
Alexandrias Vänner firade 25 års jubileum under 2014 vilket firades med ett evenemang på Världskultur-

museet i Göteborg.  Vi hade glädjen att kunna bjuda på ett förstklassigt program med tre internationellt 

välkända föredragshållare.  Stjärnan var naturligtvis Ismail Serageldin själv, chefen för biblioteket i 

Alexandria. De andra två var  Armando Milani, konstnär och Jan Henningson, ämnesråd på UD. 

 

Serageldin är 

chef för det nya 

biblioteket i 

Alexandria med 

ca 1 milj. besö-

kare/år. En po-

sition som han 

trots alla politiska omvälvningar 

och mot alla odds har behållit se-

dan invigningen 2002 . 

Milani är en 

välkänd grafisk 

designer. Han 

är  t ex konstnä-

ren bakom FNs 

poster med 

fredsduvan . 

 

Hennigsson, äm-

nesråd på UD, är 

en tidigare chef för 

Svenska Institutet 

i Alexandria. 

 

 

 

 

 

Föreningens ordföranden Annica 

Dahlström inledde firandet med en 

kort historik över föreningens histo-

ria och hedrade även de av grundar-

na som avlidit. Grundarna var Paul 

Åström, Robin Hägg, Sune Persson, 

Helmy Loza, Ulf Tebelius och An-

nica Dahlström. 

Ismail Serageldin 

Föreningen Alexandrias Vänner firade 20-årsjubileum i dec 2014 ! 

Föreningens affisch för 

evenemanget 

Armando Milani 

Jan Henningson 



Serageldin inledde med en vir tuos föreläsning om ”The glory of Alexandria” som var en resa från det 

antika biblioteket och fram till utvecklingen av det nya biblioteket.  

Åhörarnas spontana reaktion var att Biblioteket i Alexandrias viktiga roll i den politiskt kaotiska värld 

som omger dess närområde inte nog kan värderas.  Det är viktigare än någonsin att biblioteket erhåller 

stöd från en engagerad omvärld. Att stödet från Sverige och FAV uppskattas och värderas högt gav Se-

rageldin upprepade bevis för under hela jubileet. 

Det är en upplevelse av rang att få lyssna på en av Serageldins föreläsningar ! 

Nästa föreläsare var Armando Milani , en internationellt välkänd konstnär i grafisk design.    Armando 

Milani  berättade om konsten att förenkla komplicerad information till slagkraftiga posters med många 

exempel. Han har tex gjort den mycket kända 

fredsduvepostern för FN.   

Han har också virtuost gjort en poster för 

biblioteket i Alexandria som sammanfattar 

bibliotekets roll i sin omvärld. 

Armando Milani var inbjuden till jubileet av 

FAV men bekostade själv resa och upphälle. 

Han har också tillåtit FAV att använda hans 

poster i vår egen verksamhet, på T tröjor etc. 

Storartat ! Tack för det Armando. 



Avslutande föreläsare var 

Jan Henningson, heders-

medlem i FAV och tidigare 

chef för Svenska Institutet i 

Alexandria..  Jan berättade 

om ”människors möten i 

Alexandria—med och utan 

statlig medverkan”. 

En personlig och initierad 

redogörelse för viktiga hän-

delser i Alexandria under 

hans tjänstgöring. Flera hän-

delser med anknytning till 

FAV. 

Stort tack till alla föredrags-

hållarna ! 

Kvällen avslutades med middag på Lisebergs värdshus vilket uppskattades mycket av både föredragshål-

lare och deltagande FAV medlemmar. Vädret var hyfsat, glöggen på ditvägen mycket uppskattad, lam-

porna i träden magnifika, stämningen på värdshuset bra. Sammanfattningsvis en lyckad avslutning på en 

bra dag. 

Lisebergs Värdshus 



Några bilder från jubileumskvällen 

på Liseberg 


