Verksamhetsberättelse för Gunnar Holsts stiftelse för numismatik år 2013
Org. Nr: 855100-5211
Paragraf 1 i stiftelsens stadgar lyder: ”Stiftelsen är uppkallad efter Gunnar Holst. Stiftare är
Göteborgs numismatiska förening, som härmed vill hedra Gunnar Holst för hans mångåriga
numismatiska insatser på hans 80-årsdag 30/10-1991. Stiftelsens syfte är att främja numismatiken,
särskilt i västra Sverige.”
Årets stora händelse är att stiftelsen för första gången utsett två pristagare. Nämligen David Hendin,
New York, expert på judiska mynt och Rolf Sandstöm, Lindome, allroundnumismatiker med särskild
inriktning på antika mynt.
Styrelsens sammansättning
Ordförande: Bengt Holmén
Vice ordförande: Cecilia von Heijne
Kassör: Gösta Lange
Sekreterare: Stefan Zakrisson
Vice sekreterare: Sune Persson
Suppleanter: Jonas Bring och Ulf Olsson
Adjungerande: Olle Cederholm, Jan-Erik Gustavsson, Robin Hägg, Eje Johansson, Björn Leiditz och
Vlodek Morawski.
Dessutom har Yngve Karlsson på ett förtjänstfullt sätt deltagit i styrelsearbetet.
Nio sammanträden har hållits under året (10/1, 14/2, 21/3, 18/4, 6/5, 29/8, 24/9, 4/11 och 5/12).
Föreläsningar och arrangemang
En av årets pristagare, David Hendin, höll tre föreläsningar. En i Vasa församling om ”Bibelns mynt
och Jesu parabler med myntinnehåll”, på klubbmötet 13/5 om ”Symboler på judiska mynt” och på
Humanisten 16/5 om ”Upproren mot Rom”. Hendin gav bland annat sin bok om judiska mynt ”Guide
to biblical coins” till Universitetsbiblioteket och klubbiblioteket. Han donerade även ”Änkans skärv”
till Vasa församling och GNF. Myntet finns nu i klubblokalen. Stiftelsen ordnade ett omfattande
program för honom och hans sällskap med bland annat guidningar på Konstmuseet, Botaniska
trädgården, Vitlycke hällristningsmuseum, Styrsöskäret och GöteborgsOperan, vilket uppskattades
mycket. Under färden till Bohuslän under Yngve Karlssons ledning besökte sällskapet
skeppsättningen och gravfälten i Blomsholm. En skogspromenad gjordes i närheten av Vassbotten i
Bullaren. Till gästernas stora förvåning ledde stigen ut på en bro över Älgafallet, som är det högsta i
Bohuslän med en fallhöjd på 46 meter. På andra sidan bron befinner man sig i Norge! På hemvägen
gjordes ett stopp vid Naverdals kyrka med anor från 1100-talet. Bra goodwill för Göteborg och
Västsverige! Som tack har vi skänkt pristagaren Rolf Sandströms romerska bok.

Söndagen 8/9 talade Lars O. Lagerqvist på Stadsmuseet om Nobelprismedaljer och nobelpristagaren
Arvid Carlsson om Sveriges läkemedelsindustris framtid. Tyvärr hade ej stadsmuseet tagit upp
föredragen i sitt program. Svenska Akademien hade sponsrat föredragen med 5000 kronor.
Torsdagen 12/5 höll doktor Barbara Lichocka ett föredrag på föreningen Alexandrias vänner betitlat
”The talking stones and walls of Alexandria: Graffiti from the theatre building in Kom el-Dakka and
street art of the Egyptian revolution”. Hon medverkade även på greksymposiet lördagen 14/9 med
ett bildspel: ”Masterpieces of Greek art on coins. Testimony from the excavations at Kato Patos
(Maloutena) on Cyprus”. Övriga talare på Humanisten var Anne Destrooper: “Ancient coins from
Cyprus of historical interest”, professor Stein Evensen, Oslo: “Alexandriamynt” och ordföranden i
Greklands numismatiska förening Eleni Papaefthymiou: “Short introduction to ancient Greek
numismatics”. Moderator var professor Kristian Kristiansen. Göran Jonsson hade gjort en vacker
affisch till symposiet. Stiftelsen hade försökt med hjälp av föreningars och myndigheters sajter dra
åhörare till symposiet. Möjligen skall vi ha längre tid på oss nästa gång.
Myntets Dag firades både på Stadsmuseet och på Lödöse museum 19/10. I Lödöse bestod publiken
till övervägande del av icke GNF-are. Som vanligt höll föreläsningarna hög kvalitet med utmärkta
illustrationer. Stadsmuseet hade förbjudit prisvärdering av mynt, endast expertifiering var tillåten.
Rolf Sandström utförde den till belåtenhet. I Lödöse var talarna: Sven Ljunglöf (Svenska plåtmynt), Bo
Gustavsson (Om jag hade en plåt att dricka), Birgit-Hahne-Eriksson (Karl XII:s nödmynt) och Sune
Persson (Operation Bernhard). På Stadsmuseet: Martin Fritz och Per Hallén (Varifrån kom pengarna
till utbyggnaden av Göteborg under 1800-talet?), Theodor Hassel (Myntningen i Färjenäs 1609-11),
Bengt Holmén (Barnamördaren Herodes den store), Göran Simonsson (religiösa symboler på mynt
och medaljer) och Yngve Karlsson (Eldsdyrkarnas mynt).
Erik Lie har i Svensk Numismatisk Tidskrift skildrat dagen. Stadsmuseet vill ej arrangera Myntets Dag
2014, men vill ha vår hjälp vid invigningen av myntrummet våren 2015.
Måndagen 11/11 diskuterades Myntskattefynds vetenskapliga värden på Humanisten. Inledare var
Kenneth Jonsson, professor vid Stockholms universitet, doktor Håkon Ingvaldsen från Oslo
myntkabinett och Jens Christian Moesgaard från Köpenhamns myntkabinett. Moderator för det hela
var professor Christer Ahlberger. Publiken bestod av övervägande GNF-are och Eje Johansson skötte
bildvisningen bra. Inledarna betonade att för att bedöma omfattningen av en myntcirkulation måste
även lösfynden beaktas. Efter inledarna följde en livlig diskussion. Ett referat kommer att införas i
Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad.
Ekonomi
Stiftelsens aktier (100 st. Astra Zeneca, 100 st. Ericsson, 100 st. Industrivärlden och 200 st. H & M)
har utvecklats väl. Anslag från Göteborg & Co., Svenska Akademien och Letterstedtska föreningen om
sammanlagt 12000 kronor har influtit. Familjen Holmén har donerat 11000 kronor till stiftelsen och
Bengt har dessutom, utanför bokföringen, betalat Hendins flygresa och operabesök.
Föredragshållarna har genomgående varit mycket modesta i sina anspråk. Utgifterna har hållits nere
genom att medlemmar (Birgit-Hahne Eriksson, Bo Gustavsson, Rut Holmén och Sten Larsson) upplåtit
sina hem eller gästlägenheter gratis. Yngve Karlsson och Eje Johansson har guidat och varit
chaufförer.

Kungliga myntkabinettets bokgåvor har använts för att belöna föredragshållare. Dessa gåvor är ett
värdefullt kapital för framtiden. Den största enskilda utgiftsposten är 15000 kronor till trycknigen av
Rolf Sandströms romerska praktverk.
Stiftelsen har beslutat att bidra till inköpet av GNF:s laptop.
Övrigt
Lektor Göran Anderberg höll även inför Historiska föreningen sitt föredrag om Gustav III. Bildspelet
var bekostat av stiftelsen (1100 kronor).
Stiftelsen har under året blivit medlem i International Numismatic Commission. Vi ser fram emot att
delta i kongressen hösten 2015 på Sicilien.
Framtidsplaner
Cecile Morrisson, Paris, har blivit utsedd till att bli 2014 års pristagare. Hon kommer till Göteborg
söndagen 12 oktober. Programmet för hennes föreläsningar är i dagsläget inte helt bestämt.
En utfärd till Lunds myntkabinett och Uppåkrautställningen planeras till slutet av maj.
En konferens om rovgrävningar av fornminnen planeras äga rum i april 2015.
Öka publikmängden på våra seminarier och föreläsningar.
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