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Dr	  Vesta	  Sarkhosh	  Curtis	  föreläser	  i	  Sverige	  
	  

	  
Dr	  Vesta	  Sarkhosh	  Curtis	  

Foto:	  September	  2018	  
	  
På	  initiativ	  av	  Rut	  och	  Bengt	  Holméns	  stiftelse	  för	  numismatik	  kommer	  Dr	  Vesta	  Sarkhosh	  Curtis	  att	  i	  
oktober	  hålla	  ett	  antal	  föreläsningar	  i	  Sverige.	  
	  
Vesta	  Sarkhosh	  Curtis,	  som	  är	  född	  i	  Teheran,	  har	  studerat	  vid	  Göttingens	  universitet	  och	  vid	  
University	  College	  London.	  Hon	  ansvarar	  för	  British	  Museums	  samling	  av	  antika	  iranska	  mynt	  och	  
mynt	  från	  den	  islamska	  världen.	  Hon	  intresserar	  sig	  särskilt	  för	  den	  kungliga	  och	  religiösa	  ikonografin	  
under	  den	  förislamiska	  perioden	  i	  Iran	  och	  Mesopotamien	  från	  sjätte	  århundradet	  f.Kr.	  till	  mitten	  av	  
sjunde	  århundradet	  e.Kr.	  Dr	  Curtis	  har	  medverkat	  i	  det	  nu	  avslutade	  The	  Sasanian	  Coin	  Project,	  ett	  
samarbete	  med	  Irans	  nationalmuseum	  i	  Teheran,	  och	  medverkar	  för	  närvarande	  i	  The	  International	  
Parthian	  Coin	  Project.	  
	  
Bland	  hennes	  talrika	  publikationer	  kan	  följande	  nämnas:	  

• Persian	  Myths	  
• From	  Persepolis	  to	  the	  Punjab,	  tillsammans	  med	  Elizabeth	  Errington	  
• A	  Sylloge	  of	  Sassanian	  Coins	  in	  the	  National	  Museum	  of	  Iran,	  Volume	  1:	  Ardashir	  I	  –	  Hormizd	  

IV,	  Volume	  2:	  Khusrau	  II	  –	  Yazdgard	  III,	  tillsammans	  Elahé	  Askari	  och	  Elizabeth	  Pendleton	  
• Kingship	  and	  Religion	  in	  Ancient	  Persia	  
• Sylloge	  Nummorum	  Parthicorum	  2:	  Mithradates	  II	  (under	  utgivning)	  

	  
Följande	  föreläsningar	  är	  öppna	  för	  allmänheten:	  
	  
Göteborg	  måndagen	  den	  14	  oktober:	  	  
Föreläsning	  kl.	  15:00	  på	  Göteborgs	  Universitet	  i	  Stora	  Hörsalen,	  Sal	  2150,	  Eklandagatan	  86,	  Göteborg,	  
på	  temat	  From	  kingdom	  to	  empire:	  the	  changing	  face	  of	  Parthian	  coinage.	  	  
	  
Föreläsning	  ca	  kl.	  19:00	  under	  GNF:s	  månadsmöte	  i	  Rambergskyrkans	  församlings-‐hem,	  Övre	  
Hallegatan	  27,	  Göteborg,	  på	  temat	  Royal	  and	  religious	  iconography	  on	  ancient	  Iranian	  coins	  
	  
Lund	  tisdagen	  den	  15	  oktober:	  	  
Föreläsning	  kl.	  18:00	  på	  Historiska	  Museet	  vid	  Lunds	  universitet,	  Krafts	  torg	  1,	  Lund,	  på	  temat	  From	  
kingdom	  to	  empire:	  	  the	  changing	  face	  of	  Parthian	  coinage.	  
	  
Stockholm	  onsdagen	  den	  16	  oktober:	  
Föreläsning	  kl.	  18:00	  på	  Historiska	  museet,	  Narvavägen	  13–17,	  Stockholm,	  på	  temat	  From	  kingdom	  to	  
empire:	  the	  changing	  face	  of	  Parthian	  coinage.	  
	  
Uppsala	  torsdagen	  den	  17	  oktober:	  
Föreläsning	  kl.	  15:00	  i	  Universitetshuset,	  sal	  VIII,	  Biskopsgatan	  3,	  Uppsala,	  på	  temat	  Royal	  and	  
religious	  iconography	  on	  ancient	  Iranian	  coins.	  
	  
	  
Eje	  Johansson	  
Rut	  och	  Bengt	  Holméns	  stiftelse	  för	  numismatik	  


