
 
 
 
 
VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV NR 2 
 
En sådan start vi haft på detta verksamhetår! 
Kulturutskottet och kungaparet har besökt Alfred Nobels Björkborn. Möteplats Alfred Nobel i 
det renoverade Stallet, har invigts med pompa och ståt vid tre tillfällen. Vår landshövdig har 
visat ett fantastiskt engagemang. Vid de två mer officiella invigningarna har Rose-Marie 
Frebran sina invigningstal verkligen poängterat betydelsen av Alfred Nobel, Björkborn och 
inte minst Karlskoga som ort. Tack Sveriges Bästa Landshövding! 
Tack vare landshövdingens ”känningar” har vi också preliminärt bokat talare till vårt årsmöte 
i mars! En ung man vid namn Gustav Källstrand som forskat på Nobelprisen i dagspressen. Så 
intressant det ska bli att få höra honom. Hoppas vi kan få hit Gustav! 
 
Nobelvännerna hade en invigningsmiddag den 25 oktober och glädjande nog var vi nästan 50 
personer där. Mikael Björk och Margareta Zetterqvist spelade inledningsvis vacker musik 
som såg till att vi alla kom i god stämning. En utsökt middag serverades av Barbro Åkesson 
med stab och bordsvärdarna såg att glasen fylldes, bland annat med Karlskoga vatten som 
KEMAB sponsrade med.Tack KEMAB! Medaljer delades ut till alla Nobelvänner då vi 
gemensamt är de som driver vänföreningen framåt och som gör att verksamheten fungerar! 
 
Ni skulle hört Jan Hammarstedt högtidstal! Han är otrolig den mannen. Vilka kunskaper och 
vilken retorik! Vi kommer att publicera hans tal i kommande tidning som kommer ut efter 
årsskiftet. Nobelvännerna ville ju både inviga Stallet och fira Nobelvännerna 25 år. Då 
passade det ju bra att uppmärksamma 20-års jubileet som firades med stor Nobelmiddag som 
dåvarande ordförande Marita Olén-Widenberg så förtjänstfullt arrangerade. Tack Marita! 
Hans Johansson och Christer Franklin berättade om hur processen med ”Stallet” hade 
fungerat på ett intressant och medryckande sätt. Vi har tur som har dessa herrar på 
Nobelmuseet. Det ska bli spännande att följa fortsättningen med mötesplatsen. Några tal och 
lite aktiviteter ramade in hela kalaset och det hela avslutades med fyrverkeri som BasBjörk 
sponsrade. Tack BasBjörk! Vill särskilt också uppmärksamma Jaana-Kaisa, Anita och Kjell 
som suttit med i festkommittén och jobbat. 
 
Tack till Er alla som bidrog till att göra festen till vad dem blev! Om Ni vill,  vi vågar och Ni 
kan, så gör vi nog ett ett kalas även inför Alfred Nobels födelsedag 2014!  
Smider lite planer redan nu!! 
 
Ett oväntat resultat av festen, men ack så välkommet, var att både Hyresbodstäder genom Rolf 
Lindberg samt Karlskoga Energi och Miljö genom Anders Ohlsson, båda trogna Nobelvänner, 
ska försöka hjälpa till att flytta den flygel från Musikpalatset till ”Stallet”. Detta skulle kostat 
mellan 15-18 tkr, så vilken insats! Hoppas detta går vägen! Håll tummarna alla Nobelvänner! 
 
Vill även passa på att tacka Erik Ideström för hans insatser i styrelsen. Erik är en hejare på 
stadgar och har hjälpt oss att revidera och uppdatera dessa så de är helt riktiga. Beslut ska tas 
på årsmötet om stdgarna och de skickas ut i tidningen innan mötet, så att Ni alla kan tycka till. 
Erik ska flytta tillbaka till Stockholm och llämnar sin plats i styrelsen. Tack Erik! 
Valberedningen har nytt namn på gång. Tur att Ni finns som vill engagera Er i styrelsearbetet. 
Ju fler vi är desto enklare blir det. 
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Medlemsregister för Nobelvännerna 
Anita Öjendal är registeransvarig och vi ber att Ni kontaktare henne om Ni behöver uppdatera 
Era kontaktuppgifter.  Anitas mailadress är:  anita.ojendal@telia.com. 
Skicka även Din mailadress till vår sekreterare Jaana-Kaisa Björk: 
jaana-kaisa.bjork@comhem.se,  så kan vi lättare nå Dig. 
 
Nobelvännernas hemsida 
Kjell Fransson ansvarar för kontakter avseende hemsidan. Gå gärna in på: 
http://www.mockelnforeningarna.se/nobelmuseetsvanner/ 
 
Kalendarium för Nobelvännerna 
Tisdagen den 10 december kl. 18.00 vid Konsthallen, Nobeldagen  
Den 10 december har vi traditionsenligt firande av Alfred Nobel med kransnedläggning vid 
bysten i Tingshusparken. Konsthallen är bokad för lite glögg och pepparkakor i samband med 
firandet! Detta är ett samarrangemang av Karlskoga Rotary, Nobel Rotary, Odd Fellow, 
Karlskoga församling, Karlskoga kommun och Nobelmuseets vänner som är sammankallande 
i arbetet. 
 
Fredagen den 13 december kl 16.30 – 18.00 vid Björkborns herrgård 
”Lucia - After Work” med glögg, lussekatt, pepparkakor och lite spontana luciasånger. Kom 
och mingla med oss en liten stund innan fredagsmyset! 
 
Konserter 
Nobelmuseet, Konsertföreningen och vänföreningen samverkar kring konserter på 
Nobelmuseet. ”Vännerna” går in för halva priset då konserten är på herrgården! 
Söndag 22 december kl. 15.00 vid Björkborns herrgård 
Jul på Alfred Nobels Björkborn - Lydia Lindholm, Julia Henriksson, Markus Christensen. 
 
Årsmöte 
Årsmötet sker i mars och datum beslutas när vår talare lämnat besked om och när han kan 
komma.  
 
 
 
 
 
Med en önskan om mysig advent och en riktig GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 
 
Ulrika Lundgren, ordförande gm 
Styrelsen för Nobelmuseets Vänner 
 


