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FÖRENINGEN ALEXANDRIAS VÄNNER i Göteborg		 
 
Verksamhetsberättelse för året 2016 
 
Styrelsen i Alexandrias vänner under året 2016 
 
Ordförande:      Hans Nyman 
V. ordförande:      Annica Dahlström 
Sekreterare, programansvarig:   Sven-Tage Teodorsson    
Kassör:       Nils Essle 
Ledamot:               Ingrid Gunberg 
Ledamot:       Hans Kristian Simensen 
Ledamot:      Eva Knudsen 
Ledamot: Ann-Christine Ljungberg 
Web-ansvarig, adjungerad:    Lars G. Olsson 
 
Revisor:       Märta Hammarström     
Valberedning:      Cenab Turunc  
 
Föreningen har under verksamhetsåret 2016 hållit följande medlemsmöten: 
 
VT 2016: 
Tisdagen 26 jan:  Jan Retsö:  ”Dante och Islam – konfrontation och dialog” 
Tisdagen 23 feb: Cenab Turunc: ”Islam i Turkiet” 
Tisdagen 22 mars: Årsmöte. Därefter föredrag av Leif Hjärre: 
”De stora upptäckterna i Egypten från Napoleon till våra dagar del 3: 
Arkeologiska upptäckter från 1950 till våra dagar ”  
Tisdagen 26 april: Kamran Jamshidi, Zoroastrisk mobed: ”Om Zoroastrismen” 
Tisdagen 31 maj: Gunnar Weimark :  ”Egyptens flora och Vivi Täckholm, den 
älskade svenska botanikprofessorn” och därefter en guidad tur i Botaniska 
trädgården under ledning av Sölve Kajanus. Kvällen avslutades med en supé på en 
restaurang i närheten. 
 

HT 2016: 
Tisdagen 27 september: Sven-Tage Teodorsson: ” Isis och Osiris – ett kärt gudapar” 
Tisdagen 25 oktober: Leif Hjärre: "Var finns Nefertitis grav?"  
Tisdagen 24 november: Annica Dahlström och Ismail Serageldin (via dvd):  
”Rapport från IFBA mötet i Alexandria 2016”. Annica gav en överblick av det senaste 
internationella mötet i Alexandria för vänföreningar (IFBA) varefter Serageldins tal på mötet 
spelades upp. Helt oväntat meddelade här Serageldin att han avgår som ordförande. Houda El 
Mikaty, chef för Science Centret, tar över som tillfällig biblioteks ordföranden i väntan på ny 
ordinarie ordföranden. Vi följer ärendet med största intresse! Serageldin viktiga tal, med en 
genomgång av bibilotekets historia och betydelse i regionen och världen, är också senare distribuerat 
via en videofil till medlemmarna. 
Torsdagen 8 december: Göran Larsson: ” Religiösa minoriteter i Mellanöstern – gamla och nya 
perspektiv” . 
Samtliga föreläsningar, utom den 31 maj, ägde rum i Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, 2 
tr. Den 31 maj träffades vi på Botaniska institutionens föreläsningssal, därefter promenad i 
”Botan”, guidad av vår kunnige medlem Sölve Kajanus, samt avslutningssupé på en 
restaurant i närheten. En mycket trevlig kväll!
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I årsmötet den 22 mars 2016 deltog 25 medlemmar. 
 
Styrelsemöten: Under 2016 har fem styrelsesammanträden hållits:  I januari, februari, juni, 
september och december. 
 

Mellan styrelsemötena har löpande kontakter mellan styrelsemedlemmar skett med e-post och 
telefon. 
 
Övriga händelser av intresse under året 2016: 
 
• Ledamoten i FAV, Hans Kristian Simensen, arbetar vidare angående Dag Hammarskjölds 

död i Ndola 1961. Han studerar filer som släppts vartefter. 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/ 
 

Under 2016 fortsatte Simensen sitt arbete med efterforskning i bl.a. National Archive i 
London. Hans Kristian bistod också under 2016 ”UN Panel of Experts” och FNs juridiska 
avdelning med nya dokument. 
 

David Wardrop, ordföranden i IFBA (internationella vänföreningen till BA), är en av de 
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. Vid det årliga mötet av biblioteket internationella 
vänföreningar fick David Wardrop tillfälle att informera medlemmarna om Hans Kristian 
arbete och framhöll att detta är något som hela den ”Internationella familjen” (IFBA) har 
del i, eftersom det i Bibliotekets anda strävar efter att finna sanningen bakom 
Hammarskjölds död i Ndola 1961. 

 

• De Internationella Vänföreningarnas (IFBA) årliga möte på Biblioteket i Alexandria ägde 
rum i oktober 2016. Vice ordföranden Annica Dahlström 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. 

 

• 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 sedan 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. 

 

• Ulf Tebelius, en av föreningens grundare, har utsetts till föreningens hedersmedlem. Ulf 
har oförtröttligt genom alla år utvalt böcker och kompletterat Nobelbiblioteket i 
Alexandria. För detta storartade och idoga arbete är föreningen mycket tacksam. 

 
 
Onsala i mars 2017 
Hans Nyman, ordförande i FAV. 


