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INSTITUTETS STYRELSE

Ordinarie ledamöter
Carin Fischer, ordförande 
Agneta Modig Tham, skattmästare 
Arne Jönsson, vice ordförande 
Lena Larsson Lovén, sekreterare 
Anne-Marie Leander Touati, Sabrina 
Norlander Eliasson, Andreas Heymowski,
Cathrine Mellander Backman, Greger Sundin, 
Linnéa Johansson 

Suppleanter
Lars Karlsson, Ann-Louise Schallin, 
Christer Henriksén, Johan Eriksson

Revisorer
Martin Sjöberg, Mattias Jennerholm, 
Karin Siwertz (suppleant).

Styrelsen har under året haft fyra ordinarie 
sammanträden, tre på kansliet i Stockholm 
och ett på institutet i Rom. Därutöver 
har ett möte hållits per capsulam.
Utöver sedvanliga styrelseärenden 
såsom ekonomi, chefsutnämningar och 
stipendier har styrelsen behandlat frågan 
om ny överenskommelse med Statens 
Fastighetsverk om ett hyreskontrakt fr.o.m. 
1 januari 2020.
Efter tio år som styrelseordförande avgick 
Carin Fischer den 31 december 2019 och 
efterträddes av Göran Blomqvist den 
1 januari 2020.

Styrelsesammanträden 
Stockholm: 20 februari, 12 september, 
18 november 
Rom: 7 maj

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.

PUBLIKATIONSNÄMNDEN  
VID DE SVENSKA INSTITUTEN  
I ROM OCH ATHEN 

www.ecsi.se
Gunnel Ekroth (ordförande), Arne Jönsson 
(vice ordförande), Kristina Björksten 
Jersenius (skattmästare), Susanne Berndt 
(sekreterare), Lena Sjögren, Anne-Marie 
Leander Touati, Peter Fischer, David 
Westberg, Sabrina Norlander Eliasson, Lewis 
Webb, Kristian Göransson (t.o.m. 30 juni) Ulf 
R. Hansson (fr.o.m. 1 juli), Jenny Wallensten, 
Julia Habetzeder (redaktör).

INSTITUTETS PERSONAL

Direktör
FD Kristian Göransson (t.o.m. 30 juni)
FD Ulf R. Hansson (fr.o.m. 1 juli)
Vice direktör    
FD Maria H. Oen (fr.o.m. 1 augusti)
Forskarlektor     
FD Fredrik Tobin-Dodd

Administrativ chef, webbmaster 
Dott.ssa Stefania Renzetti 
Ekonomiadministratör 
FK Linda Lindqvist (halvtid)
Bibliotekarier    
Dott.ssa Astrid Capoferro
Dott.ssa Federica Lucci (deltid)
Sekreterare, biblioteksassistent 
Fanny Lind (deltid)

Vaktmästarpersonal   
Gianluca Dante
Enrico Tempera

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

INSTITUTETS STIPENDIATER  
OCH FORSKARE

Helårsstipendiater 2018-2019
Arkeologi: Danilo Marco Campanaro 
(Illumination Matters: Telling Things 
of the Past in a New Light)
Filologi: Aske Damtoft Poulsen 
(Peace and Power in the Roman Principate)
Arkitektur: Fredrik Torisson 
(Roma Termini Reframed (RTR))
Kulturvård: Jennie Sjöholm 
(Heritagisation in Built Environments)
Det allmänna stipendiet, filologi 
(finansierat av Romvännerna): 
Claudia Zichi (Use of Fiction 
in Plato and Thucydides)

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

Forskare Marie Curie/ERC (t.o.m. 31 juli)
FD Maria H. Oen, konstvetenskap 
(The Locus of Truth: Birgitta of Sweden 
and the Journey to Jerusalem).

Lerici-stipendiater
2018-2019: Hampus Olsson, arkeologi 
(Ager Bleranus 450-50 BC: 
Cultural Change in a South Etruscan Town 
and Hinterland, avhandling)
2019-2020: Astrid Nilsson, filologi 
(Pipino’s Marco Polo Translation: 
Preparing a Critical Edition)

Anna Ahrenbergs arkitektstipendiat
Matilda Lidberg (Arkitekters historiska 
förhållningssätt till människokroppen)
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Institutet har under 2019 ytterligare stärkt och vidare-
utvecklat sin unika ställning som dynamisk plattform 
för svensk forskning och högre utbildning i Rom och 

Italien, samt i en vidare internationell kontext. Det fortlöpan-
de arbetet med att öka institutets visibilitet, finna nya kom-
munikationskanaler och bättre nå ut med information om de 
fantastiska resurser och möjligheter som vi kan erbjuda våra 
användargrupper och samarbetsparter har fortsatt genom 
en rad viktiga satsningar. En fokuserad kommunikations-
strategi har tagits fram som bl.a. innefattar en ökad närvaro 
på sociala medier, en nydesignad och mera användarvänlig 
webbplats, samt enhetlig layout för newsletter och mailut-
skick som kommer att lanseras under nästa år. Institutet 
har vidare intensifierat och vidareutvecklat sina kontakter 
och samverkan med italienska myndigheter och institutio-
ner, samt med internationella akademier, institut och skolor 
verksamma i Rom. Detta har skett genom enskilda kontak-
ter samt inom ramen för samarbetsorgan som Unione, URBiS 
och AIAC, samt inom det informella direktörsnätverket för de 
utländska instituten i Rom. Särskilt bör framhållas ett mera 
nära samarbete och utbyte mellan de fyra nordiska instituten 
i Rom, med granninstituten i Valle Giulia, och inte minst med 
de svenska forskningsinstituten i Athen och Istanbul. Insti-
tutets nära band till Vänföreningen har också stärkts under 
året. Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner utgör ett 
oerhört viktigt stöd för institutets verksamhet på flera plan, 
genom ekonomiskt och annat stöd, olika medlemsevene-
mang, ett antal större och mindre priser och stipendier, samt 
genom den uppskattade tidskriften Romhorisont som bidrar 
till att sprida lättillgänglig information om institutet och dess 
verksamhet. Institutet deltog som vanligt i Bok- och biblio-

teksmässan i Göteborg 26-29 september. Johan Eriksson och 
Kristina Kappelin samtalade om Renässansens perspektiv och 
moderna virtuella världar på ”Forskartorget”, arrangerat av 
Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileums-
fond i samarbete med Kungliga Biblioteket. I montersamtal 
hos utställaren Eddy (distributör av institutens vetenskapliga 
publikationer) talade Anna Blennow om guidebokens historia, 
Henrik Boman om Pompeji, och Jonathan Westin om digitala 
etrusker inför en intresserad publik.
Antalet gästande forskare och studenter på institutets olika 
kurser var under året fortsatt högt med i princip full belägg-
ning. Den arkeologiska kursen gavs under vårterminens andra 
hälft och den konstvetenskapliga under höstterminens första. 
Under året inleddes det omfattande långsiktiga arbetet med 
att digitalisera och tillgängliggöra institutets arkeologiska 
arkiv. Projektet Mötesplats Medelhavet: en forskningsplatt-
form för digitaliserade arkeologiska samlingar och arkiv vid 
de svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul  finansieras 
av Riksbankens Jubileumsfond och är ett samarbete mel-
lan de tre forskningsinstituten i Rom, Athen och Istanbul, 
samt Uppsala universitet. Syftet är att upprätta en digital 
plattform för svensk arkeologisk forskning i Medelhavsom-
rådet. Projektet skapar via omfattande inventerings- och 
registreringsarbete av institutens rika arkiv och samlingar 
en elektronisk vetenskaplig resurs där material från svenskt 
fältarkeologiskt arbete i Italien, Grekland och Turkiet tillgäng-
liggörs för en internationell publik. För Rominstitutets del rör 
det sig om omfattande arkeologiskt arkivmaterial i form av 
grävdagböcker, fotografier, ritningar mm från fältprojekten i 
södra Etrurien: Luni sul Mignone, San Giovenale och Acquaros-
sa. Användarstyrda sökningar på kronologi, materialkategori 
och fyndort kommer att kunna ge information om ett arkeo-
logiskt materials omfattning, bevarandegrad, placering och 
tillgänglighet, vilket väsentligt underlättar arbetsprocessen 
för forskare oavsett var i världen man befinner sig. Projektet 
vidareutvecklar en existerande, avancerad plattform (Prag-
mata) som å ena sidan är skräddarsydd för att på bästa sätt 
passa det arkeologiska materialets mångfacetterade karaktär, 
å andra sidan enkelt kan länkas samman med andra digitala 
resurser. Kombinationen skapar ett kraftfullt forskningsred-
skap som synliggör institutens arkeologiska verksamhet i  
ljuset av den digitala forskningsfronten. Den digitala plattfor-
men Mötesplats Medelhavet kommer att ha fri tillgänglighet. 
Den 2-3 december hölls på Atheninstitutet ett konstruktivt och 
mycket lyckat gemensamt seminarium för projektets med-
lemmar och internationella referensgrupp. Ett andra större 
seminarium kommer att hållas på Rominstitutet i december 
2020. Projektets ledningsgrupp och medlemmar har i olika 
mindre konstellationer sammanträtt ett flertal gånger under 
året. Mötesplats Medelhavet planeras pågå i drygt tre år och 

involvera en rad projektanställda forskare och praktikanter. 
Under hösten arbetade arkeologerna Yvonne Backe Forsberg, 
Ludmila Werkström och Johnny Bengtsson samt två studeran-
depraktikanter inom delprojektet i Rom. Under hösten övertog 
Ulf R. Hansson det övergripande projektansvaret från Kristian 
Göransson, som var med om att planera och inleda arbetet.
I institutets personalstyrka skedde flera förändringar under 
året. Kristian Göranssons förordnande som direktör löpte ut 
30 juni, och han avtackades vid en välbesökt mottagning på 
institutet 14 juni. Ulf R. Hansson tillträdde som ny direktör 1 
juli. Maria H. Oen tillträdde 1 augusti tjänsten som institutets 
vice direktör. I biblioteket övergick Federica Luccis tidsbe-
gränsade anställning till en tillsvidareanställning. Under hös-
ten har vi vidare infört regelbundna personalmöten: ett infor-
mationsmöte inför varje ny arbetsvecka för den vetenskapliga 
och administrativa personalen, och ett par möten per termin 
för hela personalstyrkan.
I samband med att Kristian Göransson lämnade över till Ulf 
R. Hansson, renoverades hela direktörsbostaden och mat-
platsen i köket fick ny platsbyggd fast inredning. Förvaltaren 
Statens Fastighetsverks långsiktiga arbete med att renovera 
institutets fönster inleddes under hösten med två provobjekt: 
ett fönster i direktörens kontor samt ett i den stora trapphal-
len. Skåpsluckor och kökslådor i det stora allmänna köket i 
huvudbyggnadens övervåning renoverades också vid samma 
tillfälle. Vidare bytte institutet tele- och internetleverantör, 
och installerade även ny och bättre fungerande wifi-utrust-
ning i fastigheten.

I maj besökte styrelsen institutet för sitt ordinarie sam-
manträde som ägde rum 7 maj. I anslutning till detta be-
sök genomfördes studiebesök på Finska Institutet och 

American Academy in Rome, samt en uppskattad visning av 
Neros gyllene hus, Domus Aurea. Även styrelsen för institutets 
vänförening besökte institutet under samma period.
Den 7 maj hölls den trettonde Boëthius-föreläsningen (XIII 
Lectio Boëthiana) med titeln Etruscan Kings? av den brittiske 
antikforskaren Christopher Smith (University of St Andrews), 

som tidigare var direktör för British School at Rome. Den stora 
bibliotekssalen var fylld till sista plats.
I slutet av hösten kom det glädjande beskedet att Riksban-
kens Jubileumsfond beslutat bevilja fyra gästforskarvistelser 
vid institutet inom ramen för deras riktade satsning på gäst-
forskarvistelser vid instituten i Rom, Athen och Istanbul. Detta 
innebär en betydande och varmt välkommen förstärkning av 
institutets befintliga forskningsmiljö.

|  Ulf R. Hansson

FORSKNING

Institutet med sitt betydande fackbibliotek och andra forsk-
ningsresurser ingår i flera överlappande svenska, italienska 
och internationella nätverk bestående av myndigheter, insti-
tutioner och individuella aktörer inom forskning och högre 
utbildning, och kan därmed erbjuda sina användargrupper 
en synnerligen dynamisk och attraktiv forskningsmiljö med 
unika möjligheter till utbyte och samarbete över nations- och 
ämnesgränserna. Vid sidan om institutets vetenskapliga per-
sonal har projektanställda och enskilda forskare samt storsti-
pendiater stått för merparten av den forskning som bedrivits 
vid institutet under året. Beskrivningar av pågående och un-
der året slutförda forskningsprojekt samt storstipendiater-
nas redovisningar återfinns nedan. Arbetet inom institutets 
gamla grävningsprojekt i San Giovenale, Acquarossa och Luni 
sul Mignone har fortsatt och flera manuskript har under året 
lämnats in till Publikationsnämnden. Flera medlemmar i dessa 
sistnämnda projekt är genom sin specialkompetens även 
knutna till projektet Mötesplats Medelhavet—under hösten 
Yvonne Backe Forsberg för San Giovenale och Johnny Bengts-
son för Luni sul Mignone. Ett antal svenska forskare kommer 
att arbeta inom och/eller på olika vis bidra till denna satsning 
under de kommande åren.

|  Ulf R. Hansson

ETRUSKERNÄTVERK

I augusti bildade institutet ett nätverk för svenska studenter 
som särskilt vill inrikta sig på det förromerska Italiens arkeo-
logi. Målet är att skapa en virtuell och nationell miljö där upp-
satser och uppsatsämnen kan diskuteras, och där kontakter 
med arkeologiska projekt i Italien och tips på olika resurser kan 
förmedlas. Nätverket är inte tänkt att ersätta den handledning 
som sker på studenternas respektive svenska universitet, utan 
bör istället ses som ett komplement. Nätverket samordnas av 
institutets forskarlektor Fredrik Tobin-Dodd och består av mas-
terstudenter och doktorander. En större mängd etruskologisk 
litteratur som donerats till institutet kunde under hösten förde-
las mellan nätverkets medlemmar.

|  Fredrik Tobin-Dodd

INSTITUTETS ARKIVPROJEKT

Yvonne Backe Forsberg fortsatte sitt arbete med att bygga 
upp och strukturera institutets arkiv. Projektet stöds ekono-
miskt av Fondazione Famiglia Rausing.

Inledning och sammanfattning

Institutets fasad.  
Foto Ulf R. Hansson

Styrelsens besök 
i Domus Aurea
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KURSER

Den arkeologiska kursen gavs åter under vårterminen efter 
ett uppehåll 2018. Söktrycket var liksom de senaste åren 
mycket högt och de studenter som antogs var både motive-
rade och ambitiösa. Som brukligt fokuserade kursen på Rom 
med omnejd, särskilt Etrurien, men innehöll även de vanliga 
längre exkursionerna till Neapelbukten, Paestum och Sicilien. 
För undervisningen stod främst Fredrik Tobin-Dodd och Kris-
tian Göransson.
Den årliga konstvetenskapliga kursen gavs som vanligt under 
höstterminens första hälft. En längre rundresa företogs i Toska-
na samt ett antal kortare exkursioner till bl.a. Neapel och Pom-
peji, Orvieto, Caprarola, Bomarzo och Bagnaia. För planering och 
undervisning stod Maria H. Oen, men även Fredrik Tobin-Dodd 
och Ulf R. Hansson samt Olof Brandt, Stefano Fogelberg Rota 
och Anna Blennow undervisade på enskilda moment.
Utöver institutets egna kurser gavs även USI-kursen Böckernas 
folk – islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa.

|  Ulf R. Hansson

FÖRELÄSNINGAR, KONFERENSER, 
SEMINARIER, UTSTÄLLNINGAR M.M.

Den 31 januari invigdes en utställning med ett urval ur insti-
tutets samling av Moranis akvareller avbildande etruskiska 
gravmålningar från Tarquinia på Medelhavsmuseet. Utställ-
ningen visades fram till sommaren och var ett samarbete 
mellan institutet, Italienska Kulturinstitutet i Stockholm och 
Medelhavsmuseet och gav god visibilitet åt institutet i Sverige. 

Den 21 februari deltog Kristian Göransson i 
USI-nätverkets möte på Medelhavsinstitutens 
kansli i Stockholm.
U4-nätverket, som samlar forskare från uni-
versiteten i Uppsala, Groningen, Göttingen och 
Gent arrangerade sin winter school för dokto-

rander i klassisk arkeologi på de svenska, hol-
ländska, belgiska och tyska instituten i Rom i 
mitten av mars. 
Den 23 mars tog institutet emot en delega-
tion bestående av generaldirektören för Universitetskansler-
sämbetet samt flertalet rektorer för svenska universitet och 
högskolor. I samband med besöket på institutet överlämnade 
rektor för Göteborgs universitet, Eva Wiberg, en donation från 
familjen Östenberg med hennes fars (Carl Eric Östenbergs) 
efterlämnade papper och böcker. 
Den 8-9 april arrangerade institutet tillsammans med Finska 
Institutet, Det Norske Institutt i Roma och The British School 
at Rome konferensen Archeologia in Sicilia: Progetti di colla-
borazione internazionale som samlade ca 40 
talare och lockade en stor publik. En av ses-
sionerna hölls på institutet. 
Den trettonde föreläsningen till minne av Axel 

Universitetskanslerämbetet 
och rektorer för svenska 

universitet och högskolor 
på institutet.  

Foto Fredrik Tobin-Dodd

Konferensen Il Mediterraneo  
e la Storia III, Documentando 
città portuali, Capri

Avgående direktören Kristian 
Göransson avtackas. 

Foto Alicja Gradecka

Konferensen Archeologia  
in Sicilia på institutet.  
Foto Fredrik Tobin-Dodd

Nationaldagsfirande
på institutet

Boëthius hölls den 7 maj av Christopher Smith, professor i An-
cient History vid universitetet i St. Andrews i Skottland och 
f.d. direktör för The British School at Rome. Föreläsningens 
titel var ”Etruscan Kings?”.
Konferensen Il Mediterraneo e la Storia III: Documentando città 
portuali hölls 9-11 maj på Capri i gemensam regi av SIR, Finska 
Institutet och Veronas universitet med stöd av Riksbankens 
Jubileumsfond.
Infrastrukturprojektet Mötesplats Medelhavet/Common Ground 
hade projektmöten i Stockholm den 3 januari, 27 maj, 30 sep-
tember och 18 november. 
Kristian Göransson och Jenny Wallensten träffade den 27 maj 
Stefan Svallfors och Anders Sundin på Vetenskapsrådet för att 
diskutera frågan om VR:s stöd till konferenser vid instituten.
Den 7-8 maj besökte styrelsen institutet och i samband med 
det hölls den 7 maj ett styrelsesammanträde på institutet. 
Samma period besökte ett tjugotal medlemmar i Romvänner-
na besökte institutet i samband med den resa de gjorde till 
Italien under ledning av Anna Blennow.
Den 6 juni arrangerade Sveriges ambassad nationaldagsfiran-
det på institutet för inbjudna gäster. 
Den 14 juni avtackades Kristian Göransson av institutet och 
dess personal med en mottagning i trädgården med många 
gäster från italienska och internationella samarbetspartners i 
Rom och övriga Italien.

|  Kristian Göransson

Den 11 oktober deltog institutet genom Maria H. Oen och Fred-
rik Tobin-Dodd i initiativet Open Academy (British School at 
Rome) på temat ”Being Human”. Deltagarna besökte under 
dagen de olika instituten i Valle Giulia.
Den 21 oktober gästades institutet av UD:s seniorer under led-

ning av Hans Lepp. Astrid Capoferro talade om 
institutet och visade Bildt-samlingen.
Ett stort möte med flertalet projektdeltagare 
samt referensgruppen inom projektet Mötes-

plats Medelhavet ägde rum den 3 december på Svens-
ka Institutet i Athen vid vilket Yvonne Backe Forsberg, 
Kristian Göransson, Ulf R. Hansson, Fredrik Tobin-Dodd 
och Ludmila Werkström närvarade för institutets räkning.
Den 7-8 november deltog Ulf R. Hansson och Fredrik To-
bin-Dodd i ämneskonferensen för Antikens kultur och sam-
hällsliv vid Uppsala universitet.
Två bokpresentationer hölls under hösten: Rome and The Gui-
debook Tradition: From the Middle Ages to the 20th Century, 
(eds. Anna Blennow & Stefano Fogelberg Rota) presenterades 
av Letizia Norci Cagiano, Università degli Studi Roma Tre, och 
Arnold Witte, Royal Netherlands Institute in Rome (11 septem-
ber); A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the 
Later Middle Ages (ed. Maria H. Oen) presenterades av Gábor 
Klaniczay, Central European University, Budapest, och Silvia 
Nocentini, Università di Roma Tor Vergata (12 december).

|  Ulf R. Hansson
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MÖTESPLATS MEDELHAVET: 
EN FORSKNINGSPLATTFORM FÖR 
DIGITALISERADE ARKEOLOGISKA 
SAMLINGAR OCH ARKIV 
VID DE SVENSKA INSTITUTEN I ATHEN, 
ROM OCH ISTANBUL (2019)

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges tre medelhav-
sinstitut kring en gemensam digital plattform för svensk 
arkeologisk forskning. Genom en omfattande systematisk in-
ventering och registrering av institutens arkiv och samlingar 
skapas en vetenskaplig resurs där material från grävningar i 
Grekland, Italien och Turkiet tillgängliggörs för en internatio-
nell publik. Rominstitutets arbete fokuserar på de svenska ut-
grävningarna i Etrurien under 1950-, 60- och 70-talen. Arbetet 
påbörjades i mindre skala under sommaren, och har sedan 1 
september pågått mera intensivt. En rad personer har på oli-
ka sätt deltagit i arbetet. Yvonne Backe Forsberg har fört in en 
förteckning över samtliga fyndlådor från San Giovenale, Luni 
sul Mignone, Blera och närliggande utgrävningar i en sökbar 
databas, Johnny Bengtsson har digitaliserat och identifierat 
bilder från Luni sul Mignone. Två praktikanter, Ghaza Alyasin 
och Hanna Håkansson, har under fem veckor digitaliserat 
grävdagböcker och upprättat förteckningar över olika delar 
av arkivet, Ludmila Werkström, Yvonne Backe Forsberg och 
Fredrik Tobin-Dodd har tillsammans handlett praktikanterna, 
deltagit i skanningsarbetet och organiserat arkivet. Projektet 
har letts av institutets direktör, först Kristian Göransson och 
därefter Ulf R. Hansson, och det operativa arbetet har koordi-
nerats av Fredrik Tobin-Dodd. Under hösten skannades om-
kring 140 grävdagböcker, vilket utgör ungefär hälften av hela 
samlingen.

|  Fredrik Tobin-Dodd

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, fr.a. till materiell 
och visuell kultur, i det tidigmoderna Europa. Projektarbetet 
som löper över flera år har fyra delstudier. Den första, med 
titeln Antiquarianism and Proto-Archaeology in Early Eighte-
enth-Century Rome, inleddes under sommaren 2019 och be-
räknas vara slutförd under 2020. Den planeras resultera i en 
längre vetenskaplig artikel och en större internationell konfe-
rens på institutet. Dess engelska abstract lyder: This research 
project traces and examines antiquarian activity in the city of 
Rome and in the Roman Campagna in the late seventeenth and 

early eighteenth century. Special focus is on developments dur-
ing the early decades of the eighteenth century which culmi-
nated in the high profile «proto-archaeological» excavations of 
imperial palaces on the Palatine, of tombs and columbaria along 
the via Appia, and of villas in the Campagna and other projects. 
Many of these latter projects were carried out in the 1720s. Al-
though modern judgment of such early field investigations has 
been mostly negative, historians of antiquarianism and archae-
ology have recently recognised the pioneering work that was in 
fact at times being done here by some of the excavators, spon-
sors, artists and scholars involved. Especially the visual docu-
mentation of archaeological contexts and finds has attracted 
much interest lately for its relative precision and detail. Rather 
than focus on these already well-known excavations alone, the 
aim of this holistic study is to trace and analyse contextually 
the strategic positioning and interaction of a number of so-
called «instrumental actors», both within the local antiquarian 
community and among its Italian and foreign correspondents, 
and to emphasise the collective aspects of knowledge produc-
tion; to look at significant shifts in the approaches to and use 
of material and visual culture, as exemplified by collecting and 
collections, visual and textual documentation, correspondence 
and publications. Among the actors operating in these dynamic 
clusters in Rome and within larger European networks can be 
mentioned the papal antiquaries Francesco Bianchini (1662-
1729) and Francesco de’ Ficoroni (1664-1747), the artists Pier 
Leone Ghezzi (1674-1755) and Gaetano Piccini (active 1702-1740), 
and the collectors Filippo Antonio Gualterio (1660-1728), Alessan-
dro Gregorio Capponi (1683-1746), Philipp von Stosch (1691-1757), 
Melchior de Polignac (1661-1742) and Alessandro Albani (1692-
1779). But the list is long. 

|  Ulf R. Hansson

ARCHITECTURAL MODERNISM  
IN A MULTI-LAYERED CONTEXT:  
THE CASE OF ASMARA (2018) 

Detta projekt är ett samarbete mellan Svenska Institutet i Rom 
och Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och syftar till att i 
Sverige lyfta fram ett i många avseenden okänt och bortglömt 
arkitektoniskt arv – den italienska modernistiska arkitekturen 
i Asmara i Eritrea. Projektgruppen består av: Kristian Görans-
son (SIR), Maria Mellgren (SIR), Johan Mårtelius (SFII), Gertrud 
Olsson (SFII) och Greger Widgren (SFII). 

Eritrea tillhörde under tre århundraden det osmanska riket 
och var 1890-1941 en italiensk koloni. Den osmanska arkitektu-
ren i kuststaden Massawa utgör en delstudie i projektet, men 
fokus ligger på den italienska koloniala arkitekturen i Asmara. 
Byggandet i staden fick en skjuts under 1930-talet och det är 

byggnaderna från den perioden som mest utmär-
ker sig för sin djärva rationalism eller futurism. Un-
der många år har eritreanerna själva arbetat för att 
lyfta fram stadens arkitektur och stärka skyddet. 

Asmara Heritage Project (AHP) skapades i Asmara av såväl 
lokal som internationell expertis. Deras idoga arbete med en 
ambitiös ansökan till UNESCO ledde 2017 till att Asmaras mo-
dernistiska arkitektur utsågs som världsarv. 
Efter den under 2018 genomförda studieresan till Asmara pre-
senterades 2019 stadens koloniala arkitektur av projektgrup-
pen på två seminarier. Det första ägde rum på SFII i Istanbul 
den 12 februari med ekonomiskt stöd av SFII. Det andra se-
minariet hölls på Italienska Kulturinstitutet i Stockholm den 
26 oktober och lockade en mycket stor publik. Vid sidan av 
projektmedlemmarna talade Antonello Alici från Università 
politecnica delle Marche, Ancona om modernistisk arkitektur. 
Seminariet genomfördes med stöd av Italienska Kulturinstitu-
tet och SFII. I tillägg till detta presenterade Maria Mellgren och 
Kristian Göransson Asmaras koloniala arkitektur i institutets 
ordinarie seminarieserie den 23 maj. En stor del av Romhori-
sont nr 70 ägnades åt Asmara genom artiklar skrivna av pro-
jektgruppens medlemmar. 

|  Kristian Göransson

TRANSHUMANCE TRAILS 
& RURAL ROADS (TT & RR 2018)

Det transnationella projektet Transhumance Trails & Rural 
Roads med deltagare från Italien, Sverige/Sapmi och Spa-
nien anordnade 1-5 mars en workshop, A European Network 

of Traditional Itineraries, på Svenska Institutet i 
Rom. Konferensen var finansierad av Riksbankens 
Jubileumsfond och syftade till att fördjupa samar-
bete på det lokala planet och dra upp riktlinjer för 
fortsatt arbete och samtidigt presentera projektet 
för en internationell publik. Projektet avser under-
söka transhumansens betydelse i marginella om-
råden där traditionell kultur riskerar att försvinna; 
dess roll i dagens samhälle skall utforskas liksom 
dess utvecklingspotential i sociala sammanhang. 
En utförligare rapport publicerades av B. Santillo 
Frizell i artikeln ‘PÅ VÄG. Ett institutsprojekt med 
global räckvid’, Romhorisont Nr 70, 2019, sid. 10-12. 
Projektdeltagarna har under året genomfört fle-
ra undersökningar och strategiska satsningar på 
utveckling och utvidgning av projektet: fält- och arkivstudier 
samt kontaktskapande verksamhet i Epirus, Grekland samt 
Toskana/Umbrien, Italien (B. Santillo Frizell & L. Zadra), Ru-
mänien (S. Messina), Lazio, Italien (C. Valorani), Mexico (J.J. 
Delgado). K.Å. Aronsson deltog i mötet som European Cultural 
Routes anordnade i Visby i juni månad. 

|  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 

Vetenskapliga projekt

Italiensk modernistisk 
arkitektur i Asmara. 

Foto Gertrud Olsson
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1987, jubelåret 2000 och 2018 getts varje höst, alltså totalt 56 
gånger, med sammanlagt 453 deltagare. Den har genom åren 
präglat generationer av konsthistoriker och spelat en 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 
är under utarbetande för publicering på internationellt förlag.

|  Lars Berggren

THE LOCUS OF TRUTH: 
BIRGITTA OF SWEDEN AND THE 
JOURNEY TO JERUSALEM (2017)

Birgitta Birgersdotter (1302/3-1373), better known as St Birgit-
ta of Sweden, was canonized in 1391 largely because of what 
she claimed to be revelations received directly from God. Based 
on these visions, recorded in the work Revelaciones (Revela-
tions), Birgitta could act as an agent on the religious and politi-
cal 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 Birgit-
ta truly did possess divine knowledge and would thus merit 
sainthood, the visionary’s pilgrimage to the Holy Land in 1372 
received particular attention. Several of Birgitta’s supporters 
testifying in the trial pointed to her presence at the very places 
were Christ had been born and died when she received visions 
as a proof of their authenticity. How should we understand the 

connection between physical places and true knowl-
edge made here? Although Birgitta’s travels have 
been explored to some extent, the significance of 

her visit to Jerusalem for her claims to true knowledge, as well 
as for the process for establishing her sanctity and thus her 
authority as a female theological agent have not been explored 
before. The sources pertaining to Birgitta offer a unique possi-
bility to study how medieval pilgrims experienced the shrines in 
the geographical and religious center of Christianity, but also to 
understand how the physical places could serve as criteria of 
truth and as rhetorical assets in the theological debates of the 
period. In this project, relevant texts and images are investigat-
ed in order to explore how, and according to what conception 
of reality and knowledge, the experience of certain sites and 
buildings could confirm that Birgitta had supernatural insight. 
The results of the project will shed new light on the strategies 
of legitimization employed in order to authenticate Birgitta’s vi-
sions and thereby also her role as theologian and politician in 
the Middle Ages.
Projektet är finansierat av European Research Council / Nor-
ges forskningsråd.

|  Maria H. Oen

LUNI SUL MIGNONE (2017) VOL. I, FASC. 
3 - LUNI/TRE ERICI. VOL. I, FASC. 2.

Under 2019 har ingen direkt verksamhet inom dessa två projekt 
bedrivits på Svenska Institutet i Rom utan endast på hemmaplan. 
Däremot har undertecknad, inom ramen för det pågående ar-
kivprojektet, skannat över 800 negativ från fyra säsongers ut-
grävningar på Luni (1960-1963) och därmed sammanhängande 
kringaktiviteter, samt, inte minst viktigt, försett respektive bild 
med uppgifter om vad bilden föreställer och i förekommande 
fall persondata. Arbetet genomfördes under cirka en månad i 
september-oktober. 

|  Johnny R. Bengtsson

SPINNING AND WEAVING TOOLS: 
TEXTILE TECHNOLOGY AT ETRUSCAN 
ACQUAROSSA AND SAN GIOVENALE (2016)

Textilier utgör ett grundläggande inslag i materiell kultur. De 
är dock relativt sällsynta i arkeologiska kontexter eftersom 
gynnsamma mikroklimatiska förhållanden krävs för deras 
bevarande. De textilverktyg som använts i den textila tillverk-
ningsprocessen utgör därför en viktig informationskälla, när 
själva textilierna saknas. Experimentell arkeologi med repli-
ker av antika textilverktyg visar att det är möjligt att upp-
skatta, inom en rimlig gräns, de typer av textilier som kan ha 
tillverkats med anknytning till en viss fyndplats. 
Under 2019 fortsatte jag under två längre studieperioder, i febru-
ari och juli, arbetet med kartläggning och analys av textilverk-
tygen från Svenska institutets i Rom utgrävningar i Acquarossa 
och San Giovenale under 1950-1970-talen. Dessa verktyg utgörs 
till största delen av vävtyngder, trådrullar och sländtrissor (ca 
850 föremål). Förutom en studie av varje föremåls parametrar, 
görs en genomgång av tillhörande utgrävningsdokumentation, 
dvs planer, fyndkataloger och utgrävningsdagböcker.
Slutredovisningen, vilken är tänkt att presenteras i monogra-
fiform, ska, förutom att rent allmänt belysa etruskisk textiltill-
verkning under arkaisk tid, utgå från förhållanden som rådde 
vid dessa specifika boplatser. I redovisningen ingår även en 
jämförelse med de resultat som jag har fått fram i mina stu-
dier av textilverktyg från ett antal samtida fyndplatser i Apu-
lien och på Sicilien inom ramen för mitt EU-finansierade Marie 
Sklodowska Curie Fellowship vid Centre for Textile Research, 
Köpenhamns universitet åren 2012-2014.
Ekonomiskt bidrag till detta projekt vid Svenska Institutet i Rom 
har tacksamt mottagits från Fondazione Famiglia Rausing.

|  Hedvig Landenius Enegren

FRANCAVILLA DI SICILIA (2016)

Utgrävningsprojektet i den lilla sicilianska staden Francavilla 
di Sicilia är ett samarbete mellan institutet, den antikvaris-
ka myndigheten vid Regione Siciliana genom Parco Archeo-
logico di Naxos och Francavillas kommun. Projektet leds av 
Kristian Göransson och medverkande arkeologer är Henrik 
Boman och Monica Nilsson. Tre utgrävningskampanjer har 
genomförts på det område i Francavilla för vilket institutet 
erhållit koncession (2016, 2017 och 2018). Under 2019 gräv-
des inte, men en kortare studiesäsong ägde rum i mars, då 
projektledaren gick igenom fynden från 2018 års utgrävning. 
Fyndmaterialet består till största del av grekisk keramik da-
terbar till 400-talet f.Kr. samt mycket taktegel. Keramiken 
var delvis importerad från Athen, Korinth och Syditalien men 
mycket är sannolikt lokalt tillverkat på Sicilien. Vaser som 
associeras med mat och dryck dominerade som väntat det 
keramiska materialet. Bland fynden fanns även ett antal 
vävtyngder som visade på textiltillverkning i anslutning till 
byggnaderna, en hel, odekorerad oljelampa från 400-talet 
f.Kr. och två små bronsmynt. Projektet finansieras av anslag 
från Kungliga Vitterhetsakademien (Enboms fond) och Famil-
jen Rausings Stiftelse.

|  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-området 
under republikansk tid och belysa hur olika publika 
byggnader interagerade med varandra och den om-
givande miljön. Under 2019 företogs huvudsakligen 

Luni sul Mignone. Foto 
Johnny R. Bengtsson

Utgrävningsteamet  
i Francavilla di Sicilia
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arkiv- och litteraturstudier. Inget nytt dokumentationsarbete 
eller annat fältarbete utfördes.‘

|  Henrik Gerding

IN THE SHADOW OF THE GREAT (2015)

År 1996 utkom L’Ombra dei Grandi: Monumenti e ”politica monu-
mentale” a Roma 1870-1895. Verket, en sampublikation av SIR 
och Comune di Roma, har nu kompletterats och översatts till 
engelska. Återstår förhandlingar om och förvärvande av bild-
rättigheter; förhandlingar om publicering med ett antal olika 
förlag pågår. 

|  Lars Berggren

GIORDANO BRUNO IN CAMPO  
DE’ FIORI: STORIA DEI PROGETTI  
DI UN MONUMENTO 1876-1889 (2015)

Medel för översättning av en bearbetad och uppdaterad 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 arki-
tekter reste och var de fick sin utbildning under tiden före för-
sta världskriget. Siktet är främst inställt på att urskilja lång-
siktiga trender och mönster och inte enskilda konstnärsöden. 

Liknande projekt har startats i en rad 
länder (exempelvis i Italien) och omfat-
tande databaser har byggts upp eller är 
under uppbyggnad i exempelvis Tyskland 
och Danmark. Målet är att koppla samman 
dessa med en specifikt svensk databas (inkluderande även 
Finland). Här intar emellertid Rom och de romerska arkiven en 
central position. Kontakter med svenska och finländska fors-
kare har tagits, den internationella konferensen Mobilities: Ar-
tists, Art Works and a Concept in Change har genomförts, och 
seminarier planeras även under det kommande året. 

|  Lars Berggren

VIGNALE ARCHAEOLOGICAL 
PROJEKT (VAP 2006-2019)

Under verksamhetsåret 2019 har deltagarna i 
Vignale Archaeological Project fortsatt att be-
arbeta text, iordningställt illustrationer såsom 
foton, rekonstruktioner, planer och sektioner. 
Den 7 oktober 2019 inlämnades manuskriptet till San Giovena-
le 6:2–3, What’s Beyond the Bridge? Analysis and Dating of the 
Vignale Plateau omfattande sex kapitel och tre appendices till 
Publikationsnämnden som under hösten har påbörjat läsning-
en av manuset. 

|  Yvonne Backe Forsberg & Richard Holmgren

POMPEJI, INSULA V 1 (2000)

Pompejiprojektet befinner sig i en bearbetningsperiod. Foto-
graf Hans Thorwid arbetar med att sortera och namnge de 
bortåt 10.000 bilder som han tagit för Pompejiprojektet på 

plats och i museimagasin för att göra all bilddata användbar 
även för personer som inte deltagit i fältarbetet. Arbetet med 
bilderna, som skall sorteras systematiskt topografiskt och 
inte som nu efter produktionsår och förses med engelska 
namn, är under planering. Tanken är att helheten skall över-
lämnas till den ansvariga myndigheten och ett register över 
allt material fogas till databasen.
Diverse utvärderande texter samt en genomgång och kor-
rigering av texter som ligger på forskningsdatabasen pom-
pejiprojektet.se är under arbete. Mest aktiva i det arbetet är 
Anne-Marie Leander Touati, Thomas Staub och Renée Forsell. 
Bilddatabasen och 3D-modellerna tillåter mycket nytolkning 
”in remote”, ett lagarbete som utförs via skärm eller duk. An-
ne-Marie Leander Touati och Arja Karivieri har periodvis träf-
fats i Rom för koncentrerat arbete med att tolka och skapa text 
för hus V 1,23 (norra delen av Caecilius Iucundus hus). Texten 
avses dels för pompejiprojektet.se, dels för en längre och mer 
diskuterande framställning till den bok om Caecilius Iucundus 
hus som vi planerar som ett kommande projektarbete. 
Tyvärr har texterna till den nätbaserade forskningsplattfor-
men inte kunnat läggas in på sidan, då några intrång har krävt 
en temporär stängning av administrationsverktyget. En ny 
version innebär uppdatering och omprogrammering av det-
samma. Ytterligare bildmaterial väntar också på att föras in. 
En kortare fotokampanj, finansierad av en stiftelse vid Lunds 
universitet, utfördes i maj av Hans Thorwid och Anne-Marie 
Leander Touati. 
Våra erfarenheter av ny teknik i dokumentations- och tolk-
ningsarbete har sammanfattats under året och formulerats 
i ett paper presenterat vid European Archaeological Associ-
ations årliga kongress (2019 i Bern). Bidraget föreligger i en 
text som kommer att publiceras under 2020: ‘From 2D and 3D 
Documentation to 4D Interpretation of City-Block V 1, Pompeii. 
Methods, Results and a New, Suggested Workflow for Insula 
Studies’.
För de tre doktorander som arbetar i - eller i samarbete med 
- projektet går arbetet framåt. Richard Olsson har en större 
artikel accepterad av tyska Frontinus-sällskapet. Fanny Kärf-
ve har hållit slutseminarium över sitt arbete om mosaiker i 
ingångskorridorer till privathus. Danilo Campanaros forskning 
om ljussättning av atriet i De Grekiska Epigrammens hus har 
resulterat i artikelmanuskript under färdigställande för publi-
cering i internationell tidskrift. 
Projektet har medverkat i flera populärvetenskapliga sam-
manhang, bland andra organiserade av Medelhavsinstitutens 
vänföreningar.

|  Anne-Marie Leander Touati, Renée Forsell

ACQUAROSSA (1966)
 
Brita Alroth har under sommaren (11 juni – 31 juli) i Rom arbetat 
vidare med kontroll av ritningar samt bearbetning av det rik-
haltiga materialet i svart impasto från Zon G. Hon har även äg-
nat sig åt litteraturstudier i biblioteket av jämförelsematerial 
till katalogen, något som fortsatt i Uppsala, där manuskriptet 
bearbetats. En del av tiden i Rom ägnades åt en genomgång 
och preliminär registrering av typerna av arkivmaterial för 

Acquarossa-grävningen och en uppordning av 
diabilderna från grävningarna.

Rebecca Bugge vistades 25 juni – 5 juli på Institutet i Rom för 
att inhämta material till Östra Zon F, Hus G – det var planerat 
besök i magasinet i Viterbo tillsammans med Örjan Wikander, 
men då detta var stängt begränsades arbetet till det material 
som fanns i Rom. På Institutet samlade hon även en del in-
formation till Örjan och hans arbete med Östra Zon F. Under 
hösten har hon sedan börjat arbeta med stratigrafin.

Göran Bäärnhielm var 11-21 juni 2019 i Rom för tilltänkta ter-
rängstudier. En utflykt gjordes till Ferento–Acquarossa–Viter-
bo, men några studier av den romerska vattenledningen var 
inte möjliga, eftersom det inte gick att komma till de intressan-
ta punkterna (i Acquarossa-dalen som var svårtillgänglig och 
Piscin di Polvere och Tenuta Pocci som alla låg på privat mark 
och inhägnade). Hösten har ägnats åt litteraturstudier och ge-
nomgång av material i Stockholm (foton, dagböcker, ritningar, 
fynd) som förberedelse för en Romresa under våren 2020.

Eva Rystedt har författat en ny mer omfattande text om Ac-
quarossaprojektet för institutets hemsida.

Örjan Wikander har under året organiserat och numrerat il-
lustrationerna till publikationen av äldre period i västra Zon F, 
samt färdigställt grovmanuskript rörande östra Zon F (utom 
House G) och Areas 80 och 91. En planerad bearbetning av 
skärvmaterial i Viterbo under juni-juli måste i sista stund in-
ställas till följd av den stängning av magasinet som besluta-
des av Comune di Viterbo.

|  Brita Alroth

Republikanska Forum, 3D-modell 
av de strukturer som grävdes ut 
av G. Carettoni och L. Fabbrini 
under Basilica Julia 1960-1064

Vattenfallet i Acquarossa. 
Foto Jan Mark
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KONSTVETENSKAPLIG 
FÖRDJUPNINGSKURS VID SVENSKA 
INSTITUTET I ROM

Samarbete mellan institutet och Stockholms universitet, 
KV6000, helfart 15 hp, 2 september – 1 november 2019

Kursledare: Maria H. Oen. Biträdande lärare: Fredrik Tobin-Dodd, 
Ulf R. Hansson, Olof Brandt, Stefano Fogelberg Rota, Anna Blen-
now, Francesca Canepuccia

Deltagare: Ellinor Ahlstrand, Johanna Bergmark, Emma Jans-
son, Marianne Kinn, Marcus Mod, Kalinka Ussing
 
Kursen ger fördjupad kunskap om bildkonst, arkitektur och 
stadsplanering i Rom och Centralitalien 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 2019 låg kursens fokus på ”temporalitet” som teoretiskt 
begrepp och analytiskt verktyg i studiet av konst och arkitektur 
från antiken och fram till det moderna konstbegreppets framväxt 
under 1700-talet. Undervisningen skedde i form av lektioner inför 
monumenten i Rom, föreläsningar och seminarier på institutet 
samt självstudier. En längre exkursion företogs till Toskana (San 
Gimignano, Siena och Florens), och ett antal kortare exkursioner 
till Pompeii, Neapel, Tivoli, Palestrina, Subiaco, Assisi, Orvieto, Bo-
marzo, Bagnaia och Caprarola. I kursen ingick även deltagande 
vid institutets tvärvetenskapliga seminarier. Studenterna bidrog 
med individuella presentationer av monument in situ och kursen 
avslutades med en mycket lyckad heldags-studentkonferens, där 
alla bidrog med kortare presentationer av sina individuella pro-
jekt som de arbetat med under kursens gång. 

|  Maria H. Oen

BÖCKERNAS FOLK: ISLAMISK OCH 
JUDISK KULTUR I MEDELTIDENS EUROPA 

Masterkurs i samarbete med Lunds, Stockholms och Uppsala 
universitet inom nätverket Universitet och Svenska Institut i 
samverkan för internationalisering (USI), (7,5 hp). 

Deltagare: Henrik Bernro, Amanda Casselstål, Caroline Eriks-
son, Christian Haag, Hanna Håkansson, Rebecka Jonsson.

Vid sidan av undervisning och studenternas arbete med redo-
visningsuppgifter i Sverige innehöll kursen en veckolång ex-
kursion till Sicilien 13-20 maj med början i Syrakusa varefter 
Palermo med omnejd besöktes. Ansvariga lärare på exkursio-
nen var Mats Roslund, Lunds universitet och Kristian Görans-
son för institutets räkning. 

ARKEOLOGISK KURS VID SVENSKA 
INSTITUTET I ROM 

Samarbete mellan institutet och Göteborgs universitet, 
AN2076, helfart 15 hp, 1 april – 7 juni 2019

Kursansvariga: Kristian Göransson och Fredrik Tobin-Dodd 
Lärare: Fredrik Tobin-Dodd, Kristian Göransson, Danilo Marco 
Campanaro, Arja Karivieri, Olof Brandt, Hampus Olsson

Deltagare: Ghaza Alyasin, Kristine Gierow, Joacim Seger, Sofie 
Svedlund, Julian Wareing, Henrik Werthén

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 vid hemu-

niversitet. Arkeologiska lämningar och samlingar i 
staden Rom står i fokus under kursen, men även ex-
kursioner till andra delar av Italien utgör viktiga inslag. 
I år gick exkursionerna till Sicilien och södra Italien (10 
dagar), Neapelbukten (fem dagar) och Etrurien (tre da-

gar). Dagsexkursioner gjordes till platser runt Rom (bland annat 
Tivoli, Palestrina, Alba Fucens och Ostia). Kronologiskt täckte 
kursen allt från italisk förhistoria till senantiken. På Sicilien, 
kursens längre exkursion, låg tyngdpunkten på den grekiska 
kulturen från arkaisk och klassisk tid, med utblickar mot ro-
mersk kejsartid. Den sista veckan ingick moment som behand-
lade antikreception och antikbruk, framför allt under 1900-talet.
Undervisningen ägde rum i fält, med praktiska övningar och 
diskussioner på arkeologiska platser och museer. Studen-
terna gjorde muntliga redovisningar på Sicilien-exkursionen 
och senare även en längre skriftlig uppgift där de fick välja 
fritt mellan ett antal temata som berörde vad som studerats 
i Rom med omnejd: boende, offentlig miljö, ekonomi, vatten, 
underhållning, vägar och transport. Uppgifterna var medvetet 
mycket generellt hållna för att stimulera studenternas egna 
initiativ och avgränsningar. Kvalitén på redovisningarna var 
genomgående hög. Studenterna var mycket motiverade och 
visade förmåga att självständigt diskutera och reflektera över 
de antika lämningar som studerades. Sammantaget var kur-
sen mycket lyckad.

|  Fredrik Tobin-Dodd

Kurser

Arkeologiska kursen 
på exkursion  

i Selinunte (Sicilien). 
Foto Kristine Gierow

Konstvetenskapliga kursen på exkursion i Neapel. Ellinor Ahlstrand på pizzeria

Konstvetenskapliga kursen på via Appia Antica. Foto Ulf R. Hansson
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PÅ INSTITUTET

4 MARS
 Presentation av projektet Transhumance Trails and Rural 

Roads: A European Network on Traditional Itineraries. Or-
ganiserad av Barbro Santillo Frizell. Inbjuden talare: Kjell-
Åke Aronsson. Musik: Alessandro Mazziotti.

20-22 MARS
 Workshop Medieval Metamorphoses: A Workshop on Ovid 

and Medieval Commentary Culture. Organiserad av Robin 
Wahlsten Böckerman.

8 APRIL
 Konferens Archeologia in Sicilia: Progetti di collaborazio-

ne internazionale. Organiserad i samarbete med British 
School at Rome, The Norwegian Institute in Rome och 
Institutum Romanum Finlandiae.

3 MAJ
 Presentation av boken From Invisible to Visible: New Methods 

and Data for the Archaeology of Infant and Child Burials in 
Pre-Roman Italy and Beyond (red. Jacopo Tabolli). Inbjudna 
talare: Fredrik Tobin-Dodd och Maria Cristina Biella.

5 MAJ
 Fredrik Tobin-Dodd höll föredraget ”Arkeologi på institu-

tet” för en grupp från Rominstitutets vänner.

7 MAJ
 XIII Lectio Boëthiana. Christopher Smith (University of St 

Andrews) höll en föreläsning med titeln “Etruscan Kings?”.

15 MAJ
 Boken Drottning Kristinas sångerskor presenterades av för-

fattaren Anna Zilli och ordförande i Swea Rom, Anna Grind.

6 JUNI
 Ambassaden anordnade nationaldagsfirande i samarbete 

med institutet, Camera di Commercio Italo-Svedese As-
sosvezia och Business Sweden.

14 JUNI
 Avtackningsmottagning för Kristian Göransson.

11 SEPTEMBER
 Presentation av boken Rome and The Guidebook Tradition: 

From the Middle Ages to the 20th Century, organiserad av 
Anna Blennow och Stefano Fogelberg Rota. Inbjudna talare: 

Kursen fokuserar på medeltida materiell kultur utifrån lämning-
ar efter islamiska, kristna och judiska grupper i Europa. Den 
genomfördes med nätbaserade litteraturstudier, diskussioner 
samt redovisningsuppgifter under exkursionen till Sicilien. Sär-
skilda ämnen som belystes var skandinaviska kontakter med 
medelhavsområdet, införsel av dokument och tankegods från 
islamiska områden till Sverige, judisk bosättning i Centraleuropa 
och skandinavisk reception av bilden av judar, samt gemenskap 
och motsättningar på det bysantinsk-islamiska Sicilien och 
södra Italien. Kursen spänner över många ämnesområden, så-
som idé- och lärdomshistoria, socialantropologi, kulturgeografi, 
historia, konsthistoria, religionshistoria, arkeologi, antikens kul-
tur och samhällsliv som historisk arkeologi. På exkursionen till 
Sicilien redovisade studenterna uppgifter de tilldelats i förväg. 
Diskussionerna i gruppen i samband med redovisningarna var 
mycket givande och stimulerande. Exkursionen började i Syra-
kusa där den arkeologiska parken med bl.a. den antika teatern 
besöktes, liksom det arkeologiska museet. En rundvandring på 
Ortygia gjordes där särskilt de judiska kvarteren med den be-
varade mikvan utforskades. Exkursionen fortsatte med tåg från 
Syrakusa till Palermo – ett bra sätt att ta in det sicilianska land-
skapet. I Palermo låg fokus på det arabiska och normandiska 
arkitektoniska arvet i staden med besök i katedralen, San Gi-
ovanni degli Eremiti, Normandiska palatset med Capella Palati-
na, Santa Maria dell’Ammiraglio (La Martorana), San Cataldo, Ziza, 
Ponte dell’Ammiraglio och kvarteret La Kalsa (al Kalesha). Från 
Palermo gjordes dagsutflykter till olika platser. Monreale med 
katedralen och klostret. Vidare besöktes Segesta där de enda 
ruinerna av en moské på Sicilien grävts fram och en frankisk 
borg dominerar den antika ruinstaden intill den grekiska teatern, 
vilken naturligtvis besöktes liksom det doriska templet. I Salemi 
besöktes de medeltida arabiska och judiska kvarteren i staden 
och i Cefalà Diana besöktes de medeltida arabiska baden. 

|  Kristian Göransson Kursen ”Böckernas folk” i Palermo (San Giovanni degli Eremiti)

Vänföreningens styrelse på besök på institutetGreta Thunberg och institutets medarbetare

Föreläsningar, konferenser, 
seminarier, utställningar m.m

XIII Lectio 
Boëthiana.  
Foto Fredrik 
Tobin-Dodd
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24 OKTOBER (Deutsches Archäologisches Institut, Rom)
 Ulf R. Hansson deltog i tavola rotonda “Challenges and 

Future Perspectives for Rome as Capital City of Sciences 
and Arts in the 21st Century” på den internationella konfe-
rensen Model-Rome: International Capital Cities of Science 
and Arts in the 20th Century.

5 NOVEMBER (Stockholms universitet)
 Ulf R. Hansson höll föreläsningen ”Antiquarianism and 

Proto-Archaeology in Early Eighteenth-Century Rome” på 
Institutionen för Arkeologi och antikens kultur.

7-8 NOVEMBER (Uppsala universitet)
 Ulf R. Hansson och Fredrik Tobin-Dodd deltog i ämneskon-

ferensen i Antikens kultur och samhällsliv.

8 NOVEMBER (Uppsala universitet)
 Ulf R. Hansson presenterade sitt forskningsprojekt ”Mo-

dernity and the Ancients” på ämneskonferensen i Anti-
kens kultur och samhällsliv.

8 NOVEMBER (Uppsala universitet)
 Fredrik Tobin-Dodd talade om ”Utgrävningarna i Etrurien: 

var står vi och vart går vi?” på ämneskonferensen i Anti-
kens kultur och samhällsliv.

12 NOVEMBER (Stockholms universitet)
 Fredrik Tobin-Dodd höll seminariet ”The Many Meanings of 

the Arch of Titus” på Institutionen för Arkeologi och anti-
kens kultur.

15 NOVEMBER (Göteborgs universitet)
 Fredrik Tobin-Dodd höll seminariet ”The Many Meanings of 

the Arch of Titus” på Institutionen för Historiska studier.

23 NOVEMBER (Manziana)
 Fredrik Tobin-Dodd representerade institutet i Seminario 

di studi sulla fondazione nel tardo ‘500 del centro urbano di 
Manziana, organiserat av Università Roma Tre.

2-3 DECEMBER (Svenska Institutet i Athen)
 Ulf R. Hansson och Fredrik Tobin-Dodd deltog i seminarium 

med den internationella referensgruppen för det instituts-
gemensamma projektet Mötesplats Medelhavet. 

INSTITUTETS SEMINARIER

17 JANUARI
 Maria H. Oen, Svenska Institutet i Rom, The Danger of Wri-

ting: Strategies for Legitimizing Female Authorship in the 
Later Middle Ages

22 JANUARI
 Gaius Stern, University of California, Berkeley, Correcting 

the Reconstruction and Some Interpretations of the Arta 
Pacis

31 JANUARI
 Minna Hamrin, Åbo Akademi, Picturing Carnal Temptation 

and Sin in Italian Post-Tridentine Imagery

6 FEBRUARI
 Hampus Olsson, Lunds Universitet (Lerici-stipendiat),
 The Ager Bleranus 450-50 BC: Cultural Change in a South 

Etruscan Town and Hinterland

14 FEBRUARI
 Anders Bengtsson, Stockholms Universitet, Eric von Ro-

lands italienska resa

21 FEBRUARI
 Camilla Annerfeldt, European University Institute, Florens, 

A Paradise of Imposters? Clothes as Social Markers in Early 
Baroque Rome

28 FEBRUARI
 Angela La Delfa, University of Maryland, University College, 

The Ghent Altarpiece and the Revelations of Saint Bridget of 
Sweden

13 MARS
 Lars Berglund, Uppsala Universitet, Queen Christina and 

Giacomo Carissimi: From Curiosity to Musical Patronage

28 MARS
 Mattia Biffis, Istituto di Norvegia in Roma, Things That Move: 

The Dynamics of Painting Transportation in Premodern Europe

4 APRIL
 Danilo Marco Campanaro, Lunds Universitet (SIR stipendiat, 

arkeologi), Light In/On Context – Illumination Matters: Telling 
Things of the Past in a New Light

18 APRIL
 Fredrik Torisson, The Royal Danish Academy of Fine Arts, 

Schools of Architecture Design and Conservation (SIR sti-
pendiat, arkitektur), Roma Termini Reframed

9 MAJ
 Svante Fischer, Uppsala Universitet, From Italy to Scan-

dinavia: The Numismatic Record of the Fall of the Western 
Empire

Letizia Norci Cagiano (Università degli Studi Roma Tre) och 
Arnold Witte (Royal Netherlands Institute in Rome).

12 DECEMBER
 Presentation av boken A Companion to Birgitta of Sweden and 

Her Legacy in the Later Middle Ages (ed. Maria H. Oen). Inbjudna 
talare: Gábor Klaniczay (CEU – Central European University, Bu-
dapest) och Silvia Nocentini (Università di Roma Tor Vergata).

VID ANDRA INSTITUTIONER

31 JANUARI (Medelhavsmuseet, Stockholm)
 Invigning av utställningen Konsten att kopiera: etruskiska grav-

målningar i akvarell från sekelskiftet 1900. Astrid Capoferro 
presenterade det pågående projektet om Morani-samlingen.

23 FEBRUARI (Nordiska museet, Stockholm)
 Kristian Göransson talade om institutets utgrävningspro-

jekt i Francavilla di Sicilia på temadagen Svunna städer, 
arrangerad av Medelhavsinstitutens vänföreningar.

8 APRIL (The British School at Rome)
 Kristian Göransson deltog med paper “Francavilla di Sicilia: A 

Greek Settlement in the Hinterland of Naxos” i konferensen 
Archeologia in Sicilia: progetti di collaborazione internazionale.

17 APRIL (Akropolismuseet, Athen)
 Kristian Göransson höll föreläsningen ”Here, ye Greeks, 

it befits you to dwell” – The Greeks in Ancient Cyrenaica i 
samband med Svenska Institutets i Athen årsmöte. 

30 APRIL (Musei Capitolini, Rom)
 Kristian Göransson representerade institutet på Pali-

lien-Adunanz i samband med 190-årsfirandet av Deutsches 
Archäologisches Institut.

10 MAJ (Capri) 
 Kristian Göransson deltog med paper “Port Cities in Anci-

ent Cyrenaica.” i konferensen Il Mediterraneo e la Storia III: 
documentando città portuali.

1 JUNI (Sala San Nicola, Blera)
 Fredrik Tobin-Dodd deltog med paper ”Erik Wetter e la 

nascita del progetto svedese a San Giovenale”, i konfe-
rensen Dalle scoperte archeologiche dell’Istituto Svedese di 
Studi Classici a Roma ai più recenti studi sull’area archeolo-
gica di San Giovenale, organiserad av Bleras kommun.

3 JULI  (Palazzo Colonna, Marino)
 Ulf R. Hansson deltog i paneldebatt i konferensen Il coniu-

gimento del Parco dell’Appia Antica e del Parco dei Castelli 
Romani a Marino, organiserad av Italia Nostra.

10-11 SEPTEMBER (École Française de Rome)
 Ulf R. Hansson deltog som inbjuden discussant och höll 

slutanförandet “Why is History of Archaeology Still Useful?” 
i konferensen Is (Still) the History of Archaeology Useful?. 

11 SEPTEMBER (Museo Preistorico Etnografico  
Luigi Pigorini, Rom)

 Ulf R. Hansson deltog med inledningsanförande i samman-
träde med Union International des Sciences Préhistorique et 
Protohistorique (UISPP) History of Archaeology Commission.

18 SEPTEMBER (Lunds universitet)
 Fredrik Tobin-Dodd deltog med paper ”Ämnets många äm-

nen: vad kan 170 doktorsavhandlingar berätta?” i seminarie-
dagen om ämnet Antikens kultur och samhällslivs historia.

23 SEPTEMBER (Sveriges Ambassad i Italien)
 Ulf R. Hansson presenterade institutets historia och verk-

samhet.

7 OKTOBER (Barbarano Romano)
 Fredrik Tobin representerade institutet vid nyinvingning-

en av utställningen på Museo delle 
Necropoli Rupestri samt avtäck-
ande av en plakett till minne av 
Gustav VI Adolfs besök i Barbarano 
Romano.

Fredrik Tobin-Dodd vid avtäckningen 
av minnestavla över Gustav VI Adolf 
i Barbarano Romano.  
Foto Johnny R. Bengtsson
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23 MAJ
 Kristian Göransson och Maria Mellgren, Svenska Institutet 

i Rom, Asmara: italiensk kolonial arkitektur i Afrika

30 MAJ
 Fredrik Tobin-Dodd, Svenska Institutet i Rom, The Many 

Meanings of the Arch of Titus

10 OKTOBER
 Birte Bruchmüller, Göteborgs Universitet (SIR stipendiat, 

konstvetenskap), The Revival of a Classical Beauty Ideal 
within Nordic Symbolism and Art Nouveau

17 OKTOBER
 Victoria Carley Moses, University of Arizona, Meat and the 

Birth of Rome

24 OKTOBER
 Cecilia Lundbäck och Veronica Skeppe, Brrum arkitekter 

(SIR stipendiater, arkitektur), Multilayered Materialities

21 NOVEMBER
 Anna Wainwright, University of New Hampshire, och 

Unn Falkeid, University of Oslo, The Legacy of Birgitta of 
Sweden: Women, Politics and Reform in Renaissance Italy

28 NOVEMBER
 Gunhild Vidén, Britt-Marie Karlsson och Sara E. Moding, 

Göteborgs universitet, Helisenne de Crenne och Aeneiden: 
en fransk 1500-talsversion av sång 1-4

5 DECEMBER
 Håkan Hökerberg, Svenska institutet i Rom, Det fascistiska 

arvet i dagens italienska städer

STUDIEBESÖK OCH VISNINGAR
 
21 JANUARI 
 Maria H. Oen visade institutet för styrelsen för The Öyvind 

Fahlström Foundation.

6 MARS
 Fredrik Tobin-Dodd visade institutet för en grupp från Ut-

rikesdepartementet och Svenska ambassaden i Rom.

7 MARS
 Fredrik Tobin-Dodd visade institutet för en grupp från 

Newmaninstitutet, Uppsala.

14 MAJ
 Fredrik Tobin-Dodd visade institutet för en grupp från Ut-

rikespolitiska föreningen Göteborg.

20 JUNI
 Fredrik Tobin-Dodd visade museet i Villa Giulia för en grupp 

amerikanska studenter från utgrävningarna i Gabii.

25 JULI 
 Ulf R. Hansson visade Villa Torlonia och Casina delle Ci-

vette för slottsarkitekt Stefan Günther med grupp från 
Gunnebo Slott (Mölndal).

11 OKTOBER
 Maria H. Oen och Fredrik Tobin-Dodd visade institutet i 

samband med Valle Giulia Open Valley Walk, organiserad av 
British School at Rome som del av Being Human-festivalen 
2019. Cirka 50 deltagare från de internationella akademier-
na och instituten i Rom besökte de olika akademiska insti-
tutionerna i Valle Giulia med guider från alla instituten. 

Bokrecensioner:
Ulf R. Hansson, “Reviews: Hansson on Miller, History and Its 
Objects: Antiquarianism and Material Culture Since 1500”, The 
Art Bulletin, 100:3, 2018, 136-139

Populärvetenskapliga publikationer:
Ulf R. Hansson, ”Nytt från institutet”, Romhorisont 71, 2019, 3-4

Undervisning:
Ulf R. Hansson undervisade om tidigmodern antikreception 
och –bruk på den konstvetenskapliga kursen genom instit-
utsseminarium och visningar av bland annat Palazzo Altemps, 
Villa Torlonia, och via Appia. 

Externa uppdrag:
- Ledamot i Consiglio Direttivo, Associazione Internazionale 

di Archeologia Classica (AIAC)
- Ledamot i History of Archaeology Commission, Union Inter-

nationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques 
(UISPP)

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

- Institutets representant i Unione Internazionale degli Istitu-
ti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma

- Institutets representant i Universitet och svenska institut i 
samarbete för internationalisering (USI)

- Sekreterare i Fondazione Famiglia Rausing
- Medlem i Team Sweden
- Medlem av redaktionskommittén för Romhorisont, Svenska 

Rominstitutets Vänförenings tidskrift
- Medlem i internationella rankinggruppen, Sapienza Univer-

sità di Roma
- Sakkunnig för befordran till Full Professor (full tenure), Art 

History, La Salle University, Philadelphia PA
- Sakkunnig för befordran till Associate Professor, History of 

Science and Ideas, Missouri University of Science and Tech-
nology, Rolla MO

- Extern granskare för British Academy
- Extern granskare för Polish National Science Centre
- Sakkunniguppdrag för tidskrifterna Organon: International 

Journal for the History and Philosophy of Science; Bulletin of 
the History of Archaeology; The Art Bulletin; Gemmae: Inter-
national Journal of Glyptic Studies

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

MARIA H. OEN

Vetenskapliga publikationer

Redaktör:
- Maria H. Oen and Unn Falkeid (eds.), Sanctity and Female Au-

thorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena, New York: 
Routledge, 2020 

- Maria H. Oen (ed.), A Companion to Birgitta of Sweden and 
Her Legacy in the Later Middle Ages, Brill’s Companions to 
the Christian Tradition, Leiden and Boston: Brill, 2019 

Bokkapitel:
- Maria H. Oen,“Ambivalent Images of Authorship,” in Sanctity 

and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of 
Siena, ed. by M. H. Oen and U. Falkeid, New York: Routledge, 
2020, 113-37 

- Maria H. Oen, and Unn Falkeid, “Introduction,” Sanctity and 
Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena, 
ed. by M. H. Oen and U. Falkeid, New York: Routledge, 2020, 
1-13

- Maria H. Oen, “Introduction: Birgitta Birgersdotter and the 
Liber celestis revelacionum,” in A Companion to Birgitta of 
Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages, ed. by M. H. 
Oen, Leiden and Boston: Brill, 2019, 1-24 

- Maria H. Oen,“The Iconography of Birgitta in Liber celestis 
revelacionum,” in A Companion to Birgitta of Sweden and Her 
Legacy in the Later Middle Ages, eds. M. H. Oen, Leiden and 
Boston: Brill 2019, 186-222

- Maria H. Oen, “Iconography and Visions: St. Birgitta’s Re-
velation of the Nativity of Christ,” in The Locus of Meaning 
in Medieval Art: Iconography, Iconology, and Interpreting 
the Visual Imagery of the Middle Ages, ed. by L. Liepe, 
212-37. Studies in Iconography: Themes and Variations, 
Berlin: De Gruyter / Kalamazoo: Medieval Institute Press, 
2019 

Populärvetenskapliga publikationer:
- Maria H. Oen, “Det norske institutt i Roma – Gratulerer!”, 

Romhorisont 71 (2019): 26-29 
- Maria H. Oen, “Skrivbordet är på plats!”, Romhorisont 70 

(2019): 4-5

Externa uppdrag
- Medlem av referensgruppen för det internationella forsk-

ningsprojektet The Legacy of Birgitta of Sweden: Women, 
Politics and Reform in Renaissance Italy (Institutt for filoso-
fi, kunst- og idehistorie og klassiske språk, Universitetet i 
Oslo). Finansierat av Norges Forskningsråd, 2018-2021 (Uni-
versitetet i Oslo, 24-25 maj)

- Institutets representant i USI – Universitet och svenska in-
stitut i samarbete för internationalisering (Svenska Institu-
tet i Istanbul, 8-9 april)

- Medlem av Hagiography Society (USA), Renaissance Socie-
ty of America och The International Center of Medieval Art 
(The Cloisters, USA).

FREDRIK TOBIN-DODD

Populärveteskaplig publikation:
Fredrik Tobin-Dodd, “Margit Särström: Sveriges första kvinnli-
ga doktor i klassisk fornkunskap och antikens historia”, Medu-
sa 40:2, pp. 40-41, 2019

Externa uppdrag:
- Biträdande handledare för Ghaza Alyasin, masterstudent 

vid Uppsala universitet
- Biträdande handledare för Joacim Seger, masterstudent 

vid Uppsala universitet

ULF R. HANSSON

Vetenskapliga publikationer

Redaktör:
Ulf R. Hansson, J. Roberts, K. Sheppard och R. Trigg (eds), 
Communities and Knowledge Production in Archaeology, Man-
chester: Manchester University Press 2020 [2019]

Bokkapitel: 
Ulf R. Hansson,”‘More Feared Than Loved’: Interactional Strat-
egies in Late Nineteenth-Century Classical Archaeology, the 
Case of Adolf Furtwängler”, i U.R. Hansson, J. Roberts, K. 
Sheppard, K., och J. Trigg (eds), Communities and Knowledge 
Production in Archaeology, Manchester: Manchester University 
Press 2020 [2019]

Den vetenskapliga personalens 
publikationer, undervisning, 
externa uppdrag
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- I. Edlund-Berry, “Cult Evidence from the 
Urban Sanctuaries at Veii”, i J. Tabolli, O. 
Cerasolo (eds.), Veii, Austin 2019, 127-138

- S. Fogelberg Rota, The Queen Danced Alone: 
Court Ballet in Sweden During the Reign of 
Queen Christina (1638-1654), Turnhout 2018

- S. Fogelberg Rota, “Fioravante Martinelli’s 
Roma ricercata nel suo sito and His ‘lettore 
forastiero’” i A. Blennow, S. Fogelberg Rota 
(eds.), Rome and the Guidebook Tradition 
from the Middle Ages to the 20th Century, 
Berlin 2019, 163-196

- K. Göransson, ‘The Rhodian Collection at 
Lund University: An Introduction’, in S. 
Schierup (ed.), Documenting Ancient Rho-
des: Archaeological Expeditions and Rhodi-
an Antiquities (Gösta Enbom monographs 
vol. 6), Aarhus 2019, 218-220

- U.R. Hansson, J. Roberts, K. Sheppard, J.R. 
Trigg (eds.), Communities and Knowledge Pro-
duction in Archaeology, Manchester 2020 [2019]

- 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, J.R. Trigg (eds.), 
Clusters of Knowledge Production in Archa-
eology, Manchester 2020 [2019]

- Y. Leffler, “From Bestselling Novelist to Forgot-
ten Women Writer: The Transcultural Circula-
tion of Emelie Flyagaare-Carlén’s Novels”, i 
Y. Leffler et al., Swedish Women’s Writing on 
Export. Tracing Transnational Reception in the 
Nineteenth Century, Göteborg 2019, 155-204

- S. Norlander Eliasson, “‘Authors of Degene-
rated Renaissance Known as Baroque’: The 
Baedeker Effect and the Arts: Shortcuts to 
Artistic Appreciation in Nineteenth-Cen-
tury Rome”, i A. Blennow, S. Fogelberg Rota 
(eds.), Rome and the Guidebook Tradition 
from the Middle Ages to the 20th Century, 
Berlin 2019, 197-227

- M. H. Oen, “Iconography and Visions: St. Bir-
gitta’s Revelation of the Nativity of Christ,” 
i L. Liepe (ed.), The Locus of Meaning in 
Medieval Art: Iconography, Iconology and 
Interpreting the Visual Imagery of the Middle 
Ages, Berlin 2019, 212-237

- M. H. Oen, “Introduction: Birgitta Birgers-
dotter and the Liber celestis revelacionum”, 
i M. H. Oen (ed.), A Companion to Birgitta of 
Sweden and Her Legacy in the Later Middle 
Ages, Leiden, 2019, 1-24

- M. H. Oen, “The Iconography of Birgitta in Liber 
celestis revelacionum”, i M. H. Oen (ed.), A Com-
panion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in 

the Later Middle Ages, Leiden 2019, 186-222
- M. H. Oen , U. Falkeid, “Introduction”, i M. H. 

Oen, U. Falkeid (eds.), Sanctity and Female 
Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine 
of Siena, New York 2020, 1-13

- M. H. Oen, “Ambivalent Images of Authorship”, 
i M. H. Oen, U. Falkeid (eds.), Sanctity and Fe-
male Authorship: Birgitta of Sweden & Cathe-
rine of Siena, New York 2020, 113-137.

- C. Olovsdotter (ed.), Envisioning Worlds in Late 
Antique Art: New Perspectives on Abstraction 
and Symbolism in Late-Roman and Early-By-
zantine Visual Culture (c. 300-600), Berlin 2019

- C. Olovsdotter, “Architecture and the Spheres 
of the Universe in Late Antique Art”, i C. Olovs-
dotter (ed.), Envisioning Worlds in Late Antique 
Art: New Perspectives on Abstraction and 
Symbolism in Late-Roman and Early-Byzantine 
Visual Culture (c. 300-600), Berlin 2019, 137-177

- F. Whitling, Western Way: Foreign Schools in 
Rome and Athens, Berlin 2019

- F. Whitling, “Mental Maps and the Topo-
graphy of the Mind. A Swedish Guide to the 
Roman Centuries”, i A. Blennow, S. Fogel-
berg Rota (eds.), Rome and the Guidebook 
Tradition from the Middle Ages to the 20th 
Century, Berlin 2019, 229-273

|  Astrid Capoferro

rial från Bildt-, Boberg-, Morani- och Wars-
her-samlingarna, som är länkade till biblio-
tekets katalog samt samkatalogen URBiS, där 
även övriga institutioners digitala arkiv finns 
tillgängliga.
I biblioteksnätverket URBiS (http://www.ur-
bis-libnet.org) deltar 22 bibliotek. URBiS-ka-
talogen innehåller över 2 815 000 bibliografis-
ka poster för olika typer av material (böcker, 
e-böcker, tidskrifter, artiklar, fotografier, ar-
kivmaterial m.m.). 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.
Den 31 januari presenterade Astrid Capoferro 
det pågående projektet om Morani-samlingen 
vid invigningen av utställningen Konsten att 
kopiera på Medelhavsmuseet i Stockholm. 
Utställningen var ett samarbete mellan insti-
tutet, museet och Italienska Kulturinstitutet i 
Stockholm. Den 21 oktober visades institutets 
Bildt-samling för en grupp från UD:s senior-
förening under ledning av Hans Lepp.

Den 3 december föreläste Astrid Capoferro 
och Nils Bildt på Medelhavsmuseet i Stock-
holm om släkten Bildt i Italien och Bildt-sam-
lingen. 

BIBLIOTEKET HAR ERHÅLLIT 
BOKDONATIONER FRÅN 
FÖLJANDE INSTITUTIONER 
OCH INDIVIDER

Göteborgs universitet, Medströms Bokförlag, 
Rikbankens Jubileumsfond, Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti Paesaggio delle Mar-
che, Università della Calabria, Villa Adriana e 
Villa d’Este
Johannes Bergemann, Anna Blennow, Ales-
sandro Camiz, Roksana Chowaniec, Giorgio 
Crimi, Elisa Debenedetti, Ingrid Edlund-Berry, 
Stefano Fogelberg Rota, Kristian Göransson, 
Minna Hamrin, Allan Klynne, Yvonne Leffler, 
Maria H. Oen, Irene Selsvold, Jan-Åke Staf-
fansson, Karin Ström Lehander, Fredrik Tobin, 
Johanna Vernqvist, Frederick Whitling, Ola 
Wikander, Ingela Wiman, Anna Zilli

|  Astrid Capoferro

Under året har följande volym utgivits och 
distribuerats av Institutet:
- Opuscula. Annual of the Swedish Institutes 

at Athens and Rome vol. 12, 2019

I institutets online-serie har följande volym 
utgivits:
- S. Fogelberg Rota, A. Blennow (eds.), To-

poi, Topographies and Travellers: Papers of 
a Conference at the Swedish Institute for 
Classical Studies in Rome, 10-12 November 
2016 (Projects and Seminars, 6), Rome 2019

Recensioner av institutets publikationer:
- Ö. Wikander, Roof-tiles and tile-roofs at 

Poggio Civitate (Murlo): the emergence of 
central Italic tile industry (Skrifter utgivna 
av Svenska Institutet i Rom. 4°, 63), Stock-
holm 2017: P. Fontaine, i L’antiquité classique 
88 2019, 395-397; P. Fontaine, i Anzeiger für 
Altertumswissenschaft 2017, 2/4, 243-250; J. 
Gran-Aymerich, i Latomus 78 2019, 581-583

- S. Hales, A.-M. Leander Touati (eds.), Re-
turns to Pompeii: Interior Space and Deco-

ration Documented and Revived 18th-20th 
Century (Skrifter utgivna av Svenska Insti-
tutet i Rom. 4°, 62), Stockholm 2016:

- M. Squire, i Journal of Roman Studies 109, 
2019, 343-346

Övriga recensioner:
- F. Bologna, rec. av A. Freccero, Wall De-

coration in Pompeii: Plaster, Stucco, Paint 
(Studi e ricerche del Parco archeologico di 
Pompei, 37), Roma 2018, i Journal of Roman 
Archaeology 32, 2019, 733-736

Om institutet:
- N. Badoud, “Tre pietre d’inciampo”, i La pa-

rola del passato 72:1, 2017 (2019), 7-10
- Romhorisont. Tidskrift för Föreningen Svens-

ka Rominstitutets vänner och Svenska Insti-
tutet i Rom nr. 70, 2019; nr. 71, 2019

Vetenskapliga monografier och artiklar som 
införlivats i bibliotekets bokbestånd fram-
ställda av forskare knutna till institutet:
- A. Blennow, “Wanderers and Wonders: The 

Medieval Guidebooks to Rome”, i A. Blen-
now, S. Fogelberg Rota (eds.), Rome and the 
Guidebook Tradition from the Middle Ages to 
the 20th Century, Berlin 2019, 33-87

- A. Bortolozzi, “Architects, Antiquarians, and 
the Rise of the Image in Renaissance Gui-
debooks to Ancient Rome”, i A. Blennow, S. 
Fogelberg Rota (eds.), Rome and the Guide-
book Tradition from the Middle Ages to the 
20th Century, Berlin 2019, 115-161

- C. Burman, “Ellen Rydelius’ Rom på 8 dagar 
(Rome in 8 days): A Story of Change and 
Success”, i A. Blennow, S. Fogelberg Rota 
(eds.), Rome and the Guidebook Tradition 
from the Middle Ages to the 20th Century, 
Berlin 2019, 275-311

- A. Capoferro, “Un lemma ancora da scrive-
re: l’iscrizione funeraria di Flavia Capitolina 
quae et Paccia”, Epigraphica 81, 2019, 79-98

- I. Edlund-Berry, “Baltzar Cronstrand and 
Arvid Andrén: Networks of Architectural 
Terracottas Between Italy, Sweden, and 
Norway”, i P. Lulof, I. Manzini, C. Resci-
gno (eds.), Deliciae fictiles V. Networks 
and Workshops, Architectural Terracottas 
and Decorative Roof Systems in Italy and 
Beyond. Proceedings of the Fifth Internatio-
nal Conference, Oxford 2019, 83-88

År 2019 uppgick kostnaderna för bokinköp 
(inklusive prenumerationer och digitala re-
surser) till € 33 000. Bibliotekets bokbestånd 
ökade med 467 monografier (371 inköp; 54 
byten; 42 gåvor); antalet löpande tidskrifter 
uppgår till 196. Under året har 181 volymer 
inbundits. Biblioteket besöktes av ca. 450 
personer förutom institutets egna forskare 
och kursdeltagare. Arbetet med omklassifi-
ceringen och omplaceringen av bibliotekets 
bokbestånd fortsätter. Antalet monografier 
klassificerade enligt LCC uppgår till 14 300.
Leverantören BibLibre står fortfarande för un-
derhåll och backups av bibliotekets ILS-sys-
tem Koha samt webbsidan http://biblio.isvro-
ma.it. Flera digitaliserings-projekt genofördes 
under året. Tatiana Warshers pärmar med 
fotografier från Pompeij samt Alexandra Bildt 
Keillers dagböcker digitaliserades under vå-
ren. Inventeringen, konserveringen och digi-
taliseringen av Moranis kalkeringar fortsatte 
i samarbete med papperskonservatorn Gaia 
Gambari. 
Institutets databas Digital Collections (http://
isv.digitalcollection.org) omfattar nu mate-

Publikationer

Biblioteket. Foto Ulf R. Hansson Astrid Capoferro och Nils Bildt på Medelhavsmuseet

Biblioteket
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ÖVRIGT

I april bodde Greta Thunberg på institutet i 
samband med sin Romvistelse.
Den 2 maj hade institutet och Danska institu-
tet gemensam personalutflykt till Blera, San 
Giovenale och Civitella Cesi.
Den 3 december höll SWEA sin årliga glögg-
fest på institutet.
Den 13 december anordnade institutet som 
vanligt Luciatåg och bjöd på pepparkakor och 
glögg. Årets sedvanliga pepparkakshus i form 
av ”grappadukten” Aqua Grappia, skapades av 
storstipendiaterna. 
Den 13 december ägde även personalens jul-
lunch rum på restaurang La Pariolina.
Den 16 december ägde slutligen den sed-
vanliga nordiska Jullunchen rum på Danska 
Institutet.

|  Stefania Renzetti och Linda Lindqvist

 

BYGGNADEN

I mars besöktes institutet av Federica Maiello 
från Valuation Advisory Italia JLL, som på upp-
drag av SFV gjorde en värdering av byggnaden. 
Brister i institutets elanläggning åtgärdades 
av firman Alba Costruzioni enligt revisionen 
2018, som påpekade bristfälligheter gente-
mot svensk lagstiftning: dokumentation av 
anläggningen såsom huvudledningsschema, 
uppmärkning av centraler m.m.
Den 18 juli träffade Ulf R. Hansson och Stefania 
Renzetti Lennart Karlsson, David Hellberg och 
Ulrika Sjöholm från Statens Fastighetsverk 
(SFV) för att diskutera kommande underhålls-
arbeten, bl.a. renoveringar i biblioteks- och 
konferenssalen: målning av väggar, hyllor och 
värmeelement, åtgärdande av elsystem, slip-
ning av golv samt lagning av fönster.
Matplatsen intill köket i direktörsbostaden re-
noverades och inreddes enligt ritning av ark. 
Anna Coiro. Arbetet utfördes under juli-augusti. 
Under samma period målades direktörbosta-

den om och golven slipades. Den privata delen 
på övervåningen inreddes i september-okto-
ber. Bolaget Tumba Glas var på institutet under 
tre veckor i november för att hitta konkreta lös-
ningar på de problem som finns med institutets 
fönster. Följande rapporteras av Paul Engel: 
”Två provfönster gjordes på plats. Under åren 
har det regnat in genom flera fönster och öpp-
ningsbeslagen har inte haft god funktion. Två 
olika glastyper har monterats i varsitt fönster-
parti för utvärdering. Karmbottenstycken har 
försetts med en s.k. drivvattenränna med drä-
neringskanaler för att leda ut det regnvatten 
som tar sig in. Öppningsbeslagen av spanjo-
lett-typ kräver en omsorgsfull justering för att 
fungera. Slitage på mekaniska delar har med 
tiden försämrat funktionen och har lett till ad 
hoc-lösningar som måste återställas. Fönstren 
har målats med linoljefärg både utvändigt och 
invändigt. Två varianter av bruten vit testas. 
Den gamla köksinredningen (övervåningen) 
från 1968 har fått nytt ytskikt. Luckor och låd-
fronter har skrapats och slipats försiktigt och 

behandlats med en hårdvaxolja. Många fråge-
tecken har rätats ut, vilket underlättar besluts-
fattande och planering för framtiden. Just nu 
planeras för en etapp under 2020”.
Tumba Glas kommer även att reparera in-
stitutets dörrar. Arbetet kommer att utföras 
under tre års tid.

NY LÄGENHET  
I CIVITELLA CESI (BLERA)

Bleras kommun ställde till förfogande en lä-
genhet i Civitella Cesi, i närheten av Blera, som 
kommer att användas av institutets forskare. 
Lägenheten var i ganska gott skick, men den 
behövde målas om. Mindre reparationer an-
sågs också nödvändiga. Dessa utfördes av 
en lokal firma. Enrico Tempera och Gianluca 
Dante arbetade med köket, där möbler från 
det gamla direktörsköket återanvändes. 

SKÄRVMAGASINET I VITERBO

Lokalen som institutet under många år hyrt 
för en symbolisk summa av Viterbos kommun 
är inte längre tillgänglig och kommunen krä-
ver att allt material flyttas snarast möjligt. 
Detta får samordnas med ansvarig myndighet 
i Rom (Soprintendenza Archeologia).

PERSONAL OCH MEDARBETARE

Kristian Göranssons förordnande gick ut den 
30 juni.
Den 1 juli tillträdde Ulf R. Hansson som direktör.
Den 1 augusti tillträdde Maria H. Oen som vice 
direktör.
Fanny Lind har fortsatt att arbeta 50% för 
sekretariatet samt 40% för biblioteket.
Den 11 september övergick Federica Lucci 
från tidsbegränsad till tillsvidareanställning 
i biblioteket.
Gaja Gambari har arbetat som konservator 
och konsult för biblioket.

FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 
OCH UNDERHÅLL

Under året inköptes en bärbar dator till audi-
toriet, en högtryckstvätt samt en ny tvättma-
skin till direktörsbostaden.
Institutet bytte teleoperatör från TIM till Vodafo-
ne efter en längre tid av problem med telefon- 
och internetuppkoppling. Det trådlösa nätverket 
uppdaterades under hösten genom installering 
av 12 st. nya access points. Uppkopplingen är 
nu betydligt snabbare och stabilare.

Administration

Sekretariatets aktivitet har, liksom tidigare, 
främst bestått i att samordna och på olika 
vis underlätta den löpande verksamheten, 
exempelvis praktiska arrangemang (exkur-
sioner, besökstillstånd etc.) i samband med 
institutets kurser och assistans åt insti-
tutets storstipendiater och övriga gäster. 
För de sistnämnda har sekretariatet ordnat 

med tjänster såsom anhållan om personlig 
ID-handling för gratis inträde till statliga mu-
seer, utfärdande av introduktionsbrev, hjälp 
med diverse tillstånd och andra kontakter 
med myndigheter, museer, arkiv och forsk-
ningsbibliotek. 
En stor del av den verksamhet som krävt 
kontakt med italienska myndigheter av olika 

slag har gått via sekretariatet/administratio-
nen. Liknande tjänster har i stor utsträck-
ning även tillhandahållits externa forskare 
från institutioner och lärosäten i Sverige. I 
sistnämnda fall har det ofta rört sig om att 
agera som mellanhand vid fotobeställningar 
eller begäran om publiceringstillstånd mm 
från italienska museer. Liksom tidigare har 
sekretariatet medverkat i organisationen av 
institutets konferenser, besök och övriga 
evenemang. 

|  Fanny Lind

Sekretariatet

Blommande jasmin utanför direktörsbostaden. Foto Ulf R. Hansson

Luciafirande på institutet. Foto Ulf R. Hansson

Årets pepparkakshus ”Aqua Grappia”. 
Foto Stefania Renzetti

Svenska och danska institutens gemensamma personalutflykt till Blera, San Giovenale och Civitella Cesi. Foto Alicja Gradecka
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STIPENDIATERNAS REDOGÖRELSER 
2018-2019

ASKE DAMTOFT POULSEN
Det stora filologiska stipendiet

Min stipendietid vid det Svenska Institutet i Rom har varit ett 
underbart tillfälle att fortsätta min forskning efter doktors-
avhandlingen. Jag kom till institutet med tre målsättningar: 
1.  Starta upp ett nytt forskningsprojekt om kopplingen mel-

lan fred och makt i det tidiga romerska imperiet. 
2. Bidra med artiklar till prof. Victoria Emma Pagáns Tacitus 

Encyclopedia, som skall utges av Wiley-Blackwell. 
3. Fortsätta arbetet med att redigera en konferensvolym 

inspirerad av konferensen ”Usages of the Past in Roman 
Historiography”, som jag arrangerade tillsammans med 
professor Arne Jönsson i Lund i januari 2018. 

1) Fred och makt i det tidiga romerske imperiet 
 Mycket av min tid vid institutet gick åt till att göra det veten-

skapliga förarbetet och skriva ansökningar om postdocs 
för att kunna få möjligheten att genomföra detta projekt, 
som handlar om hur de romerska kejsarna legitimerade 
sin makt genom att presentera sig själva som nödvändiga 
för fred i riket. Jag använde institutsbibliotekets litteratur 
och lugna arbetsplats samtidigt som jag fick återkoppling 
på min forskning vid institutseminariet. Dessutom hitta-
de jag inspiration genom att se utställningarna Traiano: 
costruire l’Impero, creare l’Europa (Trajan: Building an Em-
pire, Creating Europa) om expansionen under Trajanus och 
L’Ara com’era (The Altar as it was) om Ara Pacis Augustae. 
Lyckligtvis fick jag en postdoc vid Department of Classics 
and Ancient History vid University of Bristol, sponsrad av 
Carlsbergfondet, där jag kan fortsätta projektet. 

2) Tacitus Encyclopedia 
 Wiley-Blackwells Tacitus Encyclopedia är ett projekt som 

drivs av professor Victoria Emma Pagán vid University of 
Florida men som har bidragsgivare från en serie universitet 
i Europa och USA. Avsikten är att på en plats samla korta ar-
tiklar till alla personer, folk, och platser som nämns i Tacitus’ 
texter, för därvid att hjälpa alla som studerar och forskar 
på Tacitus. Under arbetet med mina artiklar har jag haft 
god erfarenhet av att använda också andra länders forsk-
ningsinstitut, speciellt British School at Rome och Deutsches 
Archäologisches Institut, till vilka jag fick tillträde tack vare 
min anknytning till institutet. Deras välförsedda bibliotek 
gjorde det möjligt att göra klart 11 artiklar: Maroboduus, 
Sugambri, Treveri, Ampsivarii, Boiocalus, Mattiaci, Tencteri, 
Cimbri, Cugerni, Flavus, och Tubantes. 

3) Usages of the Past in Roman Historiography 
 Arbetet med konferensvolymen har fortgått långsamt men 

säkert. Under tiden i Rom har deltagarlistan blivit klar, tre 
artiklar kommit in, en översättare till en italiensk artikel 
hittats, och editionsprocessen inletts. Detta arbete kom-
mer att fortsätta i Bristol. 

Avslutningsvis vill jag tacka för den guidade rundvandringen 
vid de svenska utgrävningarna i Blera – och självklart också 
för det trevliga Lucia-firandet. 

CLAUDIA ZICHI
Det allmänna stipendiet, filologi 
(finansierat av Romvännerna)

Min stipendietid vid Svenska Institutet i Rom gav mig en un-
derbar möjlighet att fortsätta min forskning efter doktorsav-
handlingen. När jag kom till institutet hade jag tre mål: 
1.  Skriva och utveckla projektansökningar till post-docs på 

olika universitet både i Sverige och Europa. 
2. Starta upp ett nytt forskningsprojekt om användning av 

litterära bilder i Thucydides’ Historiai i jämförelse med Pla-
tons användning av dessa i Lagarna.

3. Skriva Abstract och konferenspaper till Platonssälskaps 
konferens om temat ”Kroppen”. 

1) Skriva och utveckla projektansökningar 
 Speciellt i början av forskningsperioden, fick jag fick jag till-

fälle att sysselsätta mig med postdoc-ansökningar. I septem-
ber ansökte jag om ett Marie Curie fellowship som krävde en 
detaljerad projektbeskrivning och bara några veckor senare 
var slutdatum till Kungliga Vetenskapsakademiens stipendi-
um. De första två månaderna på Svenska institutet i Rom fo-
kuserade jag på att skriva dessa ansökningar och utveckla ett 
intressant och originellt forskningsprojekt. Samtidigt var jag i 
kontakt med de professorer som skulle bli mina handledare i 
projekten, dvs. Prof. Trivigno från Oslo universitet, och Prof. 
Tulli från universitet i Pisa, som jag också besökte i oktober.

2) Nytt forskningsprojekt 
 En del av min tid på Svenska institutet ägnades åt läs-

ning av Thucydides’ Historiai. Även om jag inte fick fram 
de resultat som jag hade hoppats jag skulle hitta, var den 
här tiden fortfarande mycket fördelaktig, eftersom jag 
fick möjlighet att diskutera projektet vidare med min f.d. 
handledare Prof. Mauro Tulli, som är ordinarie professor på 
Università di Pisa. Jag hade också tillgång till en stor del 
av forskningsmaterial inte bara på Svenska institutet utan 
också på andra länders forskningsinstitut, speciellt British 
School och École Française.

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner 
med säte i Stockholm och med lokalavdelning-
ar i Göteborg och Lund har som sitt främsta 
syfte att stödja Svenska Institutet i Rom och 
sprida kännedom om institutets verksamhet.
I maj besökte vänföreningens styrelse insti-
tutet för ett sammanträde och för att delta i 
avtackning av Kristian Göransson. Vid samma 
tidpunkt anlände vänföreningens resesällskap 
till Rom som med tåg följt latinprofessor Vil-
helm Lundström och hans studenter i spåren 
på deras resa för 110 år sedan. Resesällskapet 
fick en visning av institutet följt av buffélunch 
och föredrag. Styrelsen fick möjlighet att på 
plats se de nya utomhusmöbler som köptes 
in 2018 med generöst bidrag från Lena Billig, 
en gåva som förmedlades av Vänföreningen. 
Ragnhild och Erland Billigs namn har tillkommit 
på donatorstavlan liksom Birgitta Lagergrens 
och Kerstin Gamstorps, vars testamentariska 
donationer till föreningen har möjliggjort flera 
gåvor och stipendier till Institutet. 
För medlemmarna har flera evenemang ägt 
rum i Lund, Göteborg och Stockholm. Bl. a. 
visades et urval av verk ur Morani-samlingen 

i en mindre utställning på Medelhavsmuseet. 
I samarbete med de andra Medelhavsinsti-
tutens vänföreningar hölls en temadag på 
Nordiska Museet med titeln Svunna städer. 
Stefano Fogelberg Rota presenterade sin bok 
Kristinas hovbaletter på Livrustkammaren, 
och vid årsmötet i maj på Medelhavsmuseet 
talade intendenterna Martin Olin och Carl-Jo-
han Olsson om Nationalmuseums utställning 
Dansk Guldålder. Under hösten ägde tre bok-
presentationer rum: Allan Klynnes De sju un-
derverken, Frederick Whitlings Termini: Cor-
nerstone of Modern Rome och Göran Norrbys 
Släkten Bildt i Italien. Vid sistnämnda tillfället 
deltog Astrid Capoferro som berättade om in-
stitutets Bildt-samling. I ett seminarium om 
Världsarvet Asmara, deltog vänföreningen i 
samarbete med Istanbulinstitutet. 
Under året har två nummer av Romhorisont 
getts ut av föreningen i nära samarbete med in-
stitutet. Flertalet artiklar handlar om pågående 
forskning, kurser och seminarier vid institutet. 
Under året utkom boken Vägar till Bysans, i vil-
ken redovisas föredrag från en temadag 2017 
med de tre vänföreningarna som arrangörer. 

På årsmötet fick FD Jan Olof Hietala motta-
ga Föreningens stora stipendium vid Svenska 
Institutet i Rom på 40 000 kr. Adam Haugbak 
erhölls sig föreningens resestipendium för 
ungdomar på 10 000 kr, och Kerstin Gamstorps 
pris för berömvärd uppsats på 10 000 kr tillde-
lades Carl Johan Erixson. 
Allan Klynne tilldelades Lagergrenska priset på 
30 000 kr ”för att han genom sina insatser som 
akademisk lärare, författare och reseledare ökat 
intresset för humanistiska studier med anknyt-
ning till Rom och Italien och för den verksamhet 
som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom”.
På sammanträdet i november var Ulf R. Hansson 
adjungerad för att informera om institutets på-
gående verksamhet och behov inför 2020. Styrel-
sen beslutade att höja beloppet för det stora sti-
pendiet vid Svenska Institutet i Rom till 50 000 kr, 
samt att utlysa ett stipendium på 50 000 kronor 
till arkitekt (SAR) Sven Axel Söderholms minne. 
Styrelsen har även fattat beslut om att bidra-
ga med 54 432 resp. 38 243 kr till exkursioner 
i samband med institutets arkeologiska och 
konstvetenskapliga kurser 2020.

|  Suzanne Unge-Sörling

Ordförande: Finn Rausing
Revisorer: Håkan Olsson Reising, Paolo Tag-

liazucchi, Silvana Ciambrelli (t.o.m. april), 
Fabrizio Paglino (fr.o.m. maj)

Sekreterare: Kristian Göransson (t.o.m. juni), 
Ulf R. Hansson (fr.o.m. juli)

Övriga styrelsemedlemmar: Anders Cullhed, Pa-
olo Liverani, Giancarlo Poli, Kristian Görans-
son (fr.o.m. juli).

Administration: Stefania Renzetti
Vid sammanträdet på Tetra Laval AB i Stock-
holm den 2 oktober utdelades följande bidrag:
- Astrid CAPOFERRO, Epigraphic Collections 

in Rome and Forged Inscriptions Between 
the Late 16th Century and the First Half of the 
17th Century, € 8.000

- Daniel CARELLI, The Origin of Collective Ac tion: Map-
ping the Administrative Traditions in Italy, € 1.000

- Ingrid Edlund-Berry, The Economy and Cul-
ture of Arezzo, 2.000 €

- Hedvig von EHRENHEIM, Private Incubations 
in the Papyri Graecae Magicae: Cognitive 
Aspects, 2.700 €

- Johan ERIKSSON, Giovanni Maria Butteri’s 
Sacra Conversazione - A Political Statement 
of The Medici Court, 5.000 €

- Svante FISCHER, Comparing the Como Trea-
sure and the Solidi in Scandinavia, 8.000 €

- Hannes FRYKHOLM, Rethinking Architectu-
ral Autonomy via the Villa Borghese Under-
ground Parking Garage, 2.400 €

- Anna GUSTAVSSON, Study Trips within Italy 
in Relation to PhD-project “Archaeology in 
the Making”, 2.900 €

- Ylva HAIDENTALLER, Medals in the Early 
Modern Swedish Society: Significance and 

Practices, 2.000 €
- Hedvig LANDENIUS ENEGREN, Spinning and 

Weaving Tools: Textile technology at Etruscan 
Acquarossa and San Giovenale, 4.000 €

- Peter LILJENSTOLPE, The Extraordinary Case 
of Barbara Pallavicino, Marchioness of Zibello, 
4.000 €

- Johan LINTON, Swedish Architecture in the 
Italian Tradition, 4.500 €

- Charlotte MALMGREN, Publication of Zone 2 of 
the Italo-Nordic Excavations at Ficana, 2.000 €

- Cecilia OLOVSDOTTER, The Female Configu-
ration of Roman Conquest: Visualising War, 
Victory and Dominion Through the Female 
Gender in Roman Triumphal Art, 5.000 €

- Erik TÖRNKVIST & Malin BELFRAGE , Sigurd 
Lewerents’s Italian Journey, 8.000 €

- Karin WESTIN TIKKANEN, The Cultural His-
tory of the Latin Alphabet, 4.000 €

- Gustav ZAMORE, Disruptive Political Actions in 
Sacred Space in Twelfth-Century Italy, 4.100 €

|  Stefania Renzetti

Föreningen Svenska Rom- 
institutets Vänner

Stiftelsen Familjen Rausing

Bilagor
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FREDRIK TORISSON
Arkitektur 

Jag hade den stora förmånen att få tillbringa april till och med 
juli 2019 på Svenska Institutet i Rom. Därutöver fick jag även 
tillfälle att ta med min hustru och våra två döttrar, vilket ledde 
till ett underbart äventyr för hela familjen. Min forskning är 
fokuserad på Roms centrala järnvägsstation, Roma Termini, 
och hur stationen kan förstås såväl som en uppsättning delar 
som en helhet. Jag fick bästa möjliga start på arbetet genom 
såväl Frederick Whitling & Arthur Weststeijns nyutgivna bok 
på temat, Roma Termini – Cornerstone of Modern Rome, även 
om mitt fokus är ett annat. Med anledning av att jag anlände 
sent under läsåret fick jag även inleda min vistelse med att 
hålla ett seminarium på Svenska Institutet om min forskning 
redan i inledningsskedet. Detta seminarium, anordnat av 
lektor Maria H. Oen, visade sig vara mer fördelaktigt än jag 
hade förväntat mig, eftersom jag fick mycket varierad och 
nyanserad feedback. Det var utomordentligt intressant att få 
synpunkter från andra forskningsfält än mitt eget, och den 
interdisciplinära diskussionen var mycket givande.
Min forskning bedrevs genom flera olika metoder. Den första 
forskningsmetoden bestod i en lättare slags etnografi, som 
innebar att tillbringa längre stunder på Termini, att iaktta och 
försöka förstå dels hur stationen används, hur dess olika sys-
tem interagerar, och hur en arkitektur på skalan av en stad 
förhåller sig till sitt eget förflutna. 
En andra forskningsmetod innebär att inhämta information 
från arkitekter verksamma på Termini idag samt studiebesök 
i de delar av stationen som inte vanligtvis är öppna för all-

mänheten. Genom lyckosamma omständig-
heter kom jag i kontakt med Terminis chefs-
arkitekt på Grandi Stazioni, som visade och 
lät mig utforska olika delar av stationen, in-
klusive beredskapsbunkern och kulvertarna. 
På så vis kunde jag börja bygga upp en förståelse för Terminis 
olika delar och dess helhet. Dessutom har jag etablerat starka 
band med viktiga aktörer för framtida projekt och utbyte.
En tredje metod för att analysera Termini innebar att uppsö-
ka arkivmaterial, och här har jag i huvudsak fokuserat på två 
olika arkiv. Det första är FS Archivio i Rom, som har många 
originalhandlingar från stationens konstruktion och från An-
giolo Mazzoni, den arkitekt som har ritat och byggt det mesta 
av stationen utöver ankomsthallen. FS Archivio var fantastiskt 
hjälpsamma och generösa, inte bara med att låta mig få till-
gång till material, utan också i att bistå mig i sökandet efter 
ritningar och handlingar rörande Termini. Det andra arkivet är 
på MART i Rovereto, Fondo Angiolo Mazzoni. Även här fick jag 
enormt mycket hjälp och tips från fantastiskt kunnig perso-
nal. Arkivet bevara mycket av kvarlåtenskapen från Mazzoni, 
inklusive korrespondens, hans böcker, fotografier m.m. och 
jag håller fortfarande på att upptäcka i materialet från tiden 
på MART. Materialet från MART innebar en helt ny dimension 
till min forskning om Termini, och möjligheter att förankra 
diskussionen i större historiska sammanhang.
Vistelsen i Rom har gett mig utrymme för att undersöka och 
utveckla min forskning om Termini enormt mycket, jag inser 
efterhand att det finns väldigt mycket mer att upptäcka och 
skriva om, och jag ser fram mot att ta mig an denna uppgift 
framöver.

3) Abstract och konferenspaper om Thucydides
 Största delen av min vistelse var dock ägnad åt att skriva 

mitt bidrag till Platonsällskapets konferens om ”Kroppen” 
som kommer att äga rum i Reykjavik i vår. För detta kunde 
jag ta nytta av en ostörd och bekväm arbetsplats, samti-
digt som jag hade tillgång till andra bibliotek i Rom som är 
väldigt välsorterade med material om klassisk litteratur. 
Jag presenterade mitt eget forskningsmaterial på semina-
riet i december och fick värdefull feedback från kollegorna 
som jag har kunnat utveckla vidare. 

Allt som allt är jag väldigt nöjd med min tid på Svenska Insti-
tutet i Rom: det har gett mig möjligheten att utveckla min aka-
demiska kompetens, utvidga mitt nätverk av kollegor inom de 
klassiska ämnena, och jag fick också tillfälle att bredda min 
kunskap om svenska utgrävningarna i Blera och San Giovena-
le. Jag vill därför tacka alla för den guidade rundvandringen 
i Blera, och generellt för en väldigt trevlig och effektiv period 
på Svenska Institutet. 

STIPENDIATERNAS REDOGÖRELSER 
2019-2020

DANILO MARCO CAMPANARO
Arkeologi

A fellowship period of six months in the year 2019, from 1 Janu-
ary to 30 June, as recipient of the “Större Arkeologiska Stipen-
diet vid Svenska Institutet i Rom 2018-19” is hereby reported.
In relation with the above-mentioned scholarship, a period of 
stay of six months has been spent in residence at the Swedish 
Institute in Rome. During the stay, accommodation and full ac-
cess to all the facilities have been granted.
In accordance with the program, several activities aimed at the 
actual participation in the scholarly environment of the Institu-
te have been pursued. In specific, lectures and seminars have 
been attended and held, both at the Swedish Institute and at 
other foreign institutes, helping establish a solid international 
network and greatly benefiting the development of my profile 
as a scholar. 
In this light, the following activities have been carried out:
- A seminar concerning my field of research with the title: 

“Light In/On Context” held in the framework of the regular 
activities of the Institute on April 4, 2019. It concerned the 
investigation, by means of historically based and physical-
ly accurate lighting simulation and analyses, of the extant 
entanglements between spatial and social behaviour in the 
Roman house.

- A presentation at the conference «Livia’s Room» in Context 
at the Norwegian Institute in Rome (February 15-17, 2019) 
with the title “Illumination Matters: Telling Things of the Past 
in a New Light”. It concerned the use of digital lighting simu-
lation in support the archaeological interpretation.

-  Participation in the spring 2019 (VIII, 20-26 maj, Neapelbuk-
ten) as a teacher in the archaeological course organized by 
the Swedish Institute in Rome, performed during ten weeks 
from April to June 2019. The teaching has concerned a full 

day tour in Pompeii and visits to the an-
cient sites of Baiae, Boscoreale, Hercula-
neum, Oplontis, Puteoli and to the National 
Archaeological Museum in Naples for a 
total period of four days.

The possibility of accessing libraries and mu-
seum collections, and experiencing archaeological sites first 
hand has provided a fruitful complement for my inquiry concer-
ning the 3D reconstruction of the house of the Greek Epigrams 
in Pompeii. In particular, the issue of the creation a reliable 3D 
re-construction of a Pompeian house, in terms of historical ac-
curacy, reliability of the interpretation and transparency of the 
reconstruction has been tackled. With this regard, the following 
activities have been fulfilled:
 A period of 11 days has been spent in Campania to investi-

gate the sites of Pompeii, Herculaneum, Oplontis and Bos-
coreale. During this visit an extended visual examination 
and photographic documentation of accurately selected 
houses and villas have been carried out. Within this frame, 
the archaeological collections from the Campanian sites 
concerning the domestic space, held at the National Ar-
chaeological Museum of Naples (MANN) and the Museum of 
Boscoreale have also been object of investigation. In par-
ticular, the cork model of Pompeii has been photographed 
and examined in relation to the decoration of the house of 
the Greek Epigrams.

- A complete draft of an article has been prepared concerning 
the application of novel methodologies in support of the ar-
chaeological interpretation, in relation with my specific line 
of research.

Photographi campaign for the 
3D survey by photogrammetry  
of the House of the Greek 
Epigrams in Pompeii.  
Foto Danilo Marco Campanaro

Fontän i de övre delarna av 
byggnad F (1938-43) på Roma 
Termini ritad av Angiolo Mazzoni. 
Foto Fredrik Torisson
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Jag har slutligen också haft ett fantastiskt stöd från institu-
tets personal, italiensk som svensk, som har varit underbara 
att arbeta med, och som aktivt har stött såväl forskningen 
som hjälpt hela min familj att finna sig tillrätta och känna sig 
välkomna i Rom. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som 
gjorde vår upplevelse av Rom helt fantastisk. På återseende!

HAMPUS OLSSON
Lerici-stipendiat, arkeologi
 
Perioden 1 oktober 2018 till 31 mars 2019 tillbringade jag som 
Lerici-stipendiat vid Svenska institutet i Rom. Under vistelsen 
arbetade jag med min doktorsavhandling i Antikens kultur 
och samhällsliv (Lunds universitet), med fokus på biblioteks-
studier och skrivande. Institutet kunde erbjuda mig boende 
under hela perioden, vilket jag är mycket tacksam över. 
Avhandlingsprojektet berör den lilla småstaden Blera, belägen 
55 km norr om Rom. Eftersom jag erbjöds att använda insti-
tutets minibuss, kunde jag mycket enkelt ta mig ut till Blera 
för mindre fältstudier. Jag påbörjade också att dokumentera 
en tidigare opublicerad kammargrav, troligen från 3/200-talet 
och möjligen senare återanvänd som en liten helgedom. Un-
der våren gavs jag även möjlighet att undervisa på den arke-
ologiska kursen, för vilket jag är oerhört tacksam. Mestadelen 
av tiden tillbringades emellertid på institutets bibliotek, som 
för en etruskolog håller absolut världsklass. Att ha tillgång till 

mer eller mindre all för min studie relevant 
litteratur, har givetvis varit värt mycket. Ef-
ter tiden i Rom känner man sig helt klart 
lite bortskämd. 
Vid sidan av mitt arbete har jag besökt mu-

seer, seminarier, föreläsningar och andra evenemang, både 
på det svenska men också på andra institut och akademier. 
Ett annat inslag, som har varit väldigt uppskattat, var de ex-
kursioner med de andra stipendiaterna, som leddes under 
institutets nye forskarlektor, Fredrik Tobin. Bland annat en tur 
söderut längsmed den tyrrenska kusten, till Ardea, Sperlonga 
och Gaeta i oktober 2018, är en av vistelsens höjdpunkter.
Slutligen skulle jag vilja tacka institutet och dess fantastiska 
personal som har hjälpt till med allt från fler klädgalgar i gar-
deroben till inköp av böcker till biblioteket och tillstånd för 
inträde på museer och siter! Ett stort tack!

MATILDA LIDBERG
Anna Ahrenbergs stipendiat

Perioden 24 september till 22 december tillbringade jag i Rom 
som Anna Ahrenbergs Romstipendiat. Som en del av mitt sti-
pendium hade jag förmånen att få en arbetsplats i biblioteket 
på Svenska Institutet i Rom med tillgång till alla de verk och 
den kunskap som finns där. 
Som Anna Ahrenbergs-stipendiat var mitt projekt i Rom av 
vad jag skulle kalla konstnärligt undersökande art. Min am-
bition var att undersöka hur arkitekter genom historien har 
förhållit sig till kroppen, hur kroppen har fått ta plats eller hur 
den har givits plats. Min tes var att det oftast förhåller sig 
till någon av följande tre förhållningssätt: Makt, Proportioner 
eller/och Rörelse. Utifrån dessa besökte jag olika represen-
tativa byggnader (och i viss mån platser) för att skissa och 
reflektera. En del av min undersökning var av mer teoretisk 
art, och det är här Svenska Institutet kommer in. Någon eller 
några dagar i veckan tillbringade jag i bibliotekets samlingar 
för att läsa arkitekturhistoria samt arkitekturteori och mellan 
raderna försöka måla en bild av de skeenden och trender som 
styrt design och uttryck. Utöver de seminarier som institutet 
själva anordnade förmedlade Svenska Institutet även kontak-
ter och evenemang vid andra institut och akademier runt om 
i Rom som jag hade stor nytta av och är tacksam över att ha 
fått ta del av.

INSTITUTETS ARKIVPROJEKT

The project, which comprises five phases and is generously 
sponsored by the Fondazione Famiglia Rausing, started in 2017 
with a complete refurbishment of a large room in the attic of 
the Institute. In 2019 project work was carried out during six 
weeks, 10 April–22 May. 
After the creation of a new space for the archive, the archive 
material was processed. Metal staples and clips, plastic pockets 
etc. were removed and the documents were transferred to new 
acid-free boxes. The material was also re-labelled, and some 
redundant administrative documents from the period 1950-
1988 were removed with the assistance of Stefania Renzetti 
and Linda Lindqvist. The Institute’s yearbooks from the period 
1929–1976 were also transferred to acid-free boxes. 
The work of identifying and sorting documents and photographs 
belonging to former directors, researchers and assistants of the 
Institute continued. Order was brought to a large number of files 

concerning for example the Institute library and 
numerous folders with drawings from the building 
committee regarding the construction of the pre-
sent Institute building during the 1930s, as well as 

numerous drawings concerning reconstruction and expansion 
of the facilities in the 1960s–1980s. Documentation concerning a 
number of external institutions and individuals were also sorted.
Numerous framed and unframed artworks, both paintings and 
graphic works, were dusted, cleaned, identified, photo-do-
cumented and placed in acid-free storage. A new inventory list 
was established, updated from several previous ones which 
were found to be incomplete. Old inventory lists are now kept 
together. These include a register with descriptions and pho-
tos of all deposited and donated archaeological objects (by the 
Soprintendenza in Rome 2014), an inventory list of the 279 art 
objects deposited at the Institute (by Johan Cederlund 2002), 
and a list of watercolours and drawings from Tarquinia and 
other placed by Ferdinand Boberg (By Martin Olin). During 2019 a 
catalogue of all new acquisitions was compiled as well as a list 
of the objects missing from the 2002 inventory.
With the new archive room renovated and the archive mate-
rial processed, work on the last project phase can be initia-
ted. It includes digitization and online publication of parts of 
the material. The Morani collection of illustrations of Etruscan 
wall paintings from Tarquinia has been restored, photographed 
and displayed in an exhibition in Rome and Stockholm in 2018, 

curated by Astrid Capoferro and Stefania Ren-
zetti, Etruria di Alessandro Morani. Riproduzioni 
di pitture etrusche dalle collezioni dell’Istituto 
Svedese di Studi Classici a Roma, Polistampa 
2017. The collection is also available online in 
the Institute’s Digital collections (http://isv.digitalcollection.
org). The Warscher collection from the Institute library which 
has recently been published online by Astrid Capoferro may in 
the future be completed with the Warscher collection of photos 
from Pompeii, which is part of the Axel Boëthius legacy stored 
in the new archive.

| Yvonne Backe Forsberg, Astrid Capoferro, Stefania Renzetti 

Hampus Olsson dokumenterar 
hellenistisk kammargrav/

tidigmedeltida helgedom, Blera.  
Foto Hampus Olsson

Institutets arkiv. 
Foto Yvonne Backe Forsberg

Yvonne Backe Forsberg i 
institutets arkiv. 
Foto Stefania Renzetti
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