
 

Virksomhetsrapport 2017 

Det norske institutt i Roma 

 

Det norske institutt i Roma (DNIR) har prioritert styrking av synlighet, faglige nettverk og 

forskningsmiljø siden ansettelse av ny senterleder i januar 2017. Dette har gitt seg utslag i 

arrangementer ved instituttet, deltakelse i arrangement ved andre institutter, arbeid med å 

tilsette postdoktorer, søknader om eksterne forskningsmidler og aktiv bruk av sosiale 

medier. Samtidig har undervisningstilbudet i Roma blitt opprettholdt gjennom fortsatt godt 

samarbeid med institutter ved HF/UiO spesielt, og det har blitt tatt initiativ til bredere 

samarbeid også på undervisningssiden. DNIR og AHO ble enig om nærmere samarbeid, og 

en brukeravtale ble inngått med Institutt for form, teori og historie. Det er alltid behov for å 

vurdere om rammene og formene for virksomheten er hensiktsmessige og effektive. I 2017 

har vi fokusert på Instituttets tidsskrift ACTA og infrastrukturen som omgir biblioteket, samt 

tema knyttet til hensiktsmessige IT-forbindelser mot UiO (i samarbeid med HF-IT). I 2017 har 

det vært en betydelig aktivitet ved og rundt instituttet, der vi har valgt å opprettholde og 

utvikle virksomheten til tross for utfordringer knyttet til eurokurs. 

 

1. Forskning  

Utvikling av forskning ved DniR er en balansegang mellom ulike hensyn. Instituttet skal 

ivareta «klassiske» forskningsområder knyttet til Romas, Italias og det mediterrane områdets 

kulturhistorie, og har samtidig en formålsparagraf med et utvidet geografisk, temamessige 

og disiplinær nedslagsfelt. Både UiO og forskningssamfunnet ellers legger vekt på 

akademisk kvalitet (metodologi, teori og fortolkning), tverrfaglighet, internasjonalisering, 

tverrinstitusjonelt samarbeid og eksterne forskningsmidler. Instituttet skal initiere og 

gjennomføre egen forskning, stimulere nyrekruttering på alle nivåer mot de fagfeltene som 

ligger opp til instituttets faglige ansvarsområder og arbeide opp mot initiativer fra «eksterne» 

samarbeidspartnere – særlig UiO og brukerinstitusjonene i Norge. DniR skal ivareta disse 

uten fast vitenskapelig personale (så langt i 2017 uten helårige vitenskapelige ansatte i hele 

perioden). 

Blant de viktigste tiltakene er tilsetting av ny postdoktorer: Simon Barker (arkeologi) tiltrer 

1.1.2018 og Mattia Biffis (kunsthistorie) tiltrer 15. februar 2018. Videre ble søknad til MSCA- 

postdoktor (Dr. Marianne Mödlinger, svar februar 2018) innsendt. Søknaden fikk gode 

vurderinger, men oppnådde ikke finansiering. DniR medvirker i en vellykket søknad knyttet til 

prosessen «faglig prioritering» sammen med IAKH & IKOS (HEI – Heritage engagement 

initiative) ved HF-UiO. Utover å medvirke i undervisning og utforming av den faglige profilen i 
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et satsingsområde ved HF, vil en postdoktor knyttet til kulturarv og konflikt utlyses ved DniR. 

Instituttleder tar sikte på å sende en ny søknad mot MSCA i september 2018. I tillegg til 

ansatte og prosjekter som finansieres av DniR, er det også emeriti (Siri Sande og Rasmus 

Brandt) og gjesteforskere (Line Engh – se vedlegg) med langstidstilknytning til DniR. Fra 

høsten 2017 har Courtney Ward (phd fra Cambridge, se eget vedlegg) knyttet seg til 

instituttet med et tverrfaglig prosjekt (arkeologi, historie og osteologi) om smykker funnet i 

Pompeii. For å stimulere norske forskeres virksomhet har DniR holdt en rekke faglige 

arrangement, lyst ut fagstipender for yngre forskere og invitert norske forskere til Roma. 

Utover å delta i ulike arrangementer ved andre Roma-institusjoner har instituttleder tatt 

initiativ sammen med den nye direktøren ved det finske instituttet, Arja Karivieri, til å 

reaktivere «Circolo Gianicolense» - en internasjonal forskergruppe. I 2017 har virksomheten 

ved instituttet vært preget av bredde fremstøt for å skape oppmerksomhet omkring DniR, i 

2018 vil denne virksomheten bli mer målrettet omkring de ansattes forskningsprosjekter. 

De enkelte forskeres virksomhet for 2017 registreres i CRISTIN. Christopher Prescott har 

holdt to innlegg på workshop ved instituttet, holdt inviterte konferanseforedrag i Buffalo og 

Maastricht, foredrag på American University at Rome’s graduate school seminar og på 

Riksbankens Jubileumsfonds internasjonaliseringsseminar, der han var også medarrangør 

av paneldebatt (Stockholm). Han har vært i organisasjonskomiteen for en internasjonal 

bronsealderkonferanse (Oslo), arrangert og innledet til en paneldebatt (Oslo) og deltatt i en 

prosjektforberedendegruppe (Hamburg). En review-artikkel og tre antologiartikler er 

utkommet i 2017. Han medvirket i redaksjonen for Acta 2017. Han veileder (hoved- og 

medveileder) tre PhD studenter i Oslo (der en har levert avhandlingen til bedømmelse i 

desember 2017) og en i Bergen, og medvirket som søknadsveileder gjennom DIALPAST for 

to studenter som søkte stipend, hvorav en fikk finansiering. Han har ellers deltatt som 

referee og panelmedlem i vurderingen av prosjektsøknader for ERC og Riksbankens 

Jubileumsfond, samt tidsskriftartikler. 

Simon Malmberg (arkeologi UiB) fortsatte som Professor II frem til juli 2017. Ansvarsområdet 

hans var knyttet til undervisning, se f.eks. http://www.hf.uio.no/dnir/om/aktuelt/aktuelle-

saker/2017/utetime%3A-tett-pa-hverdagslivet-i-antikken.html   

Line Cecile Engh var NFR postdoktor frem til 1. april 2017. Hun forberedte da en workshop 

på DniR (gjennomført juni 2017) der hun også hadde foredrag og sluttkommentarer. Hun 

hadde et innlegg på et internasjonal konferanse (Osnabrück), og på en ekstern organisert 

workshop på DniR. Hun har gitt ut et kapittel i en antologi, og har ferdigstilt en bok og flere 

artikler som vil publiseres i 2018, se oversikt i vedlegg 2. Engh har også gitt et betydelig 

bidrag til undervisningen ved DniR.  

Siri Sande har utgitt en antologiartikkel, en populærartikkel og en ellers forberedt 2017 

volumet av ACTA som utkom i desember, der hun også har en artikkel. Hun forbereder 

publisering av en workshop holdt i 2017. 

Rasmus Brandt fortsetter etterarbeid knyttet til Hierapolis-prosjektet i Tyrkia. Han arrangerte 

et seminar ved DniR V-17 der bokpubliksjonen Life and Death in Asia Minor in Hellenistic, 

Roman and Byzantine Times. Studies in archaeology and bioarchaeology (2016) ble 

presentert og diskutert av et panel (Semeraro, Catalano & Brandt) og i plenum. 

Simon Barker har holdt et foredrag på et tysk seminar og gjennomført feltarbeid i et prosjekt 

om bruk av marmor i Pompeii med DniR som hjemmeinstitusjon. 

http://www.hf.uio.no/dnir/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/utetime%3A-tett-pa-hverdagslivet-i-antikken.html
http://www.hf.uio.no/dnir/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/utetime%3A-tett-pa-hverdagslivet-i-antikken.html
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Marianne Mödlinger har sendt inn søknaden Peacebuilding strategies in prehistory: political 

intermarriage and women mobility til Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships 

(IF)Call: H2020-MSCA-IF-2017. Mödlinger og DniR tar sikte på å bearbeide søknaden og 

sende den på ny i september 2018. 

Marianne Mödlinger, Simon Barker, Courtney Ward & Line Engh presenterte sine 

forskningsarbeider på Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia 

dell’Arte 2017 semesterstartsarrangement der DniR var vertskap. 

Etter endt ansettelse ved DniR har de to siste postdoktorene ved DniR fått faglig relevante 

jobber ved Oxford (Thomas Foerster) og UiO (Line Engh). 

Det ble avholdt seks internasjonale konferanser/workshops ved DNIR i løpet av året. Disse 

hadde 74 deltagere i hovedsak fra nordiske og europeiske land og USA. DNIR arrangerte en 

bokpresentasjon i vårsemesteret, og tre åpne forelesninger i tillegg til L’Orange 

forelesningen (Jonathan M. Hall: The Archaeology of the Individual in the Ancient 

Mediterranean World) i høstsemesteret. I tillegg ble det avholdt syv lunsjseminarer spredt 

utover året hvor mottakere av fagstipend presenterte sine prosjekter. Nærmere 40 forskere 

hadde arbeidsopphold ved Instituttet i løpet av året, inkludert åtte yngre forskere (MA-

studenter og PhD-stipendiater) som hadde fått tildelt fagstipend fra Instituttet.. Se vedlegg 1 

for en oversikt over faglige aktiviteter (konferanser, workshops, seminarer 2017), vedlegg 2 

for publikasjoner, vedlegg 3 for forskningsopphold, og vedlegg 7 for en presentasjon av fire 

av forskerne ved Instituttet.  

 

2. Undervisning 

Totalt 19 emner med ca. 262 studenter hadde undervisning ved Instituttet i løpet av året. Syv 

av emnene (kunsthistorie, italiensk, arkeologi og flerfaglige emner) hadde hele sin 

undervisningsperiode ved Instituttet, mens de resterende var i Roma i en kortere periode 

som en del av et lengere undervisningsopplegg i Norge. De fleste emnene var i regi av HF-

institutter (IFIKK, ILOS, IAKH og IKOS) ved UiO, men også Menighetsfakultetet, Norges 

Teknisk-Naturfaglige Universitet, Universitetet i Tromsø, Arkitektur- og Designhøyskolen og 

Høyskolen i Sør-Øst Norge benyttet Instituttets lokaler til undervisning. Faglig favnet 

undervisningen kunsthistorie, arkeologi, historie, italiensk språk og kultur, klassisk filologi, 

arkitektur, kulturhistorie og idéhistorie.  

I tillegg hadde The International Federation of Institutes for Medieval Studies (FIDEM) sitt 

kurs i latinske middelalder tekster (FIDEM) ved Instituttet i hele vårsemesteret. 

Det årlige etterutdanningskurs for lærere i videregående skole, fant sted i mars og hadde 

som en rekke tidligere år retorikk som tema. 25 lærere deltok på kurset som igjen fikk meget 

gode tilbakemeldinger.  

Se vedlegg 4 for undervisning ved Instituttet i 2017. 
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3. Biblioteket 

Bibliotekets samlinger er viktige både for studenter og forskere, og inneholder nå rundt 
20 000 bøker på italiensk, engelsk, tysk, fransk og norsk. Bibliotekets brukere er i hovedsak 
fra Norge, men en betydelig del er også fra internasjonale forskningsinstitusjoner (15 %) og 
Italia (15 %). 

Instituttets bibliotek var en av grunnleggerne av Unione Romana Biblioteche Scientifiche 

(URBS) og har fortsatt en felles katalog med URBS som nå har blitt redusert til et samarbeid 

mellom syv bibliotek. I 2017 ble DNIR medlem at URBiS som tilbyr et felles søkeverktøy for 

samlingene til 22 forskningsinstitusjoner i Roma. Se vedlegg 5 for mer informasjon om 

biblioteket.   

 

4. Formidling 

DNIR har økt synligheten gjennom følgende tiltak: 

a) Orienteringer om Instituttet til interesserte grupper 

b) Åpent hus og forelesninger for å utvide kontaktflaten mot det italienske publikum 

c) Utstrakt nettverksvirksomhet for å legge grunnlag for faglig samarbeid i Roma 

d) Samarbeid med HF IT og Kommunikasjonsavdelingen for styrket informasjon mot et 

norsk publikum (aktuelt-reportasjer, streaming og forbedrede websider)  

e) Bruk av sosiale medier for økt synlighet generelt  

 

Mange eksterne grupper kontakter DNIR for å benytte dets lokaler til møter/seminarer, eller 

for å bli kjent med Instituttet. Minst 150 personer fikk en orientering om Instituttet i 2017, 

inkludert Universitetsstyret ved UiO. Instituttet har også prøvd å opprettholde kontakten med 

italienske studenter som er interessert i nordiske temaer, og har tatt imot en gruppe fra La  

Sapienza, hatt en praktikant og assistert med datainnsamling knyttet til en avhandling om 

bokmål og nynorsk, innlevert ved La Sapienza. Instituttet har fortsatt sitt samarbeid med Den 

norske ambassaden i forbindelse med 17. mai: Senterleder DNIR holder tale ved P.A. 

Munchs grav og DNIR’s studenter inviteres til ambassadøren for mottagelse. Se vedlegg 6 

for en oversikt over eksterne grupper og formidlingsaktiviteter. Instittuttet arrangerte fire 

forelesninger og en bokpresentasjon med adgang for offentligheten. 

Det norske institutt åpnet sine dører for det italienske publikum i forbindelse med Mese della 

Cultura Internazionale (Den internasjonale kulturuken) i regi av UNIONE. Nærmere 150 

personer (i hovedsak italienere) møtte frem 16. juni for å høre Christopher Prescott forelese 

om arkeologi i nordiske land og bli kjent med Det norske institutt i Roma. Arrangementet fikk 

dekning i italienske medier. 

DNIR var vert for UNIONE’s åpning av det akademiske år 2017/18 som ble avholdt 16. 

oktober. Dette ga samtidig DNIR anledning til å presentere fire yngre forskere (Line Cecilie 

Engh, Simon Barker, Courtney A. Ward og Marianne Mödlinger) og deres prosjekter for 80 

deltagere fra internasjonale og italienske forskningsinstitusjoner i Roma. En viktig målsetting 

ved arrangementet var å bidra til nettverksbygging spesielt blant yngre forskere. Se vedlegg 

7 for presentasjonen av de fire forskerne tilknyttet DNIR. 
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DNIR opprettet sin egen Facebook side i 2016, og er relativt aktiv i å legge ut informasjon til 

de 1280 personene, i hovedsak fra Norge og Italia, som følger Instituttet. Antallet som følger 

instituttet øker jevnt, og oppslag om instituttet oppnår gode besøkstall. I samarbeid med HF-

IT ble årets L’Orange forelesning streamet og senere gjort tilgjengelig for nedlasting. 

 

 

5. Organisasjon 

DNIR ansatte & tilknyttede i 2017: 

o Line Cecilie Engh (NFR postdoktor frem til 31. mars, timeansatt høsten 2017) 

o Mona Elisabeth Johansen (førstekonsulent) 

o Simon Malmberg (Professor 2 i 10 % stilling frem til 1. juli 2017) 

o Manuela Michelloni (bibliotekar) 

o Anna Muzi (vaktmesterpar, renhold) 

o Anne Nicolaysen (avdelingsleder) 

o Christopher Prescott (senterleder fra 1. januar 2017) 

o Nicola Quinzi (vaktmesterpar, vedlikehold) 

o Siri Sande, prof.emerita 

o Rasmus Brandt, prof. emeritus 

o Michela Stenico, Università di Trento, praktikantperiode (6 november – 18 desember) 

 

 

 

 

Vedlegg til virksomhetsrapport 

 

Vedlegg 1: Konferanser, workshops, seminarer 2017 

Vedlegg 2: Publikasjoner  

Vedlegg 3: Forskningsopphold 2017 

Vedlegg 4:  Undervisning 2017 

Vedlegg 5: Library Report 2017  

Vedlegg 6: Formidling 2017 

Vedlegg 7: Presentasjon av fire yngre forskere tilknyttet DNIR  



 

VEDLEGG 1 – KONFERANSER/WORKSHOPS/SEMINARER 2017 

 

 
Workshop/konferanser/forelesninger i regi av eller med deltagelse/støtte fra DNIR 

Tidspunkt Tema Fagansvarlig Antall 

deltag 

9 - 10 februar Landscape(s), then and now:  

Forms and definitions 

Prof. Frank Claustraat 

Université Montpellier/ C.R.I.S.E.S 

 

7 

5 april Bokpresentasjon:  Life and Death in Asia Minor in 

Hellenistic, Roman and Byzantine Times 

Prof. em. Rasmus Brandt Klassisk 

arkeologi 

 

30 

31 mai-1 juni Medieval latin & digital research Timo Korkiakangas og Dag T. Haug, 

Latin IFIKK/UiO 

 

17 

27 - 29 april Rhetoric in the Bible and the Qur’an Tor Ivar Østmoe UiO 

Ulrika Mårtensson NTNU 

 

8 

15 - 17 juni Rewiring Romans. Medieval liturgies as tools for 

transformation 

Line Cecilie Engh,  

DNIR  

 

21 

11. september Forelesning: Kaupang in Skiringssal - Urban 

Vikings and Rural Fashionistas 

Unn Pedersen 

Arkeologi  IAKH/UiO 

 

45 

13. oktober Forelesning: Processing, curating and fragmenting 

skulls in Iron and Viking Age Scandinavia 

Marianne Hem Eriksen Arkeologi 

Kulturhistorisk Museum/ UiO 

 

15 

2. november L’Orange forelesning: : The Individual in the 

ancient Mediterranean world 

Jonathan Hall 

University of Chicago 

 

40 

16. november Forelesning: Bronzization and the Scandinavian 

Bronze Age 

Lene Melheim 

Arkeologi, KHM/UiO 

 

15 

28 – 30 nov. DIALPast PhD-kurs: Writing a Successful Article Kristian Kristiansen med Rob 

Witcher, Robin Skeates og Liv 

Nilsson Stutz 

 

16 

 

Workshop/konferanser/seminarer finansiert av andre (uten faglig deltagelse fra DNIR) 

Tidspunkt Tema Fagansvarlig Antall    

2 - 3 mars Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Siri Evju Janssen UiO 18 

7 - 10 mars Forskergruppe filosofi NTNU/UiO/UiB/UiS Ståle Finke NTNU 5 

3 - 7 april Universitetsbiblioteket: skriveseminar Andrea Gasparini,  UiO 7 

18 - 19 april The Mimesis of Change – litteratur Roy Tommy Eriksen UiA 12 

21-22 september Workshop forskn.gruppe politisk filosofi: Romersk 

republikanisme i politisk teori 

David Vogt UiB 9 

25-29 september Forskningsgruppe, evalueringstekster i skolen.  Gro- Renee Rambø UiA 7 

20 - 21 november Forskningsseminar: Mangfold, oppvekst og 

inkludering i barnehagene 

Olav Hovdelien HiOA  14 

1 - 4 desember Internmøte Konservering: undervisnings/forskning  Francesco Caruso IAKH/UiO 

 

4 
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LUNSJSEMINARER 

Tidspunkt Tittel Presentert av Antall  

17 februar Caravaggio: Sakralitet og imago Simen Nielsen  

MA Kunsthistorie/UiO 

13 

21 februar Ny lærebok om oldkirkens teologihistorie John Kaufman  

Menighetsfakultetet 

13 

2 mars Statius’ Notum iter ad Thebas Robert Simms postdoc 

klassisk IFIKK/UiO 

10 

27 mars To kvinner – to forfattere:  

Sibilla Aleramo og Sigrd Undset 

Torill Rambjør 

MA italiensk UiO 

11 

14. september Sosialpolitiske systemer i nordvest Skandinavia 

i senneolitikken og eldre bronsealder 

Knut Ivar Austvoll 

Stipendiat arkeologi 

IAKH/UiO 

12 

27. september Porta Romana og Porta di Ercolano Alex Skoglund  

MA Arkeologi UiB 

11 

3. oktober 1. En lettkledd og lettstekt San Lorenzo – 

martyrfreske av Bronzino 

2. Appropriert frontalitet, endringer av 

portrettet i kristin kunst i renessansen 

Linn M. Valderaune MA 

Kunsthistorie/UiO 

Ane K. Øverseth Olsen 

MA Kunsthistorie/UiO 

 

21 

 

 

 

Annet forskningssamarbeid:  
 

 Circolo Gianicolense – fremleggsseminar for forskere ved utenlandsinstituttene (i hovedsak Det 
finske institutt, Det norske institutt, The American Academy og Det svenske institutt i Rom.  

 

 Christopher Prescott sitter i styret for UNIONE Internazionale (Samarbeid mellom de 36 
medlemmene; 10 italienske og 26 utenlandske forskningsinstitusjoner med fokus på arkeologi, 
historie og kunsthistorie) for inneværende periode. http://www.unioneinternazionale.it/   

 

 Innsending av søknad til Marie Sklodowska-Curie Actions MSC i samarbeid med Marianne 
Mödlinger:  Peacebuilding strategies in prehistory: political intermarriage and women mobility  
Individual Fellowships (IF) Call: H2020-MSCA-IF-2017 

 

  

http://www.unioneinternazionale.it/
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VEDLEGG 2 – PUBLIKASJONER  

 
 

Engh, Line Cecilie.  

o Describing the ineffable, seeing the invisible. Linguistic and conceptual representations of the divine in Bernard of 

Clairvaux’s sermons.. Rhetoric and Linguistics in the Bible and the Qur’an: Implications for Research and 

Teaching.; 2017-04-27 - 2017-04-29  

o Om å tenke med kvinner i middelalderen: Kjønnsperspektiver og kognitive perspektiver i idéhistorisk forskning. I: 

Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202565282. 

s.119-136  

o Transforming group identities through liturgy.. International Conference on Multimodal Communication: 

Developing New Theories and Methods; 2017-06-09 - 2017-06-11 

o Transforming group identities through liturgy. Blended viewpoints in Bernard of Clairvaux’s Sermons.. Rewiring 

Romans. Medieval liturgies as tools for transformation.; 2017-06-15 - 2017-06-17.   

o Kommer i 2018:  

o “Religion,” in A Cultural History of Marriage, ed. Joanne Ferraro, Vol. 2: The Medieval Age (500-1450), ed. Frederik 

Pedersen. The Cultural Histories Series, Bloomsbury Academic (submitted Aug 2017) 

o “Male Identities and Female Metaphors. Theorizing Christian Males Who Appropriated Female Traits and 

Stances,” in Hierarchy and Equality. Representations of Sex/Gender in the Ancient World, ed. Jorunn Økland. 

Papers from the Norwegian Institute at Athens (review process)  

o Imitatio imperii at the Roman Curia: A Cognitive Approach to Papal Symbolism and Ceremony in the Twelfth 

Century” under arbeid 

o The Symbolism of Marriage in the Middle Ages. Images, Cognition, Impact, ed. Line Cecilie Engh (edited 

volume), Knowledge Communities. Amsterdam University Press (approved by editorial board, submission 

Nov 2017): ferdigstilt manus til external review slutten av november 2017. 

o The Pope’s Bride (monograph). Nesten ferdigskrevet manus som vil sendes forlag våren 2018. 

 

Prescott, Christopher. 

o Archeologia di montagna in Norvegia e Scandinavia. Porte Aperte; 2017-06-19  

o Bronze Age landscapes in Norway - from national primordialism to human ecology. Paysage(s)/Depaysage(s)2; 

2017-02-07 - 2017-02-08  

o Concluding Remarks. Medieval liturgies as tools for transformation; 2017-06-15 - 2017-06-17 

o Dramatic beginnings of Norway’s history? Archaeology and Indo- Europeanization. I: Language and Prehistory of 

the Indo- European Peoples A Cross-Disciplinary Perspective. Museum Tusculanums Forlag 2017 ISBN 978-87-635-

4421-4. s. 187-208 

o Looting and illicit trade in Cultural artefacts: Challenges and implications for academia. I: Illicit trade in Cultural 

artefacts. Stronger together: How can the Nordics join forces to stop the illegal import and export of cultural 

objects?. Copenhagen: Nordic Council of Ministers/ TemaNord 2017 ISBN 9789289349970. s. 53-56 

o Norway’s mountain landscapes: national romantic legends and the political economy of agro-pastoralism. The 

Tenth IEMA Visiting Scholar Conference; 2017-04-08 - 2017-04-09  

o One size does not fit all? Interpreting complex diachronic Neolithic-period data in Norway. EAA annual meeting 

(session 214); 2017-08-30 - 2017-09-03 

o Re-examining narratives and practice in archaeology and cultural heritage. SCH evening lecture; 2017-10-04 



iv 
 

o T. Douglas Price: Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings. Oxford 

University Press, Oxford, 2015.. Norwegian Archaeological Review 2017 ;Volum 50.(1)  

o Prescott, Christopher; Hølleland, Herdis. Bronze Age research: Past, present and future. Panel dicussion With 

Kristin Oma, Kristian Kristiansen, Marie Louise Stig Sørensen and Jan Apel. 14. Nordic Bronze Age Symposium; 

2017-06-06 - 2017-06-09 NIKU UiO 

o Prescott, Christopher; Larsen, Kjersti.  

Introduction, Beyond Our Crisis: Towards Archaeological Time and Anthropological Space. From the European to 

the Global Crisis of Values and Democracy; 2017-09-19 - 2017-09-20  

o Prescott, Christopher; Melheim, Anne Lene.  

Textiles from the peripheries? Upland evidence from Norway. I: New Pespectives on the Bronze Age. Proceedings 

of the 13th Nordic Bronze Age Symposium held in Gothenburg 9th to 13th June 2015. Archaeopress 2017 ISBN 

9781784915988. s. 313-326 

 

Sande, Siri. 

o Sande, Siri (2017). Clementia. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  2017(1), s 4- 29  

o Sande, Siri (2017). Il tempio dei Castori e la tradizione decorativa augustea, I: Francesco 

Caprioli (red.),  Decor. Decorazione e architettura nel mondo romano Atti del Convegno Internazionale Roma, 

21-24 maggio 2014.  Edizioni Quasar.  ISBN 978-88-7140-754-8.  II.  

 

  

http://www.klassiskforbund.org/artikler-i-kf
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VEDLEGG 3 – FORSKNINGSOPPHOLD 2017 
 

 

Det norske institutt i Roma 2017 

* fag- og forskningsstipend fra DNIR 

   Navn Nivå Fag 
Institu-

sjon 
Tema Periode  

Marco GARGIULO* Førsteam italiensk UiB Fellini, Pasolini, Garrone og Mainetti 
2 jan-2 

feb 

Christian BULL* Post.doc religion UiO 
Thrismegistus in the Anthology of John of 
Stobi 

2-27 jan 

Nils Hallvard KORSVOLL* Stip 
Religions-
vitenskap 

MF Syriac amulets from Late Antiquity 9-20 jan 

Sara Bruteig OLSEN* Post MA filosofi UiB 
The bodily perspective in Gilles Deleuse's 
thoughts 

1 jan-3 
feb 

John KAUFMAN* Førsteam kirkehist. MF 
Oldtidens teologihistorie, kristendom-mens 
kulturihistorie frem til 1600-tallet 

13-24 
feb 

Kristine MYKLESTAD MA kunsthist. UiO Begrepet affekt i kunstteoretisk kontekst 
13-26 

feb 

Simen K. NIELSEN MA kunsthist. UiO Caravaggio: St. Peters korsfestelse 
13 feb-9 

mar 

Ida FRETTE MA kunsthist. 
Gøte-
borgs 

Manuskriptarbeid 8-26 feb 

Robert Clinton SIMMS* Post.doc 
klassiske 

språk 
UiO Translation of greek & latin epic 

16 feb-
10 mar 

Jon IDDENG Førsteam historie HSN Romerrikets historie, keisertiden 7-22 mar 

Knut ØDEGÅRD Førsteam historie UiO Undervise egne studenter HIS2116 6-12 mar 

Rebecca SCHERR Førsteam engelsk UiO Representation of ruins/visual culture 
20 mar- 

7 apr 

Jan SVENNEVIG Prof. 
språk & 
komm. 

UiO 
Hvordan språk læres gjennom samtaler på 
arbeidsplassen 

uke 12 

Paul LEER-SALVESEN  Prof. HF UiA Artikkel om Mariologi 5-13 apr 

Vibeke GRØVER Prof. UV UiO Aspekter ved flerspråklig utvikling hos barn 5-12 apr 

Vibeke ROGGEN Førsteam latin UiO Francesco Petrarcas ufullførte epos Africa.  
27 apr-
30 mai 

Ingvar MÆHLE* Førsteam historie UiB 
Det romerske senat fra antikken til 
middelalderen 

13-29 
jun 

Elisabetta Cassina 
WOLFF 

Førsteam historie UiO Undervise egne studenter HIS2150/4150 
30 apr-
17 mai 

Stefka ERIKSEN forskn.dir 
Kultur-
minne 

NIKU Ideer om identitet og selvet. Norrøn litteratur 
4 juni -
28 juli 

Torill RAMBJØR MA italiensk UiO 
Den italienske forfatterinnen Sibilla Aleramo. 
Oversettelse fra italiensk  
 

jan- mars 
Høst 
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Det norske institutt i Roma 2017 

* fag- og forskningsstipend fra DNIR 

   Navn Nivå Fag 
Institu-

sjon 
Tema Periode  

Odin LYSAKER Prof. etikk UiA 
Forskingsprosjekt om irregulære immigranter 
som venter i leir 

25 juni - 
1 juli 

Linn Magnhild Eian 
VALDERAUNE* 

MA kunsthist. UiO Martirio di San Lorenzo (Firenze), Bronzino 
28 aug-
31 okt 

Knut Ivar AUSTVOLL* Phd arkeologi UiO 
Sociopolitical organisation in Scandinavia in 
 the Late Neolithic and Early Bronze Age.  

4-24 
sept 

Alex SKOGLUND* MA arkeologi UiB 
Byportene ved Porta di Ercolano (Pompeii) og 
Porta Romana (Ostia) 

4 sept –  
6 okt 

Øyvind Iustinius LONE* MA 
Oppgave  

FIDEM  
MF 

Middelalderhåndskrifter. FIDEM 
 

høsten 
2017 

Lisbeth PRØSCH-
DANIELSEN 

Førsteam historie 
UiO/ 
UiS 

Landskap i yngre steinalder og bronsealder 
15 sep-
28 okt 

Hans Christian HØYER Førsteam statsvit. 
Høgsk. 

INN  
Lederadferd i krisesituasjoner 

20 sep-
20 nov 

Ane Katrine Øverseth 
OLSEN* 

MA kunsthist. UiO 
Sekulære portrett i kristen kunst - 1400-tallet. 
Filippi Lippi, Pinturicchio, Ghirlandaio. 

25 sept-
2 nov 

Tom Flaten 
Nils Rune Birkeland 
Gunhild Kvåle 
Anne Løvland 
Elise Seip Tønnessen 
Gro-Renée Rambø 

Flere  pedagogikk UiA 
Evalueringstekster i skolen. Gruppearbeid 
kombinert med individuell skriving på 
formiddagen. 

25-29 
sept 

Svein Aage 
Christoffersen 

Prof. teologi TF/UiO 
Planlegge ekskursjon med henblikk på 
kirkearkitektur 

29 sep-
10 okt 

Marianne Hem ERIKSEN Postdok. arkeologi UiO 
Processing, curating and fragmenting skulls in 
Iron and Viking Age Scandinavia  

8-15 okt 

Vibeke GRØVER Prof UV UiO Språklæring og tekstforståelse i barnehagen 
26 okt - 
2 nov 

Irene SELSVOLD phd arkeologi 
Univ. 

Gøteb. 
arbeide i forb. med deltakelse på workshop 

27 nov - 
1 des 

Arne OVERREIN 
Første-
lektor 

filosofi UiT   
13 nov-6 

des 

FORSKERE ANSATT/TILKNYTTET DNIR - FAST I 2017 

Christopher Prescott Professor DNIR Arkeologi   

Siri Sande Prof.em. DNIR Klassisk arkeologi   

Rasmus Brandt Prof.em. IAKH/DNIR Klassisk arkeologi   

Line Cecilie Engh 
Postdok./ 
forsker 

DNIR 
Idèhistorie, middelalder. Postdok jan-
mars, og gjesteforsker april-desember 

  

Simon Malmberg Prof. 2 UiB/DNIR Klassisk arkeologi 
januar-

juni 
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VEDLEGG 4 – UNDERVISNING 2017 

 

Emnene merket med * fikk undervisningsmidler fra DNIR 

Tidspunkt Emne – navn og kode Fagansvarlig Antall 

 

Hele vårsemesteret 

The European Diploma in Mediaeval Studies 

(ERASMUS and  The International Federation of 

Institutes for Medieval Studies) 

 Prof. Giacinta 

Spinosa. FIDEM 

 

8 

6 - 12 mars 

ekskursjon 

HIS2116/4116 Roma caput mundi. Fra keiserlig 

hovedstad til kristenhetens sentrum 

Knut Ødegård 

IAKH/UiO * 

16 

13 mars - 12 april 

 

ANT2210/2211 Den Augusteiske Gullalder  Mathilde Skoie 

IFIKK/DNIR/UiO 

17 

20 - 24 mars Etterutdanningkurs for lærere i videregående skole:  

Retorikk i perspektiv: historisk, didaktisk og etisk 

Line Cecilie Engh 

DNIR/UiO 

25 

18 april - 9 mai KUN2009/4009 Senantikk og tidlig kristen kunst  Einar Petterson 

IFIKK/UiO 

18 

8 - 12 mai 

ekskursjon 

HIS2150/4150 Europas vei til moderniteten. 

Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) 

Elisabetta Cassina 

Wolff IAKH/UiO* 

22 

15 mai - 9 juni KUN2012/4012 Renessansens billedkunst i Roma og 

Firenze ca. 1420-1520  

Einar Petterson 

IFIKK/UiO 

17 

20 juni - 27 juli ITA1110R Sommerkurs i italiensk språk og kultur i 

Roma 

Sergio Sabbatini 

ILOS/UiO 

15 

10 - 28 juli ITA2317R/4317R La grande bellezza. Italiensk film og 

fjernsyn i Roma  

Sergio Sabbatini 

E. Tasini ILOS/UiO* 

8 

25 - 29 september 

ekskursjon 

Moving Monuments: Rome Victor P. Tschudi 

AHO 

5 

4 sept. - 6 oktober KUN2031/4031 Propaganda Fide. Romersk barokk 

kunst i kirkens tjeneste 

Einar Petterson 

IFIKK/UiO 

11 

5 oktober Ekskursjon med studenter Kristin Aavitsland MF 21 

9 - 12 oktober Ekskursjon  med studenter Jon Iddeng HSN 14 

10 okt – 17 nov ROMA2020 Roma – sted og symbol C. Prescott 

DNIR/IFIKK/UiO 

7 

16 - 27 oktober 

ekskursjon 

KUN2016 Tid og visualitet i den tidligmoderne periode Per Sigurd Styve 

IFIKK/UiO* 

7 

23 - 27 oktober 

ekskursjon 

EKUL4003 feltarbeid for masterprogrammet i 

europeisk kultur 

Anne Eriksen/ Unn 

Falkeid HF/UiO* 

8 

6 – 12 november 

ekskursjon 

ITA2103/4105 Italiensk språk: skriftelige øvelser  E. Khachaturyan 

ILOS/UiO* 

4 

6 – 12 november 

ekskursjon 

Kunsthistorie Hege Olaussen 

UiT 

10 

13 - 17 november 

ekskursjon 

MUSKUL4000 Museum og kulturarv: kontekst og 

kommunikasjon 

Christopher 

Whitehead UiO* 

19 

14 - 19 desember 

ekskursjon 

Studentekskursjon arkitekturhistorie Branko Mitrovic 

NTNU 

30 
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VEDLEGG 5 – BIBLIOTEKSRAPPORT 

 

 

Library Report 2017 
 

 
The library of the Norwegian Institute has 22.138 items (October 2017): 19.578 books, 2.312 offprints 
(articles), 233 serials, 13 maps, 2 atlases. 
 
Languages represented in the library collection: Italian (8.007 items) English (6.716 items) German 
(4.174), French (2.245), Norwegian (1.371). 
 
2017 New acquisitions 
We acquired 270 books (monographs in English, Italian, German, Norwegian, French).   
91 titles of active periodicals (70 exchanges and 21 active subscriptions).  
 
The library accepted two major donations of books: 
200 books from Richard Hodges library (archaeology): books on medieval and late antiquity 
archaeology form the fund, excavation reports and monographs on cultural heritage preservation and 
managing. 
1000 books from Hemming Windfeld-Hansen library (architecture): the collection of books is 
focused on history of architecture from the classical antiquity to contemporary period.  
 
Library Users 
In the last 2 years, the presence of users in the library continued to increase.  
Number of users and years: 215 (2015), 285 (2016), 375 (October 2017).  
 

Provenance: 

70% Norwegian Universities 

15% Foreign Universities and Research centres  
(University of Alberta, University of Gothenburg, Ephorate of Antiquities of Thessaloniki  etc.) 

15% Italian Universities and Research Centres  
(Università di Roma La Sapienza, Università degli studi di Bologna, Università di Trento, Università 
del Salento, Lecce, Comune di Roma, Soprintendenza Capitolina, ecc.) 

 

Opac URBS  
2016/2017 end of a migration to an Open Source software: KOHA. The catalogue has become more 
flexible and free; most of the work of data curation and managing is in the hands of librarians now, as 
are the data. The URBS catalogue is no more bound to a commercial supplier.  
 
URBiS  
On October 2017, the library of the Norwegian Institute joined the URBiS library network, a local 
network of research libraries with the patronage of the Unione Internazionale degli Istituti di 
Archeologia Storia e Storia dell’arte in Roma. 
 
Document Delivery: more than 50 transactions of digital document delivery to Italian and foreign 
institutions. 
 
Inter library loans: more than 30 interlibrary loans with Italian and foreign libraries. 
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VEDLEGG 6 – FORMIDLING 2017 

 

 

 

 

 
Tidspunkt Gruppe Kontaktperson Ant. 

 
Orientering om DNIR  

21. april Næringsdrivende - Bergen Thomas Thiis-Evensen 23 

2. mai Norsk-studenter fra Goethe Universität Frankfurt og  
Roma Sapienza Universitet (sendelektor P. Thull) 

Espen Børdahl, 
Frankfurt 

40 

26. mai Honorærer konsuler i Italia Den norske ambassade 18 

9. juni Studentrepresentanter fra UiA, UiO og UiT Studentparlamentet 9 

16. juni Åpen dag – Del av kulturmåneden i samarbeid med UNIONE UNIONE 156 

26. juni University of California Los Angeles (UCLA) Directors Council Line C. Engh 16 

12 sep Universitetsstyret UiO Svein Stølen 23 

10 okt Høyskolen i Innlandet Jon Iddeng 15 

16. okt Åpning av det nye akademiske år i Roma- mottagelse yngre forskere 
(26 internasjonale, 10 italienske forskningsinstitutter i Roma) 

Prof. Wouter Bracke 
UNIONE 

80 

 
Foredrag hos andre 

4. oktober 
 

Foredrag ved C. Prescott på The American University in Rome: Re-
examining narratives and practice in archaeology and cultural heritage 

Valerie Higgins, AUR 40 

 
Pressekontakt 

Mars Pressekontakt:  HF-Kommunikasjon, lage 3 oppslag om DNIR Ellen Evju Jahr (HF)  

Juni Pressekontakt: presseoppslag om Prescotts foredrag 19. juni Luca Mariani  

September Pressekontakt:  presseoppslag om Unn Pedersens Kaupang foredrag Carlo Marini  

November Samarbeid med IAKH, HF-IT og HF-komm om streaming live av 
L’Orange forelesning 

Christian M. Mohn  
(HF-IT) 

 

Annet 

Mai 17-mai tale ved P. A. Munchs grav på den ikke-katolske kirkegården Den norske ambassade 50 
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VEDLEGG 7 – PRESENTASJON AV FIRE FORSKERE VED DNIR 
 

Ved UNIONE’s åpning av det akademiske år 2017-2018 presenterte fire av de yngre forskerne ved/tilknyttet DNIR seg 
i plenum som et bidrag til nettverksbygging forskningsinstitusjonene i mellom. Vedlagt den skriftelige 
presentasjonen som ble delt ut til de 80 fremmøtte.  
 

 

Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell’Arte 

Inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018  

Presentazione di quattro progetti di ricerca dell’Istituto di Norvegia 

 

Line Cecilie Engh: The Pope’s Bride: Female metaphors in the Roman High Middle Ages 

Dr. Engh’s research interests include intellectual history and textual cultures in the Latin 

middle ages; gender, performativity, intertextuality, and identity formation; Bernard of 

Clairvaux and Cistercian writing; late ancient and medieval Rome; political ideas and 

concepts, especially in papal writing; mysticism, liturgy, and hermeneutics; rhetoric, 

metaphor, and figurative language; and cognitive science. 

Line Cecilie Engh is Associate Professor at the Department of Philosophy, Classics, History 

of Art and Ideas at the Univeristy of Oslo. She has been at the Norwegian Institute in Rome since 2008, first as a PhD 

student, then as a Research Fellow funded by the Research Council of Norway, and currently as a Guest Researcher 

and teacher. Her research project is called Between cloister and papacy: The impact of bridal imagery on power 

relations in Western Europe, 1100-1400. The project interrogates the impact of medieval marriage symbolism on 

concepts of celibacy, priesthood rules, and marriage regulation and on concepts of authority and hierarchies in the 

church. 

  

Simon J. Barker: Re-use in the Roman Empire: from Imperial recycling to Late Antique spolia 

Dr. Barker’s research revolves around the art, architecture and archaeology of Rome and 
Roman Italy. He has worked on fieldwork projects in the UK and in Italy at Pompeii, 
Herculaneum, Stabiae, Ostia and the Palatine in Rome.  
 
He has twice held an associate lectureship in Roman Archaeology at Birkbeck, University of 
London (2015, 2016) since completing his doctorate in Roman Archaeology at the University of 
Oxford. Between 2015-2016 he held a Fernand Braudel IFER Fellowship at the Centre Camille 
Jullian (Université d’Aix-Marseille) where he worked on Roman sculptural recycling in the 

Western Provinces. In 2016 Barker held the Henry Moore Fellowship in Sculpture at the British School at Rome, 
where he worked on sculptural production and re-carving practices in Rome and Italy (1st to 5th c. AD).  
 
Most recently he held an Alexander von Humboldt Experienced Research Fellow at Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg and Ludwig-Maximilians-Universität München, and is employed as a Research Fellow at the Norwegian 
Institute in Rome from 1 January 2018.  
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Courtney Ann Ward:  Adorning Identity: the role of personal adornment in the creation  
                                       and display of gender identities in the Roman Empire 

 
Dr. Ward is an archaeologist interested in the history, society and art of Roman Italy. She has 
a background in Classics, Geology and Medieval Archaeology, and completed her D.Phil. in 
Roman Archaeology at the University of Oxford in 2014. Her doctoral work focused on 
identifying multiple gender identities from the adorned skeletal remains preserved by the 
eruption of Vesuvius in AD 79. 
She was an adjunct lecturer at Montclair State University from 2014 - 2016, and has been 
Adjunct Assistant Professor at Hunter College in New York in 2017.  
 
Dr. Ward has worked as a field archaeologist in Italy, Turkey, the UK and the USA. Most 
recently, she collaborated on jewellery finds from Roman Colchester. Her current research 
interests revolve around gender and identity, personal adornment and Roman women. She is 

particularly interested in the ways in which jewellery acted as a social signifier to others about the identity and 
status of its wearer. Her project at the Norwegian Institute will focus first on the identification of these social signs in 
the heart of Roman Italy and then on the ways in which these signs were adopted and changed in the provinces. 
 
 

 

Marianne Mödlinger: Peacebuilding strategies in prehistory: political intermarriage and  
           women mobility  

Dr. Mödlinger is an archaeologist working on archaeometallurgy, materials and social 
structures in the Bronze Age, illicit trade and cultural heritage.  
 
Marianne Mödlinger has a Ph.D in Prehistoric and Historical Archaeology from the University 
of Vienna. Her PhD focused on the manufacture and use of Austrian Bronze Age swords as 
well as the social structures of the time. She has had numerous fellowships, the most recent 
being the Schrödinger fellowship in 2011-2014, and a Marie Sklodowska-Curie IEF fellowship 
2015-2017 working on the project “ArsenicLoss” at the Universitè Bordeaux Montaigne. Dr. 

Mödlinger was in 2013 among the 35 most excellent Austrian Scientists under 35 years, and has received Academic 
Excellence awards from the Vienna University, the Schaumayer foundation and the Theodor Körner Prize.  
 
In collaboration with The Norwegian Institute in Rome, Marianne Mödlinger is currently developing an 
multidisciplinary project that explores the mobility of women in Europe in the Bronze Age and how alliances and 
peaceful relations in the Bronze Age were created and reproduced. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


