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Program och föredrag under våren 2008
Torsdag 21/2: "
 De stora upptäckterna i Egypten från 1950 till våra dagar" Leif
Hjärre berättade i den tredje delen av serien ”De stora upptäckterna i Egypten” om
hur man helt nyligen har lyckats identifiera drottning Hatsheputs mumie.

Onsdag 12/3: Å
 rsmöte i Föreningen Alexandrias Vänner. Därefter höll Katarina
Runesson, Anna Lindh Stiftelsens representant, ett anförande om verksamheten i
Göteborg och Alexandria
Tisdag 1/4: "
 Från Alexandria till Bagdad - Islamisk filosofi" föredrag av Klas
Grinell, lektor från Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori vid Göteborgs
universitet.
Torsdag 22/5 kl. 13.00 (OBS tiden) "
 Vad händer den 22 maj på SMVK (Statens
Museer för Världskultur)? Vad är 1001-actions? Vad är dialogåret?" Dialogåret
2008 innebar stora möjligheter för Anna Lindh-stiftelsen. Över hela Europa fokuserades
denna dag på stiftelsens arbete omkring kulturmöten och mångfald i nätverkets samtliga 37
deltagarländer. ScanCom BibAlex (där Föreningen Alexandrias Vänner ingår) hade i
samarbete med Svenska Institutet i Alexandria inbjudit den egyptiska människorättsaktivisten Gihan Abouzeid att tala om kvinnans rättigheter i dagens Mellanöstern.
1

 Samma kväll kl. 18, samlades vi utanför Botaniska institutionen för en promenad genom
Botaniska trädgården i ett strålande väder med sakkunnig guidning av intendent Jimmy
Persson. Promenaden avslutades med supé i Botaniska Paviljongen där föreningens
hedersmedlem, Jan Henningsson, berättade om sitt arbete vid Svenska Institutet i
Alexandria.

Program och föredrag under hösten 2008
Tisdag 2 september: En öppen föreläsning på institutionen för arkeologi, dit FAVs
medlemmar var inbjudna. "Byzantium in the Sixth Century and the Beginning of
Byzantine Historical Writing" . R
 oger Scott, University of Melbourne, förste
innehavare av Herbert & Karin Jacobssons gästprofessur för antikvetenskap,
berättade på engelska och illustrerade med diabilder.
Tisdag 23 september: "
 Egyptens pyramider - Evighetens arkitektur i forntid och
nutid". Nils Billing, egyptolog från Uppsala, berättade om pyramidkomplexens
samtida roll och symbolik samt hur västerlandets genom tiderna uppfattat dem i
tradition och mytbildning. Samma titel har hans bok som kom ut under hösten. Vi
fick även färska rapporter om samtidens arkeologiska verksamhet på pyramidfälten. 
Torsdag 30 oktober: "
 Fred och försoning. Om fredens oas, en by i Israel där judar
och palestinier lever tillsammans" Peter Haas, ordförande i byns svenska
vänförening, berättade med bilder om livet i byn, den tvåspråkiga skolan, fredsskolan
och det konkreta fredsarbete som pågår även på andra platser i Israel.
Onsdag 26 november: Djupa vatten i Egyptens Sharm-el-Shejk" Johan Dahlström,
svensk mästare i fridykning (85 m), berättade med bilder och videoklipp om
fridykningens tjusning, lite om fysiologin, och om kamratskapet mellan
tävlingsdagarna under VM i Sharm-el-Shejk i september 2008.

Övriga händelser av intresse under året 2008:
A) Alexandrias vänner deltog under en Vetenskapsfestival 23 - 25 april 2008, som ägde
rum vid BibAlex, med projektet "Be Curious". Hans Nyman representerade föreningen. Be
Curious är ett internationellt projekt som skall locka ungdomar att intressera sig för
utbildning och vetenskap. Projektet använder nyutvecklad teknik och pedagogik. Ett billigt
och enkelt handhållet mikroskop kopplat till en dator är ett av våra viktigare redskap. Under
vetenskapsfestivalen disponerades två olika stationer, en stor lokal inomhus och ett mindre
bås utomhus. Projektet blev mycket positivt uppmärksammat och hade ca 2000 besökare.
B) Under året har ansträngningar gjorts för att länka BibAlex fastare till FN. Det har
även tagits kontakt med prof. Sture Linnér, medarbetare till Dag Hammarskjöld under
Kongokrisen, med ett förslag 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. Simensen och Dahlström besökte FNs Dag Hammarskjöldsbibliotek i juni 2008
för att fråga om synpunkter från chefsbibliotekarien där. Vi ombads då även att hjälpa till
med inrättandet av ett särskilt Dag Hammarskjöldrum i FN-huset, där den stora mängden
av D.H.-artefakter sedan utställningen 2005 kunde exponeras. Förhandlingar pågår.
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C) En delegation från Biblioteket i Alexandria besökte Göteborg med en vandringsutställning under Göteborgs kulturfestivalveckan i augusti 2008. Tre medarbetare åtföljde
chefen för utställningsverksamheten, Reem Sabry. Utställningen var speciellt efterfrågad
av Västra Götalands Regionen som också var på plats med en delegation vid invigningen.
Västra Götalandsregionen bidrog med medel till arrangemanget. Utställningen var
intressant och professionell och föreningen Alexandrias Vänner deltog också med en
posterutställning om föreningens verksamhet samt en presentation av “Be Curiousprojektet”. Utställningen besöktes av ca 2000 personer under veckan. Den egyptiska
delegationen spenderade därefter en ledig dag med rundtur, fiske, båttur, middag och
samvaro innan de återvände till Egypten.

D) Under hösten 2008 (sept-okt) vistades Ulf Tebelius, utsänd av Sveriges Kristna Råd och
Kyrkornas Världsråd, som observatör på Västbanken. Konsekvenserna för det dagliga livet
under israelisk ockupation för palestinska bönder och jordbrukare beskrevs.
Under denna tid hade ordföranden ansvaret för kassan och ekonomin.
E) Den 17-23 oktober ägde det årliga mötet rum för de internationella vänföreningarna till
Bibliotheca Alexandrina. Det avslutades med en 3-dagarsutflykt till Siwa. Det beslöts under
sammanträdena att alla föreningarna skulle samlas under ett ”paraply” med David
Wardrop som enhälligt vald ordförande. Man diskuterade även att under de årliga mötena i
framtiden arrangera en ”Alexandria Fair ”, som skulle utformas via e-mailkorrespondens
under året. Innehållet kan komma att bestå av vetenskapliga, konstnärliga och kommersiella
inslag och är tänkta att engagera Alexandria med basen i BibAlex.
Nästa årliga möte äger rum 16-20 oktober 2009. Vi avser då att inleda vissa aktiviteter
inom ”Alexandria Fair ”, och hoppas att fler medlemmar i FAV kan deltaga i mötet. Vid
mötet i oktober 2008 deltog ordföranden Annica Dahlström, Hans Kristian Simensen och
Hans Nyman.
F) "Be Curious" presenterades också på en stor internationell kongress 2-3 november
2008 med 700 deltagare i Alexandria (NAMES 2008 First General Assembly ) med ett
föredrag, en demonstration och 8 posters. Alla projektets aktiviteter drog fullsatta hus.
Projektets idé om att skapa en internationell website med likheter av Wikipedia fick ett starkt
gensvar och ett samarbete med Biblioteket i Alexandria har inletts för vidare utveckling av
projektet.
Dödsfall:
Härmed meddelas att en av Föreningen Alexandrias Vänners trognaste
medlemmar har avlidit. Sylvia Hassan avled på Östra Sjukhuset i december 2008,.
Begravningen har ägt rum i avskildhet.
Vi minns alla med tacksamhet och uppskattning Sylvias delikatesser när hon
basade för eftersitsarna tillsammans med sin man Mohammed Hassan. Sylvias generösa,
eleganta och älskliga person är svår att glömma!
Annica Dahlström, ordförande i FAV.
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