
 

VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV  
 

Årsmöte 2019 

Käre Nobelvänner och alla Ni nya vänner som tillsammans stödjer Nobelmuseet i Karlskoga. Bifogar 

inbjudan till årsmötet den 24 mars 2019, kl.14.00. Vi ska vara på Mötesplats Alfred Nobel, Stallet. 

Varmt välkomna till årsmötet 
I detta brev får Ni också inbetalningskort för att enkelt kunna betala in 2019 års avgift.  

Om du redan betalt medlemsavgiften för 2019 eller är ständig medlem, heders- eller 

styrelsemedlem ska du inte betala igen! 

 

Höstens händelser 

 Nobelvännerna har fått utnämnande och pris som "Årets Alfred" av Möckeln Innovation. 

Priset finns nu på museet för beskådande. Vi är mycket stolta och glada över detta! Tack! 

 Fredagen den 14 september var det Sverigemiddag på Kungliga slottet i Stockholm där 

ordförande hade förmånen att få representera Nobelmuseets Vänner och bjöd då personligen 

in kronprinsessan Viktoria till platsen som gjorde att Nobelpriset är svenskt.  

 Medlemsfesten gick av stapeln den 26 oktober, i Stallet. Vi startade med en fantastisk 

guidning av Ragnar Sohlman. Bas Björk spelade för oss och god mat och glatt prat avnjöts. 

Lotteri, till förmån för återuppbyggande av Klockstapeln, genomfördes. 

 Nobelvännerna tackade platschef Christer Franklin för gott samarbete genom åren. Uppdraget 

lämnades över till Anneli Lyckeborn som är ny chef för Nobelmuseet i Karlskoga. 

 Professor Olle Matsson höll uppskattad kemiföreläsning den 29 oktober för många 

intresserade deltagare. 

 Olof Frisk är Nobelvännernas expert avseende broarna och Alf Rosberg har goda kontakter i 

politiken, vilket medförde att KTHs arkitektutbildning var på besök för att ”bygga broar”. 

 Nu är de fina bromodellerna utställda vid Björkborn. Totalt 15 bromodeller från 

arkitektskolan vid KTH visas upp. Fråga i Caféet så öppnas utställningen upp och kan visas 

mellan 11-14 eller på begäran.  

 Nobelveckan genomfördes med vetenskapliga föredrag kring de olika nobelprisen varje dag. 

Detta var möjligt tack vare vårt intresserade och samarbetsvänliga universitet med dess rektor 

och professorer i spetsen. Vi hoppas på att detta nu är en tradition. 

 Kransnedläggning skedde den 10/12 där Per Aspeli förtjänstfullt höll årets hedertal till Alfred 

Nobels minne. Peter Sundh utsågs till föreningens första mottagare av ”Nobelvännernas 

hedersutmärkelse” vid högtiden den 10 december. 

 

Kalendarium för Nobelvännerna 

 Årsmöte den 24 mars kl. 14.00. Presentation av Sebastian Cabander, VD, Karlskoga Energi 

och Miljö. 

 Valborgsfirande den 30 april med traditionsenligt vårtal. 

 

Kontaktvägar för Nobelmuseets Vänner 
Hemsidan är ett praktiskt sätt att få kontakt med Nobelmuseets Vänner www.nobelvannen.se som 

styrelseledamoten Olof Frisk så förtjänstfullt sköter. Genom att kontakta vår medlemsregistrator 

Anita Öjendal och meddela din rätta mailadress så går Du inte miste om våra mailutskick. Anita har 

mailadress: anita@ojendal.se. 

 

Tack all personal, guider, trogna medlemmar, nya medlemmar, annonsörer, sponsorer, 

styrelseledamöter och alla besökare som gör Alfred Nobels Björkborn till vad det är! 
 

Styrelsen för Nobelmuseets Vänner genom Ulrika Lundgren, ordförande 
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