
Verksamhetsberättelse för år 2020

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Krister Kumlin, ambassadör, ordförande
Christina von Arbin, överintendent, ledamot

Hans Henrik Brummer, överintendent, ledamot
Peter Curman, författare, ledamot
Stefan Hilding, förläggare, kassör

Dan Johansson, arkitekt SAR, ledamot
Michael Meschke, professor och regissör, ledamot

Fredrik Posse, entreprenör, ledamot
Ingelise Grunewald, ledamot

Ingrid Markovits, översättare, sekreterare
Inger Eriksson, konstnär, webbmaster

Den Svenska Parthenon-kommittén hade under året 20 betalande medlemmar.
Styrelsen har under 2020 hållit två ordinarie möten, på grund av pandemin på distans via Zoom.

Kommittén  har  liksom  tidigare  år  verkat  för  en  samförståndslösning  mellan  Grekland  och  Storbritannien,
varigenom de delar av Parthenonfrisen som i dag finns i London återförenas med dem som finns i Athen. 

Kommittén  har  också  verkat  för  att,  med  utgångspunkt  i  Parthenon-frågan,  sprida  kunskap  om det  antika
Grekland och dess betydelse i vid kulturell bemärkelse. Kommittén har också under året verkat aktivt inom det
internationella nätverket av Parthenon-kommittéer.

I samband med kommitténs årsmöte den 8 januari arrangerade kommittén en mycket välbesökt temakväll kring
Parthenon på Medelhavsmuseet, med rubriken ”Vem äger historien?”. Medverkade gjorde professor Ove Bring,
Christina von Arbin, Krister Kumlin och skådespelerskan Kristina Adolphson. Evenemanget uppmärksammades
i efteråt i flera medier, bl.a. i Dagens Nyheter.

Dessvärre kom resten av året att färgas av de hinder som corona-pandemin lade i vägen, såväl för ytterligare
aktiviteter i Sverige,  som för internationellt kontaktutbyte.  Ett planerat besök i London av ordföranden Krister
Kumlin och folkrättsexperten professor Ove Bring, för att med British Museum diskutera framkomliga vägar för
skulpturernas återlämnande till Grekland, har måst skjutas på framtiden. Förhoppningen är dock att besöket skall
kunna genomföras under 2021

I  maj  gjorde  kommittén  genom  sin  ordförande  ett  uttalande  till  stöd  till  Grekland  för  återföreningen  av
Parthenonfrisens delar i Athen, med siktet inställt på det grekiska jubileumsåret 2021.

I juli sände Sveriges Radios P1 Kultur ett program under rubriken Parthenons gåtor. I programmet medverkade
Christina von Arbin tillsammans med bl.a. Atheninstitutets direktör Jenny Wallensten. 

I  oktober sände Sveriges Radios program Stil ett avsnitt tillägnat Melina Mercouri. I programmet berättade
Christina von Arbin om kommitténs arbete i en längre intervju. I programmet nämndes också de internationella
kommittéernas stöd i Parthenon-frågan.

I december 2020 tillkännagav ordföranden Krister Kumlin att han av åldersskäl under nästa år avsåg att avsäga
sig ordförandeskapet.  Han föreslog att  han efterträds  av förre ambassadören Ingemar Lindahl,  nu bosatt  på
Cypern och en uppskattad Greklands-kännare.  Han föreslog även att  styrelsen,  om man accepterar  förslaget
formellt, utser Ingemar Lindahl till ny ordförande för kommittén.



Professorn och regissören Michael Meschke har meddelat att han önskar dra sig tillbaka och i detta sammanhang
också lämna Parthenon-kommitténs styrelse. Ordföranden uttryckte sitt och styrelsens varma tack för professor
Meschkes inspirerande insatser under det gångna åren och önskade honom all framtida lycka till.

Kommitténs hemsida, www.svenskaparthenon.se uppdateras löpande.
Kommittén är även aktiv på Facebook: @SvenskaParthenonkommitten

Stockholm den 10 augusti 2021

Krister Kumlin
Ordförande


