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Nobelvännerna Verksamhetsberättelse 2015 
 

Styrelsens sammansättning 2015 

Ordförande   Ulrika Lundgren 

Vice ordförande                     Anita Öjendal 

Sekreterare                            Susanne Morfeldt-Hafstrand 

Kassör                                   Sif Eklund 

Ledamöter               Jaana-Kaisa Björk  

Olof Frisk 

Lasse Sjöberg 

Suppleanter                              Boo Thuvander  

Alf Rosberg                       

                                                   Christel Nilsson 

                                                   Monica Albertus 

   Annelie Rådesjö 

 

 Nobelmuseets representanter     Hans Johansson 

Christer Franklin 

Övriga    
Revisorer                                   Björn Edman 

                                                    Rolf Lindberg 

Revisorssuppleant                    Per Aspeli 

Valberedning                             Marie-Louise Nauclér (sammankallande) 

   Mikael Björk 

   Lena Sjöstrand 

Styrelsen 

Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året, samt årsmöte och konstituerande möte 

i mars. Två möten har genomförts för att genomföra medlemsfesten i oktober. Vice 

ordförande har representerat Nobelvännerna i planeringen av Valborgsmässoaftonens 

festligheter. Arbetsgruppen för den 10 december har haft tre möten där ordförande varit 

sammankallande. Projektgruppen för utställningen kring Alfred Nobel och Werner Vögeli har 

haft fem planeringsmöten inför invigningen av utställningen.Tre möten har genomförts inför 

”Middag med Nobeltema” med eleverna från Bråtenskolan. 

 

Årsmöte 

Årsmöte hölls söndagen den 15 mars, 2015 på ”Mötesplats Alfred Nobel”. Innan årsmötet 

avhölls en ceremoni där Barbro Åkesson blev utsedd till hedersmedlem i Nobelmuseets 

vänner. Detta med anledning av sina förtjänstfulla insatser kring förtäring för föreningen. 

Ordförande för årsmötet Anders Ohlsson samt ordförande för vänföreningen överlämnade ett 

unikt diplom som museiintendent Hans Johansson hade skapat.   

Under ledning av Anders Ohlsson avhandlades därefter stadgeenliga förhandlingar. Till 

ordförande omvaldes Ulrika Lundgren.  Efter förhandlingarna fick Nobelvännerna lyssna till 

Brita Åsbrink, frilansande journalist, som föreläste under rubriken ”Bröderna Nobels 

oljebolag i Ryssland – dess uppgång och fall”. 

 

Tidningen Nobelvännen 

Styrelsens redaktör Jaana-Kaisa Björk har svarat för att två nummer av tidningen 

”Nobelvännen” har kommit ut under verksamhetsåret. Därutöver har även två nyhetsbrev 

skickats ut. Tack vare våra annonsörer har tidningen kunnat tryckas och har skickats ut per 
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post till medlemmarna och till annonsörerna. Tidningen har även lagts ut på offentliga platser 

som bibliotek och turistbyrå. 

 

Medlemsregister för Nobelvännerna 

Anita Öjendal är styrelsens registeransvarige. Medlemmarna uppmanas att ange sina e-

mailadresser vid inbetalningen av årsavgiften. Medlemmarna ombedes dessutom att kontakta 

Anita Öjendal för att uppdatera sina kontaktuppgifter. Anitas mailadress är: anita@ojendal.se  

 

Medlemskort 

Ni har väl uppmärksammat att Ni har Ert medlemskort på baksidan av tidningen 

Nobelvännen! Bara att klippa ut och ha med sig vid olika aktiviteter. 

                 

Nobelvännernas hemsida 

Nobelvännernas hemsida har utvecklats under året genom att Olof Frisk i styrelsen, har sett 

över denna. Hemsidan har fått ny layout och namnet www.nobelvannen.se. Olof Frisk har 

under året ansvarat för kontakter avseende hemsidan. Samarbetet med Karlskoga 

Folkhögskola och Möckelnföreningarna finns kvar genom att informationen länkas. 

 

AKTIVITETER UNDER ÅRET 

 

Valborgsmässofirande 

Firandet förlades 2015 till innergården på Alfred Nobels Björkborn. Vårmarknaden öppnade 

kl. 17.00 och pga. vädret flyttade marknaden in i Stallet. Nobelvännerna hade ett 

marknadsstånd med informationsmaterial om föreningen för medlemsvärvning och sålde även 

souvenirer från museibutiken. Marknadsföringen sköttes bland annat av Jaana- Kaisa och 

Mikael Björk, Olof Frisk och Hans Johansson. Saffran & Kardemumma ordnade med 

kaffeserveringen och en idrottsförening sålde korv och bröd. Kl. 18.00 började programmet 

med musik och sång med kör från musikskolan. Karlskoga Tidnings chefredaktör Catharina 

Forsberg höll vårtalet. Ungdomens vårtal hölls av Hanna Hörnell.  Brasan hade av 

säkerhetsskäl flyttats och kunde därför också tändas. Trots vädret hade uppskattningsvis 700-

900 besökare sökts sig till firandet. 

 

Invigning av utställning om Werner Vögeli som ”Nobelkock”.  

Invigningen den 1 juni 2015, inleddes med en lunch för särskilt inbjudna gäster. Det var 

styrelserna i vänföreningen Nobelmuseets vänner och styrelsen i föreningen Werners Vänner, 

samt styrelsen i stiftelsen Alfred Nobels Björkborn. Därutöver var Karlskogas 

kommunfullmäktiges ordförande Anders Ohlsson på plats. Ordförande i Folkhälsonämnden 

Christina Gustavsson samt ordförande i kultur- och föreningsnämnden Siv Björck-Kjellgren 

fanns på plats. Tidigare kommunalråd Margareta Karlsson var också där och kunde berätta 

om när Werner var på besök på Alfred Nobels Björkborn hösten 2006. Werners äldsta son 

Roland Vögeli hade kommit tillsammans med sin mor Ingrid Vögeli. Från Operakällaren kom 

köksmästare Erich Shaumburger som arbetat med Werner i 37 år och vice vd på 

Operakällaren Jean-Paul Bénèzeth. Hans Johansson, museichef för Nobelmuseet i Karlskoga, 

Ulrika Lundgren, ordförande i Nobelmuseets vänner och Werners Vänner och Ingrid 

Nordqvist-Vögeli invigde minnesutställningen om hovtraktör Werner Vögeli. 

Utställningen pågår från den 1 juni 2015 till den 31 augusti 2016 och finns i Alfred Nobels 

laboratorium. Fotografen Urban Svensson har bidragit till många bilder och har varit 

behjälplig med olika material som där visas upp. Utställningen om Werner Vögeli hade inte 

kunnat genomföras utan Hans Johanssons engagerade arbete. 

 

http://www.nobelvannen.se/
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Middag med Nobeltema för Bråtenskolans elever 

Eleverna på Bråtenskolan har under året haft smak och sinnesträning, s.k. sapere-undervisning 

i sitt schema. Finalen på detta tema blev en middag i Stallet på Björkborn. Middagen 

tillägnades Alfred Nobel och hovtraktör Werner Vögeli. Elevmedverkan var en del i villkoren 

för att Region Örebro skulle delfinansiera utställningen om Werner Vögeli. Eleverna hade 

parallellt studerat retorik och höll ett fantastiskt tal på vers till Alfred Nobels och Werners 

Vögelis ära. Nobelvännerna representerades av Hans Johansson och ordförande Ulrika 

Lundgren.  

 

Föreläsning ”Ond kemi” 

Tillsammans med Nobelmuseet genomfördes en medlemsaktivitet i oktober genom att 

professorn och sommarprataren Ulf Ellervik höll en föreläsning med temat Ond kemi. Ett 

intressant föredrag som kunde genomföras tack vare Boris Holm. En av Karlskogas mest 

hängivna kemister. En del av Nobeldagarna 2015. 

 

Medlemsfesten 

Under Nobelvännernas kväll under Nobeldagarna deltog 34 personer i en trevlig samvaro med 

mat och musik. Styrelsen hade bildat en arbetsgrupp för att planera inför vänföreningens egen 

fest fredagen den 23 oktober. Det blev en exklusiv middag med musikaliskt tema under 

ledning av Teachers Blended. Flera av medlemmarna var mycket elegant klädda i passande 

kläder för månaden oktober. 

Nobelvännerna passade också på att hurra extra för vår hängivna Nobelmedlem Anders Jones 

som var där med sin fina fru Birgitta. Anders hade just fyllt jämna år.  

 

Nobelbakelse 

Inför den 10 december var Nobelvännerna och Nobelmuseet en del av Karlskoga kommuns 

aktivitet om en bakelsetävlingen till Alfred Nobels ära. Efter ett intensivt juryarbete korades 

vinnaren.  

 

Nobeldagen den 10 december  

Den 10 december inleddes med lunch och en uppskattad föreläsning av Hans Johansson om 

fredspriset på Stallet. I samband med lunchen kunde fredspris-utdelningen från Oslo ses på 

storbildsskärm. Till dessert serverades den utsedda Nobelbakelsen. 

 

På kvällen den 10 december genomfördes sedan traditionsenligt firande av Alfred Nobel med 

kransnedläggning vid bysten i Tingshusparken. Högtidlighållandet är ett samarrangemang av 

Nobelvännerna, Karlskoga kommun, Svenska kyrkan Karlskoga, Odd Fellow logen Alfred 

Nobel samt Karlskoga-Nobel Rotary klubb. Nobelmuseets vänner är sammankallande i 

arbetet. Årets firande var mycket välbesökt med ca 50 personer. Kvällen inleddes i 

Konsthallen med glöggmingel. En uppskattad konsert med Ingrid Langaards sång och 

Thomas Larsson på piano följde på detta. Kyrkoherde Pernilla Rosin, höll därefter det 

traditionsenliga talet. Fanfar spelades av Jörgen Ärlandsback, Marcus Gustavsson, och Jacob 

Pedersen från Kulturskolan. 

 

Konserter under året 

Nobelvännerna fortsätter sitt samarbete med Karlskoga konsertförening. Som medlem får 

man 50 % rabatt på biljetten då Konsertföreningens program är på Alfred Nobels Björkborn. 

Stöd gärna musiklivet genom att bli medlem i Konsertföreningen, 

www.karlskogakonsertforening.se  

Den 21 december sjöngs julen in på Irländskt vis och flera Nobelvänner deltog.  

http://www.karlskogakonsertforening.se/
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Stöd för restaurering av originalritningar 

Två från Nobelstiftelsen utlånade originalhandlingar har genom tidigare oaktsamhet skadats. 

Det är Alfred Nobels originalritningar till en bår och Alfred Nobels medlemskort till 

Österrikiska fredsförbundet (med underskrift av Bertha von Suttner). En restaurering kostar 

cirka 10 000 kr som vänföreningen bistått med till museet. 

 

Slutord 

2015 har varit ett år där Nobelvännerna fortsatt att medverka till och stödja Nobelmuseet i 

Karlskogas fortsatta drift och utveckling. För att öka kunskaperna om Alfred Nobels 

Björkborn har en utställning kring Werner Vögeli och Alfred Nobel visats och kan fortfarande 

ses i laboratoriet. Besökssiffrorna fortsätter att öka, inte minst tack vare besökare från Kina. 

Platscheferna, Hans Johansson och Christer Franklin gör ett idogt och initierat arbete. Peter 

Sundh och Edit Oldenburg som guider, andra guider samt övrig personal på museet gör 

utvecklingen möjlig. Bokningarna på Mötesplats Alfred Nobel fortsätter att strömma in både 

från företag, föreningar, kommuner och från privatpersoner. Inte minst väljer allt fler att hålla 

sina bröllop i Stallet. En underbar miljö för att ingå äktenskap. 

 

Lasse Sjöberg och Anneli Rådesjö lämnar nu styrelsen. Stort tack för gott arbete i styrelsen. 

 

Kommunen och landshövding Maria Larsson fortsätter att på olika sätt ge sitt stöd till 

Nobelmuseet i Karlskoga och ser verksamheten som en fortsatt betydelsefull del i 

profileringen av Alfred Nobels Karlskoga. Här ser vi fram emot ett spännande år i Alfred 

Nobels Björkborns utveckling. 

 

Tack alla som bidragit till stöd för Nobelmuseet i Karlskoga under året. 

Stort tack till personal och guider på museet, som arbetar engagerat för att det Alfred Nobel 

stod för ska leva vidare, och för att Karlskoga ska kunna erbjuda besökare ett intressant och 

spännande museum. 

 

Karlskoga den 13 mars, 2016 

 

Ulrika Lundgren  ___________________________________________ 

 

Anita Öjendal _____________________________________________ 

 

Jaana-Kaisa Björk __________________________________________ 

 

Susanne Morfeldt–Hafstrand ___________________________________ 

 

Olof Frisk ________________________________________________ 

 

Lasse Sjöberg _____________________________________________ 

 

Sif Eklund ________________________________________________ 

 

 

 


