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Dr	  Michel	  Amandry	  föreläser	  i	  Sverige	  
	  

	  
Dr	  Michel	  Amandry	  

Foto:	  François-‐Xavier	  Seren	  2008	  
	  
På	  initiativ	  av	  Bengt	  Holmén	  och	  Rut	  och	  Bengt	  Holméns	  stiftelse	  för	  numismatik	  
kommer	  Dr	  Michel	  Amandry	  att	  i	  oktober	  hålla	  ett	  antal	  föreläsningar	  i	  Sverige.	  
	  
Från	  1991	  till	  2013	  var	  Dr	  Amandry	  direktör	  för	  Mynt-‐	  och	  Medaljkabinettet	  i	  
Bibliothèque	  Nationale	  de	  France	  i	  Paris.	  Under	  tiden	  2003	  till	  2009	  var	  han	  även	  
president	  för	  International	  Numismatic	  Council	  och	  är	  sedan	  2015	  president	  för	  
Société	  française	  de	  numismatique.	  Hans	  forskning	  har	  varit	  och	  är	  inriktad	  på	  det	  
romerska	  imperiets	  numismatik.	  	  
	  
Bland	  Dr	  Amandrys	  talrika	  publikationer	  kan	  följande	  nämnas:	  
Le	  monnayage	  des	  duovirs	  corinthiens	  
Roman	  Provincial	  Coinage	  (i	  flera	  volymer)	  tillsammans	  med	  bl	  a	  Andrew	  Burnett	  
Coinage	  Production	  and	  Monetary	  Circulation	  in	  Roman	  Cyprus	  	  
	  
Följande	  föreläsningar	  är	  öppna	  för	  allmänheten:	  
	  
Göteborg	  lördagen	  den	  7	  oktober:	  	  
Föreläsning	  under	  Svenska	  Atheninstitutets	  vänners	  temadag	  kl.	  14:00	  –	  16:30	  i	  sal	  
T302,	  två	  trappor	  upp	  i	  f.d.	  Hovrätten,	  på	  temat	  Masterpieces	  of	  Archaic,	  Classical	  
and	  Hellenistic	  Coins.	  I	  anslutning	  till	  detta	  kommer	  Rolf	  Sandström	  att	  hålla	  ett	  
föredrag	  på	  temat	  Romersk	  myntning	  –	  En	  översikt.	  
	  
Lödöse	  söndagen	  den	  8	  oktober:	  
Föreläsning	  ca	  kl.	  13:00	  under	  Myntdagen	  på	  Lödöse	  Museum	  på	  temat	  Roman	  
Provincial	  Coingage:	  An	  Overview.	  I	  anslutning	  till	  detta	  kommer	  Yngve	  Karlsson	  att	  
hålla	  ett	  föredrag	  på	  temat	  Kufiska	  mynt	  kl.	  11:30.	  Museet	  öppnar	  kl.	  11:00.	  
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Göteborg	  måndagen	  den	  9	  oktober:	  
Föreläsning	  ca	  kl.	  19:15	  under	  GNF:s	  månadsmöte	  i	  Rambergskyrkans	  församlings-‐
hem,	  Övre	  Hallegatan	  27,	  på	  temat	  The	  Romanization	  of	  Hellenistic	  Coinages	  in	  the	  
Mediterranean	  East.	  	  
	  
Lund	  tisdagen	  den	  10	  oktober:	  	  
Föreläsning	  kl.	  17:00	  –	  18:00	  på	  Historiska	  Museet	  vid	  Lunds	  universitet,	  Krafts	  torg	  
1,	  på	  temat	  Roman	  Provincial	  Coinage:	  An	  Overview.	  
	  
	  
Eje	  Johansson	  
Rut	  och	  Bengt	  Holméns	  stiftelse	  för	  numismatik	  
	  
	  


