
 
 
 
 Verksamhetsberättelse för 2006 - Den svenska Parthenon-kommittén 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 
Sture Linnér, professor    Hedersordförande 
Krister Kumlin, ambassadör   Ordförande 
Christina von Arbin, överintendent   Ledamot 
Hans Henrik Brummer, överintendent   Ledamot 
Anders Clason, kulturråd   Ledamot 
Peter Curman, författare    Ledamot 
Michael Meschke, professor och regissör Ledamot 
Fredrik Posse, entreprenör   Ledamot 
Stefan Hilding, förläggare   Kassör 
Ingrid Markovits, projektledare    Sekreterare 
Inger Eriksson, konstnär    Webbmaster 
 
 
Föreningen hade vid årsskiftet 2006/2007  74 betalande medlemmar. 
 
Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten under året. 
 
Ett upprop till stöd för Parthenonsfrisens återförening och information om Kommittén och dess 
verksamhet skickades ut tillsammans med tidningen Hellenika nr 1/2006. 
 
I mars kontaktades kommittén av Georgios Kontorinis, grekiskättad kommunpolitiker i Solna, som  
arbetar på att, med sponsormedel och i samarbete med bl.a. Mercouri Foundation och det grekiska 
kulturministeriet ta hit en utställning om Parthenonfriserna som tidigare visats i bl.a. Frankfurt.  I april 
inbjöds Giorgios Kontorinis och Athanasios Psaroulis, Stockholmsrepresentant för National Bank of 
Greece att närvara vid ett styrelsemöte och berätta om sina planer.  
 
Den 20 maj arrangerade kommittén, i samarbete med Svenska Atheninstitutets Vänner och  
Nationalmuseum, en tema-eftermiddag om Parthenontemplet och om de två antika marmorhuvuden 
som påträffats i svenska samlingar. Docent Johan Flemberg berättade om arbetet med att klarlägga 
huvudenas proveniens. Sture Linnér berättade om Parthenontemplet och dess koppling till 
perserkrigen. 
 
Inför årsmötet den 20 maj hade kommittén låtit trycka upp 100 exemplar av skriften “Akropolis och 
Parthenon av Johan Flemberg”, till försäljning. 
 
Under sommaren fick kommittén motta en generös donation från fru Gertrud Wieselgren, 9 st. 
teckningar med motiv från ön Kos, av konstnären Björn Hallström. Givarens avsikt är, att kommittén 
ska bjuda ut verken till försäljning och att intäkterna ska tillfalla kommitténs verksamhet. 



 
Den 17 juli träffade fyra representanter för den Internationella Parthenonkommittén Englands 
biträdande kulturminister David Lammy angående Parthenonfriserna. Sverige företräddes av den 
Svenska Parthenon-kommitténs ordförande Krister Kumlin. 
 
I oktober lämnade kommittén in en ansökan till Wallenbergstiftelsen om medel till projektet "Spår av 
Parthenon i Sverige" dvs. det av Nationalmuseum utarbetade projektförslag om forskningen kring de 
två stenhuvuden som återfunnits i samlingarna, och dessas koppling till Parthenon. 
  
Vid en högtidlig ceremoni i Athen den 10 november återlämnade fru Birgit Wiger-Angner till den 
grekiske kulturministern Voulgarakis det marmorfragment från Erechtheiontemplet som hade förts till 
Sverige i slutet av 1800-talet och som "återupptäcktes" 2004, när fru Wiger-Angner läst i tidningen om 
återbördande av arkeologiska fynd och då kontaktade den Svenska Parthenonkommittén.  
Återlämnandet skedde i nära samarbete mellan den Svenska Parthenonkommittén, Medelhavsmuseet 
och det grekiska kulturdepartementet och resulterade bl.a. i en överenskommelse mellan grekiska 
arkeologiska museimyndigheter och Medelhavsmuseet om långtidsdeposition av utställningsföremål 
från Grekland. 
 
Kommitténs arbete har omnämnts i svenska media vid minst 7 tillfällen under året, i samband med 
återlämnandet av Parthenonfragmentet. 
 
Britterna behåller Parthenon-fragment, DN 2006-11-20 
Parthenonfrisens museum har allt - utom frisen  SvD 2006 12 18 
Saknad sten hem till Aten  SvD  2006 11 03 
Fragment från Akropolis återlämnat  Populär Historia, webbupplagan 2006-12-29  
Akropolis får tillbaka unikt fragment, Norrländska Socialdemokraten 2006-11-07 
Tempelfragment lämnas tillbaka Uppsala nya tidning, 2006-11-06 
Unikt fragment tillbaka Grekland, SR Uppland 2006-11-06 
 
Återlämnandet bevakades stort också i grekiska media. Det uppmärksammandes även internationellt, 
bl.a. med ett inslag i  BBC :s nyheter den 10 november 2006 
 
Kommitténs hemsida, http://www.svenskaparthenon.se/, har under året kontinuerligt uppdaterats med 
nyheter, länkar och annan information. 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 


