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Föreningen hade under året 51 betalande medlemmar, varav 7 stödjande medlemmar.
Hedersmedlemmar i FAV är: Jan Henningsson, Leif Hjärre, Ulf Tebelius och KG Hammar.
Föreningen har under verksamhetsåret 2017 hållit följande medlemsmöten:
VT 2017:
Torsdagen 26 jan: Staffan Lundén: ”Krig,plundring, antikvitetshandel och museer.”
Torsdagen 23 feb: Cenab Turunc: ”Mellanöstern i historiskt och religiöst perspektiv.”
Tisdagen 21 mars: Årsmöte. Därefter föredrag av Hans Nyman:
”Linnés lärjungar i Mellanöstern ”
Tisdagen 25 april: Leif Hjärre: ”Från Alexandria till Abu Simbel med hundra bilder”
Tisdagen 30 maj: Hans Nyman : ”Ett av Linnés största misstag – men som ändå ledde
forskningen framåt.” och därefter en guidad tur i Botaniska trädgården under ledning av
Sölve Kajanus. Kvällen avslutades med en supé på en restaurang i Botan.
HT 2017:
Tisdagen 26 september: Fader Abraham Garis (syrisk ortodoxa kyrkan i
Gbg): ”Mellanösternkomplexet och de gamla kyrkornas öde”
Tisdagen 24 oktober: Leif Hjärre: "Två dagar och en natt i Luxor"
Torsdagen 23 november: Rasha Shaaban: ”The Anna Lind Foundation in Alexandria”
och därefter Annica Dahlström och Hans Nyman:
”Rapport från IFBA mötet i Alexandria 2017”. En överblick av det senaste internationella
mötet i Alexandria för vänföreningar (IFBA)
Samtliga föreläsningar, utom den 30 maj, ägde rum i Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, 2
tr. Den 30 maj träffades vi på Botaniska institutionens föreläsningssal, därefter promenad i
”Botan”, guidad av vår kunnige medlem Sölve Kajanus, samt avslutningssupé på Botans
restaurant. En mycket trevlig kväll!
I årsmötet den 21 mars 2017 deltog 27 medlemmar.
Styrelsemöten: Under 2016 har tre styrelsesammanträden hållits: I februari, maj och
september.

Mellan styrelsemötena har löpande kontakter mellan styrelsemedlemmar skett med e-post och
telefon.
Övriga händelser av intresse under året 2017:
*Styrelseledamoten i FAV, Hans Kristian Simensen, arbetar vidare angående Dag
Hammarskjölds död i Ndola 1961. 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, och kan läsas på:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jakten-pa-sanningen-om-hammarskjold/. Hans Kristians
engagemang har fått uppmärksamhet under 2017 både i "Die Zeit", "Le Monde" och "Dagens
Nyheter". Hans Kristian har också bidragit med material till den senaste FN-rapporten om
omständigheterna runt Dag Hammarskölds död vilken kom i oktober 2017.
Tillsammans med John Jones i Oslo har ett nytt "Dag Hammarskjöld Selskap" grundats
Sällskapet arbetar i Hammarskjölds 'anda' med seminarier och föreläsningar bl.a. i samarbete
med Voksenåsen, det svensk-norska kulturcentret i Oslo.
Hösten 2017 blev Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga Biblioteket del av UNESCOs
"världsminne" och KG Hammar (FAVs hedersmedlem) och Hans Kristian har blivit tackad
för sitt aktiva stöd till denna utnämning. Hammarskjölds "Vägmärken" skall eventuellt bli
internationell fredslitteratur och boken förhoppningsvist översatt till bl.a. arabiska.
Hans Kristian arbetar också med att den 'holistiska lösningen' på Hammarskjöldolyckan, som
FN önskar, blir ett nytt arkiv.
I december 2017 beslutades att FN fortsätter undersökningen av omständigheterna
omkring Dag Hammarskjölds död.
* De Internationella Vänföreningarnas (IFBA) årliga möte på Biblioteket i Alexandria ägde
rum i oktober 2017. Vice ordföranden Annica Dahlström och 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. Rapport från mötet gavs av
ordf. och v. ordf. vid FAVs sammankomst i november 2017.
* 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. En ny kompletterande utveckling av
projektet för yngre barn beslutades under IFBA mötet 2017.
*En ny utställning på biblioteket om plast och andra långlivade föroreningar av havet
initierades av Hans Nyman och ett samarbete om genomförandet har inletts.
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