
 
 
 
 
 
VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV 
Nu är årsmötet lyckligt i hamn och verksamhetsåret har startat. På årsmötet hade 
Nobelvännerna förmånen att få lyssna till Gustav Källstrand, 1:e intendent på Nobelmuseet i 
Stockholm. Han föreläste kring Medaljens framsida : Nobelpriset i pressen 1897-1911. 
 
Nobelpriset delades ut för första gången 1901 och har sedan dess varit en institution i svenskt 
kulturliv. Gustavs undersökning visar hur Nobelpriset från det att Alfred Nobels testamente 
publicerades 1897 var omskrivet, och omdebatterat, i pressen. Det genomgående i pressens 
bild av priset var att det var en källa till nationell stolthet. Mer underförstått var att man 
samtidigt hyllade tanken på att vetenskapen ständigt ledde till nytt för mänskligheten.  
Läs ett sammandrag av Gustav Källstrands föreläsning i kommande nummer av Nobelvännen! 
 
Ny styrelse 
Årsmötet leddes föredömligt av Alf Rosberg. Årsmötet beslutade att ändra stadgarna. Dessa 
kommer att tas upp vid nästa medlemsmöte för att träda i kraft.  
Föregående års styrelse avtackades och en ny valdes, som nu haft sitt konstituerande 
sammanträde.  
Styrelsen har nu följande sammansättning: 
Ordförande: Ulrika Lundgren 
Vice ordförande: Anita Öjendal 
Sekreterare: Susanne Morfeldt-Hafstrand 
Kassör/Kontaktperson i styrelsen för ekonomiska frågor: Sif Eklund 
Ledamöter: Jaana-Kaisa Björk, Lasse Sjöberg, Kjell Fransson 
Suppleanter: Alf Rosberg, Lars-Erik Paulsson, Christel Nilsson och Boo Thuvander 
Revisorer: Björn Edman och Rolf Lindberg. 
Revisorsuppleant Per Aspeli. 
Valberedning: Lena Sjöstrand, Marie-Louise Nauclér och Mikael Björk, sammankallande. 
 
Övriga ansvarsområden i styrelsen: 
Bokföring: Boo Thuvander 
Medlemsregister: Anita Öjendal  
Hemsidan: Kjell Fransson 
Redaktionskommitté för tidningen Nobelvännen:  
Redaktions- och annonsansvarig: Jaana-Kaisa Björk  
 
Valborgsfirandet vid Björkborns herrgård 2014. 
Vårmarknaden öppnade kl. 16.00 med många knallar och ett öppet museum. Nobelvännerna 
hade ett marknadsstånd med informationsmaterial om föreningen och sålde souvenirer från 
museibutiken. Anita och Lasse var de som skötte marknadsståndet och de bidrog flitigt till 
medlemsvärvningen, över 200 informationsblad delades ut. Bra jobbat och stort tack till Er 
båda. Den nya entreprenören för Café Nobel ordnade med kaffeserveringen. Kl. 18.00 började 
programmet med musik och sång från musikskolan. Vårtalare var den fantastiska och 
vältaliga journalisten, prästen och författaren Monika Albertus.  
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Beslut om vem som blev ungdomens vårtalare beslutades samma eftermiddag. En ung man 
stod stolt på Björkborns veranda och höll ett lovvärt vårtal. Båda talen kommer i sammandrag 
i kommande nummer av Nobelvännen. Då avslöjas även ungdomens namn. 
Brasan hade av säkerhetsskäl flyttats och kunde därför också tändas. Hela firandet avslutades 
med ett skyfall från en öppen himmel. Publiken höll god värme ändå och uppskattade firandet 
av våren. 
 
Aktuellt från Nobelmuséet 
Vilken första tid med Stallet och Mötesplats Alfred Nobel!  
Bokningarna hittills i år har slagit rekord. Intresset från Kina är fortfarande stort och 
besökarna kommer med bussar och vill bli fotograferade med Alfred Nobel som minne.  
En ny entreprenör är anlitad för att driva café Nobel i Stallet och hon startar sin verksamhet 
den 1 juni. Nu gäller det att vi går dit och fikar så att caféet kan vara kvar som stöd och 
komplement till museets verksamhet. Nobelmuseet kommer att ha sommaröppet från 3 juni 
till 31 augusti. 
Den förnyade basutställningen Nobels bibliotek har producerats senaste halvåret och är nu 
klar för visning. Några små kompletteringar återstår. Basen i arbetet är ett dataprogram för att 
kunna söka i biblioteket. Miljön i biblioteket har förbättrats för att få en 1800-talskänsla av en 
bildad gentlemans bibliotek. 
 
Kalendarium för Nobelvännerna 
Konserter 
Nobelmuseet, Konsertföreningen och vänföreningen samverkar kring konserter på 
Nobelmuseet. Som medlem i Nobelvännerna betalar Du halva priset för biljetten. 
Vidare information om tider och program kommer att annonseras. 
Onsdag 4 juni kl. 19.00. "Bland stråkar och rörblad". Nobelkvintetten och Nils Erik 
Hagström. 
Fredag 13 juni kl. 19.00. "Sommarmusik i parken". Svenska klarinettsextetten spelar i 
Äppellunden. Fri entré. 
Nobeldagarna  
Nobeldagarna inleds med föredrag den 21 oktober om Baronessan Bertha von Suttner. 1905 
var tiden mogen att låta den person som spelat så stor roll för prisets tillkomst att själv få njuta 
av ära, pengar och berömmelse. Bertha blev den första kvinna som hedrats med Nobels 
fredspris. I år är det 100 år sedan Bertha von Suttner gick ur tiden. 
Den 24 oktober är en exklusiv Nobelfest på herrgården inplanerad för vänföreningens 
medlemmar. Vi äter en god middag till självkostnadspris - men det uppstår förmodligen mord 
i maten??? Det finns 50 platser! Boka in detta redan nu.   
Nobeldagen  
Den 10 december har vi traditionsenligt firande av Alfred Nobel. 
Mer information kommer om arrangemangen.  
 
Medlemsfrågor 
Skicka Din mailadress till medlemsregistret och Anita Öjendal: anita.ojendal@telia.com 
så kan vi lättare nå Dig. 
De som inte betalt medlemsavgiften för 2014 ombedes att göra det på bankgiro SEB  
nr 5967-5074, så snart som möjligt! Glöm inte att ange Ert namn, tack!  
 
Med en önskan om en trevlig sommar 
Styrelsen för Nobelmuseets Vänner  
/ Ulrika Lundgren, ordförande 


