
Verksamhetsberättelse
2020



InstItutets styrelse

Ordinarie ledamöter
Göran Blomqvist, ordförande 
Agneta Modig Tham, skattmästare
Sabrina Norlander Eliasson, vice ordförande
Lena Larsson Lovén, sekreterare
Ylva Haidentaller, Christer Henriksén, 
Andreas Heymowski, Dominic Ingemark, 
Cathrine Mellander Backman, Hampus 
Olsson, Ann-Louise Schallin

suppleanter
Lovisa Brännstedt, Lena Larsson Lovén

revisorer
Martin Sjöberg, Mattias Jennerholm,  
Karin Siwertz (suppleant)

Kansliet i stockholm
Ingrid Willstrand

I Stockholm finns en för alla fyra 
Medelhavsinstitut (d v s Instituten i Rom, 
Athen, Istanbul och Villa San Michele) 
gemensam kanslilokal, som Rominstitutets 
kanslichef har huvudansvar för.
Rom-kansliets huvudsysslor är bl a 
anställningsvillkor för den utsända 
personalen, hela ekonomiredovisningen 
inkl. budget- och bokslutsarbete, 
kapitalförvaltning, projektuppföljning, 
arkivansvar, samt övriga ekonomiärenden 
för fonder och stiftelser som tillhör stiftelsen.

styrelsesammanträden 
Stockholm: 19 februari
På Zoom: 21 april, 16 september, 25 november

PublIKatIOnsnämnden  
vid de svenska Instituten i rom  
och athen - www.ecsi.se 

Gunnel Ekroth (ordförande), Lena Sjögren 
(vice ordförande), Kristina Björksten 
Jersenius (skattmästare), Susanne Berndt 
(sekreterare), Denis Searby, Christer 
Henriksén, Sabrina Norlander Eliasson, Lewis 
Webb, Henrik Gerding, Emelie Byström, Ulf R. 
Hansson, Jenny Wallensten, Julia Habetzeder 
(redaktör)

InstItutets PersOnal

direktör
FD Ulf R. Hansson
Vice direktör    
FD Maria H. Oen
Forskarlektor     
FD Fredrik Tobin-Dodd

administrativ chef, webbmaster
Dott.ssa Stefania Renzetti 
ekonomiadministratör 
Linda Lindqvist (halvtid)
bibliotekarier    
Dott.ssa Astrid Capoferro
Dott.ssa Federica Lucci (deltid 60%)
sekreterare
Fanny Lind (halvtid samt 40% i biblioteket)

Vaktmästarpersonal   
Gianluca Dante
Enrico Tempera

lokalvårdare    
Alicja Gradecka (halvtid)
Simonetta Graziosi (halvtid)
Myroslava Kulis (halvtid) 
Veronica Lucerna (halvtid)

InstItutets stIPendIater  
Och FOrsKare

storstipendiater 2019-2020
Arkeologi: Emelie Byström, doktorand i AKS
(Founding Females: Tracing and Placing 
Nymphs in Colonial and Religious Landscapes 
on Sicily, 734-264 BC)
Konstvetenskap: Birte Bruchmüller, 
doktorand i konstvetenskap (A Re-evaluation 
of Nordic Symbolism and Art Nouveau)
Arkitektur: Ark. Cecilia Lundbäck och ark. 
Veronica Skeppe (Multilayered Materialities)
Det allmänna stipendiet, arkeologi: Fil Mag 
Anna Gustavsson, doktorand i arkeologi 
(Archaeology in the Making: Swedish Research 
in Italy 1870–1920)

storstipendiater 2020-2021
Arkeologi: Hampus Olsson, doktorand i AKS 
(The Biedano Valley 450-50BC – Cultural 
Change in a South Etruscan Town and 
Hinterland); masterstudent Michael Bratell 
(Gothenburg Simeto Project)
Filologi: Samuel Douglas, doktorand i latin 
(Statius’ Silvae and Technical Ekphrasis 
in the Second Sophistic)

lerIcI-stIPendIater

2019-2020
FD Astrid Nilsson (Pipino’s Marco Polo 
translation - preparing a critical edition)

2020-2021
FD Tuomo Nuorluoto 
(Roman Female Cognomina: Studies 
in the Nomenclature of Roman Women)

sVensKa rOmInstItutets Vänners 
stIPendIater

2020-2021
det stora stipendiet vid 
svenska Institutet i rom
MA Magnus Borg (Living Stone. 
A culture-semiotic reading of spolia and its 
impact on the medieval conception of Rome)

stipendium till arkitekt 
sven axel söderholms minne
Johannes Luchmun (Studier i återbruk i 
relation till arkitektur och stadsplanering i Rom)

anna ahrenbergs arKIteKtstIPendIum

Arkitekturstudent: Anna Larsson

För stipendiaternas redovisningar, se s. 30 ff.

InnehållsförtecknIng

3

Institutets styrelse

Publikationsnämnden

Institutets personal

Institutets stipendiater och forskare

Lerici-stipendiater

Svenska Rominstitutets Vänners stipendiater

Anna Ahrenbergs arkitektstipendium

4 InlednIng

7

Kurser

Den arkeologiska kursen vid Svenska Institutet i Rom

Konstvetenskaplig fördjupningskurs 
vid Svenska Institutet i Rom

8 Etruskiska möten

9

VetensKaPlIga PrOjeKt

Mötesplats Medelhavet - en forskningsplattform 
för digitaliserade arkeologiska samlingar och arkiv vid 
de svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul (2019)

C’era una volta un re archeologo.  
Receptionen i Italien av kung Gustav VI Adolf i fält (2020)

10

Non-Marrying Men and the Lure of the Antique. 
Male Homosociability and the Cult of the Ancients  
in Eighteenth-Century Rome and Florence (2020)

Philipp von Stosch (1691-1757) and the Transformation  
of Eighteenth-Century Antiquarianism. Collecting, 
Visual Documentation, Study and Publication 
of Ancient Engraved Gems (2020)

Modernity and the Ancients: Winckelmann, Antiquarianism, 
and the Origins of Archaeology and Art History (2019)

11 Historiska flyttleder i Europas kulturlandskap. Transhumance 
Itineraries in European Cultural Landscapes (2018)

12
Konferens till minne av Torgil Magnuson (2018)

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

13 Luni sul Mignone (2017) Vol. I, Fasc. 3 
Luni/Tre Erici. Vol. I, Fasc. 2.

14

Francavilla di Sicilia (2016)

Det republikanska Forum Romanum (2016)

In the Shadow of the Great (2015)

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

15
Svensk konstnärsmobilitet (2015)

Vignale Archaeological and Aerial Project (2006-2020)

Pompeji, Insula V 1 (2000)

16
Acquarossa (1966)

ÖVrIga PrOjeKt

Etruskernätverk (2019)

17

FÖreläsnIngar, KOnFerenser, semInarIer, 
utställnIngar m.m

På institutet

Inställda på grund av Covid-19-pandemin

18
Vid andra institutioner

Inställda eller framflyttade på grund av Covid-19-pandemin

Institutets forskningsseminarier

19
Inställda på grund av Covid-19-pandemin

Institutets forskningsseminarier på zoom

20
den VetensKaPlIga PersOnalens PublIKatIOner, 
underVIsnIng, externa uPPdrag

Ulf R. Hansson

21
Maria H. Oen

Fredrik Tobin-Dodd

23 PublIKatIOner

24
bIblIOteKet

admInIstratIOn

28 seKretarIatet

29
FÖrenIngen sVensKa rOmInstItutets Vänner

stIFtelsen FamIljen rausIng

30
stIPendIaternas redOgÖrelser

Emelie Byström (Arkeologi) 

31 Birte Bruchmüller (Konstvetenskap)

32 Cecilia Lundbäck och Veronica Skeppe (Arkitektur)

33 Anna Gustavsson (Allmänna storstipendiet: Arkeologi)

34 Astrid Nilsson (Lerici-stipendiat)

35 greta thunberg I InstItutets bIblIOteK

3



Det gångna året överskuggades av covid-19-pandemin 
som på olika vis drabbade oss alla. För institutets del 

omintetgjorde den större delen av 2020 års planerade verk-
samhet som fick ställas in eller skjutas upp på obestämd 
tid. Det italienska ministerdekretet från 8 mars stängde de 
utländska instituten och forskningsbiblioteken i Rom. Insti-
tutet förblev stängt för besökare utifrån året ut, även om viss 
intern verksamhet kunde genomföras under strikta restrik-
tioner. Under vårens hårda nedstängning arbetade delar av 
personalen på distans eller var permitterade. Någon ur den 
administrativa personalen fanns dock alltid i tjänst på plats, 
eftersom storstipendiater och projektanställda forskare inom 
institutets pågående digitaliseringsprojekt Mötesplats Medel-
havet bodde och arbetade i huset under hela perioden. Dess-
utom pågick större renoveringsarbeten under sommaren och 
hösten. Under hösten kunde vi under en period genomföra 
viss kursverksamhet, trots restriktioner, även om samtliga in-
planerade publika evenemang som konferenser, temadagar, 
föreläsningar och bokpresentationer fick avlysas. Ett undan-
tag var vår torsdagsseminarieserie som framgångsrikt kunde 
överflyttas till digitalt format.
Det fortlöpande arbetet med att öka institutets visibilitet, fin-
na nya kommunikationskanaler och bättre nå ut med informa-
tion om de tjänster, resurser och möjligheter som institutet 
kan erbjuda befintliga och potentiella användargrupper och 

samarbetspartners har fortsatt under året genom en rad vik-
tiga satsningar. År 2019 togs en fokuserad kommunikations-
strategi fram som bland annat inkluderar en ny, tydligare och 
mera användarvänlig webbplats, nydesignad enhetlig layout 
för newsletter, annonser och mailutskick, samt en starkt ut-
ökad närvaro på sociala medier. Under året har institutet fått 
en ny logotyp, framtagen i samarbete med Roberto Caruso, 
med Carl Milles välbekanta skulptur Solglitter i centrum. Den 
nya trespråkiga webbplatsen med domännamnet isvroma.org 
lanserades under hösten, och institutet finns numera på Fa-
cebook, Instagram, Twitter och YouTube med snabbt växande 
följarskaror. Via vårt Instagram-konto har följarna bjudits på 
mycket uppskattade inblickar i institutets löpande verksamhet. 
Till exempel har man kunnat följa vad den konstvetenskapliga 
kursen har haft för sig, eller hur institutets biblioteks- och föns-
terrenovering framskridit under sommaren och hösten. 
Antalet gästande forskare och kursdeltagare var som en följd 
av pandemin lågt under 2020. Bortsett från årets två första 
månader, då beläggningen var hög, hade vi i princip enbart 
institutets och vänföreningens stipendiater, deltagare i den 
konstvetenskapliga kursen, samt projektanställda och prak-
tikanter inom Mötesplats Medelhavet boende på institutet. 
Endast den ena av institutets två årligen återkommande tio-
veckorskurser på master- och doktorandnivå kunde genom-
föras under året. Den arkeologiska kursen som skulle ha ägt 
rum under våren fick ställas in. Särskilt fokus skulle ha ägnats 
den etruskiska kultursfären, en satsning med generöst 
bidrag från institutets vänförening. Även den kortare 

tematiska kursen ”Etruskiska möten” i samarbete med Insti-
tutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet fick 
dessvärre ställas in. Under tidiga hösten kunde Vice Direktör 
Maria H. Oen dock genomföra den konstvetenskapliga kursen, 
om än med modifierat program anpassat efter gällande res-
triktioner. Det var både vi och kursdeltagarna oerhört glada 
över.
Ett antal internationella konferenser och seminarier fick stäl-
las in, liksom institutets återkommande Boëthius-föreläsning 
Lectio Boëthiana, den 14:e i ordningen, och andra publika 
evenemang som temadagen om familjen Bildt-Boncompag-
ni i samarbete med Museo Boncompagni-Ludovisi. Institutets 
forskarseminarier kunde dock efter ett kortare uppehåll flyttas 
över till zoom, vilket innebar en bredare och stadigt ökande 
publik. Att streama torsdagsseminarierna över nätet har inne-
burit att intresserade även hemma i Sverige och runtom i värl-
den kunnat delta i verksamheten, vilket har varit uppskattat. 
Den digitala satsningen har varit lyckad, och vi undersöker 
möjligheterna att vidareutveckla den utåtriktade verksam-
heten så att vi framöver kan erbjuda en hybridvariant med 
livesända eller inspelade publika evenemang från institutet.
Betydande tid har ägnats åt att anpassa personalens arbete 
och den verksamhet som vi trots allt har kunnat genomföra 
till de skiftande föreskrifter och riktlinjer som har varit i kraft 
under året. Vårens nedstängning och höstens fortsatta res-
triktioner har inneburit att vi arbetat med starkt reducerad 
personalstyrka på plats. Vi har under året försökt att slutföra 
några mera långsiktiga projekt inom administrationen och 
biblioteket som under det annars höga arbetstrycket inte kun-
nat prioriteras, och vi har framför allt planerat inför återöpp-
ningen efter pandemin och renoveringen. Vi har utökat plat-
serna i vårt auditorium genom att flytta de stora arkivskåpen 
som tidigare stod där till det angränsande bibliotekrummet 
(det gamla skrivrummet), som kommer att härbärgera hela 
den unika samlingen med Alessandro Moranis akvareller och 
kalkeringar av etruskiska gravmålningar. Två nya förvarings-
möbler har inköpts till samlingen som nu äntligen har fått en 

helhetslösning. I skrivrummet pågår vidare ar-
betet med att installera tre nya fullt utrustade 
arbetsplatser för gästforskare som vistas vid 
institutet längre perioder, nu närmast de gäst-
forskarvistelser vid medelhavsinstituten som 
Riksbankens Jubileumsfond generöst finansierar.
Institutet har fördjupat och vidareutvecklat sina kontakter 
och samverkan med italienska myndigheter och institutioner 
under året, samt med de många internationella akademier, 
institut och skolor som är verksamma i Rom. Detta har skett 
genom enskilda kontakter och utbyten samt inom ramen för 
samarbetsorganen för de utländska instituten, Unione Inter-
nazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte 
in Roma, bibliotesnätverket URBiS och samarbetsorganet för 
arkeologi, Associazione Internazionale di Archeologia Classica 
(AIAC). Under pandemin har det informella samarbetet mel-
lan direktörerna för de utländska akademierna och instituten 
i staden stärkts och intensifierats. De månatliga arbetslun-
cherna har ersatts med virtuella sammanträden via zoom 
varannan vecka. Särskilt bör framhållas institutets fördjupade 
samarbete med de övriga nordiska instituten i Rom (danska, 
finska, norska) och med de fem granninstituten i Valle Giulia 
(danska, holländska, belgiska, rumänska, brittiska, egyptiska 
och österrikiska), tillsammans med vilka vi planerar flera ge-
mensamma satsningar så snart situationen tillåter. Inte minst 
har samarbetet med de svenska forskningsinstituten i Athen 
och Istanbul stärkts under året. De tre direktörerna har sam-
manträtt ett antal gånger under året, i ett mycket produktivt 
fysiskt möte i Istanbul i januari, och därefter vid återkomman-
de flera virtuella möten. Institutets nära band till vänförening-
en har också stärkts och fördjupats under året. Föreningen 
Svenska Rominstitutets Vänner utgör ett oerhört viktigt stöd för 
institutets verksamhet på flera plan—inte minst ekonomiskt, 
men också genom olika typer av stödverksamhet som stipen-
dier, priser och medlemsevenemang, samt genom den mycket 
uppskattade tidskriften Romhorisont som bidrar till att sprida 
lättillgänglig information om institutet och dess verksamhet. 

Inledning

Foto Ulf R. Hansson

Foto Ulf R. Hansson

lockdown.  
tom spårvagn under vad 
som normalt är rusningstid.  
Foto Ulf R. Hansson
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Statens Fastighetsverk har under året genomfört en större 
ytrenovering av de båda bibliotekssalarna. Arbetena, som 
planerades utföras under sommarmånaderna, kunde efter en 
del förseningar slutföras i början av december. Under reno-
veringen magasinerades och avdammades samtliga bokvoly-
mer, och även Prins Eugens målning Molnet togs ner för säker 
förvaring. I augusti fortsatte vidare den omfattande renove-
ringen av byggnadens fönster och dörrar samt huvudbygg-
nadens gemensamma kök. Sistnämnda arbeten, som utförs 
av Tumba Glas för Statens Fastighetsverks räkning, beräknas 
vara slutförda under 2022. Det är en välbehövlig och efter-
längtad upprustning av byggnadskomplexet som vi är mycket 
nöjda med att den genomförs.
Det långsiktiga arbetet med att inventera, digitalisera och 
tillgängliggöra institutets arkeologiska arkiv för grävningarna 
i Acquarossa, San Giovenale och Luni sul Mignone inom det 
RJ-finansierade projektet Mötesplats Medelhavet har fortsatt 
under året. Projektet är ett samarbete mellan de tre forsk-
ningsinstituten i Rom, Athen och Istanbul, samt Gustavianum 
vid Uppsala universitet. Syftet är att upprätta en gemensam 
digital plattform för svensk arkeologisk forskning i Medel-

havsområdet. Utöver undertecknad och forskar-
lektor Fredrik Tobin-Dodd har Ludmila Werkström, 
Yvonne Backe-Forsberg och Ghaza Alyasin samt 
sex studerandepraktikanter arbetat inom projek-
tet. Brita Alroth har deltagit för Acquarossas räk-
ning. Ett antal institutsgemensamma projektmöten 

har hållits under året via zoom, inklusive en större workshop 
med den internationella referensgruppen. Arbetet kunde fort-
skrida även under lockdown, men begränsades av restriktio-
ner och bemanningssituationen.
Flera manuskript med anknytning till institutets utgrävningar 
och andra projekt har aviserats eller lämnats in till Publika-
tionsnämnden (ECSI) under året, och årets nummer av Opu-
scula (13, 2020) innehöll flera artiklar med Rom- eller insti-
tutsanknytning, bland annat Fredrik Tobin-Todds artikel om 
Erik Wetter och San Giovenale-grävningarna. 
Den 16 juni firade institutet att det var 80 år sedan den vackra 
institutsbyggnaden på via Omero stod klar. Den 16 juni 1939, på 
kung Gustav V:s födelsedag, firades taklagsfest, och exakt ett 
år senare invigdes byggnaden officiellt. På grund av den rådan-
de situationen då begränsades de närvarande vid ceremonin 
till en liten krets ur den svenska kolonin; 2020 begränsades vi 
av covid-19-pandemin till institutets och infra-projektets per-
sonal samt de storstipendiater som fanns på plats. Några da-
gar senare kunde samma skara även fira svensk midsommar 
i institutets trädgård. Festligheterna blev lite annorlunda med 
iakttagande av social distansering och andra restriktioner, men 
stämningen var hög.

Vi står redo och ser med tillförsikt fram emot en gradvis ny-
start och vidareutveckling av verksamheten under 2021, med 
flera nya spännande satsningar.

|  Ulf R. Hansson

Institutets flaggor 
på halv stång under 

nationella sorgedagen 
för pandemins offer 

(30 mars).  
Foto Ulf R. Hansson

Den arkeologiska kursen viD 
svenska institutet 

SIR/Göteborgs universitet, 15 hp, avancerad nivå, helfart 
(100%), 30 mars – 5 juni 2020.

Den arkeologiska kursens övergripande syfte är att låta svens-
ka studenter studera den antika världen i Italien på plats, med 
fokus på sådana aspekter som är svåra att studera i Sverige. 
Sex masterstudenter antogs till kursen, men den fick tyvärr 
ställas in på grund av pandemin.

|  Fredrik Tobin-Dodd

konstvetenskaplig förDjupningskurs 
viD svenska institutet i rom

SIR/Stockholms Universitet, 15 hp, avancerad nivå, helfart 
(100%), 2 september – 30 oktober 2020.

Kursledare: Maria H. Oen. 
Biträdande lärare: Fredrik Tobin-Dodd, Hampus Olsson, Ulf  
R. Hansson, Olof Brandt, Marie Kraft.
Deltagare: André Blomström, Anna Hamberg, Nora Hansson, 
Alexander Kateb, Ellionore Schachnow, Masha Taavoniku.

Kursen ger fördjupad kunskap om bildkonst, arkitektur och 

stadsplanering i Rom och Mellanitalien från antiken och fram-
åt. En rad nyckelmonument studeras utifrån ett kontextuellt 
perspektiv där politiska, religionshistoriska, materiella och 
ekonomiska förutsättningar diskuteras, liksom beställarnas 
och utövarnas respektive roller och dessas förändring över 
seklen. Receptionshistoria och den konstvetenskapliga disci-
plinens framväxt och utveckling speglas likaså. Ett viktigt syf-
te med kursen är att träna studenterna i att tillämpa adekvat 
konstvetenskaplig terminologi samt aktivt ta ställning till det 
källmaterial de kommer i kontakt med under kursens gång. 

Hösten 2020 låg kursens fokus på begreppen auktoritet och 
autenticitet i relation till receptionen av antiken genom kon-
stens historia, ifrån antikens Rom till den moderna italienska 
republikens Rom. Undervisningen skedde i form av lektioner 
inför monumenten i Rom, föreläsningar och seminarier på 
institutet samt självstudier. En längre exkursion företogs till 
Toscana (Siena och Florens), och ett antal kortare exkursioner 
till Pompeji, Tivoli, Assisi, Bomarzo, Bagnaia och Caprarola. I 
kursen ingick även deltagande på institutets tvärvetenskapli-
ga forskningsseminarier. Studenterna bidrog med individuella 
presentationer av monument in situ och kursen avslutades 
med en mycket lyckad heldags studentkonferens, An-
tiquity, Authority, Authenticity: The Afterlife of Roman 
Art and Architecture, där alla bidrog med 20-minuters 
presentationer av sina individuella projekt under 

Kurser

Välkomstdrink med 
social distansering.
Foto Ghaza Alyasin
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kursen i Bomarzo. 
Foto Maria H. Oen

kursens gång. Undervisningsschemat för 2020 fick 
genomgå flera förändringar innan och under kursens 
gång på grund av Covid-19-pandemin. Men vi är stol-

ta och mycket glada för att vi lyckades genomföra kursen så 
nära den ursprungliga planen som möjligt och med alla nöd-
vändiga säkerhetsåtgärder. 

|  Maria H. Oen

etruskiska möten

SIR/Göteborgs universitet, 7,5 hp, avancerad nivå. 
Ställdes in på grund av Covid-19-pandemin.

Kursen Etruskiska möten som är ett samarbete mellan institutet 
och Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, 
skulle ha gått under HT20 men ställdes in på grund av rådande 
pandemi. Kursen ger fördjupade kunskaper om den etruskiska 
kulturens kärnområde och dess historiska och materiella ut-
veckling. Genom studier av materiell och visuell kultur ger kursen 
en fördjupning i den etruskiska kulturens förutsättningar och ut-
veckling från tidig järnålder fram till införlivandet i det romerska 
riket, ca 800-100-talet fvt. Kursen ger vidare insikt i nyare etru-
skologisk forskning och med en fördjupning inom i synnerhet 
svenska insatser inom detta forskningsområde. En kursvecka 
förläggs till institutet, där studierna består av seminarier, mu-
seibesök, exkursioner och fältstudier. Kursen av-
slutas med en skriftlig examensuppgift som utförs 
under den konkluderande studieveckan. Institutet 
ansvarar för hela undervisningen på kursen.

|  Ulf R. Hansson

kursen 
på Vatikanmuseerna.

Foto Johannes Luchmun

mötesplats meDelhavet - 
en forskningsplattform för 
DigitaliseraDe arkeologiska 
samlingar och arkiv viD De 
svenska instituten i athen, 
rom och istanbul (2019)

Projektet, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, är ett 
samarbete mellan Sveriges tre medelhavsinstitut för en gemen-
sam digital plattform för svensk arkeologisk forskning. Genom en 
omfattande systematisk registrering och inventering av institu-
tens arkiv och samlingar skapas en vetenskaplig resurs där ma-
terial från grävningar i Grekland, Italien och Turkiet tillgängliggörs 
för en internationell publik. En rad personer har på olika sätt del-
tagit i arbetet under 2020. Projektet har letts av institutets direk-
tör Ulf R. Hansson och det logistiska arbetet har koordinerats av 
Fredrik Tobin-Dodd. Ludmila Werkström, Yvonne Backe Forsberg, 
Fredrik Tobin-Dodd och den nya projektassistenten Ghaza Alyasin 
har tillsammans planerat arbetet, handlett praktikanter, deltagit i 
skanningsarbetet och organiserat arkivet. Brita Alroth har med-
verkat i arbetet som sakkunnig för utgrävningarna på Acquarossa.
Pandemin innebar stora störningar i arbetet och bland annat 
fick sommarens praktikperiod ställas in. Dock kunde en pe-
riod under våren och två perioder under hösten genomför-
as med två praktikanter åt gången. Årets praktikanter var 
Rasmus Hanzén, Linnea Nilsson, Carolina Carlqvist, Henrik 

Werthén, Olof Byström och Cajsa Olausson. Deras uppgift var 
framför allt att skanna fotonegativ men de arbetade också 
med att förteckna och organisera olika delar av arkivet. Trots 
pandemin har projektet gjort stora framsteg under året och en 
majoritet av dagböcker, ritningar och negativ från de svenska 
utgrävningarna i Etrurien är nu förtecknade och skannade.

|  Fredrik Tobin-Dodd

c’era una volta un re archeologo. 
receptionen i italien av kung 
gustav vi aDolf i fält (2020)

Projektet har sitt ursprung i föreläsningen ’Il patrimonio cultura-
le svedese in Italia e nell’Etruria’ (Det svenska kulturarvet i Italien 
och Etrurien, Florens januari 2020), delar av vilken sedermera 
publicerades under titeln ’”Questa nostra amata terra etrusca”: 
Due nazioni, un patrimonio culturale comune’ (La Torretta 2020). 
I studien, som är tvärvetenskaplig, undersöks receptionen av de 
svenska utgrävningarna i Etrurien och särskilt kung Gustav VI 
Adolfs engagemang och medverkan ur ett Italienskt lokalper-
spektiv. Mera precist studeras hur den populära bilden av Il Re 
Archeologo (arkeolog-kungen) har konstruerats i det lo-
kala kollektiva minnet och förmedlats över tid i Viterbe-
se-regionen och de orter där kungen ofta syntes i sam-
band med grävsäsongerna eller andra besök i området: 
Viterbo, Blera, Civitella Cesi, Barbarano Romano, Man-

Vetenskapliga projekt

Mötesplats Medelhavet. 
forskare och praktikanter  
i Acquarossa.
Foto Ghaza Alyasin

San Giovenale, 
projektteamet 
grävsäsongen 1957.
Foto Jan Mark

Amiral erik Wetter 
i san giovenale.  
Foto Jan Mark
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ziana. Genom personintervjuer och studier av publicerade och 
opublicerade källor, fotografier mm dokumenteras och analy-
seras lokalbefolkningens engagemang och direkta inblandning i 
grävningarna, och hur bilden och föreställningen av den svenske 
monarken och Italienvännen, som ännu är starkt förankrad i det 
lokala folkminnet, har cementerats, förändrats och stundom 
skiftat fokus genom åren; vidare hur den italienska lokala och 
generella receptionen av Gustav VI Adolf som arkeolog skiljer sig 
från den svenska, där denna viktiga aspekt av kungens person 
kommit att blekna hos allmänheten. Projektet, som återengage-
rar lokalsamhället i de historiska grävningarna och har inslag 
av oral history, public archaeology, community archaeolgy och 
social history of archaeology, avses resultera i en längre veten-
skaplig artikel, ett par kortare populärvetenskapliga texter, och 
en mindre utställning.

|  Ulf R. Hansson & Stefania Renzetti

non-marrying men anD the lure of 
the antique. male homosociability 
anD the cult of the ancients  
in eighteenth-century rome 
anD florence (2020)

Projektet undersöker manlig homosocial kultur, maskuliniteter, 
antikreception och antikstudium inom två förhållandevis väldo-
kumenterade antikvariska kluster aktiva i 1700-talets Rom och 
Florens och bestående av medlemmar ur de lokala antikvariska 
samhällena i de två städerna, exileuropéer verksamma i Italien, 
samt några tillfälliga besökare (grandturister) och deras nätverk. 
Projektet har sitt ursprung i ett sessions-paper på American So-
ciety for Eighteenth-Century Studies (ASECS) Annual Meeting i Los 
Angeles 2016, och förstudier har senare presenterats på flera an-
dra konferenser, bl a i en uppmärksammad keynote-föreläsning 
i London 2019. Projektet ingår från 2020 i ett större vetenskapligt 
samarbete kring tidigmodern antikvarisk interaktion och sociabi-
litet med kollegor från University of California at Irvine och Cali-
fornia State University at Long Beach. Det kommer att resultera 
i en samlingsvolym och en internationell konferens på institutet.

|  Ulf R. Hansson

philipp von stosch (1691-1757) anD 
the transformation of eighteenth-
century antiquarianism. 
collecting, visual Documentation, 
stuDy anD publication of ancient 
engraveD gems (2020)

Projektet syftar till att publicera och kontextualisera ett av 
det tidigmoderna antikstudiets mera ambitiösa publicerings-
projekt, Philipp von Stoschs systematiska studie av grekisk, 
etruskisk och romersk glyptik (graverade gemmer och ka-
méer). Stosch byggde upp en av dåtidens viktigaste glyptik-
samlingar (3  444 originalföremål och 28  000 svavelavtryck) 
som publicerades av Winckelmann (1760). År 1724 gav Stosch 
ut portalverket Gemmae antiquae caelatae / Pierres antiques 
gravées, en tvåspråkig fullt illustrerad systematisk studie av 
gemmer signerade av antika graveringskonstnärer. Volym två 

i serien annonserades men utkom aldrig. 
Stosch lät för sitt projekt beställa flera tu-
sen för tiden ytterst noggranna teckningar 
av gemmer från konstnärer som Bernard 
Picart, Girolamo Odam, Pier Leone Ghezzi, 
Markus Tuscher, Georg Martin Preißler, Johann Justin Preißler, 
Johann Adam Schweickart, Anton Maria Zanetti och Theodo-
rus Netscher. Hela samlingen försvann efter Stoschs död år 
1757, men drygt 3 000 originalteckningar har nu identifierats 
i diverse offentliga och privata samlingar, främst Prins Czar-
toryskis Museum i Krakow. Projektet är ett samarbete mellan 
Ulf R. Hansson (SIR), Paweł Gołyżniak (Jagiellonian, Krakow) 
och Hadrien J. Rambach (Tübingen). Arbetet inleddes år 2020, 
då den första av tre delstudier färdigställdes. Det kommer att 
resultera i en resonerande katalog (flervolymsverk) samt i en 
utställning i Berlin och Los Angeles (2024). 

|  Ulf R. Hansson

moDernity anD the ancients: 
Winckelmann, antiquarianism, 
anD the origins of archaeology 
anD art history (2019)

Detta är ett större paraplyprojekt som syftar till att undersöka 
skiftande förhållningssätt till antika kulturer i det tidigmoderna 
Europa, framför allt hur synen på bevarad materiell och visuell 
kultur som källa till historisk rekonstruktion förändrades över 

tid. Projektarbetet löper över flera år och har fyra delstudier. 
Den första delstudien med titeln Antiquarianism and Proto-Ar-
chaeology in Early Eighteenth-Century Rome slutfördes under 
sommaren 2020, och den andra med arbetstiteln Antiquarian 
Networks in Early Modern Europe inleddes under hösten. Sist-
nämnda studie kartlägger och analyserar antikvarisk interak-
tion (lärda sällskap, konversation, korrespondens, publikatio-
ner, samarbeten) och kunskapsproduktion på ett övergripande 
plan. Projektet avses resultera i en monografi samt ett antal 
vetenskapliga artiklar. En planerad större konferens på insti-
tutet 11-13 november fick ställas in pga pandemin.

|  Ulf R. Hansson

historiska flyttleDer i europas 
kulturlanDskap. transhumance 
itineraries in european cultural 
lanDscapes (2018)

En omstrukturering av ledningsgruppen inom Association 
of TT&RR ägde rum och till president utsågs Felipe Monzón, 
Università LaLaguna, Tenerife. Undertecknad kvarstår som 
vice-president och K-Å Aronsson som sekreterare. Vidare 
utsågs Simona Messina till Coordinator for Central Europe 
and Mediterranean Area; Kjell-Åke Aronsson, Coordinator for 
Northern Europe; José Juan Cano Delgado, Coordinator for 
Latin America, Spain and Portugal; Maria Elisabetta Catta-
ruzza, Coordinator for Technical Secretariat; Carlo Valorani, 
Publication Coordinator and Scientific Committee Chairper-
son; Georgina Rouhana Feghali, Treasurer. Under 2020 kunde 
inga fysiska möten äga rum utan ledningsgruppen fick träffas 

via nätet. Två webmöten, 18/6 och 22/11, kunde, trots vissa 
språksvårigheter (spanska, italienska, engelska), genomför-
as. Arbetet med en hemsida kunde påbörjas, men det skall 
understrykas att denna form av projektarbete mår bäst av 
fysiska möten, särskilt när deltagarna talar skilda språk. När 
hemsidan är färdig kan den länkas till SIR:s.
Med bidrag från FFR kunde B Santillo Frizell och L Zadra, trots 
pandemin, genomföra en studieresa i Toscana och norra Lazio 
under oktober månad. Ett fysiskt möte med kommunstyrelsen 
i Blera kunde också genomföras (27/10). Den nytillträdde borg-
mästaren Nicola Mazzarella samt närvarande Daniele Ridolfi 
och Francesca Rizzo bekräftade kommunens intresse av att 
fortsätta samarbetet kring projektet.

Rapporter, artiklar, media, där ämnet transhumans berörs och 
som är producerade av ledningsgruppens medlemmar:
- K.Å. Aronsson, “ The function of the Stállo foundations in 

the Scandinavian mountain ridge reconsidered”, i Currents 
of Saami pasts: Recent advances in Saami archaeology, SARK 
2020, 94-103.

- B. Santillo Frizell, https://studioz297.com/transhumans/ 
- B. Santillo Frizell, ”Arkadien – från grå vardag till drömsk 

idyll”, SvD 2020-09-19.
- B. Santillo Frizell, “Transhumance in the Central Apennines, 

Tuscany, Umbria and Lazio. Viability and mobility.” 2020 
(Report on field studies conducted in October 2019 sponsored 
by a grant from FFR).

- Valorani C., Cattaruzza M.E., Aronson K.A., Cano Delgado 
J.J., Messina S., Santillo Frizell B. e Vigliotti M., ”La rete eu-
ropea di transumanza. L’ancestrale infrastrutturazione del 

Philipp von stosch. teckning 
och gravyr av bröderna Preißler 
efter edme Bouchardons 
berömda porträttbyst från 1727

francesco Bianchinis 
utgrävningar av 
columbarier för 
frigivna ur Augustus 
och livias hushåll 
(Antonio Buonamici & 
girolamo rossi 1727)
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territorio per un riequilibrio insediativo nella so-
cietà post-pandemica.” i Urbanistica Informazio-
ni (INU), XII Giornata Internazionale di Studio INU. 
Benessere e/o salute? 90 anni di studi, politiche, 

piani (a cura di F D Moccia e M Sepe), 2020, 19-23.
- J.J. Cano Delgado, “Estudio sobre las principales vías de 

trashumancia y transterminancia en Canarias”. (Study on 
the main routes of transhumance and trans-terminance in 
the Canary Islands, presented to the Dirección General de 
Patrimonio Cultural of the Canary Islands government, De-
cember 2020). 

- SvD: https://www.svd.se/arkadien--fran-gra-vardag-till-
dromsk-idyll

|  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 58 
gånger, med sammanlagt 465 deltagare. Den har genom åren 
präglat generationer av konsthistoriker och spelat en utomor-
dentligt 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. Ett föredrag på detta 
tema hölls vid konferensen Hundra år av svensk konsthistoria 

vid Uppsala universitet i juni 2019 - en engelskspråkig version 
har utarbetats och kommer att publiceras under 2021.

|  Lars Berggren

the locus of truth: birgitta 
of sWeDen anD the journey  
to jerusalem (2017)

Detta är ett forskningsprojekt som under-
söker hur, och enligt vilken verklighetsför-
ståelse, upplevelsen av vissa platser och 
byggnader kunde presenteras som sannings-
kriterium och som retoriska verkningsmedel 

st. Birgitta Writing the revelations / st. 
Birgitta’s Vision of the nativity of christ in 
Bethlehem. frontispiece to Ms: firenze, 

Biblioteca nazionale centrale, Magl. 
II.II.393, fol 1. first quarter of 15th c. 

Foto Maria H. Oen. Courtesy of Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze

niccolò di tommaso,  
st. Birgitta’s Vision of the 
nativity of christ in Bethlehem, 
tempera on Panel, 1373-75. 
Pinacoteca Apostolica Vaticana.  
Foto Wikimedia Commons

i teologiska debatter under senmedel-
tiden. Fokus ligger särskild på visuella 
och textliga källor kopplat till den he-
liga Birgitta och hennes resa till Jeru-
salem. Dess engelska abstract lyder: 
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, 
later recorded in the major work Revelaciones, 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 Birgit-
ta’s supporters testifying in the trial pointed to her presence at 
the very places where 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 ex-
plored 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 theo-
logical agent have not been explored before. The sources pertai-

ning to Birgitta offer a unique possibility to study how medieval 
pilgrims experienced the shrines in the geographical and religio-
us 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 of knowledge, the ex-
perience of certain sites and buildings could confirm that Birgitta 
had supernatural insight. The results of the project shed new light 
on the strategies of legitimization employed in order to authenti-
cate Birgitta’s visions and thereby also her role as theologian and 
politician in the Middle Ages. Projektet mottog i 2017 finansiering 
för 3 år av Europeiska forskningsrådet (2 år) och Norges forsk-
ningsråd (1 år), och har till nu resulterad i en antologi och två 
artiklar. En engelsk monografi lämnas in till förlag i samband 
med projektets avslutning i 2021.

|  Maria H. Oen

luni sul mignone (2017) vol. i, fasc. 3 - 
luni/tre erici. vol. i, fasc. 2.

luni sul Mignone. 
Foto Ghaza Alyasin

tillverkning av Pecorino 
toscano DOP i lunigiana. 
Foto Barbro Santillo Frizell

torgil Magnuson (1922-2015) 
vid Mälarbaden, slutet av 

40- början av 50-talet.
Ur Lars Hallenbergs album

Projektet Mötesplats Medelhavet  
på utflykt i Luni.
Foto Ghaza Alyasin
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Pandemin under 2020 innebar att Rominstitutet tvingades hålla 
stängt. Forskningsarbetet kring projekt med anknytning till 
Institutet, som exempelvis Luni sul Mignone, The Bronze Age 
Settlement on the Acropolis, fick därför bedrivas på hemmaplan, 
främst i form av manusredigering.  

|  Johnny R. Bengtsson

francavilla Di sicilia (2016)

På grund av Covid-19 var det inte möjligt att genomföra det fältar-
bete som planerats för året. Två artiklar av projektledaren Kristian 
Göransson om utgrävningen publicerades under året: “Francavilla 
di Sicilia: A brief summary of recent archaeological excavations” 

i festskriften till Arja Karivieri och “Svenska utgräv-
ningar i Francavilla på Sicilien” i Medusa 2020:3. 

|  Kristian Göransson

Det republikanska forum 
romanum (2016)

Projektet syftar till att med hjälp av ny dokumentationsteknik 

ge en bättre bild av den urbana utvecklingen i Forum-ormrå-
det under republikansk tid och belysa hur olika publika bygg-
nader interagerade med varandra och den omgivande miljön. 
Första steget i projektet utgörs av en ingående dokumenta-
tion och analys av de arkitektoniska lämningar som frilades 
av G. Carettoni och L. Fabrini under Basilika Julia 1960–1964. 
Under 2020 företogs huvudsakligen kompletterande arkiv- 
och litteraturstudier. Ett uppstartsmöte till en planerad inter-
nationell workshop hölls i september. Högupplösta 3D-model-
ler av de dokumenterade strukturerna publicerades online i 
december 2020: https://www.darklab.lu.se/digital-collections/
monuments/the-republican-forum-romanum/.

|  Henrik Gerding

in the shaDoW of the great (2015)

År 1996 utkom L’Ombra dei Grandi. Monumenti e ”politica monu-
mentale” a Roma 1870-1895. Verket, en sampublikation av institutet 
och Comune di Roma, har nu kompletterats, uppdaterats och över-
satts till engelska. Återstår förhandlingar om och förvärvande av 
bildrättigheter, liksom en mindre mängd arkivarbeten i Italien som 
p.g.a. pandemin inte kunnat slutföras under året. 

|  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 ver-
sion av avhandlingen om monumentet till renässansfilosofen 
Giordano Bruno, som den 17 februari år 1600 brändes som 
kättare på Campo dei Fiori, har beviljats av Fondazione Fa-
miglia Rausing. 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 bildma-
terial.

|  Lars Berggren

svensk konstnärsmobilitet (2015)

Projektets syfte är att kartlägga vart bildkonstnärer och arkitek-
ter 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 om-
fattande 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 Fin-
land). Här intar Rom och de romerska arkiven en central position. 
Kontakter med svenska och finländska forskare har etablerats, 
den internationella konferensen Mobilities: Artists, Art Works and 
a Concept in Change har genomförts. De under året planerade 
seminarierna har inställts.

|  Lars Berggren

vignale archaeological anD 
aerial project (2006-2020)

Manuskriptet till San Giovenale 6:2–3, What’s beyond the bridge? 
Analysis and dating of the Vignale plateau omfattande 6 kapitel 
och tre appendices inlämnades den 7 oktober 2019 till Publika-
tionsnämnden. Efter peer reviews godkändes det av Publika-
tionsnämnden för publicering den 28 september 2020 under 
förutsättning att föreslagna ändringar genomförs. Under hösten 
har de föreslagna ändringarna i manuskriptet påbörjats, men 
har på grund av covid-19-pandemin blivit kraftigt försenade.
Under våren 2020 initierades ett nytt mindre projekt THE 
MISSING LINK - Etruscan settlement dating through bridge 
constructions in San Giovenale för eventuellt publicering i Opu-
scula. Medel för projektet kommer att under våren 2021 sökas 
från Fondazione Famiglia Rausing.

|  Yvonne Backe Forsberg & Richard Holmgren

pompeji, insula v 1 (2000)

Utvärderingen av vår insula-studie har utgjort det hu-
vudsakliga målet under 2020. Modellerna i 3D har varit medlet som 
tillåtit verifiering av hypoteser om kvarterets utveckling under sin 
mer är 250-åriga historia upp till vulkanutbrottet år 79. Trots pan-
demin har diskussion kunnat föras digitalt och, under sommaren, i 
trädgårdsmöten – utomhus och med distans. I fokus stod det kon-
gressbidrag som skrevs inför EAA-kongressen 2019. Texten har 
diskuterats, resulat falsifierats, omformats och stärkts. Till sist 
kom texten till avslut och inlämnades tll ECSI (publikationsnämn-
den) för peer-review, språkgranskning och tryck som artikel i Opu-
scula 2021: Anne-Marie Leander Touati, Thomas Staub, Renée For-

forum romanum. 
Foto Henrik Gerding

francavilla di sicilia.
Foto Kristian Göransson

Pompeji insula V 1, 
väst fasad. 
Foto Hans Thorwid

the Vignale 
Archaeological Project
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sell, From 2D- and 3D-documentation to 4D-interpretation. Results 
and workflow strategies gained in the study of insula V 1, Pompeii.
Under våren började också ett arbete med att göra bilddokumen-
tationen mer tillgänglig genom att arkiveringsystem och bildnamn 
sågs över. För det ändamålet fick projektfotograf Hans Thorwid en 
ny laptop från institutionen för Lunds Universitet som hyser hela 
bilddokumentatione på server. Diskussion om framtida förvaring 
hos Lunds universitet lyftes också, liksom frågan om ägandet av vår 
data. Den diskussionen, som även måste omfatta stadsantikvarieä-
mbetet i Pompeji och SIR, fick dock brytas på grund av pandemin. 
Pandemin har ominitetgjorde vidare besök i Pompeji. Sam-
manställningen av resultaten från insula-studien visar dock 
var vidare undersökning (läs utgrävning) skulle vara av spe-
ciellt intresse. Frågor som uppstått i våra två docktoranders, 
Fanny Kärfves och Richard Olssons, arbeten visar också punk-
ter där verifiering och födjupning av dokumentationen (mät-
ning av rördimensioner i det privata vattennätet, verifiering 
av möte mellan mosaik och väggdekoration för förståelse av 
den antika arbetsgången under dekorationsarbetet) skulle 
vara påkallad. Förhoppningsvis får vi tillfälle för återbesök!

|  Anne-Marie Leander Touati, Renée Forsell

acquarossa (1966)

2020 kom att bli ett mycket ovanligt arbetsår, där vi nog alla 
kom att påverkas av pandemin och det av den följande be-
gränsningen av resandemöjligheter. 

brita alroth har arbetat med katalogmanusen till Zon G och 
Zon E, samt skrivit in gamla anteckningar om innehållet i lå-
dorna i magasinet i Viterbo.

rebecca bugge har i brist på möjlighet att studera fyndmaterial 
på plats ägnat sig åt mindre materialgenomgång hemma; hon 
har även assisterat Wikander med nödvändigt datorarbete för 
hans kommande publikation av den Äldre perioden i västra Zon F. 

göran bäärnhielm har i avsaknad av möjlighet att resa till Italien 

ägnat sig åt litteraturstudier och materialgenomgång i hemmet. 
Han tillägger: ”Det var ju ett framsteg att Maarten Sepers hit-
tade höjdmarkeringen på casalen i november 2019, även om 
det återstår att förklara varför den ligger nere vid markytan 
och inte högre upp. Brita har anmält till Ulf Hansson vårt in-
tresse att få den höjdbestämd.”

hedvig landenius enegren hade inbokat två forskningsvis-
telser för fortsatt materialbearbetning inom sitt projekt om 
textilverktyg under 2020 (mars-april och november). Dessvär-
re måste dessa avbokas på grund av Covid19-pandemin, men 
planeras till vår och sommar 2021. 

eva rystedt har ordnat upp en fotodokumentation av det i Pa-
lazzo S. Pietro i Viterbo förvarade materialet från Zon H (Leni 
Wendt; zonen under bearbetning av Rystedt för publikation). Det 
är ca 35 foton tagna av Rystedt 2015, med korta objektbeskriv-
ningar (grävningslådor med innehåll). Dokumentationen sändes 
till Rom den 25 april 2020, för att ingå i det pågående projektet 
rörande Rominstitutets digitaliserade grävningsarkiv. 

Örjan Wikander har inte haft möjlighet att arbeta mer än mar-
ginellt på de publiceringsuppdrag han har haft ansvar för, då de 
alla nått en punkt då tillgång till fyndmaterialet är nödvändigt. 

|  Rebecca Bugge

Vattenfallet i Acquarossa. 
Foto Ghaza Alyasin
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etruskernätverk (2019)

Institutet har sedan 2019 ett nätverk för studenter på alla nivåer 
som vill inrikta sig mot det förromerska Italiens arkeologi. Nät-
verkets medlemmar har under året kunnat hjälpa varandra med 
elektronisk tillgång till svårtillgänglig litteratur. Den 3 november 
anordnas en workshop online kring vad man bör tänka på när 
man utformar ett doktorandprojekt och vilka särskilda hänsyn 
man behöver ta när man arbetar i Italien. Tre av nätverkets 
medlemmar lade under året fram sina masteruppsatser:
- Ghaza Alyasin (Uppsala universitet): The architecture of 

function: Understanding House K at San Giovenale
- Kristine Gierow (Uppsala universitet): To be, or not to be, Pr-

otovillanova? Problematizing the term Protovillanova through 
the study of decoration patterns on biconical jars and zoo-
morphic handles from San Giovenale and Luni sul Mignone

- Joacim Seger (Uppsala universitet): Bucchero: Forms and 
consumption patterns in San Giovenale

De tre uppsatserna presenterades vid ett studentseminarium 
anordnat av institutet den 17 december.

|  Fredrik Tobin-Dodd

Övriga projekt

på institutet

5 januarI
 Ulf R. Hansson visade institutet och talade om dess verk-

samhet och svenska projekt i Italien för lärare och del-
tagare i masterkursen ’kulturvårdens teori och historia’, 
Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet.

30 januarI
 Mottagning i samband med utdelningen av Nordstjärneorden 

till Vatikanmuseernas direktör Dr. Barbara Jatta. Samarrang-
emang med Sveriges ambassad vid Heliga Stolen.

6-8 FebruarI
Konferens Pragmatic Argumentation in the His-
tory of Philosophy. Organiserad av Ana Maria 
Mora Marquez.

4 mars
 Presentation av boken Western Ways: Foreign Schools in Rome and 

Athens. Boken presenterades av författaren Fredrick Whitling.

inställDa på grunD  
av coviD-19-panDemin

26 mars
 Presentation av boken Sanctity and Female Authorship: Birgit-

ta of Sweden and Catherine of Siena (red. Maria H. Oen & Unn 
Falkeid). Inbjudna talare: Alessandra Bartolomei Romagnoli 
(Pontificia Università Gregoriana), Gabriella Zarri (Università 
di Firenze), Silvia Nocentini (Università di Roma, Tor Vergata). 

15 maj
 Temadag om familjen Bildt-Boncompagni i samarbete 

med Museo Boncompagni-Ludovisi.

Föreläsningar, konferenser, 
seminarier, utställningar m.m.

Ulf r. hansson hälsar 
välkomna vid utdelningen 

av nordstjärneorden 
till Vatikanmuseernas 

direktör Barbara Jatta. 
Foto Fredrik Vahlquist



historia i antikens Rom: plebs, popularer, populus. Eller: folk, 
folklighet, den folklige”.

13 FebruarI 
 Sabrina Norlander Eliasson (Stockholms Universitet), ”’Vi 

lever som drottningar’. Materiell kultur i kvinnliga kloster i 
det senbarocka Rom”.

20 FebruarI 
 Astrid Nilsson (Lunds Universitet /Lerici stipendiat vid 

Svenska Institutet i Rom), “Marco Polo på latin – början till 
en vetenskaplig textutgåva”.

27 FebruarI 
 Cecilia Beer (senior independent researcher), “Children in 

Capua: Terracotta Votives from the Fondo Patturelli San-
ctuary, an Inventory for a Catalogue Raisonné”.

17 aPrIl
 Astrid Nilsson (Lunds Universitet/Lerici stipendiat vid 

Svenska Institutet i Rom), “Royal Marginalia: Eric XIV of 
Sweden as Reader” (zoom).

24 aPrIl 
 Yannick de Raaff (Groningen Universitet), “Construction, De-

struction, Reconstruction: The Architecture of the Built Tomb 
of the North Cemetery at Ayos Vasileios, Laconia” (zoom).

30 aPrIl
 Emelie Byström (Uppsala Universitet/Institutets stora 

stipendium i arkeologi), “Founding Females? Nymphs on 
Sicily, 734-264 BC” (zoom).

8 maj  
 Anna Gustavsson (Göteborgs Universitet/Institutets stora 

allmänna stipendium), “Montelius & Italy: Archaeology and 
Knowledge Production 1870-1910” (zoom).

inställDa på grunD  
av coviD-19-panDemin

12 mars 
 Eleonora Cappuccilli (Universitetet i Oslo)
 “The Vision of St. Birgitta: Women Prophets and the 

Re-shaping of Christian and Political Community in Sixte-
enth-Century Italy”.

19 mars 
 Yvonne Forsberg (Svenska Institutet i Rom), “Svenska In-

stitutets taktegel”.

14 maj  
 Samuel A. Hardy (Det norske institutt i Roma), TBA.

21 maj  
 Davide Zori (Baylor University), “Recent research at San 

Giuliano”.

4 junI  
 Giuseppe C. Castellano (University of Texas at Austin), 

“Texas Treasure: The Renaissance of the Swenson Collec-
tion of Greek and Roman Coins”.

institutets forskningsseminarier 
på zoom

7 OKtOber
 Samuel Douglas (Uppsala universitet), ”Ekphrasis in Statius’ 

Silvae”.

15 OKtOber
 Helena Wangefelt Ström (Uppsala universitet), ”Saving 

souls or cultivating characters? Heritagization of religion 
in Early Modern Rome and Venice”.

22 OKtOber
 Anna Blennow (Göteborgs universitet), ”Vägar genom det 

medeltida Rom - itinerarier och inskrifter”.

29 OKtOber
 Johanna Vernqvist (Linköpings universitet), ”Subversiva 

uttryck av kropp, genus och kärlek: tidigmoderna kvinnors 
estetiska och retoriska strategier i konst och litteratur”.

5 nOVember
 Davide Zori (Baylor University), “From Etruscan Urban Center 

to Medieval Fortified Village: San Giuliano Archaeological 
Research Project”.

12 nOVember
 Johannes Luchmun (ark.form.luchmun), ”Re:Use In Rome. 

Architectural form and material from Ancient to Contem-
porary Rome”.

19 nOVember
 Eleonora Cappuccilli (Universitetet i Oslo), ”In the steps 

of Birgitta of Sweden. Women prophets on theology and 
politics in Renaissance Italy”.

26 nOVember
 Patricia Lulof och Maarten Sepers (Amsterdam Universi-

ty), ”The Acquarossa Memory Project”.

3 december
 Marie Kraft (Circolo Scandinavo), ”Re-take, re-store and re-activate. 

New uses of urban heritage produces urban regeneration in Rome”.

10 december
 Ann Glennie (Florida State University), “Monumental cisterns 

and euergetism at Cosa”.

17 december
 Studentseminarium: Ghaza Alyasin, Kristine Gierow, Joacim 

Seger (Uppsala universitet), ”Presentation av tre master-
uppsatser om San Giovenale”.

16 OKtOber
 Föredrag: “Sted og hellighet – St. Birgitta, Roma og Jerusa-

lem” av Maria H. Oen för Venneforeningen for St. Olavsalteret. 

viD anDra institutioner

3-5 FebruarI (svenska Forskningsinstitutet i Istanbul)
 Ulf R. Hansson deltog i workshop med direktörerna för de 

svenska forskningsinstituten i Athen, Istanbul och Rom.
 
22 FebruarI (Palazzo dei congressi, Florens)
 Ulf R. Hansson höll föreläsningen ’ll patrimonio culturale 

svedese in Italia e nell’Etruria’ på temadagen Progettare il 
futuro: il patrimonio italiano e internazionale nel terzo mil-
lennio, Salone Archeologia e Turismo Culturale, TourismA.

24-25 FebruarI (svenska Forskningsinstitutet i Istanbul)
 Ulf R. Hansson presenterade institutets verksamhet och 

deltog i workshopen ’Strategi för en förstärkt svenska 
kunskapsuppbyggnad kring Medelhavsområdet: Samord-
ning mellan svenska institut, universitet och myndigheter’.

24 FebruarI (Istituto Italiano di cultura, Köpenhamn)
 Stefania Renzetti och Astrid Capoferro representerade 

institutet vid invigningen av utställningen Konsten att 
kopiera. Etruskiska gravmålningar i akvarell från sekel-
skiftet 1900. Astrid Capoferro presenterade det pågående 
projektet om Morani-samlingen.

15 OKtOber (Rijeka Universitet, Kroatien)
 Maria H. Oen höll föredraget “Author Portraits of Female 

Saints in the Later Middle Ages” vid konferensen Icono-
graphy and Hagiography – Visualizing Holiness. The 14th 
International Conference of Iconographic Studies. Orga-
niserad av Center for Iconographic Studies, University 
of Rijeka i samarbete med Société des Bollandistes och 
Hagiotheca – Croatian Hagiography Society. Konferensen 
som enligt planen skulle äga rum i Rijeka, Kroatien, 28-29 
maj, blev genomförd på Zoom 15-16 oktober. 

29 OKtOber (museo nazionale etrusco di Villa giulia)
 Ulf R. Hansson höll öppningsföreläsningen ’Méthodologie 

de la recherche appliquée à l’histoire des collections de 
gemmes d’antiques’ på postdoktorala kursen Archéologie 
des sources documentaires. L’apport des archives histori-
ques à la recherche archéologique, arrangerad av École 
française de Rome, Académie de France à Rome och Cen-
tre Jean Bérard, Neapel. Livesänd över nätet med begrän-
sad publik på plats.

inställDa eller framflyttaDe på 
grunD av coviD-19-panDemin

2-4 aPrIl (the 66th annual meeting of the renaissance 
society of america, Philadelphia, usa)
 Maria H. Oen skulle ha organiserat sessionen Weak Vessels 

of God? Women Prophets in Renaissance Italy i samarbe-

te med Tamar Herzig (Tel Aviv Universitet). Sessionen är 
sponsrat av Renaissance Society of America’s Disciplinary 
Committee for Religion.

 Konferensen har flyttats till april 2021 

2-4 aPrIl (the 66th annual meeting of the renaissance 
society of america, Philadelphia, usa)
 Maria H. Oen skulle skulle ha deltagit med paper “Picturing 

a Prophetess: Visual Rhetoric in the Early Manuscripts of 
Birgitta of Sweden’s ’Revelations’” vid den årliga konferen-
sen till Renaissance Society of America.

 Konferensen har flyttats till april 2021

15 aPrIl (Karl-eberhard universität tübingen)
 Ulf R. Hansson skulle ha hållit keynote-föreläsningen ’Scho-

lars, Curators, Collectors and the Art Market: Interaction Dy-
namics at the Turn of the Century 1900’, på den internatio-
nella konferensen Collectors and Scholars: The Numismatic 
World in the Long Nineteenth Century, 15–17 April.

19 maj (svenska Forskningsinstitutet i Istanbul)
 Ulf R. Hansson skulle ha hållit den öppna föreläsningen ’A 

Passion for Systems: Adolf Furtwängler, Classicism, Pani-
onism, and the Experience of Large-Scale Archaeology’. 
Classicism(s) and Orientalism(s), Spring Lecture Series. 

3 junI (Institutionen för arkeologi och antikens historia, 
lunds universitet)
 Ulf R. Hansson skulle ha presenterat institutet och dess 

verksamhet för institutionens studenter.

18 junI (sveriges ambassad, rom)
 Ulf R. Hansson skulle ha presenterat institutets verksam-

het på Team Sweden seminarium. 

13-16 augustI (Kungl. Vitterhetsakademien, stockholm och 
Vadstena Klosterhotell)

 Maria H. Oen skulle ha presenterat boken A Companion 
to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle 
Ages (red. Maria H. Oen) vid konferensen Birgittine Circles 
- People and Saints in the Medieval World. 

 Konferensen har flyttats till augusti 2021

26 OKtOber (akerakademiet, rom)
 Ulf R. Hansson skulle ha deltagit med föreläsning om det 

svenska perspektivet i det nordiska seminariet Formid-
ling av forskning: Hvordan? arrangerat av prof. Thomas 
Thiis-Evensen, Akerakademiet.  

institutets forskningsseminarier

16 januarI
 Dan Diffendale (American Academy in Rome), “Rethinking 

Tuff in Regal and Republican Rome”.

23 januarI
 Johan Vekselius (Stockholms Universitet), “En populismens 
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Press); University of Toronto Press; Museo del Settecento Ve-
neziano Ca’ Rezzonico (Venedig); MDCCC 1800 Annuario di Storia 
dell’Arte (Edizioni Ca’ Foscari); CLARA, Journal of Classical Art and 
Archaeology (University of Oslo Museum of Cultural History); Gem-
mae. International Journal of Glyptic Studies (Fabrizio Serra Edito-
re); Studies in Ancient Art and Civilization (Jagiellonian University).

maria h. oen

Vetenskapliga publikationer
Maria H. Oen, “‘Apparuit ei Christus in eodem loco…’: Physical 
Presence and Divine Truth in St. Birgitta of Sweden’s Revela-
tions from the Holy Land,” i Faith and Knowledge in Late Medie-
val and Early Modern Scandinavia. Red. K. Kjesrud and M. Males 
(Turnhout: Brepols, 2020), 73-95 (ISBN 9782503579009). 

undervisning
Lärare och kursansvarig för Konstvetenskaplig fördjupnings-
kurs vid Svenska Institutet i Rom (2 september- 30 oktober).

Medverkande lärare på PhD-kursen Cultural Encounters in the 
Middle Ages: Real and Imagined Spaces. Svenska Institutet i 
Istanbul (20-24 april). Inställd på grund av Covid-19-pandemin

Medverkande lärare på kursen Det medeltida Rom: Den eviga 
staden där forntid och framtid möts, för master och fors-
karstuderande. Kursen ges av Centrum för medeltidstudier, 
Stockholms Universitetet, i samarbete med Svenska Institutet 
i Rom (17-23 maj). Inställd på grund av Covid-19-pandemin

Medverkande lärare på Den arkeologiska kursen vid Svenska In-
stitutet i Rom (30 mars-5 juni). Undervisning om senantiken och 
antikreception under medeltiden och renässansen samt exkur-
sion till Villa Farnese i Caprarola och Parco dei mostri i Bomarzo 
(25 maj – 5 juni). Inställd på grund av Covid-19-pandemin

externa uppdrag
Opponent på slutseminarium vid Institutt for filosofi, kunst- 
og idéhistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo (zoom, 

9 juni). PhD kandidat: Francesca Canepuccia. Avhandling: “Ad-
vocata Urbis: Santa Francesca Romana and the Question of 
Authority in the Wake of Birgitta of Sweden”.

“Expert evaluator” för Marie Skłodowska-Curie Individual Fel-
lowships (H2020-MSCA-IF), Europeiska Forskningsrådet.

Medlem av referensgruppen till det internationella forsknings-
projektet The Legacy of Birgitta of Sweden: Women, Politics and 
Reform in Renaissance Italy (Institutt for filosofi, kunst- og 
idehistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo). Finansie-
rat av Norges Forskningsråd, 2018-2021 (Universitetet i Oslo).

Sakkunniguppdrag för tidskrifterna Renaissance and Reforma-
tion / Renaissance et Réforme (Canadian Society for Renais-
sance Studies / University of Toronto) i Konsthistorisk tidskrift/ 
Journal of Art History (Taylor & Francis); Acta ad archaeologiam 
et atrium historiam pertinentia (Det norske institutt i Roma / Ar-
bor Sapientiae Editore).

freDrik tobin-DoDD

Vetenskapliga Publikationer
“Erik Wetter and the Genesis of the Excavations at San Giove-
nale”, Opuscula: Annual of the Swedish Institutes at Athens and 
Rome 13, 223-233.

“Standing spouted funnels from Poggio Civitate (Murlo)”, Studi 
Etruschi 81, 73-83.
 
Populärvetenskapliga publikationer:
Medusa 41:4 (chefredaktör) “Skuggan från San Gimignano. Ett 
nytt etruskiskt bronsfynd”, Medusa 41:4, 35-38.

externa uppdrag:
Biträdande handledare för Ghaza Alyasin, masterstudent vid 
Uppsala universitet.
Redaktionsmedlem, Tidskriften Medusa.
Rådgivare för projektet Svenskt digitalt orgelarkiv.

ulf r. hansson

Vetenskapliga publikationer:
Ulf R. Hansson, ‘”Uno de’ più rimarcabili intagli che sinora si 
è visto”. The Engraved Gems of the Ancient Etruscans from 
Stosch to Furtwängler and Beyond”, i Katariina Mustakallio, Min-
na Silver och Simo Örmä (eds), “Mehr Licht!”, More Light, Più Luce. 
Studia in honorem Arja Karivieri, Turku: Sigillum 2000, 59-74.

Ulf R. Hansson, Förord, i Stefan Krmnicek och Marius Gaidys 
(eds), Gelehrtenbilder. Altertumswissenschaftler auf Medaillen 
des 19. Jahrhunderts. Begleitband zur Online-Ausstellung im 
Digitalen Münzkabinett des Instituts für Klassische Archäeologie 
der Universität Tübingen, Tübingen: Universität Tübingen.

Ulf R. Hansson, Julia Roberts, Kathleen Sheppard och Jonathan 
R. Trigg (eds), Communities and Knowledge Production in Archa-
eology, Manchester: Manchester University Press 2020.

Ulf R. Hansson, ‘”More Feared Than Loved”: Interactional Stra-
tegies in Late Nineteenth-Century Classical Archaeology, the 
Case of Adolf Furtwängler’, i Ulf R. Hansson, Julia Roberts, 
Kathleen Sheppard, och Jonathan M. Trigg (eds), Communities 
and Knowledge Production in Archaeology, Manchester: Man-
chester University Press 2020, 128-147.

Populärvetenskapliga publikationer:
Ulf R. Hansson, ‘”Questa nostra amata terra etrusca”. Due 
nazioni, un patrimonio culturale comune’, La Torretta, Rivista 
della Biblioteca comunale di Blera, nuova serie, Anno 2020, 4-11.

Ulf R. Hansson, ’Etruskologi och etruskomani i det tidigmoderna 
Florens’, Medusa. Svensk Tidskrift för Antiken, 41:4 (2020), 2-8.

Ulf R. Hansson, ’Nytt från institutet’, Romhorisont, 72 (2020), 3-4.

Ulf R. Hansson, ’Nytt från institutet’, Romhorisont, 73 (2020), 4-5.

undervisning:
Ulf R. Hansson skulle främst ha undervisat på den arkeologiska 
kursen samt tematiska kursen Etruskiska möten, som båda 
ställdes in till följd av pandemin.

Ulf R. Hansson undervisade om tidigmodernt antiksamlande 

och reception på institutets konstvetenskapliga kurs (Kapito-
linska Museerna).

Ulf R. Hansson undervisade om arkeologisk och samlings-
historisk forskning i historiska arkiv på den postdoktorala 
metodologiska forskarkursen Archéologie des sources do-
cumentaires. L’apport des archives historiques à la recher-
che archéologique. Ett samarbete mellan École française de 
Rome, Académie de France à Rome, Museo Nazionale Etrusco 
di Villa Giulia, och Centre Jean Bérard, Neapel.

externa uppdrag:
Styrelseledamot i Consiglio Direttivo och representant för institu-
tet i Associazione Internazionale di Archeologia Classica (AIAC).

Styrelseledamot och representant för de nordiska instituten i 
Skandinaviska Föreningen (Circolo Scandinavo), Rom.

Ledamot i Publikationsnämnden vid de Svenska instituten i 
Rom och Athen (ECSI).

Ledamot i Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, 
Storia e Storia dell’Arte in Roma.

Ledamot i Universitet och svenska institut i samarbete för in-
ternationalisering (USI) samt ledamot av USI:s arbetsutskott.

Ledamot i History of Archaeology Commission, Union Internatio-
nale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (UISPP).

Medlem i internationella rankinggruppen, Università degli Stu-
di di Roma ”La Sapienza”.

Sekreterare i Fondazione Famiglia Rausing.

Medlem av redaktionskommittén för Romhorisont, Svenska 
Rominstitutets Vänners tidskrift.

Biträdande handledare för Anna Gustavsson, doktorand i arkeologi, 
Göteborgs universitet.

Sakkunniguppdrag: J. Paul Getty Museum (Los Angeles); Getty 
Publications (Los Angeles); National Endowment for the Huma-
nities, USA; Eighteenth-Century Studies (Johns Hopkins University 

Den vetenskapliga personalens 
publikationer, undervisning, 
externa uppdrag

RenoveRingsaRbetena i de två bibliotekssalaRna. Foton UlF R. Hansson
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under året har följande volymer utgivits 
och distribuerats av institutet:
- Opuscula. Annual of the Swedish Institutes 

at Athens and Rome. Vol. 13, 2020.
- Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. 

Series in 4°. Vol. 64: H. von Ehrenheim & M. 
Prusac-Lindhagen (eds.), Reading Roman 
Emotions: Visual and Textual Interpreta-
tions, Stockholm 2020.

- Suecoromana. Vol. 9. J. Eriksson, The Condot-
tiere Prince. A Visual Rhetoric: Leonello d’Este, 
Sigismondo Malatesta, Alessandro Sforza, Fe-
derico da Montefeltro, Stockholm 2020.

recensioner av institutets publikationer:
- H. Eristov, rec. av S. Hales, A.-M. Leander 

Touati (eds.), Returns to Pompeii. Interior 
Space and Decoration Documented and Re-
vived 18th-20th Century (Skrifter utgivna av 
Svenska Institutet i Rom. 4°, 62), Stockholm 
2016, i Revue archéologique 2019, 464-466.

- M.E. Micheli, rec. av S. Hales, A.-M. Leander 
Touati (eds.), Returns to Pompeii. Interior 
Space and Decoration Documented and Re-
vived 18th-20th Century (Skrifter utgivna av 
Svenska Institutet i Rom. 4°, 62), Stockholm 
2016, i Archeologia classica 71, 2020, 721-725.

- A. Wilmot, rec. av J. Lund, R. Larje & H. 
Nilsson, Carthage II. The Swedish Mission to 
Carthage, Part of the UNESCO Project ”Pour 
Sauver Carthage” (Skrifter utgivna av Svens-
ka Institutet i Rom. 4°, 54:2), Stockholm 2017, 
i L’antiquité classique 89, 2020, 368-370.

- J. Rossiter, rec. av J. Lund, R. Larje & H. Nils-
son, Carthage II. The Swedish Mission to Car-
thage, Part of the UNESCO Project ”Pour Sauver 
Carthage” (Skrifter utgivna av Svenska Insti-
tutet i Rom. 4°, 54:2), Stockholm 2017, i Jour-
nal of Roman archaeology 32, 2020, 805-808.

Övriga recensioner:
- M. Lodone, rec. av M.H. Oen (ed.), A Compani-

on to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the 
Later Middle Ages, i Aevum 94, 2020, 481-484.

Om institutet:
- Romhorisont. Tidskrift för Föreningen Svens-

ka Rominstitutets vänner och Svenska Insti-
tutet i Rom: nr. 72, 2020; nr. 73, 2020.

- F. Tobin-Dodd “Erik Wetter e la nascita del 
progetto svedese a San Giovenale”, La Torr-
etta. Rivista della Biblioteca comunale di 
Blera 2019, 4-6.

- U.R. Hansson, “’Questa nostra amata terra 
etrusca’. Due nazioni, un patrimonio cul-
turale comune”, La Torretta. Rivista della 
Biblioteca comunale di Blera 2020, 4-11.

- G. Alyasin & K. Gierow, ”Med ruiner som 
klassrum. En unik kurs vid Svenska Insti-
tutet i Rom”, Medusa 2020:2, 25-32.

Vetenskapliga monografier och artiklar som 
införlivats i bibliotekets bokbestånd fram-
ställda av forskare knutna till institutet:
- L. Berggren, ”Sex ”dalmålningar” på Svens-

ka institutet i Rom”, ICO Iconographisk Post. 
Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic 
Review of Iconography, 2020:3-4, 127-155.

- A. Blennow, Guide till det medeltida Rom, 
Stockholm 2020.

- A. Capoferro, “Pittura funeraria etrusca 
nelle copie dell’Istituto Svedese di Roma: la 
collezione Morani e gli acquerelli Boberg”, 
Mélanges de l’École française de Rome. An-
tiquité 131:2, 2019, 391-402.

- A. Freccero, “Insula I 9: Paintings”, Rivista di 
Studi pompeiani 30, 2019, 119-133.

- K. Göransson, ‘”Francavilla di Sicilia. A Brief 
Summary of Recent Archaeological Exca-
vations”, i K. Mustakallio, M. Silver & S. Örmä 
(eds.), “Mehr Licht!”, More Light, Più Luce. Studia 
in honorem Arja Karivieri, Turku 2020, 45-50.

- U.R. Hansson, ‘”More Feared Than Loved”: 
Interactional Strategies in Late Ninete-
enth-Century Classical Archaeology, the 
Case of Adolf Furtwängler’, i U.R. Hansson, 
J. Roberts, K. Sheppard, K. & J. Trigg (eds), 
Communities and Knowledge Production in 
Archaeology, Manchester 2020, 128-147.

- U.R. Hansson, ‘”Uno de’ più rimarcabili in-
tagli che sinora si è visto”. The Engraved 
Gems of the Ancient Etruscans from Stosch 
to Furtwängler and Beyond”, i K. Mustakal-
lio, M. Silver & S. Örmä (eds.), “Mehr Licht!”, 
More Light, Più Luce. Studia in honorem Arja 
Karivieri, Turku 2020, 59-74.

- M. H. Oen,“‘Apparuit ei Christus in eodem 
loco…’: Physical Presence and Divine Truth 
in St. Birgitta of Sweden’s Revelations from 
the Holy Land,” in K. Kjesrud & M. Males 
(eds.), Faith and Knowledge in Late Medie-
val and Early Modern Scandinavia, Turnhout 
2020, 73-95.

- F. Tobin, “Erik Wetter and the Genesis of the 
Excavations at San Giovenale”, Opuscula. 
Annual of the Swedish Institutes at Athens 
and Rome 13, 2020, 223-233.

- F. Tobin, “Standing Spouted Funnels from 
Poggio Civitate (Murlo)”, Studi Etruschi 81, 
2018, 73-83.

avhandlingar:
- T. Emanuelsson-Paulson, Polygonal columns 

in Greek architecture, Diss. Stockholm 2020.
|  Astrid Capoferro

Publikationer

Foto Ulf R. Hansson
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År 2020 uppgick kostnaderna för bokinköp (in-
klusive prenumerationer och digitala resurser) 
till € 32 600. Bibliotekets bokbestånd ökade 
med 478 monografier (402 inköp; 39 byte; 37 
gåva). Antalet löpande tidskrifter uppgår till 
201. Under året har 159 volymer inbundits.
På grund av pandemin och renoveringen i bib-
liotekets lokaler har biblioteket hållit öppet för 
externa besökare endast i januari och februari. 
Institutets gäster har kunnat arbeta i bibliote-
ket fram till maj, då stora bibliotekssalen och 
konferensrummet utrymdes inför renovering-
en. Böckerna, tillfälligt placerade i magasinen, 
har under tiden varit tillgängliga för institutets 
forskare. I samband med renoveringen i bibli-
otekets lokaler har böckerna dammats av och 
omplacerats för att underlätta omklassifice-
ringsprojektet. Antalet monografier klassifice-
rade enligt LCC uppgår till 17 300. 
Ett nytt katalogiseringsprojekt av bibliotekets 
rara böcker har påbörjats under hösten. En 
professionell bärbar dammsugare inköptes 
för icke-invasiv avdamning av antika böcker.
Arkivskåpet med Morani-samlingen placera-
des i skrivrummet tillsammans med ett nyin-
köpt skåp, där de stora kalkeringarna förva-
ras i rullar med syrafritt papper.
Under lockdown-perioden (mars-april) arbeta-
de bibliotekarierna endast på distans. En stor 
del av arbetet under nämnda period har ägnats 
åt auktoritetsfilen, särkatalogiserade titlar samt 
omklassificering. Från och med maj månad har 
bibliotekarierna kunnat arbeta på plats och bib-

liotekets ordinarie verksamhet kunde äntligen 
återupptas. På grund av ökad Corona-smitta 
under hösten har arbetet periodvis skett på 
distans, dock högst en eller två dagar i veckan. 
Leverantören BibLibre står fortfarande för un-
derhåll och backups av bibliotekets ILS-system 
Koha samt bibliotekets webbsida (http://biblio.
isvroma.it).
Institutets “Digital Collections” databas (http://
isv.digitalcollection.org) innehåller material från 
Bildt-, Boberg-, Morani- och Warsher-samlingar-
na. Firman Emme.Bi.Soft står fortfarande för un-
derhåll. Samlingarna är länkade till bibliotekets 
katalog samt samkatalogen URBiS, där även öv-
riga institutioners digitala arkiv finns tillgängliga.
I “URBiS Library Network” (http://www.ur-
bis-libnet.org) deltar 22 bibliotek. URBiS-kata-
logen innehåller över 2 830 000 bibliografiska 
poster för olika typer av material (böcker, 
tidskrifter, artiklar, e-böcker, fotografier, ar-
kivmaterial o.s.v.). Styrgruppen består av bib-
liotekarierna 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. Firman 
Emme.Bi.Soft står fortfarande för underhåll.
Regelbundna Zoom-möten ägde rum under 
året, där bibliotekarierna från URBiS bib-
lioteken har diskuterat nya strategier för 
att kunna erbjuda utökade tjänster. Flera 
bibliotek har visat intresse för att skapa en 
gemensam portal för digitaliserade resurser 
som kommer att underlätta samarbetet och 

utöka tjänsterna mellan biblioteken.
Den 24 februari invigdes utställningen ”L’arte 
di copiare” på Italienska Kulturinstitutet i Kö-
penhamn med föredrag av Mette Moltesen och 
Astrid Capoferro. Ett urval akvareller från in-
stitutets Morani-samling ställdes ut med några 
målningar och akvareller från Ny Carlsbergs 
Glyptotek också utförda av Alessandro Morani 
och hans medarbetare. 
Följande artiklar har skrivits om institutets 
samlingar:
A. Capoferro, “Pittura funeraria etrusca nelle 
copie dell’Istituto Svedese di Roma: la collezione 
Morani e gli acquerelli Boberg”, Mélanges de l’École 
française de Rome. Antiquité 131:2, 2019, 391-402.
A. Capoferro, ”Bok- och arkivskatter från fa-
miljen Bildt”, Romhorisont 72, 2020, 20-21.

biblioteket har erhållit 
bokDonationer från 
följanDe enskilDa och 
institutioner:

Accademia Nazionale di San Luca, Göteborgs 
Universitet, Historiska Media, Lunds Universi-
tet, Parco Archeologico del Colosseo, Svens-
ka Vitterhetssamfundet, Università Roma Tre, 
Uppsala universitet - Institutionen för arkeo-
logi och antik historia.
Bernard Ardura, Elena Balzamo, Anna Blennow, 
Andrea Corbascio, Agostino Dani, Elisa Debene-
detti, Roald F. Docter, Ingrid Edlund-Berry, The-
rese Emanuelsson-Paulson, Anders Gustafsson, 
Kristian Göransson, Cecilia Klynne, Kari Lawe, Ce-
cilia Olovsdotter, Anna Maria Partini, Paola Pela-
gatti, Charlotte Scheffer, Mario Torelli, Valeria Tito.

| Astrid Capoferro

Biblioteket

byggnaDen

Renoveringsarbeten  av fönstren  pågick på 
institutet under andra halvan av året. Under 
möten med Statens Fastighetsverk på institu-
tet 22-23 juni, fattades beslut om bibliotekets 
och konferensrummets renovering: golven 
slipades och lackades, bokhyllorna målades, 
liksom väggar och tak,  och elanläggningen 
uppdaterades.  Den kontrakterade firman 
Alba Costruzioni påbörjade arbetet i bibliote-
ket i början av juni och blev färdiga mot slutet 

av året. Biblioteket kommer att öppna igen 
för allmänheten den 1 februari 2021. Nya gar-
diner till biblioteket, vars färg passar bra med 
den nya väggfärgen, beställdes och kommer 
att sättas upp i mitten av februari 2021. 
Arbetet med fönsterrenoveringen påbörjades 
ungefär samtidigt. Se redogörelse s. 26. Under 
hösten, efter den Konstvetenskapliga kursen, 
då få gäster vistades på institutet, hade Fanny 
Lind och Stefania Renzetti möjlighet att gå ge-
nom de lokaler som i vanliga fall inte kan städas 
och tas hand om regelbundet, bl. a. vinden, som 

tömdes  på  gamla saker som inte längre an-
vänds, och fotolaboratoriet, som efter en över-
svämning för några år sedan behövde rensas: 
även där fick många saker kastas. Vid utrens-
ningen kunde man också ”återupptäcka” en del 
värdefulla gamla klenoder, som kameror och 
annan fotografisk utrustning samt grävningsut-
rustning av olika slag. Detta väckte idén om en 
utställning kring ”de stora grävningarna: fotout-
rustning och andra verktyg”.

ny lägenhet i civitella 
cesi (blera)

Lägenheten i Civitella Cesi, som ställdes till 
förfogande av Bleras kommun, har  använts 

under året  när restriktionerna tillåtit resor. 
Lägenheten saknar en del inredning, som 
skall åtgärdas snarast möjligt.

skärvmagasinet i viterbo

Lokalen som vi under många år hyrt av Viterbos 
kommun för en symbolisk summa är inte läng-
re tillgänglig, och kommunen meddelade insti-
tutet för några år sedan att allt material mås-
te flyttas snarast möjligt. Det har dock uppstått 
problem med ansvarig myndighet (Soprinten-
denza Archeologia), som inte kunnat bestäm-
ma sig för en lokal bland de tidigare föreslagna 
i  Tuscania, Barbarano Romano  och  Civitella 
D’Agliano. Lokalerna kommer institutet att dis-
ponera utan kostnader, men  samtliga alter-
nativ kräver vissa anpassningar (inbrottslarm, 
hyllor, möjlighet till boende mm).

personal, meDarbetare 
och gäster

Personalens arbete och liv påverkades starkt av 
pandemin, som bröt ut i början av mars. Kon-

torspersonalen valde, enligt regeringens rekom-
mendationer, att enbart arbeta hemifrån mellan 
9 mars – 9 maj. Möjligheten att arbeta hemifrån 
har fortsatt under hela året och fasta dagar har 
bestämts för administrationspersonalen.
Endast två  av gästerna som befann sig här i 
slutet av februari bestämde sig för att åka hem, 
vilket de precis hann göra. Stipendiaterna valde 
att stanna kvar och de blev så småningom fast, 
då det inte längre gick att resa. Yvonne Backe 
Forsberg, Brita Alroth, och Ludmila Werkström 
stannade också kvar och kunde arbeta inten-
sivt med projektet ”Mötesplats Medelhavet”.
Fredrik Tobin-Dodd, som tillfälligt befann sig i 
Sverige, blev fast där och kunde inte återvän-
da förrän i augusti. Under tiden i Sverige ar-
betade han hemifrån. Maria H. Oen arbetade i 
sin lägenhet på institutet till dess att hon åkte 
till Norge den 14 maj och arbetade på distans 
tills hon kom tillbaka till Rom i augusti.
Ulf R. Hansson och Stefania Renzetti, de enda 
som arbetade på plats, gjorde sitt bästa för 
att gästerna inte skulle känna sig isolerade 
och instängda. Man försökte informera dem 
dagligen om regeringens olika bestämmelser 

och restriktioner (det var exempelvis förbjud-
et att röra sig ute i staden annat än för att 
handla livsmedel eller av akuta skäl;  träning 
utomhus var tillåten fast endast inom en ra-
die av 200 m. från bostaden), ibland hade vi 
eftermiddagskaffe eller en drink utomhus på 
institutet. Det blev en trevlig grupp och vi kla-
rade lockdown förhållandevis bra.
Städpersonalen (Alicja Gradecka, Mira Kulis, 
Veronica Lucerna), som inte behövdes dag-
ligen då institutet var stängt, och också fö-
redrog att hålla sig hemma, permitterades i 9 
veckor (Lucerna, Kulis) resp 6 veckor (Gra-
decka). Fanny Lind valde också permittering i 
9 veckor och hemarbete därefter.
Under våren anlitade institutet, enligt ita-
liensk lag, en konsult och en  företagsläkare 
som tillsammans ansvarar för säkerheten av 
arbetsmiljön och de anställdas hälsa.

förbrukningsinventarier 
och unDerhåll

Institutets allmänna och privata kök har under 
året kompletterats med diverse köksgeråd. Lä-

Administration
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Personalen och 
gästerna skålar för 

byggnadens 80-årsdag. 
Foto Stefania Renzetti



genheten A2 behövde åtgärder: soffan kläddes 
om, en ny säng samt bord och stolar köptes in.
En ny skärmduk till projektorn i biblioteksalen 
har införskaffats och installerats.
En  avancerad röjsåg med  många funktio-
ner köptes in i början av sommaren, då träd-
gården kräver som mest underhåll.
En diskmaskin installerades i det stora köket 
bredvid parlatoriet.
 
institutets hemsiDa

Institutets nya hemsida tog form under 
året och en ny logotyp togs fram tack vare 
samarbetet mellan Ulf R. Hansson, Stefania 
Renzetti, och Roberto Caruso. Ett Newsletter 
kommer att lanseras så snart den utåtriktade 
verksamheten kan återupptas.

Diverse

Den 16 juni skålade personal och gäster för bygg-
nadens 80-års dag på gården.
Den 19 juni kunde institutet bjuda personalen 
och gästerna på Midsommarlunch  i  trädgår-
den. Det bjöds på  svensk mat från restau-
rangen Blå Kongo.
Luciafirandet kunde äga rum med social dis-
tansering i konferenssalen. Institutet bjöd på 

glögg och kaffe medan projektforskarna och 
praktikanterna bakade lussebullar och bygg-
de pepparkakshus,  den etruskiska graven 
”Tomba dei biscotti svedesi”.

| Stefania Renzetti och Linda Lindqvist

institutets arkiv

På grund av covid-19-epidemin under verk-

samhetsåret 2020 har projektet SIRarkivet 
(anslag FFR) inte kunnat genomföra nedan-
stående planerade arbeten.
Arbetet med fotografering och en ny inven-
tering av all konst och föremål (den senaste 
gjord 2002 av Johan Cederlund) på institutet 
och av alster i två konstskåp i arkivet som 
gjordes i april/maj 2019 kommer att fortsätta. 
Fotografierna som har bearbetats av Stefania 
Renzetti till litet format skall klistras in på ett 
tidigare upprättat FileMaker-formulär 2002. En 
ny Excel-fil skall upprättas av de 279 konst-
verk och objekt som registrerats. Gallringen 
av ekonomiska och andra dokument rörande 
institutet och dess verksamhet kommer att 
fortgå under hösten tillsammans med Stefania 
Renzetti, Administrations- och ekonomichef, 
och i samband med genomgången av gamla 
mappar skall dessa bytas ut till syrafria lådor. 
En påbörjad genomgång av tidigare förestånd-
ares samlingar kommer att fortsätta i samråd 
med Stefania Renzetti och Astrid Capoferro.

| Yvonne Backe Forsberg

fönsterrenovering 

Efter att de provfönster som gjordes under 2019 
utvärderats kunde material beställas och pack-
as på en trailer för transport till Rom.  Många 

pallar med nytt glas, linoljefärg, fönsterkitt, 
furuvirke, verktyg och maskiner skulle med. Ar-
betet inleddes i biblioteket, där andra arbeten 
redan var i full gång. 
Då fönstren är stora och tunga fanns det 
problem med att stänga och låsa fönstren. 
Vissa fönster kunde blåsa upp och det var 
problem med att det regnade in. En stor del 
av problemen orsakades av att fönsterbågar-
na hade blivit skeva, vilket i sin tur lett till att 
stängningsbeslagen kommit ur position och 
därmed inte längre kunde låsa fönstren. 
Den viktigaste åtgärden som gjordes var att bå-
garna glasades om och glasen monterades på 

ett korrekt sätt. Glas måste nämligen klossas 
på ett sätt så att vikten fördelas till gångjärns-
sidan. De nymonterade glasen kittades med ett 
modernt fönsterkitt som ger en bättre hållbar-
het än de trälister som tidigare använts. I övrigt 
gjordes en grundlig renovering, där bågar och 
karm slipades trärena in- och utvändigt och 
målades med linoljefärg. Karmbottenstycken 
försågs med en drivvattenränna med dränering 
för att leda ut inträngande vatten. En tätnings-
list monterades på karmsidor för att förbättra 
tätning mot fönsterbåge. Mest tillfredsställande 
var kanske att vi kunde åstadkomma en fullgod 
funktion i de gamla stängningsbeslagen. De in-

fällda spanjoletterna plockades isär, smordes 
och återmonterades. Med nya slutbleck kunde 
funktionen justeras perfekt.
Efter biblioteket fortsatte arbetet vidare i hu-
set med Auditoriet, hörnlägenheten A2, stu-
dentrummen B1-B4, köket på övervåningen, 
kontoren, övre biblioteket, balkongdörrarna 
över kontoren. Samma arbetsmoment och 
åtgärder, fast i mindre skala.
Vi vill tacka alla på institutet för ett fantas-
tiskt tålamod med ljud och damm (och små 
vita färgflagor överallt).
| Paul Engel, Christer Rydell, Marcus Brenegård 

(Tumba Glas & Fönsterrenovering)

den pågående FönsteRRenoveRingen som UtFöRs av paUl engel, CHRisteR Rydell 
oCH maRkUs bRenegåRd FRån tUmba glas oCH FönsteRRenoveRing

årets pepparkakshus: la tomba dei biscotti svedesi. 
Foto Stefania Renzetti
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luciaglögg 
i konferenssalen. 

Foto Ghaza Alyasin



Sekretariatets aktiviteter har varit annorlun-
da i år på grund av pandemin. Året började 
som vanligt, men när samhället stängdes 
ned blev avbokning samt senareläggning av 
praktiska arrangemang (exkursioner, besök-
stillstånd etc.) som sekretariatet hanterat en 
prioritering. Fanny Lind arbetade inlednings-
vis hemifrån och var senare permitterad en 
period under våren och sommaren. 

Planeringen  inför höstterminen innebar ett 
intensivt arbete med förberedelse av insti-
tutets årliga kurs i konsthistoria. Det innebar 
att boka museibesök och exkursioner enligt 
program, men även att i tätt samarbete med 
övriga kollegor förstå hur kursen kunde utfö-
ras på bästa möjliga sätt enligt de restriktio-
ner som rådde just då. Sekretariatet har även 
lagt mycket arbetet på att sätta sig in i och 

informera om de regler som gällt i Italien och 
Rom under pandemin, samt bistå institutets 
gäster med löpande information vid föränd-
ringar av dessa.
Eftersom vissa av sekretariatets löpande 
arbetsuppgifter (se tidigare verksamhets-
berättelse) under året har minskat, har man 
utfört arbetsuppgifter som det under vanliga 
omständigheter har varit svårt att hinna med, 
däribland omorganisering av vissa av institu-
tets lokaler, arbete med arkiv samt utökning 
och centralisering av institutets utskickslista.  

|  Fanny Lind

Sekretariatet

Svenska Rominstitutets Vänners samman-
komster har under pandemin gått på sparlåga 
och flera sammankomster har fått ställas under 
våren och hösten. I februari var medlemmarna 
i Stockholm inbjudna till en bokpresentation i 
Katolska församlingshemmet då Kari Lawe be-
rättade om sin nyutkomna bok Påvens hästar. 
Samma presentation genomfördes också för 
Skåneavdelningens medlemmar i Lund. Med-
lemmarna i lokalavdelningar i Göteborg och 
Lund har varit inbjudna via Zoom till en föreläs-
ning kring ett arkeologiskt projekt på Sicilien. 
Årsmötet som brukar hållas i maj fick sena-
reläggas till september och kunde i begrän-
sad omfattning genomföras på Italienska 
Kulturinstitutet. Ett trettiotal medlemmar 
samlades i hörsalen för att efter årsmötes-
förhandlingar och stipendieutdelningar höra 
Martin Olin berätta om fransk italiensk konst i 
den nyöppnade utställningen på Nationalmu-
seum, Arkadien-ett förlorat paradis. 
Skåneavdelningen och Västsvenska avdel-
ningen har genomfört årsmöten digitalt res-
pektive per capsulam per brev i december. 
Till styrelse valdes ordförande Suzanne Unge 

Sörling, vice ordförande Anders Bjurner, skatt-
mästare Ulf Köping-Höggård, sekreterare Liv 
D’Amelio, vice sekreterare Kristian Göransson. 
Övriga ledamöter, Rebecka Millhagen Adelswärd, 
Frederick Whitling, Stefano Fogelberg Rota, Ma-
rie Kraft, Lena Larsson Lovén, Charlotta Malm-
gren och Kristina Björksten Jersenius. 
På årsmötet i Stockholm fick historieveteren 
Magnus Borg ta emot föreningens stora stipen-
dium vid Svenska Institutet i Rom på 50 000 kr 
för projektet Levande sten: En kultursemiotisk 
tolkning av Roms spolia och dess betydelse för 
romtanken under medeltiden Magnus Borg be-
rättade kort om projektet och fick därefter ta 
emot ett diplom. 
Det nyinrättade stipendiet till arkitekt Sven 
Axel Söderströms minne på 50  000 kronor 
tilldelades arkitekt Johannes Luchmun för 
studier i återbruk i relation till arkitektur och 
stadsplanering i Rom. 
Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats 
på 10 000 kr tilldelades Ellen Siljedahl för upp-
satsen Who’s at home? An analysis of ethnicity 
and elite identity in Archaic Latium and Etruria.
Professor em. Barbro Santillo Frizell fick i sin 

frånvaro ta emot Lagergrenska priset på 30 000 
kr för att ”förutom sina akademiska meriter 
och att under elva år varit direktör för Svenska 
Institutet i Rom har Barbro Santillo Frizell visat 
en förmåga att klart och överskådligt tillgäng-
liggöra komplexa skeenden och kulturyttringar 
i det förflutna för en bredare publik”. 
Den planerade resan Oförlikneliga Florens med 
Börje Magnusson har skjutits upp igen till hös-
ten 2021 och planerna på En resa i Gustaf VI 
Adolfs fotspår i Etrurien med Frederick Whitling 
kommer förhoppningsvis återupptas 2022. En 
planerad exkursion till Köpenhamn med anled-
ning av Skåneavdelningens 60-årsjubileum har 
fått skjutas på framtiden. 
Under året har två nummer av Romhori-
sont (nr 72-73) getts ut av föreningen i nära 
samarbete med institutet. Flertalet artiklar 
handlar om pågående forskning, kurser och 
seminarier vid institutet. 
På sammanträdet i november var Ulf R. Hans-
son adjungerad och informerade styrelsen bl 
a om pågående ombyggnad av biblioteket och 
läget om stipendier inför 2021. 

|  Suzanne Unge-Sörling

Föreningen Svenska 
Rominstitutets Vänner

styrelse
Ordförande: Finn Rausing
Revisorer: Håkan Olsson Reising, Paolo 
Tagliazucchi, Silvana Ciambrelli (t.o.m. april), 
Fabrizio Paglino (fr.o.m. maj)
Sekreterare: Ulf R. Hansson
Övriga styrelsemedlemmar: Anders Cullhed, 
Paolo Liverani, Giancarlo Poli, Kristian 
Göransson

Stefania Renzetti ansvarar för styrelsens 
sekretariat och utbetalningar av bidrag.

Vid sammanträdet på zoom den 2 oktober 
utdelades 41.700 € till följande bidrag:

- C. BEER: Children In Capua: Terracotta 
votives fromthe Fondo Patturelli sanctuary, 
an inventory for a catalogue raisonné 
(contin’d,) € 7.000

- P. GILLGREN, Jacopo Pontormo’s 
Annunciation Madonna, € 2.000

- E. HAGSTRÖM MOLIN: Article project: Beda 
Dudík and the Making of Provenance in 
Venice 1868, € 4.000

- K. LAWE: The Neapolitan horse. The history 
of the horse that became symbol of a 
Kingdom € 3.000

- P. LILJENSTOLPE: Property and Power 
- The life of a renaissance woman: The 
extraordinary case of Barbara Pallavicino, 

marchioness of Zibello € 5.000
- J LINTON: Swedish architecture in the 

Italian Tradition, € 9.000
- M. OLIN: Italian Paintings in the 

Nationalmuseum,Stockholm: Market, 
Musealisation, Materiality, € 4.000

- C. OLOVSDOTTER: The female configuration 
of Roman conquest: visualising war, victory 
and dominion through the female gender in 
Roman art, € 5.000

- B. SANTILLO FRIZELL: Transhumance 
and landscape in the Central Apennine: 
Tuscany, Umbria and Lazio. € 8.000

|  Stefania Renzetti

Stiftelsen Familjen Rausing
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emelie byström (arkeologi)
founding females: tracing and placing 
nymphs in colonial and religious landscapes 
on sicily, 734-264 bc

Perioden 16 januari till 2 juli 2020 tillbringade jag som inne-
havare av det större stipendiet i arkeologi vid det Svenska 
institutet i Rom. Under vistelsen arbetade jag med mitt av-
handlingsprojekt i Antikens kultur och samhällsliv (Uppsala 

universitet), med fokus på materialinsamling ge-
nom att bedriva biblioteksstudier. En längre vis-
telse på Sicilien samt studier vid andra bibliotek i 
Rom var också inplanerade. 
Jag skriver min avhandling om nymfer på Sicilien 

med fokus på deras roll i koloniala narrativ. Inom ramen för 
detta undersöks också nymfernas betydelse för konstrueran-
det av platser och utrymmen i naturen, eller i städerna, samt 
hur både människor och andra gudar interagerade med dessa 
naturgudinnor. Ett viktigt steg i min avhandlingsprocess är att 
kartlägga vilka nymfer som fanns på Sicilien. Jag påbörjade 
detta arbete under min tid på institutet och kunde, med hjälp 
av institutsbibliotekets utmärkta resurser, systematiskt kar-
tera över 40 olika nymfer, som kan kopplas till olika platser 
över hela ön. Detta bekräftade min tes om att nymfer hade 
en speciell betydelse på Sicilien under flertalet århundraden 
och jag kunde därmed konstatera att deras närvaro hade en 
stark påverkan på det mänskliga förhållandet till landet och 
naturen. Detta var ett viktigt genombrott för projektet och jag 
är mycket tacksam för all hjälp jag fick av institutets personal 
som hjälpte mig med litteratursökning och gav mig en fantas-
tisk arbetsplats både i biblioteket och senare i ett av de lediga 
rummen när biblioteket renoverades.
Det går naturligtvis inte att skriva en redogörelse om min tid 
som stipendiat på institutet utan att beröra Covid-19. Romho-
risont Nr. 72 publicerade en artikel (’Stipendiater i stormens 
öga – iakttagelser från Rom under coronakrisen’) som jag 
skrev tillsammans med mina stipendiatkollegor Anna Gus-
tafsson och Astrid Nilsson där vi beskriver våra upplevelser 
av Rom under karantänen och reflekterar över de ofattbara 
konsekvenserna av pandemin för Italien i och med coronavi-
rusets fasansfulla framfart. Att varje dag läsa om de ständigt 
stigande dödstalen i Italien och runt om i världen är något jag 
önskar att jag aldrig skulle behövt uppleva. 
Mitt eget arbete med avhandlingen påverkades förstås också. 
Vad som skulle ha varit en vistelse fylld med olika rundresor i 
Italien, museibesök, deltagande vid olika konferenser, semina-
rier och evenemang – med chansen att knyta värdefulla kontak-
ter – uteblev. De planerade besöken av de andra arkeologiska 
skolornas och institutens bibliotek ställdes in och så blev det 
också med min undervisning på den arkeologiska kursen som i 
vanlig ordning skulle ägt rum under våren. Eftersom Italien sat-
tes i karantän redan i början på mars så hade jag med andra 
ord inte möjlighet att utföra några forskningsstudier utanför 
institutets väggar och även om karantänen lyftes i början av 
sommaren så var en resa till Sicilien otänkbar.
Jag vill dock understryka att det är med stor värme jag blickar 
tillbaka på min tid på institutet. Institutets personal och mina 
stipendiatkollegor var en stor trygghet under min vistelse och 
jag är särskilt tacksam för att jag fick möjligheten att stanna 
kvar i Rom trots de rådande omständigheterna. För trots mun-
skydd, köer till matbutiken och frustrationen i att försöka öppna 
plastpåsen till frukten iförd plasthandskar så åkte jag hem till 
Sverige igen med flera nya fantastiska vänner och ett avhand-
lingsmanus som kändes mer inspirerande än någonsin.

Stipendiaternas redogörelser

emelie Byström handlar 
mat under lockdown.  
Foto Yannick de Raaff

birte bruchmüller (konstvetenskap)

Min stipendietid vid det Svenska Institutet i Rom mellan sep-
tember 2019 och februari 2020 var ett mycket lärorikt och 
spännande tillfälle för att både utveckla mitt avhandlingspro-
jekt och att lära mig mer om den italienska klassiska konsten.
I samband med mitt avhandlingsprojekt i konst- och bildve-
tenskap, som handlar om ett transnationellt spår av nordisk 
symbolism omkring år 1900 och ett bildspråk som går bortom 
tid, plats och genus, hade jag följande mål under min vistelse 
vid Svenska Institutet i Rom:

a) materialinsamling. Jag hade som mål att hitta information 
om de fyra nordiska konstnärer, som jag undersöker i mitt forsk-
ningsprojekt, som var verksamma i Italien omkring sekelskiftet 
1900, dvs. om Tyra Kleen (1874 – 1951), Magnus Enckell (1870 – 1925), 
Ellen Thesleff (1869 – 1954) och Beda Stjernschantz (1867 – 1910). 

Om den svenska konstnären och författaren Tyra Kleen, som 
bodde mer eller mindre permanent i Rom mellan 1898 och 1908 
och även hade längre uppehåll i Italien senare under det tidiga 
1900-talet, hittade jag mest information. 
Mina genomgångar på Biblioteca Hertzianas Bibliotek samt på 
AAR Research Library ledde till att jag fick fram en del katalo-
ger om utställningar i såväl Rom och Florens där Kleens konst 
var med och som inte tagits upp av tidigare forskning. Därmed 
bidrar jag till att kartlägga Kleens utställningshistoria i Italien 
och forskningsfältet om Kleen i allmänhet. Tidigare svensk 
forskning om Kleen utgick ifrån att Kleens konst i princip var 
helt bortglömd efter hennes död år 1951 fram till omkring 2012, 
då Kleens konst börjat ställas ut i svenska konstutställningar. 
Kleens konst som visades i italienska utställningar så som 
t.ex. ”Gli artisti di Villa Strohl-Fern tra Simbolisme e Novecen-
to, Galleria Arco Farnese” i Rom 1983, ”Repertorio di pittori e 
incisori italiani in esposizione nazionali” i Rom 2001, ”Artisti a 
Villa Strohl-Fern. Luogo d’arte e di incontri a Roma tra il 1880 
e il 1956 » i Rom 2012 och ”La Vergine e La Femme Fatale” om 
grafisk symbolism i Florens 2017, visar att Kleens konst snara-
re var bortglömd i Sverige än i Italien. 
Även några hittills onämnda utställningar i början av 1900-talet, i 
vilka Kleens konst visades, kunde jag identifiera så som ”Esposi-
zione Internazionale di Belle Arti” i Rom 1908 eller ”Prima Esposi-
zione di Bianco e Nero” i Rom 1902 samt en hittills onämnd artikel 
om Kleen och hennes konst i tidskriften Natura ed Arte från 1905. 
I Circolo Scandinavos arkiv hittade jag både information om Tyra 
Kleens som den finländska målaren Ellen Thesleffs (1869-1954) 
delaktighet i den skandinaviska konstnärsgruppen i Rom. 
Kleen deltog i möten och var inskriven åren 1898, 1899, 1901, 1902, 
1903, 1904, medan Ellen Thesleff var inskriven åren 1904 och 1905.

b) Fältobservationer. 
För mitt projekts syfte att studera funktionen av den klassiska 
(italienska) konsten för just kreationen av de valda konstnä-
rernas bildspråk som gick bortom tid, plats och genus, gjorde 
jag en del fältobservationer. 
Följande verk som kopierades av de konstnärer jag studerar i 
mitt projekt, studerade jag på plats:

Florens:
- Fra Angelicos fresker i San Marco-klostret, bl.a. ”Yttersta 

domen”, c. 1425 - 1430
- Masaccios fresk ”The Expulsion from Paradise” i Brancac-

ci-kapellet (Basilica di Santa Maria del Carmine), c. 1425
- Uffizierna: Raffaeolo Sanzios ”Elisbabella Gonzoga”, c. 1503-

1506, & Leonardo da Vincis ”Bebådelsen”, 1472
Assisi:
- Basilica di San Francesco d’Assisi: freskerna i Francesco-cykeln

c) Produktion av en analys- och interpretationskapitel.
Jag utvecklade projektets disposition och utvecklade analys- 
och interpretationskapitel.

d) skrivande av artikeln för utställningskatalogen.
Jag skrev ett första utkast av mitt bidrag till katalogen till 
utställningen Svensk Art Nouveau. Från Larssons 
till Zappa på Göteborgs Konstmuseum, september 
– november 2020.
För artikeln ”Kvinnan och naturen i Tyra Kleens gra-
fiska konst” fick jag nytta av mina ”upptäckter” av 

Birte Bruchmüller i 
kardinal ferdinand 
de’ Medicis paviljong i 
Villa Medicis studiolo
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de italienska konstutställningarna med Kleens konst. 
Vid sidan av avhandlingsprojektet hade jag också den stora 
förmånen att kunna delta i många exkursioner och utflykter 
på den konstvetenskapliga Romkursen. 
Särskilt intressant för både min forskning om 1800-tals konst 
tillbakagång till den klassiska italienska konsten och mina 
privata intressen var besöket i San Marco klostret i Florens 
med Fra Angelicos fresker, besöket på Uffizierna och studiet 
av den florentinska renässanskonsten samt besöket i Bran-
cacci-kapellet i Basilica di Santa Maria del Carmine i Florens. 
Jag hade även ett litet undervisningsmoment om Frances-
co-cykeln i övrekyrkan på Basilica di San Francesco d’Assisi 
i Assisi. 

cecilia lunDbäck och veronica 
skeppe (arkitektur)

Cecilia Lundbäck och Veronica Skeppe delade stipendiet i ar-
kitektur 2019/2020. Vår stipendietid började i september 2019 
och pågick i 6 månader.
Vi använde vår stipendietid på Svenska Institutet i Rom till att 

påbörja ett gemensamt projekt om marmorering som vi valt 
att kalla ”Mångbottnad materialitet”. Marmorering är det sam-
lade namnet på olika tekniker att behandla en yta för att få 
den att likna äkta marmor. Dessa tekniker har historiskt an-
vänts för att efterlikna en dyrbar sten med enklare medel och 
för en mindre kostnad. En annan anledning till att tekniken 
använts är dess obegränsade estetiska möjligheter. Med hjälp 
av marmorering ansågs nämligen i vissa sammanhang att de 
dekorativa kvalitéerna, komplexiteten och färgerna kunde 
idealiseras bortom den äkta stenen. På så sätt kan man säga 
att imiteringen eller översättningen av ett material har gett 
upphov till ett nytt material eller en ny materialitet.
Under vår vistelse tittade vi närmare på olika exempel av 
marmoreringar i Rom genom en serie fallstudier. Fallstudi-
erna dokumenterades genom fotografi och fotogrammetrisk 
skanning (3d-skanning), ett underlag som är tänkt att sam-
manställas till ett digitalt arkiv. Vi gjorde även resor till andra 
delar av Italien, bl.a. Pompeii, Florens och Caprarola 
för att besöka utvalda platser och byggnader med 
tidstypiska eller omskrivna marmoreringar från olika 
tider. Parallellt med fallstudierna studerade vi även 

Anna gustavsson i Ostia, 
via Oscar Montelius.  
Foto Mikael Öholm

cecilia lundbäck och 
Veronica skeppe på 
utflykt i Alba Fucens.

marmorering genom litteratur och egna materiella och digi-
tala bearbetningar. Vi ville på så sätt använda oss praktiskt 
av vissa av de strategier för översättning eller imitation av ett 
material som vi studerat. Det innebar att både konkret förstå 
och testa vissa traditionella tekniker men framförallt utveck-
la egna tekniker för materialimitation med hjälp av samtida 
verktyg. Vi frågade oss både vad materialimitation kan vara 
idag, i en digital och bildbaserad tid. Våra material- och ge-
staltningsexperiment använde vi för att börja ge form åt en 
serie egna marmorerade arkitektoniska element och små 
byggnader. Vi arbetade på så sätt med olika metoder och ut-
ifrån olika aspekter av marmorering och intresserade oss för 
allt från materialtekniska aspekter till symboliska, ekonomis-
ka och gestaltningsmässiga. Litteraturen vi använde oss av 
kom till största del från titlar vi hittade i bibliotekets samling, 
även om vi hade med oss några egna böcker. För oss blev 
institutet med dess bibliotek och plats för olika kompetenser 
en stor tillgång. Vi arbetade både från biblioteket samt delvis 
även från labbet i källaren, där vi byggde modeller och arbeta-
de materiellt. Att få träffa och dela arbetsplats med personer 
från andra discipliner, utbyta idéer och börja förstå likheter 
och olikheter i metoder och tillvägagångssätt var roligt och 
gav oss mycket. Det blev tydligt att olika aspekter av det vi 
studerade överlappade inte bara arkitektur, restaurering och 
byggnadshistoria utan också konstvetenskap och arkeologi.
Under den sista tiden på institutet arbetade vi utifrån en idé 
att sammanställa och ställa ut det material vi producerat 
under stipendietiden, på plats i Rom. Tyvärr fick alla sådana 
planer skjutas på framtiden, i och med Corona-pandemin som 
slog till strax efter att vi lämnat Rom. Nu, efter en tid, har vi 
återupptagit planerna på att genomföra en utställning. Till en 
början kommer projektet visas i Malmö på galleri SPARK under 
våren 2021, men förhoppningsvis senare även i Rom.

anna gustavsson 
(allmänna storstipendiet: arkeologi)

Jag hade glädjen att erhålla ett av institutets större stipendier 
för att arbeta med min avhandling i arkeologi, med arbets-
titeln “Archaeology in the making. Swedish research in Italy 
1870–1920”. Projektet behandlar villkoren för hur arkeologisk 
kunskap skapades under de arkeologiska disciplinernas ti-
diga formativa period. Italienska upptäckter hade stor bety-
delse i den internationella vetenskapliga debatten. Min stu-
die fokuserar på den internationellt kände arkeologen Oscar 
Montelius (1843–1921) och hans fru Agda Montelius (1950–1920). 
Jag analyserar deras forskningsresor och arbete i Italien, som 
ledde fram till publiceringen av Oscar Montelius omfångsri-
ka verk om Italiens förhistoria. ”La Civilisation Primitive en 
Italie depuis l´introduction des metaux” kom ut i fem volymer 
(1895-1910). Källmaterialet består av bland annat arkeologiska 
publikationer från den aktuella tiden, privat korrespondens 
mellan Oscar Montelius och italienska arkeologer, Agda Mon-
telius resedagböcker och dokumentation av artefakter, samt 
andra arkivdokument.
Eftersom en stor del av primärlitteraturen inte finns att till-
gå i Sverige, har det varit fantastiskt att kunna konsulterade 

biblioteken på SIR och andra institutioner i Rom. Syftet med 
min vistelse var också att kunna besöka personarkiv och mu-
seisamlingar på andra orter under våren, bland annat inom 
regionen Emilia-Romagna. Strax innan pandemin omintet-
gjorde inrikes resplaner, var jag i Bologna och besökte det 
arkeologiska museet. Där finns inte bara fynd utställda som 
spelade stor roll för Montelius och hans italienska kollegors 
vetenskapliga arbete, i vissa fall är de dessutom är expone-
rade så som paret Montelius såg dem i sin tid. Här kan näm-
nas bland annat det stora bronsfyndet innehållande tusentals 
föremål som kallas ”the San Francesco hoard”, och material 
från alla de förhistoriska gravar som upptäcktes under Bo-
logna under senare delen av 1800-talet. Värdet av att kunna 
ta del av relevant arkeologiskt fyndmaterial på plats, och att 
dessutom kunna följa i mina studieobjekt fotspår, kan inte un-
derskattas. Under mitt Bolognabesök presenterade jag också 
min forskning på den arkeologiska institutionens seminarium 
vid Bolognas universitet. Jag fick där värdefulla 
synpunkter på mitt arbete, såväl som nya kollegia-
la kontakter för framtiden.
Merparten av vistelsen var förlagd till vårterminen 
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Astrid nilsson iklädd 
munskydd.  
Foto Astrid Nilsson

greta thunberg 
i institutets bibliotek

stillbild ur nathan grossmans film
I am Greta, - 2020

2020, men jag hann med ett par veckor före årsskiftet, un-
der vilka jag kom till rätta på institutet och kunde vara med i 
både luciatåg och det traditionsenliga pepparkaksbygget. Den 
goda samvaron och sammanhållningen med stipendiater och 
övriga på SIR är något som jag gärna vill framhålla. Likaså de 
fina gemensamma utflykterna, varav en gick till Alba Fucens 
och Celano, under ledning av forskarlektor Fredrik Tobin-Dodd 
och vice direktör Maria Oen. Stipendietiden blev naturligtvis 
på många vis inte som planerat på grund av den tilltagande 
pandemin. Förutom att inte kunna besöka de arkiv och biblio-
tek som stod på min lista, hade jag sett mycket fram emot att 
undervisa på den arkeologiska kursen. Med detta sagt, att få 
vistas och arbeta i Rom en längre sammanhållen tid har betytt 
mycket för mitt arbete. En stor bonus och behållning är också 
alla de besök på Roms museer som gjordes när virusläget så 
tillät. Slutligen vill jag framföra ett stort tack till hela institu-
tets personal. 

astriD nilsson (lerici-stipendiat)

Under min vistelse vid Svenska institutet i Rom (december 
2019–juni 2020) arbetade jag med ett projekt betitlat ”Pipinos 
latinska översättning av Marco Polo: förarbete till en textkri-
tisk utgåva”. Jag studerade den mest spridda latinska över-
sättningen av Marco Polos skildring av sin långa vistelse i 

Asien. Marco Polo (1254–1324) är en av världens mest berömda 
resenärer någonsin, och hans Asienskildring nedtecknades 
vid sekelskiftet 1300 och översattes senast 1322 till latin av 
Francesco Pipino, dominikanermunk från Bologna. Pipinos 
latinska översättning kom att bli den mest spridda versionen 
av Marco Polos text under flera hundra år och finns bevarad i 
ett sextiotal manuskript, vilket innebär att den var vad vi idag 
skulle kalla en bestseller. Europas lärde läste oftast Marco Po-
los berättelse i den formen. 
Bara i Italien (och Vatikanstaten) finns det 15 manuskript av 
Pipinos text. Nio av dessa finns i Rom/Vatikanstaten: åtta i 
Vatikanbiblioteket och det nionde i Biblioteca Corsiniana, 
som idag tillhör Accademia Nazionale dei Lincei. Under min 
vistelse i Rom påbörjade jag det omfattande arbetet med en 
textkritisk utgåva av Pipinos översättning. Jag har gjort en 
preliminär transkription av ett av manuskripten i Vatikanbibli-
oteket i sin helhet (ca 80 A4), gått igenom den mot originalma-
nuskriptet, och börjat jämföra transkriptionen med några av 
de andra manuskript som tillhör Vatikanbiblioteket.
På grund av coronakarantänen var Vatikanbiblioteket stängt 
från mitten av mars till början av juni, vilket allvarligt hindrade 
mitt arbete och i princip reducerade min arbetstid med näs-
tan hälften. Därför har jag inte haft möjlighet att göra mer än 
själva transkriptionen. Min ursprungliga plan var att dessutom 
samla material till en kortare artikel om hur två av manus-
kripten kan tänkas vara kopplade till varandra, men detta fick 
skrinläggas eftersom det inte fanns tid nog. Jag hann inte 
heller besöka Biblioteca Corsiniana, för när det visade sig hur 
lite tid som blev kvar att arbeta på efter karantänen priori-
terade jag att få transkriptionen färdig för att ha någonting 
avslutat.
Jag höll ett seminarium på Svenska institutet den 20 februari 
där jag introducerade mitt projekt för övriga stipendiater och 
några preliminära upptäckter. 
Slutligen har jag dragit nytta av min vistelse i Rom för att fort-
sätta studera italienska på egen hand särskilt under karan-
täntiden, och före det bland annat med hjälp av mina vänner/
kolleger i kyrkokören i SS. Ambrogio e Carlo al Corso, andra 
italienska bekanta jag fått under min vistelse och helt enkelt 
genom att vistas i Italien en längre tid.
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