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FÖRENINGEN ALEXANDRIAS VÄNNER i Göteborg	  	    
 
Verksamhetsberättelse för året 2014 
 
Styrelsen i Alexandrias vänner under året 2014 
 
Ordförande:      Annica Dahlström 
V. ordförande:      Hans Nyman 
Sekreterare:      Ingrid Gunberg 
Kassör:       Nils Essle 
Ledamot, programansvarig:    Sven-Tage Teodorsson,  
Ledamot, programkonsult   Robin Hägg, till juli 2014 
Ledamot:       Hans Kristian Simensen 
Ledamot:      Eva Knudsen 
Suppleant:     Gunilla Angersjö 
Suppleant:   Camilla William-Olsson,  
Web-ansvarig, adjungerad:    Lars G. Olsson 
Revisor:       Bengt Holmén 
Revisor suppl.:      Sören Rydén 
Valberedning:      Eva Mannheimer,  
 
 
Föreningen har under verksamhetsåret 2014 hållit följande medlemsmöten: 
 
VT 2014: 
 
Torsdagen 16 jan: Leif Hjärre;  ”12.000 år av Egyptens historia” 
 
Tisdagen 18 feb: Stein Arne Evensen  "Hva kan mynter fortelle om livet i       
Alexandria i de første hundreår av vår tidsregning?" 
 
Torsdagen 20 mars, Årsmöte.  Hamdy Hassan var tvungen att ge återbud. Istället gav 
Margareta Törngren, med kort varsel, en mycket inspirerande föreläsning om 
”Bibliotekens Vänner, betydelsen av bibliotek, särskilt Alexandriabiblioteket”  
 
Torsdagen 24 april: Eva Mannheimer	  Kybele i Alexandria - om den anatoliska moder- 
Gudinnans ikonografi och långa historia 
 
Tisdagen 3 juni: Maria Nilsson, "Bildframställningar i Gebel el Silsila – en 10 000 år 
lång repertoar" 
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FÖRENINGEN ALEXANDRIAS VÄNNER i Göteborg 
 
Verksamhetsberättelse för året 2009 
 
Styrelsen i Alexandrias vänner  
 
Ordförande:    Annica Dahlström  
V. ordförande:    Hans Nyman  
Sekreterare:     Ingrid Gunberg  
Kassör:     Björn Hedberg 
Ledamot,  programansvarig:  Robin Hägg  
Ledamot:    Hans Kristian Simensen  
Ledamot, suppl.:    Cecilia Wigström    
Ledamot, suppl.:    Essam El-Naggar  
Web-ansvarig, adjungerad:  Lars G. Olsson 
Revisor:     Bengt Holmén,   
Revisor suppl.:    Sören Rydén  
Valberedning:  Sune Persson 
 
Föreningen har under verksamhetsåret 2008 hållit följande styrelsemöten:  
 
Årsmöte   2009.03.19 
 
Styrelsemöten  2009.01.29  

  2009.03.10 
  2009.05.19 

       2009.09.24                                                              
         2009.10.27       
         2009.12.08 

Program och föredrag under våren 2008 

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.   

 
Torsdag 19 marskl. 19.00 Föreningens årsmöte och därefter:  "Är fred 

möjlig i Mellanöstern?" Efter årsmötet föreläste ambassadör Mathias 
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HT 2014: 
 

Torsdag 18 september: Ulf Tebelius: "Ensam turist i Alexandria", samt "Besök hos syriska 
flyktingfamiljer i Jordanien"   Ulf Tebelius berättade om sin senaste bokresa till BA och  om den 
hjälpaktion han deltar i för Syrien. 

Tisdagen 28 oktober: Annica Dahlström och Hans Nyman berättar om det senaste internationella 
mötet i Alexandria för vänföreningar (IFBA) 19-21 oktober. (Deltog som vår ordförande och vise 
ordförande i mötet och gav en överblick av det aktuella läget och visade bilder. 

Torsdagen 27 november: Leif Hjärre: "Från Alexandria Till Abu Simbel Med Hundra Bilder"  

Samtliga föreläsningar, utom den 3 juni, ägde rum i Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, 2 tr. Den 3 juni 
träffades vi på Botaniska institutionens föreläsningssal, därefter tur i ”Botan”, guidad av intendent Mats 
Havström, samt avslutningssupé på restaurant Paviljongen. 
 
Lördagen 6 december:  20 ÅRS JUBILEET FÖR Föreningen Alexandrias Vänner firades i 
Världskulturmuseet, kl. 14-17. Därefter måltid i närbelägen restaurant. 
            Program:  
14.00: Ordföranden Annica Dahlström hälsade välkommen och gav kort historik över FAV med   
presentation av grundarna, av vilka endast 2 lever 
14.10: Chefen för Bibl. Alexandrina, Dr. Ismail Serageldin: ”The Glory of Alexandria”  
15.10: Grafiske konstnären Armando Milani ”From the Eye to the Heart”  
15.30: Kaffepaus 
16.00: Förre föreståndaren för Sv. Institutet i Alexandria, Jan Henningsson: ”Där tiden byter  
hälsningar med rummet – människors möten i Alexandria, med och utan statlig 
medverkan...”                 
17.00: Vandring till Lisebergs Värdshus för mat och dryck. 
 
Firandet var mycket lyckat, men en stor besvikelse var att ingen press var närvarande, trots press-
release och annonseringar på Universitet och bibliotek. 
 
Rapporter över jubiléet finns på svenska på föreningens hemsida, www.alexandriasvanner.nu, där 
det ligger som pdf-fil. Den finns dessutom på vår engelska hemsida, www.scancombibalex.nu, 
Välj i övre menyraden IFBA, gå vidare till The Swedish Chapter, och sedan till 20-year Jubilée, 
där många trevliga bilder kan avnjutas 
 
I årsmötet den 20 mars 2014: Deltog 25 medlemmar. 
 
Styrelsemöten: Under 2014 har 3 styrelsesammanträden hållits: Den 18 februari,  den 24 april, 
den 7 juni i Askim, samt planeringar och styrelseqarbete inför Jubliéet under november månad. 
 
Mellan styrelsemötena har löpande kontakter mellan styrelsemedlemmar skett med e-post och 
telefon. 
 
 



	   3	  

Övriga händelser av intresse under året 2014: 
 
A) Den 27 januari avled vår medlem Sune Persson, en av föreningens grundare. Till minne av vår 
medlem donerades en summa pengar till Hjärnfonden och Läkare Utan Gränser. Som en 
avskedshälsning donerade FAV förfriskningar till samlingen efter Sunes begravning. Dessutom 
skrevs ett minnesord, publicerat i GP. 
 
B) Ytterligare en medlem och grundare, Robin Hägg avled den 7 juni i Uppsala. En donation till 
Robins minne planeras. Athenvännerna tillsammans med Föreningen Alexandrias Vänner 
arrangerade en minnesstund för Robin den 15 november 2014. Medverkande: Niki och Benny 
Eriksson (bildspel), Jeannette Forsén, Björn Fredlund, Krister Kumlin, Ann-Louise Schallin,  
Helene Whittaker von Hofsten. Ordföranden framhöll Robin Häggs uppskattade insatser för 
Föreningen Alexandrias Vänner. 
 
C) Kontakterna med Egyptens ambassad i Stockholm har även i år varit sparsamma, sannolikt 
beroende på den politiska situationen i Egypten. 
 
D) Under året en stor framgång uppnåtts med arbetet angående Dag Hammarskjölds död i 
Ndola 1961. Den 15 september 2014 bestämde FN att en ny utredningskommission skall 
tillsättas. Därmed nåddes ett delmål med Simensens forskning, som ämnar samla dokument 
relaterade till Dag Hammarskjölds gärning och hans död i ett Peace Mediator Archive med 
hemvist i BA: Denna har beskrivits i DN av Ingrid Carlberg, se 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jakten-pa-sanningen-om-hammarskjold/ 
 
E) De Internationella Vänföreningarnas (IFBA) årliga möte på Biblioteket i Alexandria ägde rum 
den 16-24 oktober, och avslutades med en utflykt till Cairos gamla koptiska kvarter. 
Ordföranden och v. ordf., Hans Nyman deltog.  
 
F) Den politiska situationen i Egypten kunde följas under vintern och våren genom rapporter 
från Dr. Ismail Serageldin till ordföranden Dahlström, som snarast mailade ut dem till FAVs 
medlemmar. Efter 20-årsjubileet reste Dr. Serageldin till Stockholm för överläggningar med den 
nya regeringen. Han aviserade en skrift vari han kommer med förslag om hur en del av 
oroligheterna kan åtgärdas. Denna, ”The Challenge”, har e-mailats till medlemmarna. 
 
G) Hans Nyman har initierat ett projekt i Alexandria som syftar till att göra BA mera självför-
sörjande med elektricitet genom att utnyttja den stora dammen vid BA som solfångare. BA skall 
därmed kunna bli en bättre miljöanpassad byggnad och fylla moderna krav. Anläggningen 
under vattenytan är tänkt att helt gömma solfångarna för betraktaren, utnyttja en stor och dåligt 
utnyttjad yta, möjliggöra enkel service/förnyande av utrustningen (teknikutvecklingen är 
snabb) och möjliggöra en mycket billigare anläggning än en monterad på byggnaden. En försök-
sanläggning på BA är planerad men är försenat pga. den politiska situationen i Egypten. 
 
H) 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 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. 
 
Askim i februari 2015 
Annica Dahlström, ordförande i FAV. 


