsevärt oavsett var i världen forskaren befinner 

sig. Projektet vidareutvecklar en existerande, avancerad plattform (Pragmata) som å ena sidan är 

skräddarsydd för att på bästa sätt passa det arkeologiska materialets mångfacetterade karaktär, å 

andra sidan enkelt länkas samman med andra digitala resurser. Kombinationen skapar ett 

forskningsredskap med internationell slagkraft som synliggör institutens arkeologiska verksamhet i 

ljuset av den digitala forskningsfronten. Den nya plattformen Mötesplats Medelhavet blir öppen för 

alla intresserade. För att säkerställa dess långsiktiga existens kommer den att integreras i ALVIN, 
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en svensk nationell plattform för bevarande och tillgängliggörande av digitalt kulturarvsmaterial. I 

Rom kommer projektet att påbörjas i mars 2019 och beräknas pågå i drygt tre år.  

Ett samarbetsprojekt mellan Rominstitutet och Istanbulinstitutet som sedan en tid tillbaka 

planerats och förberetts tog fart under 2018. Projektet syftar till att uppmärksamma och för en 

svensk publik presentera den oförtjänt bortglömda modernistiska (och äldre) arkitekturen i Asmara i 

Eritrea. Asmaras arkitektur från den italienska koloniala perioden anses vara av högt värde och blev 

2017 utnämnd till världsarv av Unesco. En forskargrupp vid de båda instituten kunde tack vare 

ekonomiskt stöd från Åke Wibergs stiftelse och Magnus Bergvalls stiftelse samt hjälp från UD 

genomföra en studieresa till Asmara i början av oktober. Resultatet av projektet skall presenteras på 

seminarier under 2019 och även i tryckt form. 

I personalstyrkan skedde flera förändringar under året. Bibliotekarien Liv D’Amelio 

lämnade institutet för en ny anställning vid Kungliga Biblioteket i Stockholm. Henrik Bomans 

förordnande löpte ut den 31 januari varefter tjänsten som forskarlektor av besparingsskäl var vakant 

fram till den 1 september då hans efterträdare Fredrik Tobin påbörjade sin anställning. Vice 

direktören Lars Berggrens förordnande löpte ut den 15 juli varefter även denna tjänst av 

besparingsskäl var vakant året ut. Denna nedskärning i personalstyrkan blev kännbar för direktören 

och det är vår förhoppning att liknande åtgärder skall undvikas i framtiden då de skadar institutets 

möjligheter att synas och verka i Roms internationella miljö. Under året utsågs Ulf Hansson till ny 

direktör fr.o.m. 1 juli 2019 och Maria Oen som ny vice direktör fr.o.m. 1 augusti 2019.  

I september ägde styrelsens sammanträde rum på Villa San Michele varefter en mycket 

uppskattad specialvisning av Pompeji gavs av Soprintendenten Massimo Osanna. 

Institutet besöktes vid separata tillfällen under hösten av ledningen och kansliet för såväl 

Kungliga Vitterhetsakademien som Riksbankens Jubileumsfond – två av de främsta finansiärerna 

för den forskning som bedrivs av svenska forskare knutna till institutet. Det var mycket värdefullt 

att på plats kunna presentera institutets verksamhet och informera om pågående projekt. 

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 för sina stipendievistelser.   

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

stöd Acquarossaprojektet erhöll från Familjen Rausings stiftelse 2015 har gjort att forskare inom 

projektet kunnat vistas längre perioder vid institutet och i Viterbo.  

Institutets utgrävningsprojekt i Francavilla di Sicilia fortsatte på sitt tredje år. Efter 2016 års 

geofysiska undersökning och utgrävningarna senare det året samt 2017 genomfördes i oktober-

november en ny fältkampanj. Resultaten var mycket goda då murar tillhörande byggnader daterbara 

till 400-talet f.Kr påträffades tillsammans med en stor mängd grekisk keramik och taktegel. Under 

året studerades och ritades fyndmaterialet från 2016 och 2017 års utgrävningar. Avsikten är att 

under 2019 lämna in ett manus till en rapport till Opuscula över det arbete som utförts 2016-18. 

Förhoppningen är att en fjärde kampanj skall äga rum under hösten 2019. Möjligheten att erbjuda 

studenter fältpraktik har varit ett av syftena med projektet och två masterstudenter i antikens kultur 

och samhällsliv från Lunds respektive Uppsala universitet deltog i 2018 års utgrävning.  

Kurser 
På vårterminen gavs kursen i latinsk epigrafik i samarbete med Göteborgs universitet. Även denna 

gång sammanföll kursen med en liknande kurs vid det Nederländska institutet varför en del 

undervisning hölls gemensamt med båda studentgrupper och en mottagning för alla deltagare 

ordnades på institutet.  
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USI-kursen Böckernas folk – islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa (7,5 hp). Vid 

sidan av undervisning och arbete med redovisningsuppgifter i Sverige innehöll kursen även en 

veckolång exkursion till Sicilien 15-21 april med början i Syrakusa varefter Palermo med omnejd 

besöktes. Ansvariga lärare på exkursionen var Mats Roslund, Lunds universitet och Kristian 

Göransson för institutets räkning. 

I april gavs även kursen Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome and 

Athens i samarbete med Svenska Institutet i Athen och Nederländska Institutet i Athen. Upplägget 

var ungefär som tidigare år med förberedande inläsning i Sverige följt av en veckas kurs i Rom och 

en vecka i Athen med Frederick Whitling som kursansvarig. 

Under en vecka i juni gavs fortbildningskursen för gymnasielärare i klassiska språk i 

samarbete med Svenska Klassikerförbundet. Kristian Göransson ledde denna kurs som ges vart 

fjärde år och som fyller en viktig funktion som fortbildning för lärare. 

Den konsthistoriska kursen ställdes detta år in då tjänsten som vice direktör och lektor i 

konstvetenskap var vakant. I stället arrangerades i september ett veckolångt fältseminarium i 

konstvetenskap under ledning av Sabrina Norlander Eliasson, ämnesrepresentant för konstvetenskap 

i styrelsen samt lektor vid Stockholms universitet, Anna Bortolozzi, lektor vid Stockholms 

universitet och Johan Eriksson, lektor vid Uppsala universitet. I seminariet deltog en grupp 

studenter och en doktorand för att tillsammans med lärarna testa och resonera kring pedagogik och 

utveckling av den konsthistoriska kursen. Även den tillträdande vice direktören Maria Oen deltog. 

Den internationella kursen ”Medieval Rome” anordnad av Stockholms universitet i 

samarbete med universiteten i Greifswald och Tammerfors ägde rum på institutet under en vecka i 

månadsskiftet oktober-november.  

I december träffades styrelsens representanter för antikens kultur och samhällsliv (Lars 

Karlsson, Lena Larsson Lovén, Ann-Louise Schallin och Anne-Marie Leander Touati) i Rom 

tillsammans med Kristian Göransson och Ulf Hansson för att diskutera kursgivningen inom ämnet 

vid institutet. Förutom en rad förslag på tematiska kurser diskuterades den arkeologiska kursens 

hittillsvarande periodisering och gruppen uttryckte enhälligt en önskan att kursen i mån av resurser 

borde ges varje år.  

Föreläsningar, konferenser, seminarier, utställningar m.m. 
På Villa Giuliamuseet arrangerades en presentation av institutets utgrävningar i San Giovenale 

tillsammans med bl.a. Bleras kommun den 16 mars i samband med att Villa Giulia 

uppmärksammade lokala museer i Lazio. 

Institutet arrangerade den 30 maj tillsammans med det italienska forskningsinstitutet ISMA 

vid det statliga forskningsrådet CNR en halvdagskonferens om profiler i italisk arkitektur, främst 

etruskisk. För idé och arrangemang stod Ingrid Edlund Berry (SIR) och Laura Ambrosini (CNR-

ISMA). 

Den 20-21 juni arrangerades den internationella konferensen Constructing City Walls in 

Late Antiquity på institutet tillsammans med The British School at Rome. Konferensen var mycket 

uppskattad och rönte stor uppmärksamhet.  

Institutets seminarier ägde normalt rum en gång i veckan under terminstid och var som 

vanligt både uppskattade och välbesökta. De erbjuder en utmärkt plattform för gästande forskare att 

i en tvärvetenskaplig miljö presentera sin pågående forskning och är ett bra tillfälle för gästerna att 

lära känna varandra.  

The International Association for Classical Archaeology (AIAC), som Kristian Göransson är 

ordförande för, höll sin stora kongress med 1200 deltagare i Köln och Bonn den 22-26 maj 

(http://www.aiac2018.de/). AIAC stod tillsammans med Unione Internazionale degli Istituti di 

Archeologia, Storia e Storia dell’Arte värd för en session på den årliga mässan Borsa Mediterranea 

del Turismo Archeologico i Paestum den 16 november. Sessionen modererades av Kristian 

Göransson och handlade om nya resultat från arkeologiska projekt vid de utländska instituten i 

http://www.aiac2018.de/
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Rom. Utgrävningen i Francavilla presenterades och i övrigt medverkade kolleger från Nederländska 

institutet och Finlands Rominstitut.  

Resultatet av den arkitekttävling som Soprintendenzan och institutet gemensamt utlyste 

2015 för att få förslag på hur man – i mån av resurser – skulle kunna täcka byggnaderna i Zon F på 

Acquarossa presenterades vid ett seminarium den 29 november. Efter en introduktion av Kristian 

Göransson presenterade vinnarna i tävlingen, Riccardo d’Aquino och prof. Giovanni Carbonara, sitt 

förslag. De båda soprintendenterna Alfonsina Russo och Margherita Eichberg höll varsitt anförande 

om betydelsen av att skydda och tillgängliggöra det arkeologiska kulturarvet.  

Kristian Göransson 

Vetenskapliga projekt 
 

Architectural modernism in a multi-layered context. The case of Asmara (2018) 
Detta projekt är ett samarbete mellan Svenska Institutet i Rom och Svenska Forskningsinstitutet i 

Istanbul och syftar till att i Sverige lyfta fram ett i många avseenden okänt och bortglömt 

arkitektoniskt arv – den italienska modernistiska arkitekturen i Asmara i Eritrea. Projektgruppen 

består av: Kristian Göransson (SIR), Maria Mellgren (SIR), Johan Mårtelius (SFII), Gertrud 

Olsson (SFII) och Greger Widgren (SFII).  

Eritrea tillhörde under tre århundraden det osmanska riket och var 1890-1941 en italiensk 

koloni. Den osmanska arkitekturen i kuststaden Massawa utgör en delstudie i projektet, men fokus 

ligger på den italienska koloniala arkitekturen i Asmara. Byggandet i staden fick en skjuts under 

1930-talet och det är byggnaderna från den perioden som mest utmärker sig för sin djärva 

rationalism eller futurism. Under många år har eritreanerna själva arbetat för att lyfta fram stadens 

arkitektur och stärka skyddet. Asmara Heritage Project (AHP) skapades i Asmara av såväl lokal 

som internationell expertis. Deras idoga arbete med en ambitiös ansökan till UNESCO ledde 2017 

till att Asmaras modernistiska arkitektur utsåg som världsarv.  

Tack vare bidrag från Åke Wibergs stiftelse och Magnus Bergvalls stiftelse kunde 

projektgruppen i början av oktober genomföra en resa till Asmara. Där var AHP våra värdar och 

tack vare administrativt och annat stöd från UD gick allt mycket smidigt. På plats i staden 

dokumenterade vi de främsta byggnaderna samt talade med företrädare för AHP, lokala arkitekter 

och byggnadsvårdare. SFII-representanterna gjorde även ett besök i Massawa. Erfarenheterna från 

resan till Eritrea och det rika bildmaterialet skall ligga till grund för seminarier och publikationer.  

Under 2019 kommer projektet att presenteras på ett seminarium på SFII i Istanbul och för 

denna vistelse har finansiering erhållits från SFII. Vidare planeras ett seminarium på Italienska 

Kulturinstitutet i Stockholm hösten 2019. I Romhorisonts första nummer 2019 kommer 

projektgruppen att bidra med fem kortare artiklar om Asmaras italienska arkitektur. 

Kristian Göransson 

 

Historiska flyttleder i Europas kulturlandskap. Transhumance itineraries in European 
cultural landscapes (2018) 

Projektet  syftar till att dra upp riktlinjer för ett europeiskt nätverk kring transhumans under 

historisk tid. Transhumans är en form av djurhållning som bygger på säsongsförflyttningar mellan 

olika betesmarker, vanligen mellan berg och slättland. I Sverige (Sapmi) står den samiska 

rennäringen i fokus, men även fädrift med annan boskap kommer att beaktas; i Spanien den 

transhumans med getter som bedrivits på Tenerife och Kanarieöarna redan under förkolonial tid och 

i Italien betesdriften av får och getter som funnits i medelhavsområdet under nära 10.000 år. Under 

antiken utvecklades transhumans till en viktig ekonomisk sektor under statligt kontrollerad 

administration. Vägarna, som förband avlägsna regioner, spred kunskap och idéer mellan olika 
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folkgrupper och stater. Ur marknader och produktionscentra växte det fram städer som idag är 

viktiga centralorter. Ett kulturarv som berör hela Europa formades: våra öppna landskap, en 

intellektuell gemenskap av musik, konst och litteratur, ett konsumtionsmönster baserat på kött och 

mejerivaror. Projektet avser forska kring transhumansens betydelse i marginella områden där 

traditionell kultur riskerar att försvinna; dess roll i dagens samhälle skall undersökas liksom dess 

utvecklingspotential i sociala sammanhang, som vitalisering av glesbygd, utbildning, lokal identitet, 

folkbildning och kulturturism. En internationell workshop, finansierad av Riksbankens 

Jubileumsfond,  med forskare från Italien, Sverige och Spanien, kommer att äga rum på Svenska 

Institutet i Rom 1-4 mars 2019. 

Barbro Santillo Frizell 

 

Konferens till minne av Torgil Magnuson (2018) 

Projektets syfte är att arrangera en konferens till minne av den 2015 bortgångne konsthistorikern 

och institutets vice direktör Torgil Magnuson. Den av honom 1959 startade konsthistoriska kursen 

har med undantag för under institutets ombyggnad 1987, jubelåret 2000 och 2018 getts varje höst, 

alltså totalt 56 gånger, med sammanlagt 453 deltagare. Den har genom åren präglat generationer av 

konsthistoriker och spelat en utomordentligt stor roll för svensk konstvetenskaplig forskning och 

undervisning. Konferensens syfte är att belysa olika aspekter av kursen i dåtid, nutid och framtid 

samt att ligga till grund för en publikation med samma temata. 

Lars Berggren 

 

The Locus of Truth: Birgitta of Sweden and the Journey to Jerusalem (2017) 

Birgitta Birgersdotter (1302/3-1373), better known as St Birgitta of Sweden, was canonized in 1391 

largely because of what she claimed to be revelations received directly from God. Based on these 

visions, recorded in the work Revelaciones (Revelations), Birgitta could act as an agent on the 

religious and political scene of Europe–a role which generally was not available to women in this 

period. During the canonization process, when the Revelaciones were evaluated in order to decide if 

Birgitta truly did possess divine knowledge and would thus merit sainthood, the visionary’s 

pilgrimage to the Holy Land in 1372 received particular attention. Several of Birgitta’s supporters 

testifying in the trial pointed to her presence at the very places were Christ had been born and died 

when she received visions as a proof of their authenticity. How should we understand the 

connection between physical places and true knowledge made here? Although Birgitta’s travels 

have been explored to some extent, the significance of her visit to Jerusalem for her claims to true 

knowledge, as well as for the process for establishing her sanctity and thus her authority as a female 

theological agent have not been explored before. The sources pertaining to Birgitta offer a unique 

possibility to study how medieval pilgrims experienced the shrines in the geographical and religious 

center of Christianity, but also to understand how the physical places could serve as criteria of truth 

and as rhetorical assets in the theological debates of the period. In this project, relevant texts and 

images are investigated in order to explore how, and according to what conception of reality and 

knowledge, the experience of certain sites and buildings could confirm that Birgitta had 

supernatural insight. The results of the project will shed new light on the strategies of legitimization 

employed in order to authenticate Birgitta’s visions and thereby also her role as theologian and 

politician in the Middle Ages. 

Projektet är finansierat av European Research Council / Norges forskningsråd. 

Maria H. Oen 
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Tre Erici/Fornicchio/Luni sul Mignone (2017) 

I mars månad, under cirka två veckor, vistades jag på SIR för att ägna mig åt kompletterande 

analyser av några mindre fyndgrupper samt biblioteksstudier. Ett oväntat fynd i ett av Institutets 

äldre arkiv kom emellertid att i viss mån förändra tidsplanen för verksamheten. I arkivet påträffades 

nämligen ett antal fältritningar från 1960-talets utgrävningar på Luni. Ritningarna omnämns i 

fältdagböckerna men har varit försvunna i mer än ett halvt sekel fram tills nu då de återfanns av 

Yvonne Backe-Forsberg i samband med iordningställandet av det nya arkivet. En hel del tid kom 

således att ägnas åt en genomgång och bedömning av detta material för att utreda dess betydelse för 

analys och slutdiskussioner i färdigställandet av Luni sul Mignone. Vol. 1, Fasc. 3 "The Bronze Age 

Settlement on the Akropolis" samt Tre Erici etc. (Vol. 1, Fasc. 2).  Det inträffade visar också med 

all önskvärd tydlighet på vikten av att Institutet får ett fungerande arkivsystem internt, inte minst 

beträffande det arkeologiska materialet från de gamla grävningarna och därmed sammanhängande 

publiceringsåtaganden.   

Sammanfattningsvis en givande sejour på SIR både beträffande planerade och mer 

oplanerade aktiviteter av betydelse för Luniprojektet. 

Johnny R. Bengtsson 

 

Spinning and Weaving Tools: Textile Technology at Etruscan Acquarossa and San Giovenale 
(2016) 

Projektets syfte är att studera de textilverktyg som påträffats vid Svenska Rominstitutets 

utgrävningar i Acquarossa och San Giovenale under 1950-1970-talen. Textilforskning vad gäller 

tyg fragment, i de fall där sådana bevarats i en arkeologisk kontext, eller de verktyg man använt för 

textilframställning såsom vävtyngder och sländtrissor, har på senare år fått det ökade intresse det 

rätteligen förtjänar.  

Textilier utgör ett grundläggande inslag i materiell kultur. De flesta textilier har dock inte 

bevarats i arkeologiska kontexter annat än i de fall där gynnsamma mikroklimatförhållanden 

förekommit. De textilverktyg som använts i den textila tillverkningsprocessen (vävtyngder, 

sländtrissor och trådrullar) är därför en viktig informationskälla, när själva textilierna saknas.  

Experimentell arkeologi som utförts på repliker av antika textilverktyg vid Centre for Textile 

Research vid Köpenhamns Universitet i samarbete med forskare från Sagnlandet Lejre, Historisk- 

Arkeologisk Forsknings -og Formidlingscenter, Danmark, visar att det är möjligt att uppskatta inom 

en rimlig gräns vad för sorts textilier som kan ha tillverkats vid en viss fyndplats.  

Under flera vistelser inom ramen för projektet på Svenska institutet i Rom 2016 – 2018 har 

textilverktyg från Acquarossa och San Giovenale som förvaras i museet Museo Nazionale Etrusco 

Rocca Albornoz, Viterbo, och i magasin i Blera och Viterbo, undersökts och registrerats i en 

databas. Samtidigt har en studie av utgrävningsdokumentation i form av planer, fyndkataloger och 

utgrävningsdagböcker påbörjats. En forskningsperiod för att fortsätta arbetet är inplanerad för 

februari månad 2019. 

Slutredovisningen ska, förutom att belysa rent allmänt etruskisk textiltillverkning under 

arkaisk tid, utgå från förhållanden som rådde vid dessa specifika boplatser. I denna redovisning ska 

även ingå en jämförelse med de resultat jag fått fram i mina studier av textilverktyg från ett antal 

samtida fyndplatser i Apulien och på Sicilien inom ramen för min EU-finansierade Marie Curie 

Intra-European Research Fellowship åren 2012-2014. 

Jag är tacksam för det bistånd jag fått från Fondazione Famiglia Rausing till nuvarande 

projekt vid Svenska Institutet i Rom. 

Hedvig Landenius Enegren 
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Francavilla di Sicilia (2016) 

Utgrävningsprojektet i Francavilla di Sicilia är ett samarbete mellan institutet, den antikvariska 

myndigheten vid Regione Siciliana genom Parco Archeologico di Naxos och Francavillas kommun. 

Projektet leds av Kristian Göransson och medverkande arkeologer är Henrik Boman och Monica 

Nilsson. Två-fyra lokalt anställda skickliga grovarbetare deltog dagligen i arbetet. Liksom under 

tidigare säsonger medverkade två svenska studenter i antikens kultur och samhällsliv, denna gång 

Christian Stelius (Lunds universitet) som var med för andra gången och Joacim Seger (Uppsala 

universitet). För inmätning med totalstation svarade även denna gång Stephen Kay från The British 

School at Rome tillsammans med assistenten Elena Pomar.  

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

från den första grekiska kolonin 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 och andra votivgåvor. Från 

och med 1980-talet företogs sporadiska utgrävningar i staden i samband med hus- eller vägbyggen. 

Regione Siciliana exproprierade år 2003 privat mark i Francavilla och under de följande två åren 

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. 

Efter två säsonger 2016 bestående av en geofysisk undersökning i början av året och en 

mindre utgrävning på senhösten genomfördes i oktober 2017 en mer omfattande utgrävning med 

goda resultat. Framför allt påträffades välbyggda husgrunder i sten och stora mängder grekisk 

keramik. Fältarbetet hösten 2018 ägde rum under tre veckor mellan 15 oktober och 2 november i 

syfte att utöka området för utgrävningen samt fortsätta nedåt från den nivå där arbetet slutade 2017. 

Trots vissa problem med ostadigt väder och ett häftigt regn var arbetet framgångsrikt. En yta på 

64m² omedelbart norr om 2017 års schakt banades av med grävmaskin under de första dagarna. 

Därefter vidtog det fortsatta arbetet med hacka och spade. Ett antal välbevarade murar tillhörande 

en och samma byggnad grävdes fram. Fyndmaterialet bestod  precis som under fjolårets grävning 

till största del av grekisk keramik daterbar till 400-talet f.Kr. och mycket taktegel från de nedrasade 

taken. Keramiken var delvis importerad från Athen, Korinth och Syditalien men mycket är 

sannolikt lokalt tillverkat på Sicilien. Vaser som associeras med mat och dryck dominerade som 

väntat det keramiska materialet. Vidare påträffades ett antal vävtyngder som visade på 

textiltillverkning i anslutning till byggnaderna. En hel, odekorerad oljelampa från 400-talet f.Kr. 

grävdes ut. Två små bronsmynt hittades – de första mynten som hittills påträffats i projektet. Det 

finns goda förhoppningar om att åtminstone det ena myntet skall gå att identifiera. 

Fynden skall under 2019 studeras inför det fältarbete som projektet hoppas kunna utföra 

senare under året. Utgrävningen var liksom tidigare säsonger helt externfinansierad tack vare anslag 

från Kungliga Vitterhetsakademien (Enboms fond) och Familjen Rausings Stiftelse. 

Kristian Göransson 
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Det republikanska Forum Romanum (2016) 

Projektet syftar till att med hjälp av ny dokumentationsteknik ge en bättre bild av den urbana 

utvecklingen i Forum-ormrådet under republikansk tid och belysa hur olika publika byggnader 

interagerade med varandra och den omgivande miljön. Under 2018 företogs huvudsakligen arkiv- 

och litteraturstudier. Inget nytt dokumentationsarbete eller annat fältarbete utfördes. 

Henrik Gerding 

 

In the Shadow of the Great (2015) 

År 1996 utkom L’Ombra dei Grandi. Monumenti e ”politica monumentale” a Roma 1870-1895. 

Verket, en sampublikation av SIR och Comune di Roma, har nu kompletterats och översatts till 

engelska. Återstår förhandlingar om och förvärvande avbildrättigheter; förhandlingar om 

publicering med ett antal olika förlag pågår. 

Lars Berggren 

 
Giordano Bruno in Campo de’ Fiori. Storia dei progetti di un monumento 1876-1889 (2015) 

Medel för översättning av en bearbetad och uppdaterad version av min avhandling om monumentet 

till renässansfilosofen Giordano Bruno, som den 17 februari år 1600 brändes som kättare på Campo 

dei Fiori, har beviljats av FFR. En italiensk version har länge efterfrågats av det internationella 

historiska och konsthistoriska samfundet. Under året har arbetet med att komplettera och se över 

den svenska texten pågått, liksom anskaffandet av nytt bildmaterial. 

Lars Berggren 

 

Svensk konstnärsmobilitet (2015)  

Projektets syfte är att kartlägga vart bildkonstnärer och arkitekter reste och var de fick sin 

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

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

(exempelvis i Italien) och omfattande databaser har byggts upp eller är under uppbyggnad i 

exempelvis Tyskland och Danmark. Målet är att koppla samman dessa med en specifikt svensk 

databas (inkluderande även Finland). Här intar emellertid Rom och de romerska arkiven en central 

position. Kontakter med svenska och finländska forskare har tagits, den internationella konferensen 

Mobilities: Artists, Art Works and a Concept in Change har genomförts, och seminarier planeras 

även under det kommande året. 

Lars Berggren 

 

Dödens landskap – ett levande kulturarv? (2012) 

Projektet avslutades med publikationen Myternas etrusker. Ursprung, frihet och undergång. 

Carlsson Bokförlag, Stockholm 2018. 

Barbro Santillo Frizell 

 

Vignale Archaeological projekt (2006) 

Under verksamhetsåret 2018 har intensiv textredigering och fotobearbetning av projektboken San 

Giovenale VI:2–3 pågått. Målet har varit att lämna manuskript till Publikationsnämnden i 

december, men den tidpunkten har flyttats fram.  

Yvonne Backe Forsberg & Richard Holmgren 
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Pompeian Plasters (2002) 

Boken Wall Painting in Pompeii. Plaster, Stucco, Paint publicerades av L’Erma di Bretschneider 

2018. 

Agneta Freccero 

 

Pompeji, Insula V 1 (2000) 

Årets arbete har i huvudsak bestått av bearbetning vid LU (Leander Touati, Forsell och Staub) och 

vid finska institutet i Rom (Leander Touati, Karivieri) samt funderingar runt marknadsföring av 

våra resultat och våra digitala fältarbetsmetoder. En genomläsning avseende uppdatering, 

finjustering och komplettering av de texter som ligger i vår kombinerade forskningsplattform, 

www.pompjiprojektet.se, har tagit en god del av vår tid. Det är ett fortlöpande arbete som utförs i 

grupp med stöd av 3D modeller och bilderna i basen. Tanken är att bättra på form och innehåll för 

att kunna gå till språkgranskning. Slutmålet är att innehållet i bilddatabasen, bild och text, skall 

omvandlas till en digital publikation. Arbete med att förbereda en överordnad resultatredovisning 

för basen sker fortlöpande. Inget av detta har ännu förts in i basen, utan ligger latent. 

Resultat från olika sidor av projektets verksamhet har under året redovisats i tryck. En första 

presentation av våra hypoteser kring den tidiga användningen av  kvarter V 1 har redovisats i den 

italienska populärhistoriska tidskriftens, Forma Urbis, specialnummer om  arkeologisk verksamhet 

vid SIR, sid 34-42, ”Progetto Pompei insula V1”. Artikeln är samförfattad av undertecknad, 

Thomas Staub, Renée Forsell och Danilo Campanaro. Undertecknad redovisade nya kultur- och 

vetenskapshistoriska perspektiv på insikter vunna vid arbetet med projektets ”efterlivsstudie” i 

högtidstal hållet vid Kungliga Vitterhetsakademiens årshögtid i mars. Talet, ”Pompeji i Stockholm. 

Historiserande hus som historia”, har sedan med tillägg av bilder publicerats i akademins årsbok 

2018, sid 211-234. 

Thomas Staub representerade projektet vid ett colloquium i Kiel med ett anförande titulerat, 

Water in the service of aesthetics.  

I Lund pågår tre doktorsarbeten med inriktning Pompeji, till en del baserat på data från 

Projektet. 

Ett besök i Pompeji i december resulterade i den nedslående insikten att det 

utgrävningsmagasin som inreddes åt oss av stadsantikvarieämbetet vid vårt fältarbetes början har 

tömts under renoverings- och konsolideringsarbete som utförts i kvarteret av en privat aktör. Det 

förlorade materialet, både antika fynd och våra arbetsredskap har efterlysts och kommer 

förhoppningsvis tillrätta genom ämbetets ansträngningar. 

Anne-Marie Leander Touati 

 

Acquarossa (1966) 

Brita Alroth har under året (sju veckor under sommaren) fortsatt arbetet med ritningar och kontroll 

av ritningar och beskrivningar av keramik och småfynd från Zon G, bl.a. vävtyngder med hjälp av 

Hedvig Landenius Enegren. Hon har även ägnat sig åt litteraturstudier i biblioteket av 

jämförelsematerial till katalogen, vilket fortsatt i Uppsala, liksom bearbetning av 

katalogmanuskriptet. En dag tillbringades i magasinet i Viterbo, för kontroll av ritningar av 

material, som förvaras där.  

Örjan Wikander har färdigställt manus rörande den äldre bebyggelseperioden i Zon F. Så snart 

bildmaterialet är digitaliserat, redigerat och ordnat, kommer manuskriptet att tillställas 

Publikationsnämnden. 
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Kurser 
 
Böckernas folk – islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa  

Masterkurs i samarbete med Lunds, Stockholms och Uppsala universitet inom nätverket Universitet 

och Svenska Institut i samverkan för internationalisering (USI), (7,5 hp). 

Vid sidan av undervisning och studenternas arbete med redovisningsuppgifter i Sverige innehöll 

kursen även en veckolång exkursion till Sicilien 15-21 april med början i Syrakusa varefter Palermo 

med omnejd besöktes.  

Ansvariga lärare på exkursionen var Mats Roslund, Lunds universitet och Kristian Göransson för 

institutets räkning. 

Deltagare: Gustaf Forsell, Gyða Hliðberg, Adam Hultberg, Sabina Larsson, Åsa Lundberg, Eva-

Karin Schönbeck, Maria Sundblom och Marcus Svensson. 

 

Kursen, som denna vårtermin gavs för första gången, fokuserar på medeltida materiell kultur utifrån 

lämningar efter islamiska, kristna och judiska grupper i Europa. Den genomfördes med nätbaserade 

litteraturstudier, diskussioner samt redovisningsuppgifter under exkursionen till Sicilien. Särskilda 

ämnen som belystes var skandinaviska kontakter med medelhavsområdet, införsel av dokument och 

tankegods från islamiska områden till Sverige, judisk bosättning i Centraleuropa och skandinavisk 

reception av bilden av judar, samt gemenskap och motsättningar på det bysantinsk-islamiska 

Sicilien och södra Italien. Kursen spänner över många ämnesområden, såsom idé- och 

lärdomshistoria, socialantropologi, kulturgeografi, historia, konsthistoria, religionshistoria, 

arkeologi, antikens kultur och samhällsliv som historisk arkeologi. På exkursionen till Sicilien 

redovisade studenterna uppgifter de tilldelats i förväg. Diskussionerna i gruppen i samband med 

redovisningarna var mycket givande och stimulerande.  

Exkursionen började i Syrakusa där den arkeologiska parken med bl.a. den antika teatern 

besöktes, liksom det arkeologiska museet. En rundvandring på Ortygia gjordes där särskilt de 

judiska kvarteren utforskades. Exkursionen fortsatte med tåg från Syrakusa till Palermo – ett bra 

sätt att ta in det sicilianska landskapet. I Palermo låg fokus på det arabiska och normandiska 

arkitektoniska arvet i staden med besök i katedralen, San Giovanni degli Eremiti, Normandiska 

palatset med Capella Palatina, Santa Maria dell’Ammiraglio (La Martorana), San Cataldo,  Ziza, 

Ponte dell’Ammiraglio och kvarteret La Kalsa (al Kalesha). Från Palermo gjordes utflykter till 

Monreale med katedralen och klostret. Vidare besöktes Segesta där de enda ruinerna av en moské 

på Sicilien grävts fram och en frankisk borg dominerar den antika ruinstaden intill den grekiska 

teatern, vilken naturligtvis besöktes liksom det doriska templet. I Salemi besöktes de medeltida 

arabiska och judiska kvarteren i staden. Se program s. 34. 

Kristian Göransson 

 

Antikens Rom – arkeologi och historia 
Fortbildningskurs för lärare i klassiska språk i samarbete med Svenska Klassikerförbundet 

Kursperiod: 25 juni-1 juli 

Kursansvarig: Kristian Göransson. Biträdande lärare: Lars Berggren. 

Deltagare: Teresa Ciaccio Linderoth, Emma Gustafsson, Johan Hjertén, Nicole de Jong, Eva 

Schough Tarandi och Margareta Wäpling. 

 

Fortbildningskursen för gymnasielärare i klassiska språk ges vart fjärde år i samarbete med Svenska 

Klassikerförbundet, som också delar ut stipendium till de sex lärare som antas till kursen. Kursen 

2018 pågick under en varm vecka med ett intensivt schema där fördjupning gavs om centrala platser 

i staden Rom såsom Forum Romanum och Palatinen där nyöppnade delar besöktes. Ett besök i 

Domus Aurea med en av de ansvariga arkeologerna från Soprintendenzan var särskilt uppskattat. I 
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Rom studerades vidare den fina latinska inskriftssamlingen på museet vid Diocletianus termer. För 

att se hur den moderna staden samexisterar med den antika studerades särskilt den republikanska 

stadsmuren vid stazione Termini. Exkursioner gjordes till Praeneste (Palestrina) med besök i 

Fortunahelgedomen och det arkeologiska museet, Hadrianus villa i Tivoli samt Ostia där gruppen 

förutom en allmän rundvandring i den antika staden fick träffa forskarna från det finska projektet 

och få en specialvisning av direktören för Finlands Rominstitut prof. Arja Karivieri. En vandring på 

Via Appia Antica – från Quintiliernas villa hela vägen in till staden – blev en trevlig avslutning 

under kursens sista dag. Program s. 38. 

Kristian Göransson 

 

Fältseminarium i konstvetenskap 
Kursperiod: 17-21 september 

Lärare: Anna Bortolozzi (SU), Sabrina Norlander Eliasson (SU), Johan Eriksson (UU) och Maria 

Oen (SIR), Marco Cardinali (Emmebi Diagnostica Artistica), Chiara Meucci (Galleria Nazionale 

d’Arte Antica di Palazzo Barberini) och arkivarie vid (Archivio di Stato di Roma). 

Deltagare: Lina Gissberg, Keeley Lindkvist, Nora Hansson, Maria Ribeiro, Birte Bruchmüller, 

Anders Dahlgren. 

Beskrivning och program s. 38-42. 
 
Institutet har stått som värd för följande kurser: 
 

Latinsk epigrafik 
Fältkurs för latinlärarstudenter 

Kursperiod i Rom: 20 februari – 7 mars (7,5 hp) 

Lärare: Anna Blennow, Lisa Hagelin, Olof Brandt och Mikael Johansson. 

Deltagare: Sebastian Bernhard, Carl-Magnus Juliusson, Johanna Koivunen, Oskar Andersson och 

Kerstin Olin. 

Se program s. 34. 

 

Kursen i latinsk epigrafik gavs för fjärde gången våren 2018 (första gången gavs den 2011). Den 

söktes via Göteborgs universitet och låg på avancerad nivå. Förkunskapskrav utgjordes av 

kandidatexamen innefattande minst 30 hp latin eller motsvarande. Urval gjordes genom personligt 

brev med motivering om kursens betydelse för den sökande. Kursen är ett samarbete mellan 

Göteborgs universitet, Svenska Institutet i Rom, och Holländska Institutet i Rom. De holländska 

och svenska studenterna kunde således delta i vissa gemensamma moment i de bägge kurserna, som 

hölls på engelska. 

Kursen omfattade fem veckors heltidsstudier, varav undervisning vid Svenska Institutet i 

Rom 19 februari–7 mars 2018. Undervisningen bestod av föreläsningar och seminarier, exkursioner 

och fältstudier samt övningsuppgifter och inlämningsuppgifter inklusive en längre slutuppgift som 

färdigställdes efter hemkomst från Rom. Kursens innehåll utgörs av studium av latinska inskrifter 

över ett brett tidsspann, från republikanska och kejsartida inskrifter och fram till medeltidens 

latinska inskrifter. Kursen innehåller också en introduktion till antik graffiti och romersk 

kursivskrift, samt ett moment om grekisk epigrafik i Rom.  

Exkursioner gjordes till Villa Borghese (antika inskrifter), via Appia (antika inskrifter), 

Forum Romanum (antika inskrifter), och S. Agnese fuori le Mura (senantika byggnadsinskrifter), 

och en stadsvandring gjordes på Marsfältet (medeltida epigrafik och pilgrimsitinerarier). 

Studenterna fick också besöka de epigrafiska samlingarna i Museo Nazionale delle Terme i 

samband med momentet om grekisk epigrafik. 
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Genom samverkan med Holländska institutets epigrafikkurs kunde studenterna även ta del 

av de föreläsningar som hölls av Bernard Stolte och Ton Derks. De moment av kursen som var 

öppna för de holländska studenterna var momenten om romersk graffiti samt senantik och 

tidigkristen epigrafik, samt exkursionerna till S. Agnese fuori le Mura och den medeltida 

stadsvandringen. 

Det har också blivit en mycket uppskattad tradition att de svenska och holländska 

studenterna tillsammans med lärare från respektive kurs bjuds in på drinkmingel på Svenska 

Institutet i samband med kursstart, med välkomstord från föreståndaren. Det är en mycket värdefull 

möjlighet för studenterna att knyta kontakter med varandra, och för lärarna att utbyta rön och 

erfarenheter såväl kring kurserna som kring epigrafiska nyheter i allmänhet. 

Anna Blennow 

 

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome and Athens 
Kursperiod:16-29 april 2018 

Lärare: Frederick Whitling 

Svenska deltagare: Monika Glimskär, Görkem Çimen, Alessandra Colosimo, Marcus Svensson,  

Se program s. 36. 

 

I våras ledde jag den tvärvetenskapliga internationella masterkursen Confronting the Classics. The 

Ancient Past in Modern Rome and Athens, en vecka i vardera stad. Rom och Athen är samtidigt 

såväl symboler för västerlandets vagga och kulturhistoriska inspirationsmodeller som huvudstäder i 

två relativt sett unga nationer. Kursen Confronting the Classics möter uppfattningar av antiken och 

det ”klassiska” antika arvet i dag, och jämför i sammanhanget de två städernas bilder och roller i 

historiskt perspektiv. Den utmanar således olika användningsområden av antiken i modern 

europeisk historia. 

Kursen gavs i år för tredje gången i ordningen, efter en första kurs 2015 i holländsk regi, 

och en utvecklad upplaga 2016 i ett samarbete mellan de svenska och nederländska instituten i Rom 

och Athen. Detta samarbete har fortsatt i årets kurs, med totalt åtta deltagare. Kursarbetet skedde 

genomgående på engelska. De fyra svenska kursdeltagarna mottog ett stipendium från Föreningen 

Svenska Rominstitutets Vänner som bidrag till resor och levnadsomkostnader. Genom två veckors 

diskussioner och undervisning utforskades det antika arvets internationella dragningskraft från 

1700-talets Grand Tour till dagens massturism. Vi undersökte även arkeologins inverkan på och 

samspel med samtida urbana kontexter, och analyserade politiska användningar av ”klassiska” 

förebilder och det antika förflutna, från Napoleons Europa till dagens EU.  

Frederick Whitling 

 

Medieval Rome 
Organiserad av Historiska institutionen, Stockholms universitet  

 

Kursperiod i Rom: 27 oktober-3 november (7,5 hp)  

Kursledare Ebba Edberg Di Paola, Inka Moilanen, Kurt Villads Jensen 

Kursen består av en veckas intensivkurs i Rom på våren och förbereds med seminarier på SU.  

Se program s. 42. 

 

Kursen behandlar Roms historia under medeltiden, ca 400 – ca 1500, utifrån tvärvetenskapliga 

perspektiv. Den tar upp Roms historia och stadens betydelse för medeltida samhällen överallt i 

Västeuropa, ekonomiskt, religiöst, juridiskt och kulturellt. Till de teman som tas upp hör arvet från 

Romarriket, effekterna av maktens förflyttning till Bysans och senare Aachen, relationerna mellan 
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påven och den världsliga makten och byggandet av Gudsstaten på jorden: arkitektur, konst och 

musik. Kursen består av seminarier vid Stockholms universitet och en vecka med föreläsningar, 

seminarier och studiebesök i Rom.  

Ebba Edberg Di Paola 

 

Föreläsningar, konferenser, seminarier, utställningar m.m 

På institutet 

 

30 maj 

Workshop on the Study of Architectural Mouldings in Ancient Italy. Organiserad av Laura 

Ambrosini, Ingrid Edlund-Berry och Kristian Göransson. Se bilaga s. 44. 

 

4 juni 

Musik- och litteraturkväll Cara Lili med uppläsningar (Federica Lucci, Stefania Renzetti) ur Lili 

Helbig Moranis självbiografi och musik. Organiserad av Astrid Capoferro och Stefania Renzetti i 

samarbete med Federico De Mattia och Paolo Morani. Se bilaga och program s 45-46.  

 

20-21 juni, SIR och British School at Rome 

Konferens Constructing city walls in Late Antiquity: an empire-wide perspective. Se program s. 47-

49. 

 

4 oktober 

Föredrag av Ulisse Tramonti och Vittorio Vidotto i samband med publikationen av Architecture as 

propaganda in twentieth-century totalitarian regimes. History and Heritage (ed. Håkan 

Hökerberg). Se bilaga s. 50. 

 

27 november 

Bokpresentation: boken Myternas Etrusker. Ursprung, frihet, undergång presenterades av 

författaren, Barbro Santillo Frizell, i samtal med direktör Kristian Göransson. Se bilaga s.51. 

 

29 november 

Presentation av ark. Riccardo D’Aquinos takprojektet till Acquarossa Zon F. Se även direktörens 

inledning s. och bilaga s. 52. 

 

Vid andra institutioner 
 

18-19 januari, Catania 

Kristian Göransson deltog i konferensen Archeologia, quo vadis? Riflessioni metodologiche sul 

futuro di una disciplina arrangerad av Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM) vid 

CNR i Catania med ett paper: “Archeologia e scuole straniere a Roma”. 

 

16 mars, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Rom 

Kristian Göransson medverkade i seminariet om Museo Civico di Blera “Gustavo VI Adolfo di 

Svezia” i serien Il museo locale come fabbrica di cultura med ett föredrag om svensk arkeologi i 

Etrurien, framför allt Luni sul Mignone och San Giovenale.  
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17 mars, Società Tarquiniense d’Arte e Storia, Tarquinia 

Kristian Göransson och Astrid Capoferro medverkade i presentationen av utställningskatalogen 

L’Etruria di Alessandro Morani. Riproduzioni di pitture etrusche dalle collezioni dell’Istituto 

Svedese di Studi Classici a Roma. 

 

22 mars, Warszawa 

Kristian Göransson höll föreläsningen Francavilla di Sicilia – new light on a Greek settlement in 

northeastern Sicily på Institutet för arkeologi vid Warszawas universitet. 

 

19-20 april, Göteborg 

Konstvetenskaplig ämneskonferens. Lars Berggren representerade SIR och presenterade 

Romkursen. 

 

22-26 maj, Köln och Bonn 

Kristian Göransson deltog på den 19:e International Congress of Classical Archaeology arrangerad 

av International Association for Classical Archaeology (AIAC) Archaeology and Economy in the 

Ancient World vid universiteten i Köln och Bonn. KG höll i egenskap av President för AIAC 

öppningsanförandet samt gav ett eget paper ”Cyrenaica and its neighbours: evidence of trade and 

absence of evidence”, medverkade i ett rundabordssamtal samt organiserade och ledde sessionen 

”Classical Archaeology in a Digital World”. 

 

14-15 juni, Institutum Romanum Finlandiae, Rom 

Digitalization seminar, Villa Lante. Lars Berggren presenterade SIR:s planer rörande digitalisering 

av samlingarna. 

 

30 juni, Villa Morani, Arsoli 

Musik- och litteraturkväll Cara Lili med uppläsningar (Federica Lucci, Stefania Renzetti) ur Lili 

Helbig Moranis självbiografi och musik. Organiserad av Astrid Capoferro och Stefania Renzetti i 

samarbete med Federico De Mattia och Paolo Morani.  

 

30 augusti-2 september, Norge 

Det 26. ikonografiske symposium i Trondheim och Stiklestad, Norge. Lars Berggren medverkade 

med föredrag om ”Pietro da Cortona, Urban XIII och evigheten” och sessionsledning. 

 

12 september, Intercollegiate Center for Classical Studies, Rom 

Gästföreläsning av Fredrik Tobin. 

 

9 november, Åbo 

Rikssvenska föreningens i Åbo 100-årsjubileum. Lars Berggren håller högtidstal på temat ”Gustav 

II Adolf och Urban VIII. Fiender eller allierade?” 

 

15-16 november, Köpenhamn 

Fredrik Tobin deltog i konferensen Etrurien - Collegium Hyperboreum med bidraget “Kringresande 

gravbyggare i Etrurien”. 

16 november, Paestum 

Kristian Göransson var moderator för sessionen om arkeologi vid de utländska instituten i Rom av 

Unione Internazionale och AIAC vid den 21:a Borsa Internazionale del Turismo Archeologico i 

Paestum. Han presenterade även nya resultat från SIR:s utgrävning i Francavilla di Sicilia. 
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Institutet stod som värd för konferensen The 10
th 

Nordic Summit on Humanities: The Humanities of 

the future, arrangerad av Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, 14-15 september. 

 

 

Institutets seminarier 
15 februari 

FD Henrik Widmark,  Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 

Sveriges Kyrkor i centrum och periferi. Ett humanistiskt forskningsprojekts praktik och 

vetenskapliga tillhörighet 1909-1966 

 

22 februari 

FM Hannes Frykholm, arkitekt SAR/MSA, Arkitekturskolan KTH   

Imperial Thresholds: Towards an Inventory of the Aurelian Wall in Contemporary Urbanism 

 

1 mars  

FD Fredrik Tobin, Antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet  

När utgrävningarna inte går som planerat: Asine, Labraunda och San Giovenale 

  

15 mars 

FM Cecilia Sandström, Antikens kultur- och samhällsliv, Göteborgs universitet 

Ekologi, produktion och handelsvägar mellan Monte Polizzo och den sicilianska västkusten 600-

500 f.kr 

 

31 maj  

FM Mikael Andersson, konstvetenskap, Åbo Akademi  

Hendrik Christian Andersen och urbanistikens epok. Utopi och stadsomvandling i Rom mellan 

tradition och modernitet 

 

7 juni 

Peter Loewe, journalist, DNs och Hufvudstadsbladets Romkorrespondent 

Rom för foodisar 

 

12 juni 

FM Ylva Haidenthaller, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 

Till evig åminnelse: medaljen, minne och memoria 

 

25 juni  

Prof. Olof Brandt, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 

Prokopios om in- och utsidor 

 

13 september  

FD Göran Tagesson, Arkeologerna  

Johan Petter Frisk får en idé. Om hus och hushåll i tidigmoderna svenska städer 1600-1850 
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20 september  

FD Chiara Monterumisi, Università di Bologna 

A petrified garden. Villa Geber (1911-1913) by Ragnar Östberg 

 

11 oktober  

Prof. Katarina Ek-Nilsson och Prof. Birgitta Meurling 

Anna och Esther. Två kvinnors livshistorier i de stora krigens skugga 

 

18 oktober  

FD Lovisa Brännstedt,  Antikens kultur och samhällsliv, Lunds universitet 

Romerska kvinnor inför rätta. Makt och motstånd i antikens Rom 

1 november  

FD Aske Damtoft Poulsen, Latin, Lunds universitet 

Peace and Power in the Roman Principate (PePo)  

 

8 november 

Prof. Ola Sigurdson, Tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet 

När är det roligt? Om humor och existens 

 

15 november 

FD Agneta Freccero, artist 

Pompeian Wall Decoration 

 

16 november  

FD Georg Walser, bibelforskare, Göteborgs universitet 

Septuaginta – den glömda eller den gömda bibeln 

 

4 december 

FD Claudia Zichi, Språk- och Litteraturcentrum, Lunds universitet 

The Body as a Moral Agent in Plato’s Laws book 2 and 7 

 

13 december 

FD Jennie Sjöholm, Urban design & Kulturvård, Luleå tekniska universitet  

Kulturarvsprocesser i den byggda miljön 

 

Studiebesök och visningar 
 

20 januari  

Astrid Capoferro visade utställningen L’Etruria di Alessandro Morani. Riproduzioni di pitture 

etrusche dalle collezioni dell'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma för föreningen Amici delle 

tombe dipinte di Tarquinia. 

 

6 februari 

Lars Berggren visade institutet för lärare och studenter från Linnéuniversitetet. 

 

28 februari 

Lars Berggren visade institutet för lärare och studenter från Finska Rominstitutet 
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5 mars 

Lars Berggren visade institutet för en grupp konservatorer från hn Byggnadsvård, Tomelilla. 

 

19 april 

Fredrik Tobin visade Forum Romanum och Palatinen för kursen ”Confronting the Classics”. 

 

5 oktober,  

Fredrik Tobin visade av Forum Romanum och Palatinen för klass från Luleå Gymnasieskola. 

 

9 oktober 

Fredrik Tobin visade Forum Romanum och Palatinen för klass från Sundstagymnasiet i Karlstad 

 

12 oktober 

Lars Berggren visade institutet för lärare och elever från Sundstagymnasiet, Karlstad 

 

11-12 oktober 

Vitterhetsakademiens kansli: Kristian Göransson och Fredrik Tobin presenterade institutets 

forskningsprojekt. 

 

5 november 

Fredrik Tobin: stadsvandring med grupp från Riksbankens Jubileumsfond 

 

6 november  

Kristian Göransson och Fredrik Tobin presenterade institutets forskningsprojetkt för en grupp från 

Riksbankens Jubileumsfonds kansli. 

. 

Den vetenskapliga personalens publikationer, undervisning, externa uppdrag 

Kristian Göransson 

Publikationer 

Se Publikationer s. 24.  

Externa uppdrag 

- Ordförande i Associazione Internazionale di Archeologia Classica (AIAC). 

- Representant för institutet i Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia 

dell’Arte in Roma. 

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

- Institutets representant i USI – Universitet och svenska institut i samarbete för internationalisering.  

- Korresponderande ledamot i Deutsches Archäologisches Institut (DAI).  

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

- Extern granskare av projektansökningar inom arkeologi vid regionen Flanderns forskningsråd, 

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), Belgien. 

- Medlem av Svenska Institutet i Athen. 

- Medlem av Forskarkollegiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.  

- Medlem av the Scandinavian Society for Iranian Studies, Uppsala. 

- Biträdande handledare för Emelie Byström, doktorand i antikens kultur och samhällsliv vid 

Uppsala universitet fr.o.m. ht 2018. 
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Lars Berggren 

Publikationer 

 

Lars Berggren: ”Från heretiker till helgon. Giordano Brunos ikonografi genom fyra sekler”. ICO 

Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 3-

4, p. 56-83, june 2018. ISSN 2323-5586. https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1619 

”Den konsthistoriska kursen”. Romhorisont. Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner 

och Svenska Institutet i Rom, n. 68, p. 5-9, 2018. ISSN, 0349-5590 

”De romerska papegojorna”. Romhorisont. Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner 

och Svenska Institutet i Rom, n. 69, p. 26-28, 2018. ISSN, 0349-5590 

”Performance og Ikonografi. Foredrag fra det 23. nordiske ikonografiske symposium”, Sæby 27.–

30. august 2012. Red. Carsten Bach-Nielsen, Martin Wangsgaard Jürgensen & Jens Vellev. 

Forlaget Hikuin, Højbjerg 2017.  

ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], 

n. 3-4, p. 84-86, june 2018. ISSN 2323-5586. https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1621 

Lars Berggren: Arkitekturterminologi, 2014– (uppdateras fortlöpande), 

https://www.abo.fi/fakultet/media/34955/arkitekturtermer2014kk6.pdf eller 

http://docplayer.se/6198034-Arkitekturtermer-konstvetenskap-obs-lars-berggren-2014.html 

Se även Publikationer s. 24. 

Externa uppdrag 

- Ledamot av Vetenskapssocieteten, Lund.  

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

- Huvudredaktör för tidskriften ICO – Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – 

Nordic Review of Iconography. 

- Handledning, disputation och betygsnämnd. Eva Johanssons doktorsavhandling i konstvetenskap 

vid Åbo Akademi, Finland, 7 sept. Drömmen som gick i kras. Alvar Aaltos centrumplan för 

Helsingfors 1959–1972. Bakgrund, utformning och bemötande i en samtida kontext. 

- Handledning, disputation och betygsnämnd. Minna Hamrins doktorsavhandling i konstvetenskap 

vid Åbo Akademi, Finland, 16 nov. Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian Post-Tridentine 

Imagery. 

 

Fredrik Tobin 

Publikationer 

 

“Bland gamla grävningar och glömda gravar”, Romhorisont 69, p. 6. 

Recension: “Barbro Santillo Frizell, Myternas etrusker. Ursprung, frihet, undergång”, Romhorisont 

69, p. 31. 

Recension: “Annalisa Coppolaro Nowell, Anthony Tuck och Göran Söderberg, Etruscan Murlo. 50 

years of excavations at Poggio Civitate”, Medusa 39:2 pp. 42-44. 

“Nordisk arkeologi på klassisk mark”, Hellenika p. 162. 

Se även Publikationer s. 24. 

https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1619
https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1621
https://www.abo.fi/fakultet/media/34955/arkitekturtermer2014kk6.pdf
http://docplayer.se/6198034-Arkitekturtermer-konstvetenskap-obs-lars-berggren-2014.html
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Publikationer 
 

Under året har följande volymer utgivits och distribuerats av Institutet: 

 

Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome. Vol. 11 2018. 

Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series in 4°. Vol. 54:2: John Lund, Rita Larje, Harald 

Nilsson, with contributions by Maria Vretemark  with foreword by Kristian Göransson & epiloge 

by Birgitta Sander, Carthage II. The Swedish Mission to Carthage. Part of the UNESCO Project 

“Pour Sauver Carthage”, Stockholm 2018. 

 

Recensioner av Institutets publikationer: 

A. Barbet, rec. av S. Hales, A.-M. Leander Touati (eds.), Returns to Pompeii. Interior space and 

decoration documented and revived 18th-20th century (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i 

Rom. 4°, 62), Stockholm 2016, i Revue des études anciennes 120, 2018, pp. 597-600. 

I. Edlund Berry, rec. av O. Wikander, Roof-tiles and tile-roofs at Poggio Civitate (Murlo): the 

emergence of central italic tile industry (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. 4°, 63), 

Stockholm 2017, i Journal of Roman archaeology 31, 2018, 568-572. 

S. Mammini, rec. av A. Capoferro, S. Renzetti (a cura di), L’Etruria di Alessandro Morani. 

Riproduzioni di pitture etrusche dalle collezioni dell’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma, 

Firenze 2017, i Archeo nr. 396, 2018:2, 112. 

 

Övriga recensioner: 

A. Brysbaert, rec. av B. Santillo Frizell, Tra terra e cielo: cupole e obelischi nella cultura 

mediterranea, Firenze 2016, i Gnomon 90, 2018, 723-728. 

I. Edlund Berry, rec av P.S. Lulof, C.J. Smith, The age of Tarquinius Superbus: central Italy in the 

late 6th century BC: proceedings of the conference The age of Tarquinius Superbus: a paradigm 

shift?, Rome, 7-9 November, 2013, Leuven 2017, i Etruscan and Italic studies 21 2018, 156-164. 

F. Tobin, rec. av P. Fontaine, S. Helas (a cura di), Le fortificazioni arcaiche del Latium vetus e 

dell'Etruria meridionale (IX-VI sec. a.C.): stratigrafia, cronologia e urbanizzazione: atti delle 

Giornate di Studio: Roma, Academia Belgica, 19-20 settembre 2013, Bruxelles 2016, i Etruscan 

and Italic studies 21 2018, 182-184. 

 

Om institutet: 

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

Nr. 68, 2018; Nr. 69, 2018. 

Forma Urbis 2017, Nr. 12 med titel L’archeologia svedese in Italia. 

 

Monografier och artiklar som införlivats i bibliotekets bokbestånd framställda av forskare 

knutna till institutet: 

L. Berggren, A. Landen (red.), Ecce leones! Om djur och odjur i bildkonsten, Åbo 2018. 

I. Edlund-Berry, ”Acque sacre nel territorio etrusco / sacred waters in the Etruscan landscape”, i A. 

Nocentini, S. Sarti, P.G. Warden (a cura di), Acque sacre: culto etrusco sull’Appennino toscano, 

Firenze 2018, 33-39. 
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A. Freccero, Wall Painting in Pompeii: Plaster, Stucco, Paint, Roma 2018. 

A. Freccero, ”White marbles at Labranda: conservation and research”, i T. Ismaelli and G. 

Scardozzi (eds.), Ancient quarries and building sites in Asia Minor: research on Hierapolis in 

Phrygia and other cities in South-Western Anatolia: archaeology, archaeometry, conservation, Bari 

2016, 761-776. 

B. Santillo Frizell, Myternas etrusker: ursprung, frihet, undergång, Stockholm 2018. 

K. Göransson, ”Maritime trade along the north coast of Sicily from the late first century BC to the 

first century AD”, i L. Chioffi, M. Kajava, S. Örmä (a cura di), Il Mediterraneo e la storia II: 

naviganti, popoli e culture ad Ischia e in altri luoghi della costa tirrenica: atti del convegno 

internazionale Sant'Angelo di Ischia, 9-11 ottobre 2015, Roma 2017, 167-175. 

U.R. Hansson, ”Glyptomania. The study, collection, reproduction and re-use of Etruscan engraved 

gems in th eighteenth and nineteenth centuries”, i J. Swaddling (ed.), An Etruscan affair: the impact 

of early Etruscan discoveries on European culture, London 2018, 83-93. 

U.R. Hansson, I. M.B. Wiman, ”Betwixt dawn and dusk. The Etruscan motif of Hercle sailing on an 

amphora raft”, Aristonothos 13:1 2017, 183-216. 

H. Landenius Enegren, M.-L. Nosch (eds.), Aegean scripts. Proceedings of the 14th International 

Colloquium on Mycenaean Studies, Copenhagen, 2-5 September 2015 (Incunabula Graeca, 105:1-

2), Roma 2017. 

A.-M. Leander Touati, ”Pompeji i Stockholm. Historiserande hus som historia”, KVHAA. Årsbok 

2018, 211-234. 

M. Mellgren, ”Nya bruk för kyrkomiljöer i Rom”, i M. Hillström, E. Löfgren, O. Wetterberg (red.), 

Alla dessa kyrkor: kulturvård, religion och politik, Göteborg 2017, 91-101. 

A. Weststeijn, F. Whitling, Termini: cornerstone of modern Rome (Papers of the Royal Netherlands 

Institute in Rome, 67), Roma 2017. 

I. Wiman, Corpus specolorum Etruscorum. Norway, Sweden, Roma 2018. 

 

Avhandlingar: 

J. Vekselius, Weeping for the res publica: tears in Roman political culture, Diss. Lund 2018. 

M. Hamrin, Picturing carnal temptation and sin in Italian Post-Ttridentine imagery, Diss. Åbo 

Akademi 2018. 

Astrid Capoferro 

Biblioteket 
År 2018 uppgick kostnaderna för bokinköp (inklusive prenumerationer och digitala resurser) till € 

33 000. 

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

använts under året. Behov förelåg inte att ta Örjan Wikanders bokanslag i anspråk under 2018. 

Bibliotekets bokbestånd ökade med 426 monografier (287 inköp; 68 byte; 71 gåva); antalet löpande 

tidskrifter uppgår till 195. Under året har 180 volymer inbundits. 

Biblioteket besöktes av ca 500 personer förutom institutets egna forskare och kursdeltagare.  

Yvonne Backe Forsberg skänkte till biblioteket följande volym: Demosthenous Logon tmema triton. 

Demosthenis orationum pars tertia. Quae iudiciales tres, & triginta privatas eius continet 

orationes, Basileae, per Ioannem Heruagium, 1547. Biblioteket har tagit emot ett antal årgångar av 
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tidskrifterna The Burlington magazine och Paragone Arte som gallrades från holländska institutets 

bibliotek. 

Katalogiseringen av Rossana Cairas bokdonation slutfördes under året (ca 1 700 volymer) 

medan arbetet med omklassificeringen och omplaceringen av bibliotekets bokbestånd fortsätter. 

Antalet monografier klassificerade engligt LCC uppgår till 11 800. Leverantören BibLibre står 

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

http://biblio.isvroma.it. 

Ett inventering- och konserverings projekt av Moranis kalkeringar påbörjades i samarbete med 

papperskonservatorn Gaia Gambari (se fotobilaga). Katalogiseringen och digitaliseringen av Morani 

samlingen fortsätter och ca 100 kalkeringar är nu tillgängliga på Institutets “Digital Collections” 

hemsida (http://isv.digitalcollection.org), samt i bibliotekets och URBiS kataloger. 

Keats-Shelley Memorial House är ny medlem i “URBiS Library Network”( http://www.urbis-

libnet.org). URBiS katalogen innehåller över 2 780 000 bibliografiska poster av 23 deltagande 

bibliotek. 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 diskuterades med 

firman Emme.Bi.Soft. 

Astrid Capoferro deltog i workshoppen ”Digital Cultural Heritage: Long-term Preservation 

and Open Access, Cross-fertilization and Inter-cultural Partnerships” som ägde rum på British 

School at Rome den 23 januari. 

Ola Andersson (Luleå University of Technology, University library) och Stefano Bargioni 

(Pontificia Università della Santa Croce, Roma) kom på sudiebesök i biblioteket den 11 oktober. 

 

Biblioteket har erhållit bokdonationer från följande enskilda och institutioner: 

Institutioner 

Asmara Heritage Project, Associazione Archeotuscia, Istituto Centrale per la Grafica 

Privatpersoner 

Lars Berggren, Hans Bjur & Gunilla Linde Bjur, Mária Bondár, Astrid Capoferro, Stefano 

Castellani, Roksana Chowaniec, Andrea Corbascio, Elisa Debenedetti, Lars Edling, Ingrid Edlund-

Berry, Katarina Ek-Nilsson, Paolo S. H. Favero, Yvonne Backe Forsberg, Agneta Freccero, Barbro 

Santillo Frizell, Peter Gillgren, Kristian Göransson, Håkan Hökerberg, Hedvig Landenius Enegren, 

Simon Malmberg, Maria Mellgren, Chiara Monterumisi, Christian Mühlenbock, Vera Nigrisoli 

Värnhjelm, Mogens Nykjær, Annette Rathje, Riccardo Renzi, Robin Rönnlund, Cecilia Sandström, 

Peter Sjökvist, Fredrik Tobin, Johan Vekselius, P. Gregory Warden, Ulla Westermark. 

Astrid Capoferro 

 

Administration 
  

Byggnaden 

Statens Fastighetsverk 

Den 18 maj träffades Kristian Göransson, Stefania Renzetti, Lennart Karlsson (SFV), David 

Hellberg (SFV), Michael Blomqvist (SFV) och Tomas Uzdanavicius (Forsen AB). Av de, enligt 

Karlssons reserapport, planerade underhållsåtgärderna genomfördes följande av SFV: 

Köket i direktörsbostaden gjordes om enligt ritning av ark. Anna Coiro. Arbetet utfördes under juli-

augusti. Se fotobilaga .  

http://biblio.isvroma.it/
http://isv.digitalcollection.org/
http://www.urbis-libnet.org/
http://www.urbis-libnet.org/
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En allmän översyn av dörrar genomfördes under sommaren. En specialist från Sverige kommer att 

utföra arbetet under tre års tid 2019-2021. Enbart två dörrar mot gården, med slitet och lossnande 

fanér, reparerades under hösten. 

Samtliga radiatorer målades under sommaren 2018 (med undantag av radiatorerna i biblioteket). 

Fasaden rensades från döda el- och telekablar och de kablar som används klamrades.  

Några av de stora träden (en akacia, en magnolia, en ek, en ceder och fem cypresser) beskars under 

januari-februari. 

Köksfläkten i Foresterians pentry byttes ut till en ny. 

Väggarna i trapphus 251 (spiraltrappan i hallen) målades under sommaren. 

Garderobsdörrarna bakom entrén till rummen i foresterian justerades i höjd p.g.a. problem vid 

öppningen. 

Dörrlåsen i samtliga rum i foresterian byttes till nya som tillåter öppnande utifrån utan nyckel. 

I januari utrustades vindslokalerna som används som arkivutrymme med luftkonditionering för 

värme och kyla. 

En revision av institutets elanläggning genomfördes. Enligt rapport av David Hellberg är den 

befintliga elanläggningen i allmänt gott skick. Inga allvarliga brister upptäcktes som kan vara till 

skada för person eller egendom. Det finns inga anmärkningar på elanläggningen som är av den art 

att det skulle kunna vara till fara för person eller egendom. Det som generellt är bristfälligt 

gentemot svensk lagstiftning är dokumentation av anläggningen så som huvudledningsschema, 

uppmärkning av centraler o. dyl. Detta kommer att åtgärdas under våren 2019. 

 

Övrigt 

Arkivlokalen på vinden inreddes med begagnade hyllor och arkivskåp som inte längre används i 

andra lokaler. Se även s 53. 

I juli restaurerades Malmstensmöblerna i direktörens bostad av Lauri Vaher (Malmstens Linköpings 

universitet). 

En miljöanalys av SIRs verksamhet genomfördes under våren av Eleonora Bru som ett projekt inom 

kursen Miljöstyrning vid Blekinge Tekniska Högskola. 

 

Personal och medarbetare 

Stefan Lopes vikarierade som sekreterare under Fanny Linds föräldraledighet (18 januari – 3 

november).  

Henrik Bomans förordnande löpte ut den 31 januari varefter tjänsten som forskarlektor var vakant 

fram till den 1 september då hans efterträdare Fredrik Tobin påbörjade sin anställning. Vice 

direktören Lars Berggrens förordnande löpte ut den 15 juli. 

Liv D’Amelio sade upp sig efter ett års tjänstledighet. En avskedslunch ägde rum på direktörens 

residens den 5 november. Två akvareller av Roberto Caruso (Piazza del Popolo och Lungotevere) 

överlämnades till Liv som avskedspresent. Se fotobilaga.  

Federica Luccis kontrakt förnyades ytterligare ett år (till 11 september 2019). 

Yvonne Backe Forsberg utförde, i samråd med Astrid Capoferro och Stefania Renzetti, arkivarbete 

under februari-mars. Se redogörelse s. 53.  
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Förbrukningsinventarier och underhåll 

Tack vare en generös donation av Romvännerna köpte SIR in nya utemöbler: 45 stolar och sju bord, 

serie Marguerit av danska Mandalay. 

En ny minibuss VW Caravelle köptes in tack vare Fondazione Famiglia Rausings generösa bidrag 

(45 000 euro). Institutets gamla fordon såldes till en privatperson.  

Tre datorer (direktören, sekretariatet, administrationen) och en gräsklippare inköptes i december. 

De skyltar som skadats av regn och sol i den arkeologiska promenaden i Acquarossa ersattes i 

december. 

 

Diverse 

Följande donatorers namn inristades på travertintavlan på institutets fasad: Birgitta Lagergren, 

Kerstin Gamstorp, Ragnhild och Erland Billig. 

Bengt Malcus forskningsmaterial (dokument och arkeologiska fynd) kördes från Lund till Rom i 

form av diplomatpost av Lars Berggren och förvaras nu på institutet. 

Institutet donerade till föreningen Amici delle tombe dipinte di Tarquinia en modell av Tomba dei 

Leopardi i Tarquinia utförd av ingenjör Milan Kovaç i början av 1990-talet.  

SWEAs årliga glöggfest ägde rum på institutet den 3 december. 

Luciafirande den 13 december med deltagande av stipendiater, som bakade ett pepparkakshus i 

form av Ara Pacis, och personal. Personalens jullunch ägde rum samma dag på Taverna Rossini. 

”Nordisk lunch” den 14 december med övriga nordiska institut (31 personer) i institutets 

auditorium. 

Stefania Renzetti och Linda Lindqvist 

 

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.  

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

har gått via sekretariatet/administrationen. Liknande tjänster har i stor utsträckning även 

tillhandahållits 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.  

IT-stöd och webb har skötts av Stefania Renzetti, som också ansvarar för rumsbokningen 

med hjälp av sekreteraren.  

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: Anders Cullhed, Paolo Liverani, Giancarlo Poli, Solfrid Söderlind. 

 

Vid sammanträdet på Svenska Institutet i Rom den 9 oktober utdelades följande bidrag: 

Cecilia Beer, Children in Capua. Terracotta votives from the Fondo Patturelli sanctuary, an 

inventory for a catalogue raisonné, € 7.000 

Lars Berggren, 1) The Course in Art History at the Swedish Institute in Rome 1959-2017; 2) 

Giordano Bruno in Campo dei Fiori, € 10.000 

Anna Bortolozzi, The Libro dei disegni d'architettura by Francesco da Volterra: surveying ancient 

fragments at the end of Cinquecento antiquarian studies, € 1.600 

Svante Fischer, Vidracco and Braone - Recruitment or dilectio, € 8.000 

Agneta Freccero, Wall decoration in Pompeii. Painters and workshops, € 2.000 

Peter Gillgren, Felix Horb and the Historiography of Architectural Representation in Duecento Art, 

€ 1.600 

Kristian Göransson, Francavilla di Sicilia: surveying and recording of the excavation; student 

participation, € 4.000 

Minna Hamrin, Male Saints and prostitutes: Image: Images of Conversion in Seventeenth century 

Italy, € 6.000 

Håkan Hökerberg, Controversial Heritage (book project), € 3.500 

Camilla Kandare, Moving towards Spiritual Perfection. Early Modern Female Enclosure as 

Embodied Experience, € 2.500 

Marie Kraft, How art and culture reuse urban heritage in Naples. A co-directed publication project,  

€ 5.500 

Lena Larsson Lovén, Portus Augusti Ostiensis: its Port and People, € 7.300 

Peter Liljenstolpe, The life of a renaissance woman: The extraordinary case of Barbara 

Pallavicina, Marchioness of Zibello, € 4.500 

Maria Mellgren, Fascist Period New Towns in Sicily, € 1.700  

Sabrina Norlander Eliasson, Migrating models: David Klöcker Ehrenstrahl (1629-1698) and his 

Roman experience in the bottega of Pietro da Cortona, € 6.000 

Martin Olin, Italian Paintings in the Nationalmuseum, Stockholm, Vol II. Planning and preliminary 

research, € 900 

Cecilia Olovsdotter, Body and Spirit of Victory: on the multiform conception of Victoria's femininity 

in Roman visual culture, € 4.250 

Barbro Santillo Frizell, Transhumance in Central Italy. A diachronic study of the toll road system 

(dogana) in the Viterbo region, € 5.000 

Robin Wahlsten Böckerman, Workshop scheduled for period February-March 2019, € 9.000 
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Johanna Vernqvist, Tullia D'Aragona and Gaspara Stampa - Visions of love in Renasssaince 

Literature, € 8.000 

Frederick Whitling, Gustaf VI Adolf as archaeologist and Patron of the Arts, € 3.000 

Stefania Renzetti 
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Bilagor 

Stipendiaternas redogörelser 

Cecilia Sandström, Större arkeologiska stipendiet 

Under min tid som storstipendiat på institutet arbetade jag med min avhandling Encountering 

Environment. Ecology, production and trading networks on Monte Polizzo and Western Sicily 600-

500BC. I min studie undersöker jag hur den arkaiska elymska bergsbosättningen på Monte Polizzo, 

Sicilien kan ha använt floder i närområdet för att underlätta handelskontakter och varuutbyte med 

sina grekiska och fenikiska grannar bosatta längst västra Siciliens kust. Jag gör en djupgående 

studie över det antika klimatet och ekologin, och hur elymerna kan ha brukat lokala naturresurser 

och använt dessa som handelsvaror. Jag studerar också det arkeologiska materialet som har 

ackumulerats under nästan ett decennium av utgrävningar på Monte Polizzo, ett material och en 

plats vilka jag har arbetat med sedan 2006. Specifikt för min studie är jag intresserad av den 

keramik som visar på både regional och långväga handel, såsom transportamforor och finkeramik.  

Det övergripande målet med min vistelse på institutet var biblioteksstudier, och just att 

arbeta med referensmaterial till mina empiriska kapitel. Institutets bibliotek är en fantastisk källa till 

publikationer över utgrävningsområden på Sicilien. För min del var jag mest lycklig över 

tidskriftsrummet. Inte bara för den uppenbara och sympatiska anledningen att det finns 

värmereglering där, utan att institutet tillhandahåller tidskrifter såsom exempelvis Kokalos, för att 

nämna en av många ovärderliga källor för alla Sicilienforskare. I mars höll jag ett 

institutseminarium och presenterade mitt avhandlingsarbete. Där deltog det intresserade 

seminariedeltagare från många olika discipliner som var gäster på institutet, vilka tillsammans 

skapade en rolig och tänkvärd diskussion som gav mig nya infallsvinklar att tänka på. Jag deltog 

också på ett incontro AIAC både som seminariedeltagare och som föredragshållare. Båda de här 

olika seminarieserierna förgyllde min tillvaro i Rom med intressanta diskussioner och möten. Jag 

ser tillbaka på min tid som storstipendiat som en mycket stimulerande period, där institutets miljö 

inte bara bidrog till intellektuell stimulans, utan också till arbetsro och en mycket efterlängtad tid till 

eftertanke.  

Avslutningsvis vill jag tacka alla underbara gamla och nya vänner och kollegor som 

arbetar på institutet. Ni är alla fantastiska och ni fick mig verkligen att känna mig som hemma. 

Mikael Andersson, konstvetenskap 

Som storstipendiat i konstvetenskap vistades jag på institutet i sammanlagt sex månader under 

hösten 2017 (september-oktober) och våren 2018 (februari-maj). Tiden på institutet ägnades i 

huvudsak åt arbetet med min doktorsavhandling som, mycket kortfattat, handlar om romerska 

stadsplaneutopier kring 1900. Under vistelsen inhämtade jag material till och skrev ett 

avhandlingskapitel om Il Risorgimento, hur förändringarna i Italiens politiska landskap genererade 

och drev på flera visionära stadsplaneprojekt i Rom efter att staden blev huvudstad i kungariket 

Italien och hur dessa urbana förvandlingsprocesser indirekt och direkt påverkades av Baron 

Haussmanns ingrepp i Paris under 1800-talet. Projektet presenterades i institutets seminarieserie i 

slutet av våren 2018. Under den första delen av min vistelse – hösten 2017 – var jag i hög 

utsträckning involverad i undervisningen på konstkursen. Jag höll i några salsföreläsningar, flera 

visningar (däribland av universitetsområdet, Foro Italico, Palazzetto dello Sport, Auditorium och 

MAXXI) och ledde exkursionen till Florens. Därutöver deltog jag i några exkursioner till platser i 

Roms närområde (Bomarzo, Caprarola, Bagnaia) och föreläste om renässansens villa- och 

trädgårdskultur. Som doktorand får man vanligtvis inte undervisa så mycket – därför uppskattade 

jag verkligen undervisningsmöjligheterna som gavs under stipendietiden vid institutet. Vid sidan av 

alla utställningar och vetenskapliga evenemang (föreläsningar etc.) i Rom som stipendietiden gjorde 

det möjligt att gå på var vistelsen vid institutet också en bra språngbräda för lite längre resor inom 

Italien. Jag besökte Neapel, Milano, Turin, Ivrea och Venedig för att se på material, verk och 
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utställningar med relevans för mina forskningsintressen. Några av resorna har dessutom resulterat i 

texter som har publicerats i svensk fackpress. 

 

Hannes Frykholm, arkitektur 

Min tid som stipendiat vid Svenska Institutet (från februari till juni, 2018) utgjorde en del av mitt 

pågående avhandlingsprojekt. Syftet var att författa en del av avhandlingens inledningskapitel och 

arbetet bestod av att utföra en översiktlig inventering av den Aurelianusmurens roll i det samtida 

Rom. Roms stadsmur var ett svar på växande geopolitisk turbulens i det romerska riket mot slutet 

av 300-talet e.Kr. Två invasioner i norra Italien kring 260 e.Kr. vittnade om de yttre gränsernas 

försvagning och gav kejsare Aurelius anledning att låta uppföra en ny mur runt huvudstaden, år 271 

e.Kr. Det 19 kilometer långa befästningsverket i tegel, sten och betong, som kom att kallas 

Aurelianusmuren, omgav det mesta av den dåtida stadskärnan, inklusive nuvarande Trastevere. Mitt 

intresse kretsade kring murens roll idag, som en gräns mellan olika upplevelserum i staden, en gräns 

som sällan uppmärksammats som sådan. Det finns inga vykort från Aurelianusmuren. Kyrkor, 

palats, och torg har alla sin väldokumenterade roll i hur staden växte fram, men murens betydelse 

har lämnats förvånansvärt oberörd, eller tagen för givet. Kanske beror detta på att det är svårt att 

kategorisera detta byggnadsobjekt som en singulär form, eller utifrån en enda funktion. 

Jag disponerade stipendietiden på följande vis: En månad ägnades åt litteraturstudier kring 

befintlig arkeologisk och historisk forskning om Aurelianusmuren. Här hade jag stor användning av 

Institutets bibliotek, inte minst för att närmare kunna utreda de många romerska gränsbegreppen 

som muren förhöll sig till när den uppfördes. Institutets kartsamling var också mycket användbar 

för att studera murens förändringar över tid. Genom att orientera mig i forskning om murens 

uppförande och de socio-politiska anledningarna till grund för dess dragning, kunde läsningen av 

dess roll i samtiden berikas och problematiseras. Jag ägnade därefter en och en halv månad åt 

inventering, uppmätning och dokumentation av muren ute i fält. Särskilt stor vikt fästes vid entréer 

och portar. Detta resulterade i en samling fotografier, uppmätningsritningar, och planritningar i A1-

format som dokumenterade den nutida bebyggelsen i murens direkta närhet, samt en serie 

axonometri-ritningar som beskrev några av murens portar. Avslutningsvis ägnades en och en halv 

månad vid Institutet till att skriva på avhandlingskapitlet, där Aurelianusmuren kom att utgöra ett 

exempel kring en diskussion om entrérummets roll i staden. Jag kom här att lägga stor vikt vid 

murens till synes oavslutade natur. Jag konstaterade att muren tycks likgiltig inför alla försök att 

slutgiltigt fastställa dess betydelse. Den utgör istället ett slags fysiskt index över sina egna 

obegränsade möjligheter. Som isolering gentemot motorvägen, som en serie öppningar och hålrum, 

som ett regnskydd, som ett objekt som definierar den historiska stadens gräns, eller som en 

stödstruktur för formella och informella byggnader, pendlar muren mellan att inkludera och 

exkludera.  

Jag presenterade det pågående arbetet, inklusive en serie fotografier, montage och ritningar 

vid ett seminarium på Svenska Institutet den 22 februari, och mottog där ett antal användbara 

kommentarer, i synnerhet kring frågan om pomerium samt om murens symboliska roll vid 

utnämnandet av Rom som ett UNESCO-världsarv. Jag deltog också i en lärorik studieresa till 

Viterbo i maj tillsammans med övriga stipendiater och forskare vid Institutet. 

 

Fanny Kärfve, Lerici-stipendiet 

Under våren 2018 hade jag möjligheten att förlägga mitt Lerici-stipendium vid Svenska institutet i 

Rom, vilket innebar även boende på plats under den första månaden. Resterande tid kunde jag och 

medföljande familj hyra institutets lägenhet vid Ponte Milvio, vilket jag är väldigt tacksam för. Som 

stipendiat kunde jag fortsätta arbetet med min doktorsavhandling i Antikens kultur och samhällsliv 

(Lunds universitet), med fokus på skrivande. Som titeln anger, Greeting the visitor in Pompeii. 

Roman fauces mosaics contextualised, studerar jag ett trettiotal mosaikgolv i Pompeji som 
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dekorerar ingångarna till atriumhusen. Utifrån både ikonografiska studier av mosaikernas motiv 

(både figurativa och ornamentala liksom en parallell grupp golv med latinska inskrifter, ca 25 st.), 

och de berörda atriumhusens placering i staden, avser jag att besvara frågor som rör husägarens val 

av motiv med koppling till dennes sociala position i samhället. Ingången – fauces – till ett 

atriumhus fungerar som en passage mellan två områden, både bokstavligt och bildligt talat, och för 

den romerske medborgaren innebar en sådan övergång en nästintill rituell förflyttning. De av 

romarna utvalda motiven är därför väldigt intressanta att studera, i synnerhet då de nästan aldrig 

avbildar religiösa eller mytologiska bilder utan snarare sådana med jordnära anknytning. 

 Vid sidan av biblioteksstudier tillkom också en veckas fältstudier i Pompeji där jag hade 

beviljats tillstånd att besöka många av min avhandlings stängda hus. Väl där fick jag också, på 

avstånd, bevittna de nya spännande utgrävningarna av staden som utförs i samma område, regio V, 

som Svenska Pompejiprojektets kvarter ligger i. Fältstudier likt denna kan, med andra ord, inte 

överskattas, utan man lämnar ofta Pompeji med fler frågor i bagaget än dem man kom med, men 

också med svar på frågor man inte ens hade tänkt på att ställa. På plats i Rom använde jag också 

tiden till att delta i institutets evenemang och seminarier liksom besöka andra institut, i synnerhet 

Finska institutet. Jag passade även på att en gång för alla komma in på Vatikanmuseerna, och väl 

där kunde jag fördjupa mig i referensmaterial som jag tidigare inte har granskat. 

 Jag vill uttrycka mitt stora tack till personalen på Svenska institutet för deras hjälpsamhet, 

oavsett om det gällde bibliotekstillstånd till de andra internationella biblioteken i Rom eller 

praktikaliteter i lägenheten. Arbetsron i biblioteket är fantastisk, och det var med glädje och 

tillfredsställelse som jag kunde resa hem igen i sommarvärmen.   
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Kursprogram  

Latinsk epigrafik 
Fältkurs för latinlärarstudenter 

20 februari – 7 mars 

 

Schema 

 

• Måndag 19 februari 

Ankomst 

• Tisdag 20 februari 

10.00: presentation av institutet och visning av biblioteket (AC)  

14.00-15.00: Epigrafisk introduktion i Villa Borghese (LH) 

• Onsdag 21 februari  

9.00–14.00 (cirka) Exkursion till Via Appia (LH) 

• Torsdag 22 februari  

10.00–12.00 (cirka) Seminarium, redovisning av uppgifterna från Via Appia (LH) 

Auditoriet, Institutet. 

14.00–16.00 (cirka) Exkursion till Forum Romanum (LH) 

• Fredag 23 februari 

16.00 Legal epigraphy. Prof. Bernard Stolte (speciellt insatt extraföreläsning för den svenska 

kursen) 

Auditoriet, Institutet.  

• Lördag 24 februari  

9.30–11.30 Cursus Honorum (Holländska institutet) 

18.30: Välkomstdrink på Svenska Institutet för de holländska och svenska epigrafikkurserna med 

lärare. 

• Söndag 25 februari 

11.00 Utdelning av individuella uppgifter att arbeta med under kursen; redovisning efter hemkomst. 

(AB) (Auditoriet, Institutet) 

• Måndag 26 februari 

11.00–13.00 Graffiti and the Roman cursive alphabet (AB) (Auditoriet, Institutet) 

• Tisdag 27 februari  

10.00–12.00 Praktisk workshop i inskriftsdokumentering med Dr. Valentina Follo, American 

Academy, via Angelo Masina 5 (AB) 

• Onsdag 28 februari 

10.30–12 Late Antiquity (Holländska institutet) 

13.15–15.00 Introduction to Early Christian epigraphy (Auditoriet, Institutet) (OB) 

• Torsdag 1 mars 

10–12 Medeltida epigrafik (Auditoriet, Institutet) (AB) (Utdelning av gruppuppgifter, redovisning 

fredag 2 mars) 

16.00–18.00 Tidigkristna inskrifter: Exkursion till kyrkan S. Agnese fuori le Mura (OB) 

• Fredag 2 mars 

Frivillig programpunkt:  

10.00–12.00 Ancient epigraphy and the Grand Tour (Holländska institutet) 

Föreläsning av Holländska institutets föreståndare, Harald Hendrikx. 

15.30–17.30 Excursion, Medieval Rome: Pilgrim itineraries and inscriptions (AB)  

• Lördag 3 mars 

10.00–12.00 Grekisk epigrafik i Rom (MJ) (Auditoriet, Institutet) 
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• Söndag 4 mars 

13.00–15.00 Grekisk epigrafik: exkursion till Museo Nazionale delle Terme. Uppgifter delas ut och 

löses på plats under besöket. (MJ) 

• Måndag 5 mars 

Egenstudier 

• Tisdag 6 mars 

13–15 Kursavslutning, förberedelse av slutuppgifter (AB) (Auditoriet, Institutet) 

• Onsdag 7 mars 

Avfärd 

 

Böckernas folk  
Sicilien 14 – 21 april 

 

Dag 1 (14/4). Utresa till Catania och installering på Hotel Gran Bretagna i Syrakusa. 

 

Dag 2 (15/4). Siracusa med start i senantiken, den bysantinska huvudstaden, judarnas roll och 

position i det romerska, senantika och bysantinska samhällena. San Giovannikatakomberna på 

förmiddagen före 13.00, därefter Orygia där vi tillbringar resten av dagen. . Kristian presenterar det 

antika och senantika Syrakusa. Måndag f.m. arkeologiska parken.  

 

Dag 3 (16/4). Måndag förmiddag, den arkeologiska parken. Därefter resedag till Palermo med tåg 

med byte i Catania. Ankomst hotell Hotell Villa Archirafi kväll. Mats Roslund presenterar Palermo 

under medeltid. 

 

Dag 4 (17/4). (Bussdag 1) Segesta, moskén, frankisk borg, bysantinsk kyrka, romersk amfiteater, 

grekiskt tempel. Landskapet! Salemi, De islamiska och judiska kvarteren i staden. Landskapet. 

 

Dag 5 (18/4). (Bussdag 2) Cattedrale Monreale med Chiostro Santa Maria Nuova 9.30 (bokad tid), 

Cefalà Diana, Ziza. Ponte dell’Ammiraglio (från 1131). 

 

Dag 6 (19/4). Palermo. San Giovanni degli Eremiti (rester av moské), Palazzo Reale med Capella 

Palatina, Duomon. 

 

Dag 7 (20/4). Santa Maria dell’Ammiraglio (La Martorana), San Cataldo och Kalsa (al Kalesha)-

distriktet. Museet? 

 

Dag 8 (21/4). Hemfärd Palermo- Kastrup, Arlanda 

Monument att presentera 

1. Segesta, moskén, frankisk borg, bysantinsk kyrka, hellenistisk teater, grekiskt tempel (Adam 

Hultberg) 

2. Salemi. Islamisk urbanitet (Mats) 

3.  Cefalà Diana, hammam-kulturen inom grekisk, romersk och islamisk kultur. (Gustaf Forsell) 

4. Monreale, normandisk arkitektur (Marcus Svensson) 

5. Ziza och Cuba, normandisk-islamisk arkitektur. (Eva-Karin Schönbeck) 

6. San Giovanni degli Eremiti (rester av moské) (Åsa Lundberg) 

7. Palazzo Reale med Capella Palatina. (Gyða Hliðberg) 

8. Katedralen i Palermo (Sabina Larsson) 

9. Santa Maria dell’Ammiraglio (La Martorana) och San Cataldo (Maria Sundblom) 

10. Kalsa (al Kalesha)-distriktet och fatimiderna. (Mats) 
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Confronting the Classics 
The Ancient Past in Modern Rome and Athens 

16–29 April  

 

Schema 

Monday 16 Travel to Rome 

  

17.00 Opening @ SIR 

Discussion of program 

18.30 Welcome drink @ SIR  

21.00 Dinner 

  

Tuesday 17 10.00 Library introduction @ 

SIR 

11.00 Discussion of first essay 

and group assignments @ SIR 

Introduction to Rome 

14.00 “Rome vs Athens” 

(c. 1800–2018) @ SIR 

16.00 Villa Borghese, Pincio 

Settis 

Wednesday 18 Ruins and romanticism 

09.30 Pantheon, Colosseum, 

Villa Celimontana 

11.30 Capitol, Musei Capitolini: 

“Il Tesoro di Antichità” 

Neoclassicism and futurism 

16.00 Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna 

Macaulay 

Thursday 19 Archaeology and 

nationalism  

10.00 Forum Romanum, 

Palatine (Fredrik Tobin) 

 

Classical souvenirs, modern 

tourism  

13.30 Museo Napoleonico 

16.00 Museo dell’Arte 

Classica/La Sapienza 

(Marcello Barbanera) 

Beard + 

David + 

Mortensen 

+ Guidi 

Friday 20 Antiquity and totalitarianism 

10.00 Museo dell’Ara Pacis, 

Piazza Augusto Imperatore 

Heritage policies 

14.00 La Rinascente/Acqua 

Virgo 

15.30 ICCROM (Ioannis 

Poulios) 

Nelis + 

Manacorda 

Saturday 21 Contemporary “classics” 

10.00 Centrale Montemartini 

Testaccio, Garbatella, street art 

(Marie Kraft) 

Preparation of group 

presentations 

 

Sunday 22 Preparation of group 

presentations 

13.00 First report of group 

presentations (Foro Italico, 

Museo Nazionale Romano alle 

Terme, Largo Argentina, 

Capitol/Temple of Jupiter) 

 

Monday 23 Travel to Athens   
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Tuesday 24 Introduction to Athens 

 

10.00 Reinventions of antiquity 

in modern Athens and the 

materiality of the past (Tryfon 

Babylis) @ NIA 

Athens before modern 

Greece 

12.00 Philopappou, 

Plaka, Turkish Baths 

(Nicholas Karachalis) 

19.00 Introductory meeting 

(“Triple-I”), Stoa 42 

Karydis 

+Bastéa 

& 

Karachalis 

Wednesday 25 Neoclassicism and nation 

building 

09.30 Numismatic Museum 

10.30 Panepistimiou, Korai 4, 

Syntagma 

13.00 Cycladic Art Museum: 

“Scenes From Daily Life in 

Antiquity” 

14.00 The National Gardens, 

Zappeion, The First Cemetery 

Archaeology and national 

identity 

16.30 “‘We are all Greeks’: 

Politics of Cultural Belonging 

in Classical Archaeology” 

(Ingrid Berg) @ SIA 

Voutsaki + 

Kokkinidou 

& 

Nikolaidou 

Thursday 26 Archaeology, nationalism 

and internationalism 

09.00 Pedion Areos 

10.00 National Archaeological 

Museum: “Hadrian and 

Athens. Conversing with an 

Ideal World” 

12.00 Agora (Brian Martens) 

Cultural heritage and urban 

management 

14.00 The Athens metro 

(Augustus Veinoglou) 

15.30 National Museum of 

Contemporary Art (Aris 

Spentsas) 

17.00 “Venus of the Rags” 

(Mary Zygouri) @ SIA 

Hamilakis 

Mouliou 

Zygouri 

Friday 27 Preparation of presentations Preparation of presentations  

Saturday 28 10.00 Group presentations 

(Lykeion, Panathinaikon) 

 

14.30 Plato’s Academy, 

Kerameikos (with Nicholas 

Karachalis) 

18.00 Acropolis Museum: 

“Eleusis. The Great 

Mysteries” 

 

Sunday 29 10.00 Group presentations 

(Acropolis Museum, 

Acropolis/Parthenon) 

15.00 Group feedback 

sessions 

17.00 Final discussion and 

evaluation 

19.00 Farewell drink @ SIA 

21.00 Departure dinner 
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Antikens Rom – arkeologi och historia 
Fortbildningskurs för lärare i klassiska språk vid Svenska Institutet i Rom 

25 juni – 1 juli 

 

Schema 

mån. 25 juni Ankomst till Svenska Institutet i Rom.  

Frivilligt: Institutsseminarium i auditoriet kl. 18 med Olof Brandt (Pontificio Istituto 

di Archeologia Cristiana, Rom) Prokopios om in- och utsidor i antika byggnader 

med efterföljande drink på terrassen.  

Välkomstmiddag i direktörsbostaden ca kl. 19.30! 

tis. 26 juni Forum Romanum med Palatinen med fokus på nyligen öppnade områden. 

Frivilligt: två föreläsningar på American Academy in Rome om senantiken kl. 17.30 

Jason Moralee (University of Massachusetts, Amherst), “An Object of Infinite Love 

and Infinite Hate”: The Capitoline Hill in Late Antiquity. 

Michele R. Salzman (University of California, Riverside), Rome after the Fall of the 

Western Roman Emperor: A New View of the Papacy of Felix III (483–492). 

ons. 27 juni Domus Aurea (specialvisning med arkeologerna som arbetar med restaureringen); 

Diocletianus termer med museum, särskilt inskriftssamlingen; kyrkan S. Maria degli 

Angeli; Den republikanska stadsmuren vid stazione Termini. 

tor. 28 juni Exkursion till Ostia; besök på Monte Testaccio. 

fre. 29 juni  Exkursion till Praeneste (Palestrina) och Hadrianus villa i Tivoli. 

lör. 30 juni Via Appia: besök i Quintiliernas villa, vandring på Via Appia och troligen besök i S. 

Callisto-katakomben. 

 Kvällen: Avslutningsmiddag på restaurang. 

 

Fältseminarium i konstvetenskap 
17-21 september 

 

Bakgrund 

Styrelsen för Stiftelsen Svenska Institutet i Rom gav ledamoten för ämnet konstvetenskap docent 

Sabrina Norlander Eliasson i uppdrag att inkomma med förslag till konstvetenskaplig aktivitet vid 

Institutet under höstterminen 2018. Detta på grund av att den ordinarie kursen i konstvetenskap 

inställts då den nya vice direktören och lektorn i konstvetenskap FD Maria Oen tillträder tjänsten 

först i augusti 2019. Ett förslag baserat på studentaktivitet och pedagogik togs fram i samråd med 

docent Anna Bortolozzi, Stockholms universitet och docent Johan Eriksson, Uppsala universitet. 

Förslaget accepterades av Styrelsen efter diskussion och aktiviteten ägde rum som planerat mellan 

nämnda datum i Rom. I det följande anges en redovisning kring aktiviteterna, reflektioner kring de 

pedagogiska formernas utslag och möjliga effekter för lärandeprocessen samt deltagarnas 

reflektioner. Tillträdande vice direktör Maria Oen deltog under tre av fältseminariets fem dagar. 

 

Utgångspunkter och tematik 

Samarbetsgruppen beslöt på ett tidigt stadium att strukturera fältseminariets innehåll i enlighet med 

gruppens specialistkompetenser samt utgå ifrån teman med inriktning mot plats, lager, observation, 

material, teknik, arkiv, objektbiografi och forskningspraktik. Den gemensamma grunden för dessa 

teman hade utgångspunkt i det föränderliga romerska samhällets struktur och relationen mellan 

utövare, beställare och social diskurs. För att förtydliga relationen mellan dessa teman valdes 

studieobjekt ut där tydliga korrespondenser kunde utpekas. Samtliga studieobjekt under veckan var 

strukturerade enligt denna modell med målsättning att skapa intellektuell förståelse via aktiv 
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inlärning (individuell observation och gruppdiskussion), historiografisk förståelse (analys av 

vetenskaplig artikel) samt insyn i källkritik och forskningsprocessens praxis (konsultation av 

primärkällor i arkiv). En viktig utgångspunkt för seminariet var att implementera en hög grad av 

medvetenhet kring forskningsprocesser varför ovanstående modell fungerade väl. 

 

Historisk stratigrafi 

Det romerska kyrkorummets täta lager utgör en pedagogisk utmaning. Det finns olika sätt att närma 

sig problematiken. Det traditionella har varit att studera en och samma kyrka vid ett flertal tillfällen 

enligt en kronologisk modell. Nackdelen med ett sådant upplägg är att kyrkorummets lager 

separeras istället för att läsas i relation till varandra. Fältseminariets utgångspunkt var att studera 

lagrens inbördes relation och enskilda uttryck vid ett och samma tillfälle. Studenterna hade förberett 

sig via inläsning via en för tillfället skapad digital lärplattform (Uppsala universitet) och fick 

möjlighet att redovisa enskilda kapell. Därefter konstruerades diskussionen så att korrespondensen 

mellan lagren (enskilda kapell) förtydligades och problematiserades. Ett exempel kan utgöras av 

den medvetna arkitektoniska och konstnärliga relationen mellan kapellen Chigi (1500-talets första 

decennier) och Cybo (1600-talets senare hälft). 

 

Observational skill, arkiv och forskningspraxis 

Denna pedagogiska metod användes under fältseminariet för studium av arkitektur. Studenterna fick 

först delta i en vandring i Rom där den aktuelle arkitektens (Francesco Borromini) formspråk 

presenterades i ett antal byggnader. Därefter fick de i uppdrag att enskilt observera och studera det 

utvalda studieobjektet (Sant’Ivo alla Sapienza). Detta gjordes utan föregående inläsning och med 

fokus på observation och teckning – samtliga deltagare hade fått en särskild anteckningsbok att 

använda under veckan. Nästa steg utgjordes av inläsning av två utvalda vetenskapliga artiklar. 

Övningen avslutades med en sammanfattande diskussion på plats samt en genomgång av de 

arkivhandlingar som använts i de studerade artiklarna. I Archivio di Stato togs dessa 

originalhandlingar fram, Borrominis plan och räkenskaperna för kyrkobygget, och artiklarnas 

resonemang kunde så konfronteras med primärkällorna. Syftet med övningen är att bibringa en 

förståelse för det arkitektoniska formspråket via observation och samtidigt lära sig 

forskningsprocessens etapper. 

 

Objektbiografi och forskningspraxis 

Konstsamlingars historia kan förstås på olika sätt. Under fältseminariet användes samlingen i 

Palazzo Doria Pamphilj och 1700-talsvåningen i Palazzo Barberini för diskussion gällande 

samlandets premisser och samlingars utställande utifrån två bevarade hängningar. Övningen gick ut 

på att förtydliga betydelsen av sociala, ekonomiska och juridiska relationer i det tidigmoderna 

romerska samhället och konsekvenser för konstkonsumtion. Konstobjektens biografi, förstådd som 

provenienskedja, kunde vidare diskuteras i relation till vetenskaplig tolkning. Ett exempel på detta 

utgörs av ett konstverks juridiska förflyttningar via arv eller hemgift. Även här lyftes arkivets roll 

upp och olika källtypologier diskuterades för att bibringa förståelse för hur konstverks mobilitet kan 

rekonstrueras historiskt.  

 

Material och tekniska metoder 

Stockholms universitet har ett samarbetsavtal med Galleria Nazionale d’Arte Antica i Rom gällande 

gemensamma workshops för materialkunskap och tekniska undersökningar av målningar. Om 

intresse finns från SIR:s håll och vice direktörens kan endagslektioner ordnas även för den 

konstvetenskapliga kursen vid Institutet. Dessa workshops skulle naturligtvis anpassas efter 

deltagarnas kunskapsnivå inom ovanstående ämnesområden. Exempelvis skulle olika typer av 

konstnärliga tekniker kunna presenteras, relationen ”original”/kopia/version diskuteras och 

genomgång av pågående restaureringar förklaras. En viktig komponent i ett dylikt 
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undervisningsinslag vore dels att understryka konstverks materialitet, men också hur denna kan 

bearbetas och förstås inom ramen för forskning och professionell utövning. En majoritet av de 

deltagare som SIR utbildar inom sina kurser kommer inte att fullfölja en akademisk bana utan 

istället vara verksamma inom bevarandeinstitutioner och motsvarande. Den konstvetenskapliga 

kursen skulle med fördel kunna innehålla ett inslag som belyser exempelvis konservatorns eller 

intendentens roll och då i ett annat EU-land än Sverige. Undervisningen ägde rum i museets nya 

studiesal i Palazzo Barberini och studenterna introducerades för undersökning med IR-spektroskopi 

av ett porträtt föreställande kardinalen Alessandro Farnese av 1500-talskonstnären Scipione Pulzone 

och målningen Et in Arcadia ego av 1600-talskonstnären Giovanni Francesco Barbieri (Guercino), 

vilken dagen till ära hade flyttats från museets utställningssalar till fältseminariets workshop. 

Studenterna fick lära sig vad en teknisk undersökning av konstverk syftar till och vad man kan träna 

sig att läsa ut av resultaten. Vidare diskuterades relationen kopia/version/”original” och hur 

konstnärers arbetsprocess (i de här fallet inom måleri) fungerade i Rom under tidigmodern tid.  

 

Reflektioner: lektorer och studenter 

Under fältseminariets sista dag anordnades en gruppdiskussion med målsättning att diskutera 

veckans pedagogiska upplägg och studenterna fick möjlighet att reflektera kring sin lärandeprocess. 

Generellt kan sägas att studenterna var positiva till upplägget. Det som tydligt framgick var värdet 

av varierande undervisningsformer och varierande examinationsformer. En kurs på tio veckor 

behöver en pedagogisk struktur som stimulerar genom olika former av inlärning och 

kunskapskontroll. För att hålla samman en sådan struktur diskuterades vilka fördelar användning av 

en digital plattform skulle kunna ha för kursen. Inom svenska universitet används sådana för att 

dela kurslitteratur, examinationer och inlämningar. SIR skulle givetvis inte investera i en sådan, 

men den plattform som Stockholms universitet använder sig av skulle kunna ställas till kursens 

förfogande. Studenterna lyfte fram värdet av det platsspecifika i kursen och förhöll sig positiva till 

lektorernas frågor gällande urval av studieobjekt baserade på representativitet. Istället för att snabbt 

gå igenom 5 olika objekt kan 2 studeras ingående (se ovan exempel Sant’Ivo alla Sapienza) och de 

övriga 3 hänvisas till som referensobjekt för studenterna att själva uppsöka i Rom. Det kronologiska 

upplägget av kursen är helt avgörande för alla former av lyckad pedagogik. Studenternas 

förkunskaper är så olika att kronologin blir fullständigt avgörande för att ge dem en tydlig struktur 

och verktyg för att förstå begrepp som korrespondenser över tid, typologier eller modeller. Ett 

intressant förslag som diskuterades ingående rörde möjligheten att vid slutet av varje kursvecka ha 

ett summerande seminarium med diskussion kring tematik och viktiga slutsatser. Detta skulle 

utgöra ett värdefullt verktyg för inlärningsprocessen. Ett annat intressant förslag från studenterna 

rörde kopplingar till svenska aktörer och svenskt material inom kursstrukturen. Detta förslag ser 

lektorerna som ett intressant och värdefullt spår. Den konstvetenskapliga kursen bör ha som ett mål 

att stimulera till framtida avhandlingsprojekt inom ramen för kursens innehåll och områden. Detta 

gäller även intresse för forskning kring svenskt tidigmodernt material. Aktörer som drottning 

Kristina, arkitekten Nicodemus Tessin d y och de skandinaviska konstnärskolonierna i 1800-talets 

Rom har samtliga lämnat spår i såväl Rom som i Sverige – att lyfta upp material kring detta i kursen 

kan få positivt genomslag i det lilla tidigmoderna forskningsfält som Sverige behöver utöka och 

satsa på inför framtiden. 

 

Avslutande reflektion: 

Kursens nuvarande längd motsvarar 10 veckor (15 högskolepoäng). Under den avslutande 

diskussionen lyftes frågan till studenterna huruvida de uppfattade den ordinarie kursens längd som 

en fördel eller en nackdel och huruvida de skulle kunna tänka sig att söka den. Svaren kan inte 

sägas vara vägledande eftersom samtliga deltagare (med ett undantag) valt att söka fältseminariet på 

grund av att de av yrkesmässiga- och familjeskäl inte skulle kunna söka den ordinarie kursen. 
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Studentreflektionerna får därmed överses i detta forum. Bland lektorerna dryftades dock olika 

potentiella förändringar av kursens omfång: 

En möjlighet skulle vara att dela kursen. Två moduler om respektive 7,5 högskolepoäng 

och motsvarande 5 veckors studier vardera. Den första modulen skulle vara en koncentrerad version 

av det nuvarande upplägget och den andra en tematisk fördjupningskurs med olika teman baserade 

på en treårsplan. Fördelen med upplägget skulle vara kurser till vilka fler studenter med större 

lätthet skulle kunna söka. En annan fördel är en kontinuerlig kvalitetsutveckling med olika teman 

och där vice direktören skulle kunna samarbeta med lektorer från de svenska lärosätena. De flesta 

utländska skolorna i Rom arbetar efter en liknande modell. På detta sätt skulle de svenska lärosätena 

knytas närmare SIR:s pedagogiska uppdrag och fler studenter skulle kunna söka kurserna. 

 

Här kan inte nog poängteras att målsättningen med ett sådant förändringsarbete skulle vara: 

 

- Säkerställa ett stabilt och kvalificerat söktryck. 

- Få fler studenter i konstvetenskap till Institutet. 

- Ett tätt och konkret samarbete mellan SIR och de svenska lärosätena. 

 

Frågan om en strukturell förändring av kursen bör vidare diskuteras inom disciplinen 

konstvetenskap i Sverige i dialog med vice direktören/lektorn i konstvetenskap vid Institutet.  

Sabrina Norlander Eliasson 

 

Program 

 

Måndag 17/9 

9.00 Samling på Institutet och genomgång av veckan. 

10.30- 17.00 Tema plats och kyrkorummets historiska lager – presentation på plats efter örberedelse 

på digital plattform - S. Maria del Popolo 

 

Tisdag 18/9 

9.00-14.00: Tema Arkitektur/Observational skill utifrån Francesco Borrominis verk – Palazzo 

Barberini, San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Andrea delle Fratte, Propagande Fide och Sant’Ivo 

alla Sapienza (AB) 

15.00-17.00: Tema samlingshistoria, proveniens och utställande - Palazzo Doria Pamphilj (SNE) 

 

Onsdag 19/9 
Tema källkritik, arkiv och monument – Archivio di Stato di Roma och Sant’Ivo alla Sapienza 

9.00-12.00: Inläsning i Institutets bibliotek av givna artiklar. 

13.00-14.00: Sant’Ivo alla Sapienza: analys och diskussion med stöd i det inlästa materialet 

14.00-16.00 Studiebesök i Archivio di Stato di Roma och analys av 1600-talsdokumentation 

rörande Sant’Ivo (AB) 

 

Torsdag 20/9 
Tema konstobjekt, teknik och proveniens - Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberin.i  

9.00 - 13.00: Studiebesök i museets konservatorsateljé med undervisning och utförande av tekniska 

undersökningar av två målningar i museet som härrör ur familjen Barberinis samling: Et in Arcadia 

ego (1618-22) av Guercino och Porträtt av Alessandro Farnese (odat.) av Scipione Pulzone.  

14.00-15.30: 1700-talsvåningen i palatset. (SNE) 
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Fredag 21/9 
Tema aktuell forskning 

8.00-10.00 Peterskyrkan och Grotte Vaticane (AB) 

EM: Avslutande seminarium med diskussion i Auditoriet 

 

Medieval Rome  
27 October - 3 November 2018  

 

Program  

 

Saturday 27 October  
Arrival to Rome  

Sunday 28 October  
10:00 Presentations: Ellen Ceder Henriksson (Stockholm), Santa Maria del Popolo, Mausoleo di 

Augusto; Lennart Jansson (Stockholm), Castel Sant’Angelo, Basilica di Santa Maria sopra Minerva; 

Jonas Langer (Greifswald), Via dei Fori Imperiali, Colosseum  

15:00 Museo Nazionale dell’Alto Medioevo.  

 

Monday 29 October  
9:00–12:00 Seminar at Svenska institutet  

Presentations: Magnus Borg (Stockholm), Spolia and its signification; Tobias Stiebler Greifswald), 

The Apostolic Penitentiary  

13:30 Archivi Vaticani  

 

Tuesday 30 October  
9:00-12:00 Seminar at Svenska institutet  

Presentations:  

Erik Haversten (Stockholm), Lateran Councils  

Tjorven Carstens (Greifswald), Papal legates  

Maria Müller (Greifswald), Biographies of Danish bishops  

Lennart Jansson (Stockholm), Pantheon - from pagan temple to church 

17:30 Santa Brigida, Piazza Farnese 

Presentations: Oliver Löbke (Greifswald), Birgitta’s influence on European politics; Alexa Jokela 

(Tampere), St. Birgitta  

 

Wednesday 31 October  
10:00: Catacombe di S. Agnese  

Presentation: Karl-Olof Magnusson (Stockholm), Sant’Agnese fuori le Mura, Mausoleo di S. 

Costanza  

14:00 Crypta Balbi 

17:00 The Jewish quarter, Synagogue  

Presentations: Diana Ayna (Greifswald), Jewish life in Rome; Magnus Borg (Stockholm), Casa dei 

Crescenzi  

 

Thursday 1 November  
10:00 Santa Maria in Trastevere  

Presentation: Fredrik Lundin (Stockholm), Santa Cecilia  

13:30 Seminar at the Finnish institute  

Presentations: Tom Ludwig (Greifswald), Canonisation processes; Olivia Hamdan (Greifswald), 
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Orders and their representations  

15:00 Presentation of the Institute, Christian Krötzl  

Evening Aperitivo at Villa Lante  

 

Friday 2 November  
9:00-12:00 Seminar at Svenska institutet  

Presentations:  

Ellen Ceder Henriksson (Stockholm), Aristocrats and families of power  

Fredrik Lundin (Stockholm), Marozia, senatrix  

Moritz Bünte (Greifswald), Birgitta and the papacy in Avignon, letter to Urban  

Karl-Olof Magnusson (Stockholm), The sack of Rome 1527  

14:00 Presentations: Ida Kärkkäinen (Tampere), San Clemente, Santi Quattro Coronati; Erik 

Haversten (Stockholm), Basilica di San Giovanni in Laterano  

 

Saturday 3 November  
10:00 S. Maria Maggiore, S. Prassede  

Journey home  
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Föreläsningar, konferenser, seminarier, utställningar m.m. 
 

30 maj 

Workshop on the Study of Architectural Mouldings in Ancient Italy 
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4 juni 

Musik- och litteraturkväll Cara Lili 
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Musik- och litteraturkväll Cara Lili 

PROGRAMMA 
  

Introduzione: Astrid Capoferro, Federico De Mattia 

Letture dalle Memorie: Federica Lucci, Stefania Renzetti 

  

Clara Schumann, ”Larghetto” da Opera 15, Vier flüchtige  

Stücke - Quattro pezzi in fuga - Pieces fugitives 

  

Cronache d’altri tempi   

  

Adolf von Henselt, Petite valse à quatre mains  arrangé  

pour Nadine Helbig 

  

Vita in musica 

  

Franz Liszt, Musikalische Visitkarte au Fraülein Elsa (Lili)  

Helbig 

  

Ricordi dalla Russia 

  

Edvard Grieg, Opera 41, Nr. 3, Ich liebe dich 

  

          Natura e pittura 

  

Felix Mendelssohn, Trio Nr. 1, Opera 49 in re minore 
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20-21 juni, SIR och British School at Rome 

Konferens Constructing city walls in Late Antiquity: an empire-wide perspective 

 

 
 

Late antique urban walls are an important aspect of late antique cities throughout the 

eastern and western empire that dramatically reshaped and redefined the urban landscape; 

however, their final appearance and construction techniques varied greatly. The gradual 

increase in the number of studies on the topic, both for the Byzantine East and the Roman 

West, has allowed us to rethink how urban circuits were built and has led to new topics of 

discourse. This conference, to be held at the British School at Rome and the Swedish 
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Institute of Classical Studies on 20th – 21st June 2018,  will focus on fortification walls, with a 

specific focus on large cities, in the late antique East and West (3th-6th centuries AD). The 

aim will be to re-think regional, local, and empire-wide differences and similarities within this 

single class of monument. The geographic focus of the conference will be intentionally wide, in an 

attempt to break the divide between East and West and gain, for the first-time, and empire-wide 

perspective. 

 

CONFERENCE PROGRAM 
DAY 1: 20TH JUNE, SWEDISH INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES IN ROME 

9:00-9:30 REGISTRATION 

9:30-:10:00  INTRODUCTION 

Organising Committee and Kristian Göransson (Director of the Swedish Institute) 

10:00-10:30 POWER AND GLORY: CEREMONIAL GATES IN ROME AND CONSTANTINOPLE IN 

THE TIME OF THE THEODOSIAN DYNASTY, Jim Crow (University of Edinburgh) 

10:30-11:00 LAST CITY WALL PROJECT IN CÓRDOBA DURING LATE ANTIQUITY. CHANGING 

STRUCTURES AND NEW INVESTIGATION PERSPECTIVE IN LATE ANTIQUITY, Christopher 

Courault, Universidad de Córdoba 

11:00-11:30 COFFEE BREAK 

11:30-12:00 PALMYRA’S LATE ANTIQUE CITY WALL: AN EMPIRE-WIDE APPROACH, 

Emanuele Intagliata, Centre for Urban Network Evolutions, Aarhus University 

12:00-12:30 THE CITY WALLS OF LUSITANIA REVISITED: A CURRENT PERSPECTIVE, Adrian 

Maan, United Arab Emirates University 

12:30-1:00 RESAFA'S CITY WALL AND EARTHEN RAMPARTS - SYNERGISTIC FORTIFYING 

ELEMENTS OR INDEPENDENT FEATURES?, Catharine Hof, Historische Bauforschung, Technische 

Universität Berlin 
1:00-2:00 LUNCH 

2:00-2.30 BUILDING LATE ANTIQUE APHRODISIAS: THE CITY WALL AS ONE PROJECT 

AMONG MANY, Peter de Staebler, Pratt Institute, New York 

2:30-3:00 BETWEEN TRADITION AND INNOVATION – BUILDING TECHNIQUES AT THE 

FORTIFICATION WALLS OF LATE ANTIQUE ANTIOCH, Christiane Brasse, Universitäten Tübingen 

3:00-3:30 LATE ROMAN CITY WALLS IN HISPANIA. A REAPPRAISAL, Carmen Fernández 

Ochoa, Àngel Morillo Cerdán, University Complutense of Madrid 

3:30-4:00 COFFEE BREAK 

4:00-4:30: 

DEFENCE, IDENTITY AND TRANSFORMATION IN THE LATE ROMAN CITIES FROM SCYTHIA 

MINOR, Cristina Georgeta Alexandrescu, Institutul de Arheologie "Vasile Parvan", Romania 

4:30-5:30 DISCUSSION 

6:00 DRINKS RECEPTION AT THE SWEDISH INSTITUTE 

DAY 2: 21ST JUNE, BRITISH SCHOOL AT ROME 

9:00-9:30 THE CITY WALL OF SEGNI IN LATE ANTIQUITY. URBANISTIC AND 

TOPOGRAPHIC PROBLEMS, Francesco M. Cifarelli, Sovrintendenza di Roma Capitale, Federica 

Colaiacomo, Museo Archeologico Comunale di Segni 

9:30-10:00 HOW “URBAN” WERE LATE ROMAN URBAN DEFENCES IN GAUL?, Simon 

Esmonde Cleary, University of Birmingham 

10:00-10:30 THE LATE ROMAN CITY WALL IS SOUTHERN GAUL, Marc Heijmans, French 

National Centre for Scientific Research, Centre Camille Jullian 
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10:30-11:00 LATE ROMAN URBAN DEVELOPMENT RESTRICTED FROM THE MIDDLE ROMAN 

CITY FORTIFICATION? THE CASE OF AUGUSTA TREVERORUM (TRIER, GERMANY), Michael 

Drechsler, Universität zu Köln 
11:00-11:30 COFFEE BREAK 

11:30-12:00  DISMANTLING, RE-CARVING AND RE-USING: SOME OBSERVATIONS ABOUT THE 

LATE ANTIQUE CITY WALL OF AGEDINCUM (SENS, FRANCE), Mathieu Ribote, Lamy Pierre-

Antoine, Université de Bourgogne 

12:30-1:00 THE LATE ROMAN CITY WALL OF LONDON, Simon Barker, Norwegian Institute in 

Rome 

1:00-2:00 LUNCH 

2:00-2:30 

POPES, SENATORS, BARONS, AND POPES AGAIN: THE AURELIAN WALL FROM THE 11TH TO 

THE 15TH CENTURY, Hendrik Dey, Hunter College, New York 

2:30-3:00 LIVING IN THE SHADOW OF THE PAST: SECONDARY USE OF THE EARLY 

BYZANTINE FORTRESS AT ISTHMIA, Jon M. Frey, Michigan State University 

3:00-3:30 WALLS IN ASIA MINOR IN THE ACCOUNTS OF EUROPEAN TRAVELLERS, Michael 

Greenhalgh, Australian National University 

3:30-4:00 DISCUSSION 

4:00  CONCLUSION 

4:30 DRINKS RECEPTION AT THE BRITISH SCHOOL AT ROME 

5:15-6:30 VISIT TO THE AURELIAN WALL, Hendrik Dey, Hunter College, New York  
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4 oktober 

Bokpresentation Architecture as propaganda in twentieth-century totalitarian regimes. History and 

Heritage 
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27 november 

Bokpresentation Myternas Etrusker. Ursprung, frihet, undergång 
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29 november 

Presentation av ark. Riccardo D’Aquinos takprojektet till Acquarossa Zon F 
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Övrigt 
 
A synthesis of the SIR archive project 2017 and 2018  

sponsored by Fondazione Famiglia Rausing  

 

The project comprises five phases and phase 1 started in the autumn 2017 with a complete 

restauration of a large room in the attic of the Swedish Institute. Walls and ceiling were painted and 

a new floor was installed. Electric equipment such as lamps and air conditioning, to adjust the 

climate in the room, were installed. 

 

Phase 2 commenced in 15 February–29 March (six weeks) on my part involving various working 

issues in collaboration with the staff of the Institute: 

 Planning of the project. 

 Searching and gathering: since the vast current archive consisting of diverse contents from 

the inauguration of the Swedish Institute in Rome in 1925 to the present day has been 

located in various spaces in the Institute such as cellars, working places, attic rooms etc. it 

was important to trace, collect and move everything to the new archive room. The archive 

consists of various important documents concerning the old flats in Rome and the new 

building at Via Omero 14, correspondence concerning all of the institute’s areas of 

activities, for example staff, economy, funding, research, courses, excavations, exhibitions, 

slides, photos and negatives (old glass negatives) of different kinds, drawings and maps 

stored in small and large tubes.  

 Identifying different collections of documents, pedagogical material, photos etc belonging to 

former directors, researchers and assistants of the Institute.  

 Sorting and identifying numerous framed and unframed paintings and prints. 

 Cleansing and dusting the old archive boxes, folders, files etc and the chosen equipment for 

storing. 

 Interior design of the new archive room with recycled book shelves, cupboards with or 

without wheels, tables, chairs etc. 

 Organizing and labeling all material in the new locality for a preliminary arrangement. 

 A minor culling of the archive. A larger culling is planned for April 2019. 

 Planning for phase three: discussions of the best way of storing the material (in special acid 

free boxes recommended by Riksarkivet in Stockholm). 

 Ordering of acid-free boxes three different sizes for the autumn session (phase 3). 

 A photo session of the new archive was made after concluding the second and the third 

phases.  

 

Phase 3 started the 3
rd

 of October 2018 and continued until the 2
nd

 of November 2018 with 

mounting the delivered special acid-free boxes. As mentioned above the discarding of some binders 

and files started during this phase. An important but also time-consuming mission has been to 

remove all metal staples, clips and plastic pockets used in the files before the content could be 

transferred to the new boxes. All boxes will also be provided with new labels. 

Phases 3 and 4 will continue during 2019 with culling, cataloging and labeling. In the future phase 5 

will deal with registrations in a database. 

Yvonne Backe Forsberg, Astrid Capoferro, Stefania Renzetti 

 

 

 


