
 

VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV  
 

Välkomna tillbaka efter sommaren 

Vilken varm sommar vi har haft! Hoppas ni alla kunnat njuta av både skugga och sol.  

SMHI började mäta temperaturen redan 1756 i Stockholm. Det svenska värmerekordet är från 

1933 och 1947, då temperaturen uppmättes till 38 grader. Ett par decennier senare, 1975, blev 

det 36,5 grader. 1994 sattes värmerekord i Stockholm och för juli månad 2014 sattes nya 

värmerekord på bland annat västkusten. Nobelmuseets vänner hälsar välkommen till en höst i 

Alfred Nobels anda där vi ska göra vårt bästa för våra medlemmar. 

 

Alfred Nobels Björkborn under sommaren 

Boris Holm rapporterar att kemishowen haft ca 500 deltagare under våren. Boris med 

medhjälpare gör ett fantastiskt arbete med kemishowerna. Tack! 

Utställningen Sketches of Science invigdes den 2 juni, av vår landshövding Maria Larsson, 

och har haft många besökare under sommaren. Guidningar har skett regelbundet med en del 

nya guider på plats. ”Alfred Nobel” guidade med sedvanlig expertis under juli och augusti. 

”Arendt Silfversparre” och en ”ung Alfred” har gjort fantastiska insatser som guider. 

Besöksantalet har ökat något. Flera besökare från Tyskland, Norge och Kina har kommit. 

 

Utvecklingsprojekt fortsätter 
Stiftelsens projektledare fortsätter arbetet fram till årsskiftet kring hur museets verksamhet ska 

kunna utvecklas och hur Alfred Nobels Björkborns möjligheter att ta emot besök ska kunna 

ökas. Region Örebro läns projektledare håller i dagarna på att skriva på slutrapport för 

utvecklingsprojektet kring området längs Timsälven - sträckan från Alfred Nobels Björkborn 

till Möckeln – vilket ska inkludera en översiktlig strategisk inriktning för områdets 

utveckling. Fortsättning följer. 

 

Medlemsinformation 

 Boris Holm har bokat in professor Olle Matsson den 29 oktober kl.19.00. Boka in 

detta och håll utkik efter mer information. 

 Olof Frisk är Nobelvännernas expert avseende broarna och har tagit initiativ till möte. 

 Medlemsfest – 26 oktober – Stallet är bokat – Det blir troligen en medlemsaktivitet 

med de nya guiderna i samband med medlemsfesten, Boka in detta datum. 

 ”Nobelvännernas hedersutmärkelse” – Alla medlemmar ska ges möjlighet att 

nominera någon som gjort förtjänstfulla insatser för Nobelmuseet i Karlskoga.  

Mer information kommer. 

 Universitetet bidrar med föreläsare till olika vetenskapliga lunchföredrag kring de 

olika nobelprisen under veckan före den 10 december. Mer information kommer. 

 Årets kransnedläggning den 10/12 infaller på en måndag i samband med lunch.  
 

Kontaktvägar för Nobelmuseets Vänner 

Nobelmuseets Vänners hemsida har adressen www.nobelvannen.se Där kan du tipsa Dina 

vänner hur de lätt kan bli medlem i Nobelmuseets Vänner. Se under fliken Bli medlem. 

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! 
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