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Program och föredrag under våren 2008

P

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 palestinska bönder och jordbrukare beskrivs. 

oo

Torsdag 19 marskl. 19.00Föreningens årsmöte och därefter:"Är fred 
möjlig i Mellanöstern?"Efter årsmötet föreläste ambassadör Mathias 
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Mossberg, Lunds universitet, tidigare verksam inom UD. Han berättar om 
sin synpunkt på Palestinafrågans hantering från svensk sida.  

ss

Tisdag 21 april kl. 19.00"Öknen och floden. Landskap, människor,  
arkeologi; Bilder från Nubien”. Docent Hans-Åke Nordström från Uppsala 
universitet berättde om nya rön om samspelet mellan östra Sahara och 
Nildalen före riksenandet..  

NN

Tisdag 19 maj kl. 19.00:"Professor Vivi" . Beata Arnborg, journalist och 
författare har nyligen publicerat en biografi om Vivi Täckholm. Föredraget 
handlede om den mångsidiga och legendariska svenska botanikern, 
författaren och människan Vivi Täckholm, som verkade som professor i 
botanik vid Kairo Universitet. Hon skrev Egyptens första flora och flera 
mycket uppskattade böcker om egyptisk kultur.  

m

Måndag 8 juni kl. 17.30: Vår hedersledamot Jan Henningsson, gjorde sitt 
traditionella vårbesök. Ämne: "Kunskapen är ett olivträd, östan 
om sol och västan om måne". Efter rundvandring i Botaniska under 
sakkunnig ledning av intendent Jimmy Persson samlades vi i 
Botaniska paviljongen där vi åt en gemensam matbit. Under måltiden 
fick vi samtidigt aktuell information om "läget" i Alexandria och 
Mellan-östern, samt om arbetet vid Svenska Institutet i Alexandria.

ss

Torsd. 24 september: "Fredsagenterna – ett svenskmuslimskt initiativ 
för fred" Shaista Kahn, lärarstudent på Göteborgs universitet, samt 
Yasin Ahmed, projektledare för Fredsagenterna på Sensus, berättade 
om Fredsagenterna, och deras verksamhet inom och utom Sverige.

17-23 oktober: Möte i Alexandria för internationella vänner till Bibliotheca 
Alexandria. Se särskild rubrik!

Tisd. 27 Oktober: ”Två dagar och en afton i Luxor”, Leif Hjärre berättar 
från sina resor.

Tisd. 17 november: ”Musiklivet i Bagdad på 800-talet” . Fil. Dr. Pernilla 
Myrne (orientaliska inst., GU) med musikillustrationer på oud av 
Ahmed al-Khattib.
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Övriga händelser av intresse under året 2009:

A)  Under året har ansträngningar fortsatt att skapa ett digitalt arkiv för 
fredsforskare, där samtliga handlingar från tidigare Generalsekreterare, 
inkl. Dag Hammarskjöld, skulle digitaliseras och kunna nås via en portal 
gemensam för BibAlex och FN. Ledande i detta arbete är Hans Kristian 
Simensen, som via kontakter med Norska Riksarkivet söker stöd för detta 
arbete.  Norska Riksarkivet har svarat positivt på våra propåer och önskat 
göra ett pilotprojekt med Tryggve Lie’s handlingar. FN-biblioteket hade 
önskemål om inrättandet av ett särskilt Dag Hammarskjöldrum i FN-huset, 
där den stora mängden av D.H.-artefakter sedan utställningen 2005 kunde 
exponeras. Förhandlingar pågår, bl.a. med Dag Hammarskjöld Foundation i 
Uppsala.

B) ”Euro Med Forum”. Månd. 21 september deltog Hans Kristian 
Simensen och Hans Nyman från FAV i ”Euro Med Forum” i Stockholm 
anordnat av Anna Lindh Foundation och FN:s Alliance of Civilizations. Vid 
Euro Med Forum mötet mötte media och journalister från 30 länder olika 
kulturutövare och representanter för civilsamhället i en diskussion om fred 
och samverkan över gränser. Situationen i Israel och Palestina stod i fokus. 
En presskonferens från mötet direktsändes live i 43 länder.

C) Medlemsmötet i Alex oktober. Det årliga mötet ägde rum 16-24 
oktober 2009. Delvis sammanvävt med föreningarnas möte var nu för första 
gången ”Alexandria Fair”, med olika spektakel. ”Be Curious” projektet (se 
separat information) var en av aktiviteterna från Planetarium Science Center 
vid Biblioteket i Alexandria. Vid mötet i oktober 2009 deltog ordföranden 
Annica Dahlström, samt Hans Kristian Simensen, och Jan och Kerstin 
Signeul, Jan för sista gången, han avled som meddelats tidigare i jan 2010.
Efter mötet företogs en 2 dagars resa i buss till Sinai och St.  Catherina-
klostret. Övernattning skedde på hotel Morgenluft belägen i bergen nära 
klostret. En mkt fin resa! Nästa möte , det13e International  Friends 
Meeting äger rum 11-13 October 2010. 

D) Ordf. Dahlström och Hans Kristian Simensen var inviterade att deltaga 
3-6 november i det Nordiska Fredsmötet, ursprungligen planerat av 
Simensen tillsammans med Folke Bernadotteinstitutet i Sthlm. Ett 30-tal 
deltagare från nordiska samt mellanösternländer deltog.  Sessionerna ägde 
rum i Svenska Institutet och i Bibliotheca Alexandrina, där vi fick möjlighet 
att visa Nobel-avdelningen för deltagarna. Alla vederbörligen imponerade: 

3



”detta hade aldrig kunnat ske med statliga medel!” var en kommentar från 
en finsk deltagare.

E) FAV deltog i ”Community night”,  sönd. 8 november, ett 
internationellt möte arrangerat av Anna Lindh Stiftelsen på 
Världskulturmuseet i Göteborg, med projektet ”Be Curious” (se separat 
information) som visades med praktiska demonstrationer och 4 posters. 
Under mötet visades också en posterutställning med information om FAV 
för de över 100 delegaterna från olika länder.

F) Dahlström och Simensen hade genom intensiva e-mailväxlingar med 
BibAlex-chefen Dr. Serageldin och Svenska Ambassaden i Cairo lyckats 
förmå dessa båda institutioner att, trots ett oerhört späckat program under 
nov-dec, invitera Prof. Sture Linnér att föreläsa om ”My memories of 
Dag Hammarskjöld”, med internationella politiskt verksamma personer 
som åhörare. Sture Linnér, som var en av initiativtagarna till återupp-
byggandet av Biblioteket i Alexandria, hade inte sett resultatet, och blev nu 
guidad runt. En mycket lyckad resa tillsammans med denne remarkable 92-
åring!

G) Be Curious är ett internationellt projekt (se sep. rubrik!) 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 vid Planetarium Science Center vid Biblioteket i Alexandria. 
Hans Nyman från FAV är projektledare. Biblioteket har 2010 som en start 
för verksamheten inrättat en egen avdelning för ”Be Curious”  vid BA 
Science Centre med de olika mikroskop som FAV donerat.

Dödsfall:

Den 2 januari 2010 avled Jan Signeul, en mångåriga medlem i FAV.
Han var, tillsammans med sin hustru Kerstin, ”vår utsände i Alexandria”, 
boende där under långa tider. Han och Kerstin var generösa värdar för 
besökande från föreningen vid de årliga träffarna varje oktober. Jan Signeul 
avled natten till den 2 januari, på Södersjukhuset i Stockholm.

Vi kommer att sakna denne bildade, färgstarke medlem!

Annica Dahlström, ordförande i FAV.
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