
 
 
 
Verksamhetsberättelse för 2007 – Den svenska Parthenon-kommittén  
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 
Christina von Arbin  Hans Henrik Brummer  
Anders Clason   Peter Curman 
Inger Eriksson (webbansvarig)  Stefan Hilding (kassör) 
Krister Kumlin (ordförande)  Sture Linnér (hedersordförande) 
Ingrid Markovits (sekreterare)  Michael Meschke 
Fredrik Posse  
 
Kommittén hade 88 registrerade medlemmar vid årsskiftet 2007/2008. 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 5 protokollförda möten. 
 
Under året har aktiviteten i det internationella nätverket av Parthenonkommittéer varit hög och den svenska Kommittén har 
deltagit aktivt i denna dialog, som kan sägas ha tilltagit i takt med att tidpunkten för det nya Akropolismuseets invigning 
ryckt närmare. 
 
Den brittiska kommittén kallade till ett möte i London den 20-21 oktober för att diskutera hur man kan verka för en dialog 
mellan Grekland och British Museum. Svenska Parthenon representerades på mötet av sin ordförande, Krister Kumlin.  
 
Under året bistod styrelsen medlemmar av det grekiska parlamentariska nätverket i Europa med planeringen kring en 
utställning i Stockholm om Parthenon som ställts samman i samverkan mellan det grekiska kulturministeriet och Melina 
Mercouri-stiftelsen. Arrangemanget kom tyvärr att bli uppskjutet på grund av svårigheter att under 2007 hitta passande 
utställningslokaler. Man undersöker nu förutsättningarna för att genomföra utställningen vid annat framtida tillfälle. 
 
Den svensk-grekiska kulturfonden har under året beviljat Kommittén ett bidrag på 10 tusen kr för täckning av kostnader som 
följer av det internationella samarbetet samt för upplysningsverksamhet kring Parthenons historik. 
 
Kommittén har också arbetat på att skaffa fram medel för att finansiera en grundlig undersökning av två marmorhuvuden som 
finns i förvar på Nationalmuseum och som möjligen kommer från Parthenon. Det fanns länge goda förhoppningar om att 
Wallenbergstiftelserna skulle vara intresserade av att finansiera projektet, i vilket också ingick översättningar från franska av 
det svenska sändebudets i Konstantinopel, Löwenhjelms, dagböcker från tiden i Grekland. Tyvärr visade det sig under året att 
projektet inte låg inom ramen för det som Stiftelserna normalt stödjer, varför kommittén nu fortsatt söker den halva miljon 
kronor som behövs för att genomföra projektet. Kommittén förbereder en ansökan till det grekiska kulturministeriet om att 
ställa en av ministeriets experter till förfogande för en sådan undersökning. 
 
I samband med det förra årsmötet den 3 mars 2007 arrangerade Kommittén en välbesökt temaeftermiddag på 
Medelhavsmuseet i Stockholm, där Fru Birgit Wiger-Angner berättade om hur hon vid en högtidlig ceremoni på Akropolis i 
november 2006 återlämnade ett fragment från Erectheion till den grekiske kulturministern 
 Babis Tsokas och Inger Eriksson visade sin dokumentärfilm om återlämnandet, ”Tillbaka till Akropolis.” Ingrid Luterkort 
läste dikter och Sture Linnér höll en personlig betraktelse om Alla tiders Grekland. 
 
Filmen ”Tillbaka till Akropolis” har också vid flera tillfällen visats i SVT:s ” Kunskapskanalen”, med början den 30 
november 2007.  
 
Parthenonfrågan och de internationella kommittéernas engagemang i denna har under året fått stor uppmärksamhet i 
utländska media. En samling länkar till artiklar finns på Sv. Parthenons hemsida, under rubriken ”Nyheter”.  
 
Kommitténs hemsida, www.svenskaparthenon.se, har under året löpande uppdaterats med nyheter, länkar och annan 
information. 
 
Stockholm i februari 2008 
Styrelsen 


