
 

 

           

     

 

            

      

         

           

           

    

        

      

      

       

           

         

      

        

    

         

        

          

        

         

   

     
    

ÅRSRAPPORT 2014
 

Det norske institutt i Roma 

Det norske institutt i Roma (DNIR) har gjennomført som planlagt en rekke aktiviteter innen forskning, 

undervisning og formidling i 2014. 

1.	 Forskning & publisering 

Instituttet hadde også i 2014 bare en forskerstilling (post.doc), men flere ansatte og brukere med 

vitenskapelig kompetanse. Instituttleder deltok i internasjonalt fagsamarbeid, og hadde flere 

bedømmelsesoppdrag. Postdoktor Thomas Foerster publiserte flere artikler og bøker, og postdoktor 

Line Cecile Engh, formelt ansatt ved IFIKK, men med fast arbeidsplass ved DNIR, publiserte sin 

doktoravhandling internasjonalt1, og hadde god progresjon i sitt NFR finansierte prosjekt. Hun 

arrangerte konferansen Political, ideological, and cognitive entailments of marriage symbolism in 

medieval Europe 12 – 14. juni, med 17 internasjonale deltagere2. 

Andre fagkonferanser ved instituttet i 2014 inkluderte: 

	 Aesthetics of our Age. Thinking Sense, Feeling and the Body in Contemporary Modernity, 

organisert av Forskningsgruppen for subjektivering og senmodernitet, koordinert av Kristine 

H. Træland/ Institutt for filosofi, Universitetet i Bergen, 9 – 11. april. 

 Philosophy and Trust/Mistrust. Workshop 26 – 28. mai ved Paola de Cuzzani, Institutt for 

filosofi Universitetet I Bergen, med internasjonal/italiensk deltakelse, 

 Ars et Scientiae (Animalia), symposium i kunsthistorie ved Einar Petterson/Institutt for filosofi, 

idé- og kunsthistorie og klassiske fag/UiO, 3 – 4. juni. 

 Unpacking the Nordic (doktorandkurs), Jacob Lothe ILOS HF/UiO, 17 – 19. september. 

Samarbeidet med forskere fra Det amerikanske akademi, Det finske institutt og The American 

University i nettverket ”Circolo Gianicolense” fortsatte med to samlinger i vårsemesteret. 

Seks yngre forskere nivå mottok DNIR’s fagstipend, og tre MA-studenter i arkeologi ble tildelt midler 

fra Eugen Nielsens legat. De var alle på forskningsopphold ved Instituttet i løpet av 20143, og 

1 
Se vedlegg 1 for publikasjoner ved Instituttets ansatte/tilknyttede 

2 
Se vedlegg 2 for konferanseprogram og deltagerliste 

3 
Se vedlegg 3 for en oversikt over fagstipend ved DNIR i 2014 



  

     

            

     

 
  

   

   

         

            

         

   

           

           

              

                

             

   

             

        

  

            

        

         

  

         

         

            

        

 

           

         

      

         

             

          

     

presenterte sine prosjekter på lunsjseminarer etterfulgt av faglige diskusjoner. Fire forskere mottok 

forskerstipend av DNIR, og oppholdt seg ved Instituttet i 4 – 8 uker hver i 2014: 

 Sebastian Salvado, postdoktor klassiske fag NTNU med prosjektet Devotion and Ritual in 
the Frankish Liturgy of the Holy Sepulchre 

 Romy Wyche, stipendiat arkeologi UiO, prosjektet Graphic Signs of Power and Faith 
in the Early Middle Ages (c.300-1000), som jobbet med egen forskning på Late 
Roman Sarcophagi in Italy 

 Paola de Cuzzani, professor filosofi UiB, med prosjektet Trust/mistrust between 
rationality and emotions 

 Hege Olaussen, lektor kunsthistorie UiT med prosjektet Hagemotivet fra Livias Villa 

Instituttet opprettholdt fagkompetanse i klassisk arkeologi ved videreføring av emerita-avtalen med 

Siri Sande, og ved fornying av 2’er- avtalen med førsteamanuensis Simon Malmberg (10 % stilling) 

fra Universitetet i Bergen for ytterligere ett år. Sebastian Salvado ble ansatt i fire måneder som 

forsker i høstsemesteret. 

DNIR har hatt redaktøransvaret for Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA) 

siden den utkom for første gang i 1962. ACTA bind XXVII ble utgitt i mars på forlaget Scienze e 

Lettere già Bardi, uten støtte fra NFR som har lagt om sin støtteordning slik at ACTA ikke lenger 

kvalifiserer for støtte. Dette betyr at spørsmål knyttet til den videre drift av ACTA, reiser seg med stor 

tyngde, og at det vil bli nødvendig å gå over til on-line publisering eller print-on-demand dersom 

utgivelse skal opprettholdes. 

2. Undervisning 

Seks studentemner hadde hele eller deler av sin undervisning ved DNIR i 20144. Som i tidligere år 

ble det tilbudt emner i kunsthistorie og italiensk, samt to flerfaglige emner (Roma2020 og 

ANT2210/2211). 

«Roma – sted og symbol» ble avholdt for femte gang høsten 2014, for andre gang med Instituttleder 

som fagansvarlig. Både AHO og idèhistorie/IFIKK fortsatte å legge til rette for at studenter kunne ta 

et fullt semester i Roma ved videreføring av prosjektarbeid for arkitekturstudentene og leseemnet om 

Romas idèhistorie (Roma2021). 

UiB, NTNU og UiT benyttet DNIRs lokaler i forbindelse med ekskursjoner for sine studenter 

(antikkfag, historie og kunsthistorie) til Roma. Det internasjonale MA kurset ”The Religious Roots of 

Europe”, driftet av UiB, hadde undervisning ved Instituttet i to uker i høstsemesteret. Dette er et 

samarbeid mellom universitetene i Oslo, Bergen, Århus, København og Lund, og har deltagere fra 

hele verden. 

DNIR tilbyr tilreisende studenter lesesal, biblioteksressurser, PC-rom, kjøkken og fellesrom, og 

hjelper med å skaffe adgang til monumenter og museer. 

Kontakten med Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales (FIDEM) fortsatte med 

Line Cecilie Engh som stedlig kontaktperson i Roma og Instituttleder i FIDEMs opptakskomite ved 

UiO. Kurset hadde en norsk deltager både skoleåret 2013-14 og 2014-15. De norske deltagerne har 

fast arbeidsplass ved DNIR og bidrar til fagmiljøet ved Instituttet. 

4 
Se vedlegg 4 for oversikt over kurs/emner tilbudt ved DNIR i 2014 
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Det årlige etterutdanningskurs for lærere i videregående skole, fant sted i mars og hadde som en 

rekke tidligere år retorikk som tema5. Etterspørselen var stor, og ikke alle fikk plass. 

Instituttleder har hvert år ulike oppdrag ved andre universiteter og forskningsråd. 

3. Biblioteket, formidling og bruk 

Årets L’Orange forelesning vil avholdes 24. oktober med Prof. Kimberley Bowes, direktør for The 

American Academy in Rome. 

ACTA bind XXVII ble utgitt i mars på forlaget Scienze e Lettere già Bardi, uten støtte fra NFR som 

har lagt om sin støtteordning slik at ACTA ikke lenger kvalifiserer for støtte. Dette betyr at spørsmål 

knyttet til den videre drift av ACTA, reiser seg med stor tyngde, og at vi om utgivelse skal 

opprettholdes, må gå over til on-line publisering eller print-on-demand. 

Instituttet hadde også i 2014 etterspørsel fra eksterne grupper som ønsker å benytte Instituttets 

lokaler, motta informasjon om Instituttet (ca. 150 personer) og/eller benytte Instituttets kompetanse i 

form av forelesninger og omvisninger. Nærmere 100 forskere deltok i faglige seminarer i regi av de 

brukerbetalende institusjonene mens 40 kom fra eksterne institusjoner. Ytterligere 130 personer 

benyttet Instituttets lokaler til administrative seminarer. 

Tilgang til ulike biblioteker i Roma er en attraktiv ressurs for forskere fra Norge og andre land som 

oppholder seg i Roma, og instituttets bibliotekar er en sentral støttespiller når det gjelder å formidle 

kontakt og adgang for vår brukere. Instituttets bibliotek var en av grunnleggerne av Unione Romana 

Biblioteche Scientifiche (URBS). Dette nettverket fortsetter å være en viktig ressurs, selv om det de 

siste par årene også har vært i en endringsprosess. 

Samlingen til Instituttet bibliotek øker med ca. 400 bøker i året; innkjøpene prioriterer pensumbøker 

og oppdatering innenfor samlingens faglige tyngdepunkter – kunsthistorie og arkeologi i senantikken 

og tidlig middelalder. 

En vannlekkasje, der en mindre del av samlingen lokalisert i annekset ble skadet, har resultert i 

arbeid med ulike former for sikringstiltak og omplassering som vil gi bedre plass også til videre vekst 

av boksamlingen. 

4. Organisasjon, personale og infrastruktur 

DNIR ansatte i 2014: 

o Thomas Foerster (postdoktor fra 1. september 2013) 

o Mona Elisabeth Johansen (førstekonsulent) 

o Simon Malmberg (førsteamanuensis i 10 % stilling fra 1. august 2013) 

o Manuela Michelloni (bibliotekar) 

o Anna Muzi (vaktmesterpar, renhold) 

o Anne Nicolaysen (avdelingsleder) 

o Nicola Quinzi (vaktmesterpar, vedlikehold) 

o Turid Karlsen Seim (instituttleder fra 1. august 2007) 

o Sebastian Salvado (1. september 2014 – 28. februar 2015) 

5 
Se vedlegg 5 for Program EVU kurs 2014 

Det norske institutt i Roma Årsrapport 2014 



    

           

  

            

       

       

 

 

        

 

         

   

 

      

           

       

 

 

 

 

Line Cecilie Engh har hatt fast arbeidsplass ved DNIR med sitt NFR postdoktorprosjekt siden mars 

2013. 

Siri Sandes tilknytning til DNIR som emerita fortsatte i 2014 og hun har var kursansvarlig (i 

samarbeid med Mathilde Skoie) for antikkurset (ANT2210/2211) også våren 2014. Hun bidrar 

løpende med sin arkeologiske kompetanse. 

Vedlegg 1:	 Publikasjoner ved DNIR ansatte i 2014 

Vedlegg 2:	 Political, ideological, and cognitive entailments of marriage symbolism in medieval 

Europe - program 

Vedlegg 2:	 Fagstipend og forskerstipend 

Vedlegg 4: 	 Kurs/emner tilbudt ved Det norske institutt i Roma i 2014 

Vedlegg 5:	 Program for EVU kurs 2014 

Det norske institutt i Roma	 Årsrapport 2014 



    

 

  

   

   

          

    

           

       

 

  

  
   

    
      

 

  

     

      

           

        

         

 

 

       

               

          

         

   

       

        

             

  

           

   
      

 

 

Thomas FOERSTER 

Crusaders and Apostles: Structural and Typological Elements in Otto of St. Blasien's Chronicle, In Marek Thue 

Kretschmer (ed.), La Typologie biblique comme forme de pensée dans l'historiographie 

médiévale. Brepols. ISBN 978-2-503-55447-1. -. s 151 - 168 

Foerster, Thomas & Rüdiger, Jan (2014). Aemulatio - Recusatio. Strategien der Akkulturation im europäischen 

Norden, I: Reinhard Härtel (red.), Akkulturation im Mittelalter. Jan Thorbecke Verlag. ISBN 978-3-7995-6878

4. -. s 441 - 498 

Line Cecilie ENGH 

Gendered Identities in Bernard of Clairvaux’s 'Sermons on the Song of Songs': Performing the Bride. 
Brepols. ISBN 978-2-503-55003-9. 

Magnum sacramentum. Kristningen av ekteskapet i middelalderen. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802
7005. (2), s 23- 45 

Simon MALMBERG 

Triumphal Arches and Gates of Piety at Constantinople, Ravenna and Rome, In Stine Birk; Troels Myrup 

Kristensen & Birte Poulsen (ed.), Using Images in Late Antiquity. Oxbow 

Books. ISBN 9781782972617. Chapter 9,. S. 150 – 189. 

Med Santillo Frizell, Barbro (2014). The Swedish Institute of Classical Studies at Rome, In Claire M 

Smith (ed.), Encyclopedia of Global Archaeology. Springer. ISBN 978-1-4419-0466-9. 

Siri SANDE 

Conclusion : iconclasm in history and present-day use of images, In Kristine Kolrud & Marina 

Prusac (ed.), Iconoclasm from antiquity to modernity. Ashgate. ISBN 978-1-4094-7033-5. Ch. 11, s 171 - 188 

Keiser Augustus - det selvoppdagede geniet. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. (2), s 53- 73 

Lucius Verus, Faustina minor, og (kanskje) Lucilla. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. (I), s 4- 21 

Note on a torso in Vicolo dei Catenari in Rome. Acta ad archaeologiam et artium historiam 

pertinentia. ISSN 0065-0900. 27(13), s 161- 165 

Statue of a Woman, In Erik Østby (ed.), Tegea II, Investigations in the sanctuary of Athena Alea at Tegea
 

1990-94 and 2004. The Norwegian Institute at Athens. ISBN 978-960-85145-2-2. TEGEA II. s 289 - 297 


The female portrait gallery in Pompey's theatre complex in Rome: Appearance and impact. Acta ad
 

archaeologiam et artium historiam pertinentia. ISSN 0065-0900. 27(13), s 41- 70.
 

Sande, Siri & Ahrens, Sven (2014). Nasjonalmuseet. Antikk skulptur. Katalog. Antique Sculpture. Catalogue.. 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ISBN 978-82-8154-098-9. 256 s.
 

Det norske institutt i Roma Årsrapport 2014 

http://www.arrvev.com/
http://www.klassiskforbund.org/artikler-i-kf
http://www.klassiskforbund.org/artikler-i-kf
http://www.bardieditore.com/risultati_ricerca.php?strMode=cerca&amp;sel_col=75
http://www.bardieditore.com/risultati_ricerca.php?strMode=cerca&amp;sel_col=75
http://www.bardieditore.com/risultati_ricerca.php?strMode=cerca&amp;sel_col=75
http://www.bardieditore.com/risultati_ricerca.php?strMode=cerca&amp;sel_col=75
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TAASTEVERE 

VEDLEGG 2: KONFERANSEPROGRAM 


(.( I 
Via Frate~1 Bonn 

Political, ideological , and cognitive entai lments of 
marriage symbolism in medieval Europe 

Workshop 12  14 June 2014 

The Norwegian Institute in Rome 

Workshop venue: 

The Norwegian Institute in Rome 
Viale Trenta Aprile 33 
00153 Rome, lta ly 
Tel. : +39 06 58391006 
E-mail: post@roma.uio.no 
http://www.hf.u10.no/ dnir/ 

See map below 

Grand Hotel 
d Goanicolo 
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Workshop organiser: 

Line Cecilie Engh 
The Norwegian Institute in Rome I 
Department of Philosophy, Classics, 
History of Art and ldeas 
University of Oslo 

Phone: +39 06 5839 1015 
1.c.engh@roma.uio.no 

Accademia dl Spagna Bar San Ca sto 

$ 
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~ 
\ 

RIONE Ill 
TRAS:TEVERE 
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\ 

The workshop is organized as pan of the re.search project "Between cloister and papacy: The impact of bridal imagery on power 
relations in Western Europe, 1100-1400", funded by the Research Council of Norway 2013·16. 

UiO : lstltuto dl Norvegla In Roma The Research Council 
Universitb di Oslo • ofNorway 

mailto:1.c.engh@roma.uio.no
http:http://www.hf.u10.no
mailto:post@roma.uio.no
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Navn Institusjon, fag, nivå Tema 

Fagstipend og legater 

Eivind Andersen Lønaas FIDEM 2013-2014 Middelalderhåndskrifter 

Halvdan Baadsvik UiO Latin. MA Vitruvius 

Rakel Igland Diesen 
UiO Idèhistorie 
FIDEM 2014-2015 Middelalder, helgener, hagiografiske 

tekster. FIDEM 2014-2015 

Mari Kleiva Nilsen UiB/UiO Italiensk MA Natalia Ginzburg 

Samantha Smith UiB kunsthistorie. Post MA Blindness in visual arts, Renaissance 
and Baroque. 

Stine Medås UiB kunsthistorie. MA Pantheon 

Anna Danilova UiB arkeologi. MA Ostia utgravninger. Kommersielle og 
religiøse organisasjoner 

Marie Hjorteseth Gjerde UiB arkeologi. MA Herculaneum – en tidsstudie 

Monica Løfsgaard Valle UiB arkeologi. MA Horreaer I Ostia og Portus 

Forskerstipend 

Sebastian Salvado NTNU. Klassiske fag. 
Postdoktor 

Middelalderhåndskrifter 

Paola de Cuzzani UiB Filosofi. Professor. Trust/mistrust between rationality 
and emotions 

Romy Wyche UiO arkeologi. Stipendiat. Late Roman sarcophagy 

Hege Olaussen UiT kunsthistorie. Lektor. Hagemotivet fra Livias villa (antikken) 



 
 

 

 
   

  

 
 
 
  

   

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 
    

  

 

 

 

 
 

    

Emnekode Emne Deltagelse 

(påmeldte) 

ANT2210/2211 

20 poeng 
Den augusteiske gullalder 

3. mars – 11. april 13 

EVU kurs Etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole 

«Retorikk i perspektiv: historisk, didaktisk og etisk» 
10. – 14. mars 

30 

KUN2035/4035 

10 poeng 
Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier. 
9. mai – 6. juni 

5 

ITA1110R 

20 poeng 
Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma 
17. juni – 24. juli 10 

KUN2031/4031 

10 poeng 

Progpaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens 

tjeneste. 5. september – 3. oktober. 
13 

ROMA2020 

20 poeng 
Roma – sted og symbol. 

7. oktober – 11. november 14 

Kurs/emner som hadde en del av sin undervisning ved DNIR 

Nordisk 

masterkurs 
Religious Roots of Europe 
23. september – 5. oktober 13 

I tillegg hadde studenter ved UiB (antikkfag), NTNU (kunsthistorie) og UiT (kunsthistorie og 
historie) noe undervisning med egne lærere I Roma i høstsemesteret. Instituttleder 
underviste tilreisende studenter fra Menighetsfakultetet (8. april) og Teologisk fakultet/UiO 
(november). 



  

    

 

     

 

   

  

  

 

  

   

 

         

  

   

       

    

      

     

Etterutdanningskurs ved Det norske institutt i Roma 

PROGRAM 10 – 14. mars 2014 

RETORIKK I PERSPEKTIV: Historisk, didaktisk og etisk 

Mandag 10.3	 Foreleser: Turid Karlsen Seim 

Kl. 09.30	 Presentasjon av deltagere, program. Praktisk 

informasjon. 
Det norske institutt 

Retorikkens re-etablering 
Kl. 10:15 – 12:30 

Lunsj på instituttet 
Kl. 12:30 

Kl. 13:30 – 16:00	 Den klassiske retorikk: prinsipper, aktører, tekster 

og skolevesen 

18:00 	 Mottakelse på Instituttets terrasse 

Tirsdag 11.3	 Forelesere: Thomas Foerster og Per Sigurd Styve 

Kl. 09.30 - 12.00 Triumftogets retorikk 

Kl. 13:30 Kapitol og maktens retorikk. 

Retorikk og bilder i renessanse og barokk. 

Det norske institutt i Roma	 Årsrapport 2014 



  

     

          
    

   

 

          

     

      

   

 

 

    

 

 

          

   

 

    

    

       

     

   

  

 

 

   

 

  
  

 
 

 

  

Onsdag 12.3 

Kl. 10.15 - 12.00 

Foreleser: Siri Sande 

S. Sande: Locus og Imago i retorikken. Romerske 
taleres hukommelses-trening i lys av samtidens kunst 
og arkitektur 

Det norske institutt 

Kl. 14:30 - 16.30 S. Sande: De romerske keiserfora og keiserlig retorikk Mercati di Traiano, 

Torsdag 13.3 

Kl. 09:30 – 12:00 

Kl. 15:00 – 17:00 

Foreleser: Line Cecilie Engh 

Pavemaktens retoriske strategi: Bygninger og liturgi 

Oppmøte ved Obelisken på Petersplassen 

Pavemaktens retoriske strategi: Tekster og 

tradisjoner. 

Vatikanet/Peterskirken 

(Buss 870) 

Det norske institutt 

Fredag 14.3 

Kl. 09.30 – 12.30 

Kl. 12.30 

Kl. 14.15 – 16.00 

Forelesere: Jonas Bakken og Turid Karlsen Seim 

J. Bakken: Retorikk og didaktikk 

Lunsj på instituttet 

T. K. Seim: Retorikkens etiske dilemma 

Det norske institutt 

Kl. 20:00 Avslutningsmiddag: Restaurant Capo di Fero Trastevere 

Forelesere: 

Jonas Bakken, Førsteamanuensis retorikk og litteratur 
Line Cecilie Engh: Postdoktor idéhistorie, middelalder 
Thomas Foerster: Postdoktor, historie, middelalder 
Siri Sande: Professor em. arkeologi, antikken 

Per Sigurd Styve: Postdoktor kunsthistorie, renessansen 

Turid Karlsen Seim: Professor teologi, tidlig kristendom 

Det norske institutt i Roma 

Viale Trenta Aprile 33 

00153 Roma 

Tel. +39 06 5839 1007/1006 

http://www.hf.uio.no/dnir/ 

Det norske institutt i Roma Årsrapport 2014 
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