Program och föredrag under våren 2008
Onsdag 18 februari kl. 19.00 "Upplevelser som observatör på Västbanken
under hösten 2008" Ulf Tebelius berättade - som utsänd av Sveriges
Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd - om sina erfarenheter som
observatör på Västbanken. Konsekvenserna för det dagliga livet under
israelisk ockupation för VÄNNER
palestinska bönder
och jordbrukare beskrivs.
FÖRENINGEN ALEXANDRIAS
i Göteborg
Torsdag 19 marskl. 19.00 Föreningens årsmöte och därefter: "Är fred
möjlig i Mellanöstern?" Efter årsmötet föreläste ambassadör Mathias
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Föreningen har under verksamhetsåret 2015 hållit följande medlemsmöten:
VT 2015:
Onsdagen 21 jan: Göran Larsson; ”Islam och ISIS”
Tisdagen 17 feb: Simon Sorgenfrei ; ”Rumi, den persiske Sufi poeten”
Torsdagen 12 mars: Ismail Serageldin via dvd; ”The glory of Alexandria ” samt
FAVs årsmöte.
Tisdagen 21 april: Leif Hjärre; ”De stora upptäckterna i Egypten från Napoleon till
våra dagar – Del 1: Napoleon till år 1900”
Torsdagen 28 maj: Ashk Dahlén : ”Kyros den store – en förebild för vår tid? ” och
därefter en guidad tur i Botaniska trädgården under ledning av Sölve Kajanus.
Kvällen avslutades med en supé i trädgårdens paviljong.

HT 2015:
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Tisdagen 22 september: Haakon Smedsvig Hanssen; ”Demetrios av Phaleron – Först som sist ”
vilket handlade om en av det antika bibliotekets verkliga pionjärer.
Tisdagen 27 oktober: Leif Hjärre: "De stora upptäckterna i Egypten från Napoleon till våra
dagar – Del 2: Arkeologiska upptäckter 1900 - 1950"
Tisdagen 24 november: Hans Nyman; Alhazen, Ibn al-Haitam – En av optikens pionjärer. Hans
gav också en överblick av det senaste internationella mötet i Alexandria för vänföreningar (IFBA)
10-13 oktober 2015.
Tisdagen 15 december: Sölve Kajanus; ”Hon fostrade Farouk” vilket handlade om några
människoöden i 20 talets Egypten.
Samtliga föreläsningar, utom den 28 maj, ägde rum i Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, 2 tr. Den
28 maj träffades vi på Botaniska institutionens föreläsningssal, därefter promenad i ”Botan”, guidad
av vår kunnige medlem Sölve Kajanus, samt avslutningssupé på restaurant Paviljongen. En mycket
trevlig kväll!

I årsmötet den 12 mars 2015: Deltog 28 medlemmar.
Styrelsemöten: Under 2015 har 3 styrelsesammanträden hållits: I mars, september och
december.
Mellan styrelsemötena har löpande kontakter mellan styrelsemedlemmar skett med e-post och
telefon.
Övriga händelser av intresse under året 2015:
A) Vice ordföranden i FAV Annica Dahlström och ledamoten Hans Kristian Simensen var
inbjudna till och deltog i firandet av Egyptens nationaldag vid Egyptiska ambassaden i
Stockholm 20 juli 2015.
B) Ledamoten i FAV, Hans Kristian Simensens arbete angående Dag Hammarskjölds död i
Ndola 1961 fortskrider med framgång. Hans Kristian har under 2015 fortsatt sitt arbete med
att hitta dokument relaterade till Dag Hammarskölds död i National Archive i London. Hans
Kristian bistod också under 2015 ”UN Panel of Experts” och FNs juridiska avdelning med
nya dokument.
Dagens Nyheter skrev en artikel i november 2015 om Hans Kristians arbete kommenterat av
KG Hammar och Annika Söder, Svenska UD.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dokument-ifragasatter-tidigare-fn-utredning-1/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ud-det-ar-dokument-vi-vadjat-om-ska-laggas-pabordet/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forvanad-over-att-fn-kommissionen-kommit-undan/
David Wardrop, orföranden i IFBA (internationella vänföreningen till BA), är en av de
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engelska nyckelpersonerna i ärendet. Genom nyhetsbrevet till ”United Nations Association
Westminster Branch” håller David Wardrop sina engelska medlemmar uppdaterade om
utvecklingen.
FNs Generalförsamling beslutade den 19 november 2015 att Hammarskjöld-efterforskningen
skall fortsätta.
Ett av målen med Hans Kristians forskning är att upprätta ett ” Peace Mediator Archive”
med hemvist i Biblioteket i Alexandria: Denna har beskrivits i DN av Ingrid Carlberg, se
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jakten-pa-sanningen-om-hammarskjold/
C) De Internationella Vänföreningarnas (IFBA) årliga möte på Biblioteket i Alexandria ägde
rum den 10-13 oktober 2015. Ordföranden Hans Nyman deltog och representerade FAV.
Under den sedvanliga gåvoceremonin donerades av FAV böcker till Nobelbiblioteket.
Böckerna har, som tidigare år, utvalts för komplettering av det omfattande Nobelbiblioteket
och införskaffats av Ulf Tebelius.
D) Den politiska situationen i Egypten 2015 kunde följas genom rapporter från Dr. Ismail
Serageldin till vice ordföranden Dahlström, som snarast mailade ut dem till FAVs
medlemmar.
E) Ordf. Hans Nyman har initierat ett projekt i Alexandria som syftar till att göra BA mera
självförsörjande med elektricitet genom att utnyttja den stora dammen vid BA som
solfångare. BA skall därmed kunna bli en bättre miljöanpassad byggnad och fylla moderna
krav. Anläggningen under vattenytan är tänkt att helt gömma solfångarna för betraktaren,
utnyttja en stor och dåligt utnyttjad yta, möjliggöra enkel service/förnyande av utrustningen
(teknikutvecklingen är snabb) och möjliggöra en mycket billigare anläggning än en
monterad på byggnaden. En försöks-anläggning på BA är planerad men är försenat pga. den
politiska situationen i Egypten.
F) Be Curious” är ett internationellt projekt som syftar till att öka dialogen och samverkan
mellan ungdomar i olika kulturer samtidigt som nyfikenheten på vetenskap och utbildning
stimuleras. Utveckling sker i samarbete med Science Center, beläget i Planetariet, Biblioteket
i Alexandria. Hans Nyman från FAV är projektledare. Biblioteket har 2010 inrättat en egen
avdelning för ”Be Curious” vid BA Science Center med de olika mikroskop som FAV
donerat och transporterat till BA som handbagage. Projektets implementering i den digitala
världen i form av en web-site har dock blivit försenat p.g.a. ekonomi och politik.
Onsala i februari 2016
Hans Nyman, ordförande i FAV.
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