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Välkomna till årets första nummer av tid-
ningen Nobelvännen. Tidningen kommer 
ut samtidigt som våren, förhoppningsvis, 
är på god väg att spricka ut. Då vi alla 
äntligen har kunnat börja återgå till en 
vardag utan restriktioner. 

Det är OS-tider och många av oss 
har följt de fantastiska framgångar som 
våra landsmän åstadkommit. En person 
som ändå sticker ut är väl ändå Nils van 
der Poel? 

Nils har gjort det ingen lyckas med se-
dan OS 2002 och som Tomas Gustafson 
utförde 1988 i OS i Calgary. Att vinna 
både 5 000 meter samt 10 000 meter.  Kan 
inte låta bli att tänka på denna oförtrött-
liga energi och engagemang som präglar 
den träning som Nils gör. Det påminner 
om Alfred Nobels ständiga strävan efter 
fullkomlig utveckling i alla sina uppfin-
ningar och alla patent han fick. 

Det är även lika stort internationellt in-
tresse för Nils van der Poels ”testamente” 
som för Alfred Nobels. En 62 sidor lång 
bruksanvisning om hur man blir bäst i 

långfärdsskridskor. Nils testamente be-
skriver bland annat den monotona och 
slitsamma träningen, hur han tvingas 
dricka vispgrädde och hur glass blir en 
fördel i konkurrensen. Ett testamente för 
att all träning och experiment ska kunna 
komma fler till del och att ge möjligheter 
för andra att lyckas. 

Såsom Alfred Nobels testamente har 
gett möjligheter och utdelandet av olika 
Nobelmedaljer inom forskningen i hela 
världen. Söndagen den 12 februari landar 
den dubble OS-guldhjälten i Stockholm. 
Men har ingen adress och inget hem enlig 
dagens tidning. Alfred Nobel hade många 
hem under sin levnad men av levnads-
beskrivningar framgår att han stundtals 
kände sig rotlös. Två unika personligheter, 
med 100 års mellanrum. Alfred Nobel 
dog 1896. Nils van der Poel föddes 1996, 
100 år senare. Tack för era fantastiska in-
satser.

 Nobelvännerna fortsätter oförtrutet 
att medverka till Nobelmuseet i Karl-
skogas fortsatta drift och utveckling och 

Ordföranden har ordet

Ulrika Lundgren
Foto Lena Edlund
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ökade kunskaper om Alfred Nobel och 
Björkborns herrgård. 

Ni medlemmar har alla fått brev om 
årsmöte och inbetalningskort för 2022. 
Vi behöver så väl alla medlemmars stöd. 
Försök gärna att få fler medlemmar att 
stödja vårt viktiga kulturarv som vi har i 
Nobelmuseet i Karlskoga. Det enda No-
belmuseet i Sverige.

Valborgsfirandet sker traditionsenligt 
den 30 april. Nobelvännernas huvudta-
lare 2022 är Anneli Lyckeborn, verksam-
hetschef på Nobelmuseet. Då ska även 
invigningen av den nya Björkbornsbron, 
förhoppningsvis ske. 2017 var det ordfö-
rande i kultur- och föreningsnämnden 
Siv Björck-Kjellgren som talade. Siv fick 
spontana och hjärtliga applåder då hon 
som avslutning på sitt tal kunde berätta 

att broarna skulle byggas och åter öppnas. 
Nu fem år senare blir detta verklighet. Tack 
alla som kämpat för att få en ny gång- och 
cykelbro.

Vi är stolta och glada över vår egen tid-
ning ”Nobelvännen” som gör att vi kan 
sprida kunskap om och skapa intresse för 
Alfred Nobel och Nobelmuseet i Karlsko-
ga. Tack Jaana-Kaisa Björk som är redaktör 
för tidningen och ser till att den är fylld av 
intressanta artiklar. Tack till våra annon-
sörer, som gör det möjligt för oss att ge ut 
tidningen. Era intäkter täcker kostnaderna 
för att trycka och skicka ut tidningen, tack!

Tack alla medlemmar och annonsörer 
som bidrar till stödet för Nobelmuseet i 
Karlskoga. 

Ulrika Lundgren,  
ordförande, Nobelmuseets vänner
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Öppet alla dagar

8–21
Gesällgatan 5, 691 34 KARLSKOGA
tel 0586-67670.

Öppet alla dagar

8–21
Gesällgatan 5, 691 34 KARLSKOGA
tel 0586-67670.

Svensk Fastighetsförmedling  
Karlskoga
Bergsmansgatan 4

T +46 586 552 00
svenskfast.se/karlskoga
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Styrelsen
Styrelsen har haft 6 protokollförda mö-
ten under året varav två digitalt. Års-
möte och konstituerande möte genom-
fördes den 7 september. Pandemin har 
inneburit begränsad verksamhet. Dock 
har styrelsens ledamöter ingått i utveck-
lingsarbeten och en del aktiviteter har 
genomförts under året.

Exempel på detta är:
• Valborg: Anita Öjendal represente-

rade Nobelvännerna i planeringen. 
Firandet ställdes in.

• Tidningen Nobelvännen: Jaana-
Kaisa Björk har sett till att tidningen 
givits ut som vanligt.

• Återuppförande av klockstapeln: 
Frågan hanteras i fortsättningen i 
styrelsen och nya möjligheter sökes 
för finansiering.

• Ny bro vid Alfred Nobels Björk-
born: Museets verksamhetschef och 
Nobelvännernas ordförande ingår i 
styrgruppen för uppförandet av bron. 

• Kemishower: P.g.a. pandemin fick 
kemishowerna för elever i årskurs  
5 och 8, helt ställas in under 2021.

Årsmöte 
Årsmöte hölls söndagen den 7 september, 
2021 med Corona-säkrat avstånd i Stal-
let, mötesplats Alfred Nobel. Årsmötet 
inleddes med ett otroligt och fantastiskt 
föredrag av Leif Lundin från Bofors 
Luftvärnsförening. Leif berättade kring 
”Bofors bildarkiv”.

Under ledning av Boris Holm avhand-

lades stadgeenliga förhandlingar. Styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet. Då årsmötet hölls 
sent på året innebar detta att poster inte 
byttes ut förrän i september. Ny styrelse 
konstituerades. Alf Rosberg hade lämnat 
styrelsen och avtackades i samband med 
årsmötet. Till ordförande omvaldes Ulrika 
Lundgren. 

Tidningen Nobelvännen och 
nyhetsbrev
Tack vare Nobelvännernas annonsörer 
har tidningen kunnat tryckas och har 
skickats ut per post till medlemmarna. 
Två inspirerande och välfyllda nummer av 
tidningen ”Nobelvännen” har skapats un-
der året med redaktör Jaana-Kaisa Björk 
som ansvarig. Därutöver har ett nyhets-
brev skickats ut. Tidningen har även lagts 
ut på bland annat bibliotek och turistbyrå.

Medlemsregister för  
Nobelvännerna
För uppdatering av kontaktuppgifter 
kontaktades Anita Öjendal, medlems-
registeransvarig. Anitas mailadress är: 
anita@ojendal.se. Medlemmarna upp-
manas att ange sina e-mailadresser vid 
inbetalningen av årsavgiften. 

Nobelvännernas hemsida
Hemsidan uppdaterades kontinuerligt 
under året. Man kunde under året anmäla 
sig som ny medlem via länk på hemsi-
dan. Olof Frisk har fortlöpande ansvarat 
för kontakter och utformning avseende 
hemsidan. Adressen till hemsidan är:  
www.nobelvannen.se. 
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AKTIVITETER UNDER ÅRET
Valborgsmässofirande
Traditionellt Valborgsmässofirande, 
med vårtal, körsång och brasa, ställdes 
in i även 2021.  Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om att inte träffas i 
stora grupper följdes.

Broar - Björkbornsbron 
Karlskoga kommun har under 2021 
skrivit avtal med en entreprenör för 
att bygga den bro som Alf Rosberg och 
Olof Frisk så förtjänstfullt kämpat för. 
Projektledare blev Malin Lööw på Sam-
hälle och Serviceförvaltingen. Styrgrupp 
utsågs där museets verksamhetschef, 
Anneli Lyckeborn och Nobelvänner-
nas ordförande ingår. Nobelvännernas 

styrelse är referensgrupp i projektorga-
nisationen. Första spadtaget togs den 21 
oktober på Alfred Nobels födelsedag, 
tillsammans av Tony Ring, kommun-
styrelsens ordförande, Ronnie Erhard, 
samhällsbyggnadsnämnden ordförande 
och Kristoffer Hamrin, en av arkitek-
terna till bron. 

Utformningen av bron togs fram av 
studenter vid Kungliga Tekniska Hög-
skolan. Nobelvännernas Olof Frisk 
och Alf Rosberg var drivande i att hela 
processen landande i att det blev denna 
bågbro. Projekteringen eftersträvar att 
komma så nära den illustration som är 
framtagen, av Kristoffer Hamrin, som 
en av de tre studenter som ritade.
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Samtidigt som markarbeten pågår 
vid Alfred Nobels Björkborn, skedde 
byggnationen av själva brokonstruktio-
nen i Lecors fabrik i Kungälv. Projektet 
har hittills flutit på som det ska. Ett fint 
samarbete med Peab och deras underen-
treprenörer/konsulter och Malin Lööw, 
projektledare. Tidigt under våren, kom-
mer den slutliga monteringen av bron 
ske och brobana och båge kommer att 
lyftas på plats i tid för en invigning till 
Valborg 2022.

Nobelmuseets Vänners styrelse har 
diskuterat namnfrågan. Den tidigare 
bron kallades ”Mejeribron” då det låg 
ett mejeri i anslutning till bron. Styrel-
sen föreslog namnet ”Björkbornsbron”. 
Frågan har gått vidare till namnbered-
ningen hos den kommunala lantmäte-
rimyndigheten. Styrelsen fick svaret att 
när det gäller det föreslagna bronamnet, 
kan enligt Ortnamnsfunktionen något 
annat namn än Björkbornsbron inte 
komma i fråga. Björkbornsvägen leder 
dit norrifrån, och Björkborn är även 
namnet på den intilliggande herrgår-
den. Ortnamnsfunktionen rekommen-
derar således att gång- och cykelbron får 
namnet Björkbornsbron. 
Fortums bro
Den andra bro som knyter samman om-
rådet där Alfred Nobels Herrgård ligger, 
ägs av Fortum Sverige AB, som beslu-
tade att riva bron. Kommunen hade 
uppdrag att förhandla fram ett underlag 
för att återuppbygga även denna bro. 
Frågan lämnades till rättslig prövning 

avseende fordran kring avtalsbrott 

och hinder mot servitut. Svaret från 
Örebro tingsrätt, visade att Fortum inte 
gjort formellt fel och att de kunde riva 
bron inom ramen för ägandet. Frågan 
om denna bro återkommer förmodli-
gen.

Nobelveckan
Tyvärr gjorde pandemin att samarbetet 
med Örebro universitet och föredrag 
kring den forskning som legat till grund 
för Nobelprisen inte kunnat genomför-
as 2021. Förhoppningsvis kan föredrag 
genomföras på det vackra Alfred Nobels 
Björkborn 2022.

Alfred Nobels födelsedag
 Alfred Nobels födelsedag kunde firas 
igen, genom en medlemsfest för No-
belvännerna.

Fredagen den 22 oktober på Nobel-
museet i Karlskoga bjöds till medlem-
skalas med mingel och föredrag samt 
mat, dryck och umgänge till musik av 
”vårt eget” husband Bas Björk.

Projektledare Malin Lööw, för Björk-
bornsbron berättade om hur arbetet 
fortlöpte för att en ny bro ska komma 
på plats till Valborg 2022. Temat för ka-
laset var ”hatt” vilket gav många trevliga 
och roliga huvudbonader på plats samt 
fantastiska berättelser om var och hur 
hatten kommit till ägarens hatthylla. 

Nobelvännernas  
hedersutmärkelse
Hedersutmärkelsen 2021 förärandes 
Edith Oldenburg som trotjänare på 
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Alfred Nobels Björkborn i samband 
med Nobeldagen. Edith Oldenburg 
guidade både på svenska, engelska och 
tyska. Motiveringen byggde på att det 
inte Edith vet och kan om Alfred Nobel 
är inte värt att veta. Ediths passionerade 
och livfulla berättelser om Alfred No-
bel och Ragnar Sohlman är värda att 
uppmärksamma. Edith bidrar verkligen 
till att Alfred Nobels herrgård är put-
sad och fejad, fransarna på mattorna är 
kammande och silvret putsat. Edith har 
dessutom lärt upp många av de yngre 
guiderna till stolta guider på Björkborn. 
Genom sina insatser för museet bevarar 
Edith historien bakom ett av Sveriges 
starkaste varumärken, Alfred Nobel.

Nobeldagen den 10 december 
Ett uppehåll i pandemirestriktionerna 
gjorde att fredagen den 10 december 
2021 kunde genomföras och Alfred 
Nobels minne högtidlighållas. En 
mångårig tradition i Karlskoga. Detta 
skedde på Alfred Nobels Björkborn i 
samband med en välsmakande lunch 
i Alfred Nobels anda. Traditionsenlig 
kransnedläggning vid Alfred Nobels 
byst utanför Herrgården med tal till 
Alfred Nobels ära, av Nobelvännernas 
Boris Holm. Ståtlig fanfar framfördes 
av Emma Wahlström från Kultursko-
lan. Därefter hade Boris Holm ordnat 
att Kent Connedal och Alf Prytz från 
SAAB Bofors Test Center, avfyrade 
salut som ”Dubbel svensk lösen” till 
Alfred Nobels ära. Därefter blev det 
ljuv musik, piano och cello med Sören 

Ågren och Torbjörn Rapp, i ”Stallet” 
med servering av glögg och pepparka-
kor av Nobelmuseets Vänners styrelse. 
Utdelningar skedde av Nobelvännernas 
hedersutmärkelse 2021, Stiftelsen Karl-
skoga kommuns konststipendium till 
Alfred Nobels minne 2021 och Årets 
Alfred av Möckeln innovation.

Klockstapeln 
Styrelsens arbete för uppförande av 
Klockstapel till Nobelmuseet i Karl-
skoga har avvaktat pandemin för att 
kunna sätta i gång arbetet längre fram. 
Jaana-Kaisa Björk har tagit stort ansvar 
och haft flera möten kring frågan till-
sammans med bland annat Kent Klin-
testrand. Projektgruppen har gjort sitt 
uppdrag och fått in offerter för återupp-
byggandet. Nu har styrelsen ansvar för 
det fortsatta arbetet. Styrelsen har kon-
staterat att kostnaden är för stor att bära 
för Nobelvännerna och söker därför 
efter andra möjligheter till finansiering.

Slutord 
Stort tack till platschef Anneli Lyck-
eborn som, trots allt fortsatt och idogt 
och initierat, arbetat för Nobelmuseet i 
Karlskoga. Det enda Nobelmuseet i Sve-
rige. Nobelmuseets Vänner har under 
året försökt hålla modet uppe och en del 
arbete för att stödja Nobelmuseet, har 
dock kunnat genomföras. Inte minst 
har tidningen Nobelvännen givits ut i 
vanlig ordning. Nobels intentioner för 
forskarvärlden har hjälpt till att vaccinet 
kom fram så pass snabbt. Hoppas hela 
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befolkningen snart är vaccinerade så vi 
kan återgå till den vardag som vi idag 
uppskattar så att den kan finnas. Håll i 
– håll ut och håll avstånd, är fortfarande 
parollen.

Stort tack till all 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. De dramatiserade guidning-
arna på museet har kunnat genomföras 
med hjälp av Arent Silfversparre som 
har gestaltats av skådespelaren Olle Sö-
derberg. Ragnar Sohlman har gestaltats 
av skådespelaren John Persson. Alfred 
Nobel har gestaltats av Per Jakobsson. 

1982 grundades Stiftelsen Alfred 
Nobels Björkborn med museinamnet 
Nobelmuseet i Karlskoga. Idag utgörs 
stiftarna av Nobelstiftelsen, Karlskoga 

kommun, SAAB Dynamics AB. I styrel-
sen ingår även BAE Systems Karlskoga. 
Ordförande är landshövdingen i Öre-
bro län. Landshövding Maria Larsson 
fortsätter att på olika sätt ge sitt stöd till 
Nobelmuseet i Karlskoga och ser verk-
samheten som en fortsatt betydelsefull 
del i profileringen av Alfred Nobels 
Karlskoga. Tack Maria!  

Tack alla som bidragit till stöd för 
Alfred Nobels Björkborn, Nobelmuseet 
i Karlskoga 2021.

Karlskoga 2022

Ulrika Lundgren
Anneli Rådesjö 

Susanne Morfeldt–Hafstrand 
Jaana-Kaisa Björk 

Olof Frisk Boris Holm 
Sif Eklund 

Anita  Öjendal

Auktoriserad
hälsorådgivare
Bergsmansgatan 2

Tel. 300 66
www.lifebutiken.se
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Bygget av Björkbornsbron har startat
Bygget av Björkbornsbron startades, 
med ett första spadtag, torsdagen den 
21 oktober 2021, Alfred Nobels födel-
sedag! Vädret var lite kyligt och himlen 
var blågrå som det är i oktobermånad. 

Projektledaren Malin Lööw på Karl-
skoga kommun välkomnade inbjudna 
gäster. Ronnie Erhard, ordförande, 
Samhällsbyggnadsnämnden höll tal 
och lovade att nu skall det bli verklig-
het att bron invigs till valborg 2022. 
Bland inbjudna gäster fanns Tony Ring, 

kommunalråd i Karlskoga, Ola Hamrin 
från PEAB, Anneli Lyckeborn, Nobel-
museet, Ulrika Lundgren och Alf Ros-
berg, Nobelmuseets vänner och Ingrid 
Norrude, Fjärilslunden, Bert Ströberg 
från Luftvärnsföreningen, personal från 
Nobelmuseet och medlemmar från No-
belmuseets vänners styrelse med flera.

Nu får vi hoppas att allt går enligt 
planen och vi får vara med invigning av 
nya Björkbornsbron till valborg 2022!

Text och foto Jaana-Kaisa Björk

Ett informationsblakat vid kommande brofäste visar hur bron 
kommer att se ut.

Åhörare vid tillställningen lyssnar på Ronny Erhards tal.  
Malin Lööv, projektledare Karlskoga kommun längst till höger. 

Ronny Erhard, Samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande håller tal vid  
första spadetaget till  
nya Björkbornsbron
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Dokument
Jobba smartare. Vi är specialister på tjänster inom fysisk  
och digital dokumenthantering, arkivering och digitalisering.

Löner
Leverans- och kvalitetssäker lönehantering för mellanstora och  
stora företag. Dedikerade kundteam med bred erfarenhet av  
centrala och lokala avtal.

Säkerhet
Rätt säkerhetslösning för ditt företag. Vi hjälper er med bland  
annat passersystem, inbrottslarm, kamerasystem och brandlarm.
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Rapport från verksamheten,  
Alfred Nobels Björkborn,  
Nobelmuseet i Karlskoga

Anneli Lyckeborn, Verksamhetschef

Efter att museet stängdes för säsongen 
den sista augusti ha vi haft cafét öppet 
samtidigt med guidningar i museet 
lördagar och söndagar. Efterfrågan har 
varierat, vissa helger har det varit fullt på 
guidningarna och andra bara ett fåtal. 
Eftersom inte bussbolagen har kommit 
i gång med sina resor ännu har vi bara 
haft besök av ett fåtal större sällskap. 
Även de utländska gästerna har utebli-
vit i den skala som vi önskat. Vårt café 
har blomstrat över sommaren och även 
fortsatt att vara populärt de helger vi 
haft öppet. 

Vi varierar oss med guider, där Per 
som Alfred Nobel, John som Ragnar 
Sohlman och våra ypperliga tjejer som 
gestaltar piga och berättar om Alfred 
Nobels leverne här på Björkborn. Vi 
hoppas nu också på att få en ny gestalt 
framöver. Vi har en dam, som vill spela 
Bertha von Suttner, på gång. 

Ett nytt rum i Herrgården invigdes i 
början av hösten. Det kallas för ”Vän-
nerna i kretsen runt Alfred Nobel”. Det 
känns nytt och fräscht. Kent Klintes-
tarnd och Hans Johansson har hjälpt 
till att renovera och inreda det rummet. 
Det har varit uppskattat av besökarna.

Under höstlovet hade vi Fiffiga huset 
och vårt café öppet. Det var en hel del 
som besökte oss under de fyra dagar vi 
hade öppet. Vi har haft en finsk utställ-
ning i två veckor som handlar om när 
finländarna kom till Sverige. Den har 
varit välbesökt. Vår vänförening Nobel-
vännerna, har haft sin höstfest och firat 
Alfred Nobels födelsedag med en fest i 
Mötesplatsen som blev lyckad.

I november 2021 har vi haft ett stort 
besök här under banderollen Försvars-
dagar. Ca 80 personer har konfererat, 
fikat och ätit lunch. Vissa har även varit 
på guidning som vi ordnat i Herrgården. 
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Stort och viktigt besök som blev upp-
skattat. Vi är väldigt glada och hedrade 
att de ville lägga ett så stort arrangemang 
här hos oss. Alla verkade nöjda och vi 
fick ett fint tack sista dagen. 

Det börjar boka på med att Munskän-
karna har vågat starta sina träffar igen och 
konferensgästerna kommer tillbaka. Ef-
ter att man hävt restriktionerna om antal 
besökare i grupp så har förfrågningarna 
på både konferenser och privata fester 
ökat markant. Tre bröllop och ett par fö-
delsedagsfester har vi haft i Mötesplatsen. 
Vårt samarbete med Konsertföreningen 
fortlöper och vi har flera konserter inbo-
kade under våren.

Per-Johan Agorelius, vår kära en-
treprenör, representant för Gourmand 
World Cookbook Awards i Sverige, har 
flyttat ur vårt nya konferensrum och har 
hyrt in sig i Vagnslidret under vintern. 
Det nya konferensrummet har invigts 
av gäster från Cambrex. Nu måste bara 
utemiljön bli bättre också. Kommunen 
har lovat att asfaltera och fixa till ut-
anför.

Vår bro, Mejeribron, som den hette 
innan, skall byggas upp på nytt. I fort-
sättningen skall den heta Björkborns-
bron. Första spadtaget har tagits och det 
känns väldigt bra att bygget har kommit 
i gång och planeras bli färdigt till Val-
borg 2022. Det blir cykel och gångväg 
över. Bron blir belyst och man kom-
mer att asfaltera en fin cykel/gångväg 
genom Fjärilslunden. I samband med 
detta har även parkeringsplatserna dis-

kuterats. Björkborn vill ha vissa platser 
reserverade för besökare. 

Kommunen har och kommer att ha 
fest för sina jubilarer som fick klocka 
och utmärkelse för att ha jobbat i 25 el-
ler 45 år. Man kunde inte ha någon fest 
förra året så därför firar man i år i stället. 

Planering för kemishower i vår är 
också på gång. Vi ska nu göra ett ut-
skick till skolorna och bjuda in elever 
till detta under våren.

Anneli har varit på Möckelngymna-
siet och pratat om hemsidan i en klass 
som arbetar med IT. Nu hoppas vi på 
att hemsidan ska bli lite modernare och 
öka intresset. 

Möten mellan kommunen och stif-
telsen sker kontinuerligt och det är bra. 
Främst när det gäller byggnaderna så 
är det tät kontakt. Planer för nästa år 
är att måla laboratoriet och putsa upp 
Herrgården. Vi skulle gärna se att man 
också putsar upp Mötesplatsen som är 
mycket sliten. Vi är inte alltid nöjda hur 
vår park med omgivning sköts. I parken 
önskar vi mera för de yngre besökare. 
Vägen och området ner till laboratoriet 
kan göras också lite mer attraktivt. 
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Med världen som arbetsfält 

Chematur Engineering ingår i  
koncernen  Chematur Technologies 
med säte i Karlskoga. 

Företaget utvecklar, projekterar och 
bygger kemianläggningar runt om  
i världen.  Koncernen har även  
dotterbolag i Finland, Tyskland och 
USA, samt intressebolag i Indien. 

www.chematur.se 

Med världen  
som arbetsfält

Chematur Engineering 
utvecklar, projekterar och 
bygger kemi anläggningar 
runt om i världen. Före-
taget ingår i  koncernen 
Chematur Technologies 
med säte i Karlskoga.

           www.chematur.se

VÄLKOMNA!

Karlskogaregionens internationella mötesplats

www.boforshotel.se
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Utställningen  
”Kretsen kring Alfred Nobel” 

Hans Johansson, Senior curator

Alfred Nobel verkade ju inte i ett vacuum 
utan han hade många människor kring 
sig under sina många år som familjemed-
lem, uppfinnare, kemist, företagare och 
pojkvän (som vi skulle säga idag). Det 
har länge funnits ett behov av att kunna 
presentera åtminstone en del av dessa 
kontakter. Alla som han hade med att 
göra går inte att dokumentera men de 
viktigaste kan vaskas fram och det är det 
som utställningen nu handlar om.

Nobels viktigaste och närmaste kon-
takter var naturligtvis familjen. Hans 
mor Andrietta Ahlsell stod honom 
mycket nära och jag skulle nog säga 
att hon var viktigast för honom. Pappa 
Immanuel Nobel var både far och af-
färskompanjon och hans relation till fa-
dern var stundom präglad av konflikter. 
Mor fick medla många gånger mellan de 
viljestarka personerna. Bröderna Emil 
(som ju dog så tragiskt när han var ung), 
Ludvig och Robert och deras hustrur var 
också ständigt med i Alfred Nobels liv. 
Några av brorsbarnen var i tät kontakt 
med Alfred Nobel och breven verkar ha 
gått ofta mellan dem. Bröderna Ludvig 
och Robert var ju även affärskompanjo-
ner. Breven vittnar om att Alfred Nobel 
många gånger hade ett helt annat sätt 
att driva affärer på än dem och tonen 
är ibland hård. Men broderskärleken 
vann ändå till slut.

Alfred Nobel inledde ju en långvarig 
relation med Sofie Hess och hon hade 
onekligen en viktig roll i hans liv un-
der många år. Dessvärre fick hon aldrig 
bli officiell flickvän, fästmö eller hustru 
någon gång. De umgicks mycket per 
brev då Alfred Nobel ofta reste runt 
till sina företag. Man får intrycket att 
Sofie hade tråkigt och tröstade sig med 
shopping och resor till kurorter. Alfred 
Nobel gnällde på henne för slösaktig-
het, kritiserade hennes umgängen men 
skickade mer pengar och uppmuntrade 
henne till läkarbesök. De hade en kom-
plicerad relation.

Bertha von Suttner, grevinna och se-
nare Nobelpristagare, var en viktig per-
son och troligen central som påtryckare 
för att Alfred Nobel skulle instifta freds-
priset. Hon verkade som Alfred Nobels 
sekreterare en hel vecka men sedan höll 
de brevkontakt hela livet och diskuterade 
krig och fred med varandra. Tveklöst 
tyckte han mycket om henne men hon 
valde Arthur von Suttner som vi alla vet. 
Mellan raderna kan man ana en Nobelsk 
besvikelse.

Alfred Nobel hade förutom dessa 
personer några i sin närhet som betydde 
mycket. Han var av naturen kritisk och 
det var nog inte lätt att komma honom 
nära. Men det gjorde Ragnar Sohlman. 
Han var bekant med familjen och 23 år 
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gammal anställdes han av Alfred Nobel, 
först som bibliotekarie/sekreterare men 
han insåg snart att Ragnar Sohlman var 
bättre som kemist som han också var ut-
bildad till. Trots en stor åldersskillnad 
kom de varandra nära. Jag gissar att Al-
fred Nobel i Ragnar såg en son han aldrig 
fick, Ragnar hade förlorat sin far när han 
var barn så han kanske såg Alfred Nobel 
som en ersättning för sin far. Ragnar fick 
som ni alla vet det största förtroendet 
som gick att få – att se till att Nobelprisen 
kom till. Då var Ragnar 26 år gammal! 
Man kan tycka att det var vågat av Alfred 
Nobel men han hade också utsett Rudolf 
Lilljeqvist till testamentsexekutor så de 
var i alla fall två. Sedan blev de tre tack 
vare att de knöt den skicklige advokaten 
Carl Lindhagen till sitt team.

I utställningen finns det flera affärs-
bekanta som Alfred Nobel hade kontakt 
med både på lång och kort sikt. En som 
han hade långvarig kontakt med men 
aldrig tyckte om var affärsmannen Paul 
Barbe. Barbe var viktig som kompan-
jon vid etablerandet av dynamitimperiet 
men Alfred Nobel gillade inte hans af-
färsmetoder. Barbes samvete var alltför 
rymligt, tyckte Nobel.

Utställningen är inrymd i ett rum i 
herrgårdens övervåning där det tidigare 
varit ett rekonstruerat kontor för Sverre 
Sohlman, som minnesgoda besökare nog 
minns. Sedan var rummet kontor åt arti-
kelförfattaren i några år och sedan förråd. 
Nu fick det en ordentlig uppryckning för 
att bli ett litet gemak i 1890-talsstil. En 
takkrona ropades in på auktion. Den är 

en mycket tidig elektrifierad armatur och 
då skulle glödlamporna minsann synas. 
De var svindyra. Tapeterna byttes ut mot 
mönstrade tapeter i 1800-talsstil. För att 
begränsa ljusinflödet sattes heltäckande 
rullgardiner in. De är av bomullstextil 
och ofärgade men ett mönstermotiv i 
blått ströpplades på tyget. Fotografierna 
på personer i Nobels kretsar kopierades 
på opalfärgat plastglas och monterades 
in i ett slags ljuslådor med bakgrunds-
belysning. Fotografierna kopierades av 
dåv. Arena reklam, idag heter de Fa-
briqen. Konstruktionen av dessa ljuslå-
dor var komplicerad och genomfördes 
av museets fantastiske tekniker Kent 
Klintestrand. Han har för övrigt gjort 
allt tekniskt arbete i utställningen som 
takmålning, tapetsering, eldragning med 
mera med mera! Alla texter i utställ-
ningen översattes till tyska och engelska 
av allas vår Edith Oldenburg. Texterna 
är skrivna ganska kortfattat för att man 
ska kunna läsa dem snabbt men de finns 
även som qr-koder för nedladdning om 
man inte hinner läsa dem vid ett besök. 

För att komplettera miljön mot 1890-
tal anskaffades en tidstypisk nytillverkad 
golvmatta med orientaliskt motiv. En 
liten kammarmöbel med rött tyg hade 
museet fått i gåva några år tidigare och 
den passade utmärkt i miljön. En bords-
fotogenlampa från Tradera och en stor 
palmväxt gjorde miljön så 1800-talig 
så att Alfred Nobel lätt skulle känt sig 
hemma där. Utställningen blev klar un-
der sommaren 2021.
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Medlemsfest
Text och foto Jaana-Kaisa Björk

Medlemsfest hölls som vanligt freda-
gen efter Alfred Nobels födelsedag 21 
oktober. I år blev det fredagen den 22 
oktober. Fetsen började med mingel till 
musik av Bas-Björk, husbandet på våra 
fester. De spelar jazzevergreens, som 
gav en härlig inledning till en lyckad 
kväll. Gruppen består av Kjell Anders-
son, piano, Wiggo Öberg, klarinett och 
Mikael Björk, bas.

Därefter fick vi lyssna på anförande av 
Malin Lööv, projektledare för nya Björk-
bornsbron. Hon berättade hur hela pro-
jektet har framskridit till dags dato och 
att första spadtaget togs i veckan. Det 
är många spännande delmoment innan 
bron kommer att komma på plats. Du 
kan läsa mera om projektet i förra num-
ret av Nobelvännen, nr 2, 2021 sid. 8–9. 

Kvällens tema var Hatt! På Alfred No-
bels tid var det naturligt att både män 
och kvinnor bar hatt på olika tillställ-
ningar, för männens del mest ute men 
kvinnorna både ute och inne beroende 
på tillställningen. Många hade hörsam-
mat hattemat och bar på en hatt, som 
man sedan fick berätta historien om 
under kvällens gång. Det blev många 
fina berättelser och många goda skratt. 
Senare på kvällen valdes också Kvällens 
Hatt, som vanns av Annika Fröberg-
Skeppstedt välförtjänt.

Vi avnjöt tre rätters middag som 
Folkhögskolan levererade med bravur 

som vanligt. Det blev också ett lotteri 
med fina priser, där inkomsterna gick 
till förmån för klockstapeln.

Vid hemgång var alla överens om att 
fest med hatt var en succé.

Malin Lööw, Projektledare för Björkbornsbron 
på Karlskoga kommun berättar till åhörare om 
hur hela projektet med bron skall gå till. 

Festdeltagare både med och utan hattar på.  
Vinnare för Kvällens festligaste hatt var Annika 
Fröberg Skeppstedt, femte från vänster.
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BOFORS TEST CENTER
www.testcenter.se
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ÄNTLIGREN HITTAD
Nu har vi äntligen fått tag i första num-
ret av Nobelvännen! Christina och Boris 
Holm hade hittat tidningen Nobelvän-
nen nr 1 1988 i sina gömmor. Jag hade 
redan gett upp hoppet att hitta första 
numret efter att ha utlyst önskan om 
att få tag i ett exempel av den några 
gånger i tidningen Nobelvännen. Vi fick 
t.o.m. tackbrev, som följde med första 
tidningen. Dessa skall vi nu bevara väl 

och arkivera på bästa sätt. Ev. kommer 
originalet till kommunarkivet och vi 
behåller kopia eller tvärtom. Det får 
styrelsen bestämma. Ett stort tack till 
Kristina och Boris Holm!

På nästkommande 4 sidor kan du läsa 
första numret av tidningen Nobelvän-
nen. Det får vi tacka Christina och Boris 
Holm för. Foto Jaana-Kaisa Björk

Tandimplantat ser ut, känns 
och fungerar precis som natur-
liga tänder. På Nobel Biocare är vi 
mycket stolta över vårt arv från 
professor Brånemark som ledde 
fram till möjligheten att behandla 
tandlöshet med implantat.
I mer än 60 år har patienter över 
hela världen blivit behandlade med 
våra väldokumenterade implantat 
som tillverkas i Karlskoga. nobelbiocare.com
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Nobeldagen den 10 dec 2021
Nobeldagen den 10 december bör-
jade med samling runt Alfred Nobels 
byst framför Björkborns herrgård vid 
 Nobelmusset i Karlskoga (omslagsbild). 
Arrangörer för dagen tillsammans är 
Nobelmuseets vänner, Nobelmuseet i 
Karlskoga, Karlskoga kommun, Svenska 
kyrka i Karlskoga, Odd Fellow-logen 
46 Alfred Nobel, Karlskoga – Nobel 
Rotaryklubb samt Möckeln Innovation.

Årets Nobeltal framfördes av Boris 
Holm, styrelseledamot på Nobelmuseets 
vänner. Han lyfte Alfred Nobels bety-
delse i vår tids värld och oss i Karlskoga. 
Han berättade bland annat om Nobels 
verksamheter både i Europa och Asien. 
Hans namn finns överallt i världen till 
exempel Akzo i Nederländerna tog nam-
net Nobel när de köpte Nobel Industrier 
på 90-talet. Huvudgatan i Baku heter 
Avenue Nobel för att nämna några. Det 
skrivs fortfarande böcker om honom, 
han slutar aldrig att fascineras. Boris har 
också varit aktiv att ordna resa till Baku 
och Nobelmuseet där. En reseskildring 
på den resan finns på Nobelvännen  
nr 2, 2019 sid 17–23. Ett framstående 
möte mellan städer där Nobelmuseerna, 
Baku, Batumi, San Remo och Karlskoga 
finns i planen men har fått skjutas upp 
på grund av pandemin. Nu får vi se hur 
det blir med den planen beroende på si-
tuationen i världen efter krigsuppbrottet 
mellan Ryssland och Ukraina!  Läs hela 
Nobeltal efter denna artikel. 

Fanfar för dagen framfördes med valt-

horn av Emma Vahlström, Karlskoga 
Kulturskola. Efter talet lades kransen 
vid Alfred Nobels byst och salut för da-
gen ”Dubbel svensk lösen” till Alfred 
Nobels ära sköts av Alf Prytz och Kent 
Connedal från Bofors Testcenter.

Efter uteceremonin bjöds det på 
glögg och pepparkaka med mingel inne 
i värmen på Mötesplatsen. Under tiden 
vi väntade på Nobellunch fick vi lyssna 
på musik av Sören Karlsson på piano, 
kantor på Svenska kyrkan i Karlskoga 
och Torbjörn Rapp på cello, lärare på 
Kulturskolan i Karlskoga. Vackert och 
värdigt för dagen.

Efter maten var det dags för utdel-
ning av årets stipendier. Nobelvännernas 
hedersutmärkelse gick till Edith Olden-
burg som mångårig guide på museet. 
Edit är mycket kunnig om Alfred No-
bels historia och behärskar flera språk 

Nobeltalen 2022 hölls av Boris Holm från 
Nobelvännerna
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som guide. Karlskoga kommuns konst-
stipendium till Alfred Nobels minne 
2021 gick till Cecilia Uhlin, som tyvärr 
inte kunde vara med personligen utan 
var med oss via länk. Kulturnämndens 
ordförande Margareta Rosberg delade 
priset till henne. Årets Alfred av Möck-
eln innovation fick Edvin Resebo på 

Amexci ta emot. Amexci AB tillverkar 
svenskutvecklad Gravity SLS 3D-skriva-
re och har som företag utvecklats till ett 
världsföretag på bara fyra år! Det Amexi 
har gjort är en dröm för många företag 
och är en förebild för många företagare.

Text och Foto Jaana-Kaisa Björk

Nobelvännernas 
hedersutmärkelse gick 
till Edith Oldenburg 
som mångårig guide på 
museet här tillsammans 
med pristagare för Årets 
Alfred av Möckeln 
innovation, Edvin 
Resebo på Amexci. 

Äldre generationens 
ingenjörer var snabba 
på att tala med Edvin 
Resebo från Amexcis 
framgångskoncept. 
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Nobeltal 2021
Bästa Karlskogabor, tillresande och tillika 
nobelvänner.

Det är nu 2 år sedan vi kunde träffas på 
detta sätt 10:e december för att fira Alfred 
Nobel och Nobeldagen. Förra året var firan-
det reducerat p.g.a. pandemin. 

Alfred Nobel var totalt kort tid i Karl-
skoga, men har trots det haft ett avgörande 
inflytande på ortens utveckling. Nobelnam-
net är mycket stort i världen liksom intresset 
för nobelprisen. Akzo i Nederländerna tog 
t.ex. nobelnamnet när man köpte Nobel 
Industrier. Detta kunde ses i Arnhem då 
man monterade upp den nya skylten med 
Akzo Nobel 1993. 

Dynamit, röksvagt krut och tändhatten 
är exempel på nytänkande och som i mycket 
utgjort grunden för nobelprisen. Utveckling 
av civila produkter intresserade också Alfred 
Nobel. 

Det har kommit ut två mycket  intressanta 
böcker om Nobelfamiljen:
1. Ingrid Carlberg.  
    ”Den gåtfulle Alfred”
2. Bengt Jangfeldt. 
     ”Immanuel Nobel och söner” 

Alfred och bröderna Ludvig och Robert be-
drev verksamhet i många länder, vilket dessa 
böcker beskriver. Samarbete och motsätt-
ningar präglade deras samarbete. Alfred var 
lite av en vagabond med bostäder i flera stä-
der. Var bodde han egentligen? Till slut blev 
det stadfäst att Björkborn var hans hemvist.

Dock var Alfred Nobel aldrig i Baku 
eller Batumi, men understödde bröderna 

Ludvig och Robert i deras uppbyggnad av 
en världsledande oljeindustri i Baku samt 
flera andra militära liksom civila produkter. 
Nobelnamnet är mycket stort i Baku med 
den största gatan Avenue Nobel. 

Efter besök i Baku 2016 och Batumi 
2019 planerades återträff med Batumi förra 
året i Karlskoga, men den fick ställas in. Det 
har även varit kontakter med San Remo. 
Nobelmuseer finns i Baku, Batumi och San 
Remo. Stort intresse har visats från Azerbai-
jans ambassad. Tänk om vi kunde ordna ett 
möte i Karlskoga med representanter från 
de olika museerna! 

Vad har hänt på Björkborn under 
de senaste 2 åren?
1. Brobygget har äntligen kommit igång 

med planerad invigning till Valborg 
2022

2.  Konferenslokal
3. Soldäck utanför Stallet
4. Kokboksutställning
5. Renovering i herrgården
6. Kemishowerna fick avbrytas våren 

2021, men vi hoppas kunna återuppta 
dem till våren 2022.

Alfred Nobel är en dörröppnare! Marknads-
föring bör ökas i samarbete med andra in-
tressenter. Nationellt och internationellt! 
Detta borde ge fler turister till Björkborn 
och Karlskoga och göra staden mera känd!!

 I åtanke och att vi kunnat samlas här i 
år utbringar vi ett fyrfaldigt leve för Alfred 
Nobel.

Boris Holm Nobelvännen
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Samarbete med Karlskoga  
konsertförening fortsätter
Hösten 2021 hade Karlskoga Konsert-
förening lagt fyra konserter på Mötes-
plats Alfred Nobel. Trots pandemin 
hann man genomföra alla konserter-
na. En av konserterna var Karlskoga 
kammarkörens konsert Värmland i 
våra hjärtan i oktober. Det var bland 
annat sånger till texter av Selma La-
gerlöf tonsatt av värmlänningen och 
musikprofilen Urban Dahlberg, som 
Ack nog kan man älska och drömma och 
uruppförande av sången Hoppas. Utöver 
dessa framfördes bland annat sånger till 
texter av Gustav Fröling och av Allan 
Furendal, framlidne karlskogabon, hans 
sång med text om En visa om Karlskoga. 
Kristina Folker är körledare till kam-
markören och hon arbetar som kantor 
i Karlskoga församling på dagarna. 

Åhörare i princip fullsatt salong njöt 
av vacker musik i höstmörkret i Stallet. 
Riktig Kura skymning stämning.

Vårsäsongens 2022 konserter på 
Nobelmuseet började den 19 februari 
med en kammarkonsert av Ludwig van 
Beethovens sonater för violin och piano 
framfört av Katarina Andreasson, violin 
och Peter Friis, piano för fullsatt Mötes-
plats. Detta var ett försenad 250-årsfi-
rande av Ludvig van Beethovens födelse. 
Firandet fick skjutas upp två gånger på 
grund av pandemin. Undertecknad 
försökte hinna njuta av den vackra 
musiken mellan arbetet i köket, som 
nobelvän, för fikat på pausen! Musiken 
hjälpte till att jobbet gick som en dans.

Den 20 mars är det dags för nästa  
konsert för våren på Nobelmuseet med 

Karlskoga Kammarkörens 
konsert ”Värmland i våra 
hjärtan” på Mötesplatsen 
13 oktober. Ledare för kam-
markören är Kristina Folker 
längst till vänster. Här 
berättar Lars Svan, en av 
körmedlemmarna om kom-
mande sång för lyssnare. 
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Medlemsinformation, öppettider mm.
Hemsida www.nobelvannen.se
Vår ansvarige för hemsidan i styrel-
sen heter Olof Frisk. Du kan läsa på 
hemsidan det senaste som har hänt 
och kommer att hända www.nobel-
vannen.se.

Medlemsavgift för 2022 
Betalas in fr.o.m. januari 2022. En-
skild medlem 180kr/år

Medlemsavgift betalas på  
bankgiro nr: 5967-5074.
Skriv på ditt namn, adress och e-
mailadress på inbetalningen. OBS! 
Byter du postadress eller mailadress 
låt oss veta det. Skicka det till  
Anita Öjendal, Trestegsvägen 6, 
69154 Karlskoga eller via mail till:  
anita@ojendal.se  Se vidare info också 
på vår hemsida www.nobelvannen.se

Medlemskort
Du får ett medlemskort med i tidning! 
Medlemskortet finns längst bak i tid-
ningen. Ta med senaste tidningen när 
du besöker museet för att få de förmå-

ner gäller som medlem. Du kan också 
klippa sista sidan efter markerad linje. 
Där finns ditt namn och din adress och 
på andra sidan finns Nobelmuseets 
Vänners logotype och år som medlem-
skortet gäller. Du kan också ta ett foto 
med din mobil på medlemskortet och 
foto på din adress på andra sidan. Välj 
vilket som är bäst för dig!
Gratis inträde till Nobelmuseet
Du får gå gratis till Nobelmuseet om 
du är medlem. Säg det bara i kassan 
där man köper biljetter och visa ditt 
medlemskort, som nu finns längst 
bak i tidningen med ditt namn och 
adress på. Du kan också ta ett foto 
med din mobil på medlemskortet och 
foto på din adress på andra sidan. Välj 
vilket som är bäst för dig!

Rabatterad pris på konserter  
på Mötesplats Alfred Nobel! 
Du som är medlem i Nobelmuse-
ets Vänner har möjlighet att gå på 
Konsertföreningens konserter på 
Mötesplats Alfred Nobel på rabat-
terad pris. Ordinarie biljettpriset 

Blå Bergens kammarstråkar- Möt våren 
i folkton, med musik av bland andra von 
Koch, Wirén, Herjö med inspiration av 
svensk folkmusik och Suk och Grieg med 
intryck av sina respektive länders folkmu-
sik. Sedan blir det två konserter till. Läs 
mera på sidan 35 i denna tidning.

Du som medlem kommer in med ra-
batterad pris. Läs mera i Medlemsinfo. 
Övriga Konsertföreningens konserter 
kan du läsa på www.konsertforeningen.se 

Text och bild Jaana-Kaisa Björk
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för  Vuxna 250kr, för Nobelmuseets 
Vänner 210kr. Ungdom 10-25 år 
125kr.  Barn gratis. Vilka konserter 
det gäller får du information på 
Konsertföreningens hemsida www.
karlskogakonsertforeningen.se ,  
lokaltidningen eller på vår hemsida 
www.nobelvannen.se

Biljetter köper du på Spångs  
Bokhandel Bergmansgatan 4, Karl-
skoga. Betala kontant eller  
Swish 123 691 70 41 eller på  
Nortic www.nortic.se
För att du kan få rabatt måste du 
bevisa ditt medlemskap – Tag med 
din senaste tidning Nobelvännen eller 
fota ditt namn och adress längst bak i 
tidningen med din mobil.

Öppettider för  
Nobelmuseet i Karlskoga
Fram till den 29 maj är museet öppet 
lördagar och söndagar med guidningar 
kl.12.00 och 13.00.  

Under sommarperioden 4 juni- 
28 augusti är öppettiderna tisdag  
till söndag kl. 12.00 -15.30 med  
guidningar kl. 12.00 och 13.00.  
Biljetter till museet köper du på 
Caféet. 

Café Alfred Nobel i anslutning 
till Nobelmuseet i Karlskoga
Caféet finns i en underbar vacker 
herrgårdsmiljö på Mötesplats Alfred 
Nobel. Här serveras kaffe/the, dricka 
med bullar och kakor samt goda 
smörgåsar. Fram till den 29 maj har 
caféet samt souvenirshopen öppet  
kl. 12.00.16.00 de lördagar och  
söndagar som det är guidning.
Under sommarperioden 4 juni- 
28 augusti är öppettiderna  
kl. 11.00-16.00 tisdag till söndag.

Se hemsidan: www.nobelkarlskoga.se 
eller ring tel. 0586-245 245 för mer 
information.

Kontaktinformation  
Nobelmuseet i Karlskoga
Björkbornsvägen 10, SE-691 33 KARLSKOGA
Tel: 0586 - 245 245 
E-post: info@nobelkarlskoga.se | www.nobelkarlskoga.se 
Anneli Lyckeborn 
platschef 076-82 64 090, 0586-245 245 
anneli.lyckeborn@nobelkarlskoga.se
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Kontaktinformation  
Nobelmuseet i Karlskoga
Björkbornsvägen 10, SE-691 33 KARLSKOGA
Tel: 0586 - 245 245 
E-post: info@nobelkarlskoga.se | www.nobelkarlskoga.se 
Anneli Lyckeborn 
platschef 076-82 64 090, 0586-245 245 
anneli.lyckeborn@nobelkarlskoga.se

MEDLEMSKORTMEDLEMSKORT
Nobelmuseets vänner

20222022&
#

Klipp ur 
och spara!

Karlskoga
Telefon 0771-62 10 00

Lördagen den 30 april kl. 16.30 Invigning av nya Björkbornsbron och därefter, 
kl. 18.00, startar Valborgsmässofirandet enl. tradition på Nobelmuseet. 

Lördagen den 14 maj kl. 18.00 Hållén Duo – Speglingar 

Lördagen den 4 juni öppnar sommarsäsongen på Nobelmuseet med dagliga 
guidningar mm och Caféet är öppet alla dagar utom måndagar.  
Läs mera på Medlemsinfo.

Onsdagen den8 juni kl. 20.30 (Obs! Tid) Nobelkvintetten med vänner 

Händer i vår på  
Nobel museet  
i Karlskoga



Returadress: Anita Öjendal, Trestegsvägen 6, 69154 Karlskoga

B

Vill du hänga med i  Vill du hänga med i  
utvecklingen?utvecklingen?

Sök framtidens jobbSök framtidens jobb
¡KARLSKOGA¡KARLSKOGA


