Svenska Atheninstitutets Vänner
Föredrag om
Offer på hög nivå - minoiska palatsceremonier i
Phaistos och Knossos

Av
Monica Nilsson
fil.dr. i Antikens kultur och samhällsliv
Tisdagen den 24 april 2018 kl 18.30 i sal A339,
Språk- och Litteraturcentrum

Eftersits med tilltugg
Avgift Medlemmar: 50 kr. Ickemedlemmar: 70 kr
Studenter under 25 år: gratis
Anmälan om deltagande till lindarenhed@hotmail.com,
eller med sms till 073-767 85 67
senast den 23 april

Svenska Atheninstitutets Vänner
Årsredogörelse
Västsvenska avdelningen

Lördagen den 25 februari arrangerades en temadag med titeln Svenska arkeologer i Grekland. Niki
Eriksson och Ann-Louise Schallin presenterade i ord och bild boken Svunna ögonblick. Svenska möten
med Grekland. Boken är redigerad av Bodil Nordström och Ann-Louise Schallin med benägen hjälp
av ordföranden i Svenska Atheninstitutets Styrelse Torsten Kälvemark. Robin Rönnlund, som hade
anmält förhinder på grund av en nära släktings sjukdom, ersattes av Ann-Louise Schallin som talade
om några kompletterande inslag i hennes bok i samarbete med Bodil Nordstrom, och därefter visade
Benny Eriksson en film om Gunilla och Åke Åkerström arbete inom arkeologin Grekland.
Den andra temadagen, lördagen den 25 mars handlade om den första Cypernexpeditonen. Den hade
rubriken Den Svenska Cypern-expeditionen. Då och nu. Christian Mühlenbrock föreläste över ämnet
Åter till Agia Irini, illustrerad med ett bildspel från 1920-talets Cypern utfört av Benny Eriksson.
Efter en lätt förfriskning fortsatte temadagen med den aktuella situationen. Peter Fischer föreläste
nämligen om verksamheten. Han berättade om Nya fynd från Hala Sultan Tekke på Cypern. Han
beskrev och redogjorde för En metropols internationella kontakter under bronsåldern.
Hösten inleddes med ett celebert besök av pristagaren i Göteborgs Numismatiska förening, Michel
Amandry, som föreläste om Masterpieces ofArchaic, Classical and Hellenistic Coins, en mycket
uppskattad framställning, som föranledde en hel del frågor till föredragshållaren.
Efter pausen med sedvanliga förfriskningar följde en av de mera bemärkta medlemmarna i
Göteborgs Numismatiska förening, Rolf Sandström, som föreläste om Romersk myntning – En
översikt.
Höstens andra temadagar ägde rum lördagen den 11 november och hade rubriken Religion och
arkeologi i Grekland. Professor Helène Whittakar föreläste över ämnet Horns under the Axe.
Efter pausen föreläste Robin Rönnlund om Det antika Vlochós: de första två åren av grekisktsvenskt arkeologiskt arbete i Thessalien.

Sven-Tage Teodorsson
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Filmvisning den 16 maj Smyrna: The Destruction of a Cosmopolitan City (1900-1922)
Den grekiska regisören Maria Iliou gjorde 2012 en dokumentärfilm om det gamla Smyrna inför vilken
hon arbetat med material från över tjugo europeiska och amerikanska arkiv. Nu visas denna intressanta
och fascinerande film om en förgången värld, en värld som varade i över 2 500 år, på Nordiska museet
i Stockholm. Maria Iliou har tidigare gjort både spelfilmer och dokumentärer, bland annat om
Alexandria och det Ægeiska havet. Filmvisningen är ett samarrangemang mellan Svenska
Atheninstitutets vänner och Greklands ambassad.
Tid och plats: Den 16 maj, klockan 17.00-19.30, Nordiska museet. Anmälan sker till Athenvännerna
via e-postadress info@athenvannerna.se
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Antikens syn på astronomi med professor Lars Karlsson, Uppsala universitet, och Fredrik
Helander, Världskulturmuseerna
Under antiken kallades vetenskapsmännen för naturfilosofer. Det fanns ingen tydlig uppdelning
mellan humaniora och naturvetenskap så som vi gör i dag. I samtalsserien Antiken och vetenskaperna
tittar vi närmar på antikens syn på vad vi i dag skulle kalla naturvetenskapliga ämnen.
Tid och plats: Medelhavsmuseet, 25 april kl. 18.00-19.00. Anmälan via museet.
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Grekisk konstmusikfestival den 17 mars på Musikaliska
Den kosmopolitiska kulturskapande grekinnan står i centrum för den tredje upplagan av Grekisk
Konstmusikfestival. Ur programmet:
•

Tidlös poesi - instrumentalmusik och högläsning av Stina Ekblad ur Sapfos och Kiki
Dimoulas poesi.

•

Outforskade labyrinter - Curious Chamber Players utforskar spännande klanger och
outforskade rytmer komponerade av bland annat Lina Tonia, Panayiotis Kokoras och
Theocharis Papatrechas.

•

Operagala till minne av Maria Callas – Blåssymfoniorkester och operasoliter spelar bland
annat Puccini, Bellini, Rossini och Theodorakis.

Tid och plats: Den 17 mars från klockan 15.00. Musikaliska, Nybrokajen 11.
Information och biljetter: www.gkis.se eller www.musikaliska.com
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Labraundadagen 2018
Ännu ingen information från AH. Avvakta
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Föreningen Svenska Istanbulinstitutets vänförening firar 30 år med en halvdag om imperier i
Mindre Asien
Den 29 maj anordnar vänföreningen en halvdag på Historiska museet. Mer detaljerad information
kommer inom kort via föreningens hemsida http://www.istanbulvanner.se/
Programmet ser ut som följer:
Ashk Dahlén, Perserna i Mindre Asien – en allmän översikt från Kyros den store till sasanidernas fall.
Tonje Haugland Sørensen, Det glemte imperiet? Byzants i vestens historieskrivning.
Ragnar Hedlund, ”Mänsklighetens lyckligaste tid” – det romerska imperiet under adoptivkejsarna.
Olof Heilo, Det osmanska riket – en modern historia.
Daniel Henningsson, Luwia Minor – några nedslag i hettitisk utrikespolitik i västra Asia Minor.
Dennis Johannesson, Poeternas och filosofernas Konya – en seldjukisk historia.
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