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Styrelsen 2019 på sista sammanträdet före sommaren 2020 framför
Mötesplats Alfred Nobel sittande i lagom avstånd mellan varandra.
Bakre raden från vänster: Christel Nilsson, Anneli Lyckeborn, Anita
Öjendal. Under parasollet Kent Klintestrand och Bengt Strömberg ej
med i styrelsen. Främre raden från vänster: Ulrika Lundberg, Susanne
Morfeldt-Hafstrand, Sif Eklund, Alf Rosberg, Olof Frisk, Anneli
Rådesjö och Bakom kameran Jaana-Kaisa Björk.
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Ulrika Lundgren
Foto Lena Edlund

Ordföranden har ordet
Varmt välkomna till tidningen Nobelvännen. Det är en annorlunda höst för
oss alla, på olika sätt. Att inte kunna
umgås som vanligt är förbryllande.
Det gör att även Nobelmuseets vänner
självklart tar paus för medlemsaktiviteter hösten 2020.
Kommunfullmäktige beslutade den
10 december 2019, om den nya vision
som Karlskoga ska sträva efter. Visionen
lyder Karlskoga, ”den kloka, välkomnande och innovativa kommunen”. Alla tre
orden ligger stämmer bra överens med
Alfred Nobels gärning och att beslutet
fattades på Nobeldagen, gör visionen
mer än lämplig för Nobelvännerna.
Nobelvännernas uppdrag stärks av den
framtidsbild som visionen strävar efter.
En vision ska ju utgöra det riktmärke,
den fyr, som alla strävar efter, vilket ger
den bästa vägen framåt. En definition av
vision som är tilltalande är: ”Visionen
är fyren vid horisonten som gör att vi
kan hålla rätt kurs och inte bli offer för

förändringens, komplexitetens, tvetydighetens och de motstridiga kravens vindar. Och på marknaden och i omvärlden
blåser vindar i alla riktningar samtidigt.”
(Härje Franzén)
Den största vision vi nu alla bär, är
väl att kloka och innovativa forskare
löser frågan om vaccin mot Covid19!
Tänk att det första vaccinet uppfanns
1796, 37 år före Alfred Nobels födelse.
Tekniska museet har mycket bra information om många saker och där kan
man läsa att det var den engelske byläkaren Edward Jenner (1749-1823)
uppmärksammade att mjölkerskorna
aldrig fick smittkoppor. Edward hörde
bönderna säga att man inte kunde få
smittkoppor om man haft kokoppor,
som en ofarlig sjukdom. Sagt och gjort
Edward Jenner ympade en åttaårig pojke med kokoppor och sex veckor senare
med smittkoppor. Pojken förblev frisk.
Enkelt uttryckt är ett vaccin är en ofarlig
variant av en farlig sjukdom. När ko4

kopporna injicerades i blodet på pojken,
kände kroppen av det främmande ämnet, och immunförsvaret började göra
antikroppar för att skydda mot det som
gör oss sjuka. En så klok och innovativ
uppfinning som vaccin får man leta efter.
Dessutom är den ju välkomnande då
kroppen kan ta emot, även den objudne
gästen, utan att själv förtäras. Med hjälp
av vacciner har många sjukdomar utrotas
eller hejdat spridning av. Dock måste
70 och 95 % av befolkningen vara vaccinerade mot en viss sjukdom för att den
inte ska sprida sig.
Det kommer att tid att få bikt med
Covid19, så vi alla måste hålla i, hålla
ut och hålla avstånd.
Karlskogas Nobelmuseum är det enda
i landet! Det är väl värt att visa upp och
bevara. Det pågår många olika insatser
för att stödja och utveckla Alfred Nobels
Björkborn. Alla insatser är välkomna
och förhoppningsvis både kloka och
innovativa. Det som är viktigt i samtliga insatser är att aldrig glömma att,
utan att känna till historiken, kan du inte
bedömda nutiden och därmed forma

framtiden. Det gör att Nobelvännerna
försöker delge all den samlade kunskap
som finns kring tidigare utredningar
kring Alfred Nobels Björkborn.
Samarbetet kring de vetenskapliga föredrag kring de olika Nobelprisen som
Nobelvännerna och Nobelmuseet, tack
vare professor Johan Schnürer, rektor
Örebro Universitet, planeras kunna
genomföras. Detta med hjälp av den
digitala tekniken. Den 10 december
kommer även kransnedläggning vid
Herrgården ske i någon form. I år är
det Nobelmuseets Vänner som håller
högtidstalet. Nobelvännernas hedersutmärkelse ska också delas ut. Nominera
gärna en person som främjat museets
bevarande eller utveckling genom sina
insatser. Det kan även vara någon som
bidragit till bevarande av eller ökade
kunskaper om Alfred Nobels Björkborn.
Tack alla medlemmar och annonsörer
som bidrar till stödet för Nobelmuseet
i Karlskoga.
Ulrika Lundgren,
ordförande, Nobelmuseets vänner

Karlskoga

Telefon 0771-62 10 00
5

Är du miljonär?

Vi är mäklaren med koll på läget.
Värdera din bostad och hitta dina köpare hos oss. Välkommen!
Bergsmansgatan 4, Karlskoga
Tel. 0586-552 00 • E-mail: sf.karlskoga@svenskfast.se • www.svenskfast.se

Öppet
alla dagar
Öppet
alla dagar

8–21
8–21

Gesällgatan 5, 691 34 KARLSKOGA
Gesällgatan
5, 691 34 KARLSKOGA
tel 0586-67670.
tel 0586-67670.
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Välbesökt årsmöte för Nobelmuseets vänner. Foto Jaana-Kaisa Björk

Årsmötet 2020 och konstituerande
mötet för nya styrelsen
Årsmötet för Nobelmuseets vänner
ägde rum tisdagen den 1 september på
Mötesplats Alfred Nobel. Som bekant
är så fick vi flytta årsmötet p.g.a. Corona
pandemin från våren till hösten i stället. Lokalen var stor nog att vi kunde
hålla avstånd enl. Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nästan 40-tal
medlemmar hade slutit upp på mötet.
Alf Rosberg valdes till mötesordförande och han lotsade igenom årsmöteshandlingarna med van hand. Sittande
sekreterare Susanne Morfeldt-Hafstrand
valdes till mötessekreterare och skrev protokoll sin vana trogen. Gamla styrelsen
fick ansvarsfrihet och styrelsen fick en ny
suppleant, Bengt Runholm. Mångårig
ledamot i valberedningen, Marie-Louise
Nauclér, ville avsluta sin medverkan och
Sven-Åke Widenberg valdes till ny med-

lem i valberedning i stället för henne.
Mikael Björk valdes till sammankallande
i gruppen.
Under årsmötet meddelades att styrelsen har beslutat att Christer Franklin
bir ny hedersmedlem i Nobelmuseets
vänner. Christer Franklin har arbetat i
många år som en av verksamhetscheferna på Nobelmuseet. Han slutade
2018. Han fick blommor och en tavla
som minne av hedersmedlemskapet.
Nya styrelsens konstituerande
möte
Efter årsmötet hade nya styrelsen konstituerande möte, se styrelsens sammanställning på sidan 3. Det bestämdes bl.a.
att ingen medlemsfest anordnas under
hösten tyvärr, detta p.g.a. Corona omständigheter.
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Det blir förhoppningsvis digitala
föreläsningar om årets nobelpriser i
samband med nobelprisutdelningen,
med föreläsare från Örebro Universitet. Diskussioner pågår om när och hur
detta ska kunna genomföras på bästa
sätt. Planeringen är att publik kan sitta
på Mötesplats Alfred Nobel. Vi återkommer om föreläsningarna och om
omständigheterna kring antal deltagare

enl. Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se vidare information
via mail och vår hemsida.
Nobeldagen kommer att firas som
vanligt den 10 december med kransnedläggning och tal vid bysten på Alfred
Nobel på gården framför Alfred Nobels
Björkborn. I år står Nobelmuseets vänner i tur att hålla tal. Ingen Nobellunch
blir det i år p.g.a. omständigheterna.

Hedersutmärkelse
Styrelsen för Nobelmuseets Vänner har
instiftat en hedersutmärkelse i syfte att
lyfta fram personer som aktivt har bidragit till Nobelmuseets drift och utveckling i Karlskoga. Ett diplom skapat
av konstnär och skulptör Göran Persson
föräras mottagaren av hedersutmärkelsen. Detta sker vid högtidlighållande till
Alfred Nobels minne, den 10 december
på Mötesplats Alfred Nobels Björkborn.

bidragit till bevarande av eller ökade
kunskaper om Alfred Nobels Björkborn.
Nobelvännernas styrelse utser mottagare av hedersutmärkelsen som delas
ut i samband med högtidlighållande av
Alfred Nobels minne den 10 december.
Skicka din nominering med motivering, via epost till styrelsen senast den
10 november 2020.
jaanakaisa.bjork@outlook.com
ulrika.lundgren@karlskoga.se

Vem kan nomineras?
En person som främjat museets bevarande eller utveckling genom sina insatser. Det kan även vara någon som

Styrelsen för Nobelmuseets Vänner
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BOFORS TEST CENTER
www.testcenter.se
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Guidning på Alfred Nobels Björkborn där Emelie Stålhandske håller i guidningen.
Foto Jaana-Kaisa Björk.

Sommaren 2020 på
Alfred Nobels Björkborn
tjejer som guidat förra sommaren, och
John som gestaltar Ragnar Sohlman var
redo för att möte besökarna, dock i lite
annan tappning.
Mindre grupper, hålla avstånd, städa och sprita mellan besökarna. Första
veckorna var det lite trögt med besökare
eftersom alla bussresenärer avbokat, men
efter en insändare och några artiklar i tidningen där vi uppmanade människor att
komma och besöka oss, släppte det. De
flesta av våra besökare har kommit från
södra Sverige, men även från vårt närområde. De utländska gästerna kunde vi
räkna på en hand i år. Därför hade vi ej
så måna besökare i mitten och slutet av
augusti då i vanliga fall de från Sydeuropa
brukar besöka oss.
Hantverkarna flyttade in i vagnslidret

Min andra sommar här på Alfred Nobels
Björkborn blev inte som jag hade tänkt
mig. Full av energi gick jag in i detta nya
år och med sommaren i sikte. Men vad
hände då, jo en elak pandemi satte stopp
i hjulen i mars månad. Plötsligt gällde
alla samtal och mail avbokningar och
inte påbokningar av guidningar, bröllop, fester med mera. Så tråkigt, och detta
skulle hålla på i hela tre månader, innan
vi tog beslut att ändå försöka öppna upp
våra lokaler för guidningar och visningar.
Vi satte igång att städa, renovera och
baka inför öppnandet av Café Nobel i
egen regi den 2 juni.
Vi investerade i nya utemöbler, parasoller och blommor. Sommarpersonal
intervjuades och bokades in. Nu var vi
redo för den stora anstormningen. Tre
11

Fiffiga huset likaså, många barnfamiljer har besökt huset och det har varit
uppskattat.
Guidningarna har lockat nästan fulla
grupper vid varje tillfälle, vi har haft tre
guidningar per dag.
Nu ser vi fram emot att konferensgästerna och de privata kommer tillbaka
som kunder hos oss, och medan vi väntar
på dem satsar vi på en kokboksutställning
med böcker från fyrtio olika länder som
visas i Vagnslidret.

och det är alltid kul att ha dem här.
Vi har haft konstnärer som ställt ut i
caféet och Mötesplatsen.
Brukspojkarna har haft föredrag om
Alfred Nobel i Parken så det har rört sig
ordentligt här. Vi har även haft öppet i
Industrimuseet för besökare. Tyvärr har
inte Brukspojkarna haft så många tillfällen att guida i år det flesta är i riskgruppen, men besökarna har fått gå på egen
hand i lokalerna.
Vårt café, där vi har serverat hembakat
bröd hela sommaren har varit populärt
och välbesökt. Duktiga sommartjejer
och killar har vänligt mött våra kunder.
Vädret har varit med oss så de flesta har
kunnat sitta på vår uteplats och i parken
och inta sitt fika.

Anneli Lyckeborn
Verksamhetschef
Nobelmuseet i Karlskoga
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Per Jakobsson under teaterguidning som Alfred
Nobel. Foto Jaana-Kaisa Björk

Ny ”Alfred Nobel” guidar
på Nobelmuseet
Men det blir kanske ändå en Nyårsrevy
med bantad version. Tiden får visa.
Per Jakobsson tog tillfället i akt då
man gick ut med förfrågan om ny person till teaterguidningar. Per har arbetat
tidigare på museet en sommar bl.a. hjälpt
till med kemishowerna så han känner
sig hemma i miljön. När frågan om att
göra Alfred Nobel kom upp kände han
att han ville testa och ge det en chans.
Per berättar att han har sett upp till sin
föregångare Peter Sund men han gör sin
egen tolkning av Alfred Nobel, vilket är
bra! Nu har Per kommit så långt att teaterguidningarna är i gång. Man ser att
Per har scenvana. Rollen är dock helt
annorlunda än på revyscenen. Det ger
utmaningar som är bra, tycker Per.
Vi önskar Per all lycka till i sin nya
roll som och nya liv med Alfred Nobel!

Ny Alfred Nobel alias Per Jakobsson
guidar på Nobelmuseet i Karlskoga sedan september i år. Per Jakobsson guidar
historien om Alfred Nobel och hur han
kom till Björkborns herrgård i Karlskoga med den äran. Han efterträder Peter
Sund som efter 15-år har tackat för sig.
Per Jakobsson arbetar som elektriker
på Örebrobaserad One Nordic till vardags och har hela länet som sitt arbetsfält.
Han tar tjänstledigt fredagar efter behov
för att kunna arbeta med teaterguidningarna.
Hur kom det sig att han tog denna
möjlighet att teaterguida på Nobelmuseet? För många karlskogabor är Per känd
genom Karlskogarevyn Görsköj sedan
många år, faktiskt 25-år! Revyn fyller
också 25år i år! Tyvärr får man skjuta
upp firandet p.g.a. Corona epidemin.
13

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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Karlskogaregionens internationella mötesplats
www.boforshotel.se

VÄLKOMNA!

Med världen
Med
världen som arbet
som arbetsfält

Chematur
Engineering ingår i
Chematur Engineering
koncernen
Chematur
utvecklar, projekterar
ochTechnologie
med säte i Karlskoga.

bygger kemianläggningar
runt om i världen. FöreFöretaget utvecklar, projekterar oc
taget ingår
i koncernen
bygger
kemianläggningar
runt om
iChematur
världen.Technologies
Koncernen har även
med säte i Karlskoga.
dotterbolag
i Finland, Tyskland oc

USA, samt intressebolag i Indien.

www.chematur.se

www.chematur.se
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En internationell utställning om
kokböcker på Nobelmuseet i Karlskoga
– Maria Larsson invigde!
böckerna som har tävlat i världens bästa
kokböcker- tävling Courmand World
Cookbook Awards.
Ett tjugotal särskild inbjudna gäster
kom till evenemanget till herrgården
torsdagen den 3 september. Det fanns
författare och fotografer till kokböcker,
politiker, tjänstemän och t.o.m. representanter från Azerbajdzjans ambassad
i Sverige. Azerbajdzjan är bekant i Nobelsammanhang. Per-Johan Agorelius,
representant för Gourmand Awards i
Sverige, som har sin verksamhet på Saxhytte Gård i Grythyttan, var arrangör
till evenemanget.
Att Nobelmuseet fick arrangemanget
beror på dels att Nobel är internationellt

Landshövding Maria Larsson och Per-Johan
Agorelius, representant för Gourmand Awards i
Sverige vid invigningsceremonin på Nobelmuseet i Karlskoga. Foto Ewa Hector Agorelius

I stället för Paris och president Macron
som invigningstalare blev det Nobelmuseet i Karlskoga och landshövding Maria Larsson som invigde utställningen!
Den internationella Gourmand
World Cookbook Awards uppmärksammar kokböcker från hela världen.
I år fyllde organisationen 25 år och
skulle fira detta med stort pompa och
ståt i Paris med årlig prisutdelning!
Men detta kunde inte anordnas p.g.a.
Corona i Frankrike. Däremot flyttades
arrangemanget till Alfred Nobels Björkborn i Sverige där man nu ställer ut kok-

Från vänster: Finansiell attaché Mr Bahruz
Mammadli, MRs Vara Mammadli, Lands
hövding Maria Larsson, Mr. Rashid
Mammadli. Foto Ewa Hector Agorelius
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Internationell kokboks
utställning på Nobelmuseet.
Ewa Hector Agorelius representerar Gourmand Awards
i Sverige vid utställningen.
Foto Jaana-Kaisa Björk

Böcker vid utställningen.
Foto Jaana-Kaisa Björk

välkänd dels att vårt län är ett matlän!
Det finns Grythyttan med gamla anor
vad gäller både mat- och dryckeskultur
och Europas bästa vetenskapliga restaurang- och måltidsakademi berättade
Maria Larsson i sitt välkomsttal. Från
arrangörshållet är man mycket nöjd
med mottagandet både från landshövdingen och Nobelmuseets sida. Miljön
för utställningen kunde inte vara bättre!

På utställningen finns nästan 400
böcker från 43 länder och fler tillkommer varje vecka. Utställningen är öppen
vid Björkborns herrgården fram till den
9 november och har samma öppettider
som museet har. Passa på att besöka utställningen!
Jaana-Kaisa Björk
Nobelvännen

Auktoriserad
hälsorådgivare
Bergsmansgatan 2
Tel. 300 66
www.lifebutiken.se
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Hänt sedan sist
– sammanställt av Jaana-Kaisa Björk, Nobelvännen
arbetet med presenter och gofika. Ett
värdefullt arbete, som vi på Nobelvännerna uppskattar mycket!
Att bygga en klockstapel kan tyckas
vara ett enkel och ett snabbgenomfört
arbete men det är lättare sagt än gjort.
Vissa moment kan man göra riskfritt
men en del i det arbetet är riskfyllt och
svårt. Därför vill vi anlita professionella
yrkesmän och det kostar pengar. Nu
vänder vi oss till våra medlemmar och
företag i vår omnejd med att sponsra
projektet ”Ny Klockstapel till Nobelmuseet i Karlskoga”. En del medlemmar har redan hörsammat uppropet och
betalat in pengar till projektet. Vi tackar
dem med det varmaste! På följande uppslag får du uppgifter om hur du kan gå
till väga om du vill hjälpa till med bidrag
till klockstapelprojektet!

Kent Klintestrand vid nedtagna träd för virket
till klockstapeln.

Arbetet med klockstapeln
fortskrider
Arbetet med klockstapeln till Nobelmuseet fortskrider. I våras tog Kent
Klintestrand på Nobelmusset ned träd
för virke på Vikers skog, fraktade det
till museet och började barka. Till sin
hjälp hade han Bengt Strömberg. Vid
Nobelvännernas sista styrelsemöte i
våras tackades ”pojkarna” för det fina

Ulrika Lundgren tackar
Kent Klintestrand och
Bengt Sjöberg för arbetet
med virket till Klockstapeln.
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för ett fint ändamål! Byggstart beräknas
starta hösten 2021.

Ge bidrag till ny klockstapel på
Nobelmuseet
Nobelmuseets vänner tillsammans
med Nobelmuseet i Karlskoga har initierat ett projekt för att återuppbygga
klockstapeln enl. gammal modell. En
klockstapel, vällingklocka, har funnits
på gården långt innan Alfred Nobel
köpte Björkborns industriområde.
Björkborns herrgård ingick i köpet
1894. Klockstapeln revs p.g.a. rasrisk
1997. Själva vällingklockan finns bevarad och är gjuten av Olof Kiulander
1796 i Örebro.
Nu har du möjlighet att bidra med
en summa för en historisk händelse och

Du kan ge ditt bidrag på tre olika sätt:
1 Lägg en peng i Vintunnan som
finns på Mötesplats Alfred Nobel
2) 2) Swisha till 123 008 19 27
3) Betala till vårt Bankgiro:
5967-5074.
Alla som betalar 500 Riksdaler eller mer kommer att få sitt namn på ett
lämpligt ställe på Nobelmuseet. Skriv
då Klockstapel och ditt namn på meddelanderutan.

Gamla klockstapel innan
rivning 1997 bakom
statyn på Alfred Nobel.
Foto Rolf Lindelöf

Klockan (11kg) gjuten
av Olof Kiulander 1796
i Örebro.
Foto Jaana-Kaisa Björk

Kent Klintestrand, tekniker på
Nobelmuseet, har gjort i ordning
en vintunna för bidrag till klock
stapeln. Foto Jaana-Kaisa Björk
22

Alfred Nobels laboratorium på Nobelmuseet i Karlskoga. Foto Jaana-Kaisa Björk

Wettstein att det var viktigt att ta reda
på vad flaskorna innehöll och om de
ämnen som fanns i flaskorna fortfarande
var farliga. Margrit fick som hon önskade!
Den 8 juni 2020 gick en specialtransport till Kemiska institutionen
på Uppsala universitet för att ta reda
på vad flaskorna innehöll. Transporten
gjordes av Steves Specialtransporter AB
i Örebro, som är specialist på krävande
transporter.
Undertecknad var med när flaskorna
plockades ner från laboratorieskåpen.
Med omsorgsfull försiktighet paketerades flaskorna ner med överseende
av Margrit Wettstein. Det tog några
timmar att plocka ner dem. Margrit
Wettstein åkte själv med transporten
till Uppsala. Där tog professor Adolf

Innehållet i flaskorna på
Alfred Nobels Laboratorium
undersöks – Äntligen!
Äntligen har man kommit till skott med
att ta reda på innehållet i flaskorna på
Alfred Nobels Laboratorium på Nobelmuseet i Karlskoga! Flaskorna har sedan
Alfred Nobels tid funnits i originalskick
med originalinnehåll på Laboratoriet.
Under årens lopp har man försökt få intressenter att bekosta undersökningen.
Nu äntligen har det blivit av!
Materialinventeringen där man
fastslog tillhörigheten av föremålen på
Nobelmuseet i Karlskoga pågick under
åren 2017-2019. Inventeringen gjordes
av Margrit Wettstein från Nobelprismuseet i Stockholm. Artikel om det finns
i Nobelvännen 1, 2020. I samband
med inventeringen föreslog Margrit
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Margrit Wettstein
från Nobelprismuseet
i Stockholm och
Jimmy Hermansson
från Steves Specialtransporter diskuterar
om förfarandet
inför nerpackning
av flaskorna. Foto
Jaana-Kaisa Björk

Gogol emot flaskorna. När hans arbete
är klart kommer de tillsammans med
RAÄ – Riksantikvarieämbetet, diskutera om kemikalierna sparas eller kasseras. Flaskorna skall i vilket fall tillbaka
till Laboratoriet på Björkborn. Till de
flaskor som innehåller farliga ämnen
ska det köpas ett kemikalieskåp, som
bekostas av Nobelprismuseet.
Vid skrivande stund har vi ännu
inte hört något från Uppsala universitet. Men vi håller oss underrättade
och informerar i ärendet i kommande
tidningar.
Jimmy Hermansson
från Steves Specialtransporter plockar ner
Alfred Nobels flaskor i
transportkartonger.
Foto Jaana-Kaisa Björk
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 ersonal och stänga museet på obep
stämd tid framöver. Mycket oväntat
kan man tycka! Mycket drastiskt beslut
kan man tycka. Mycket av kunskap och
erfarenhet försvinner i en sådan manöver! Det finns säkert aspekter som vi
inte vet och förstår som inte kommer
upp till ytan.
Den 2 juli öppnade Nobelprismuseet
igen sina portar med kraftigt nedbantad
personalstyrka. Vi får hoppas att museet
i fortsättningen kan hålla den kvalité
och kompetens, som den hittills har
haft!

Nobel Prize Museum i
Stockholm har varslat med
uppsägning för stora delar
av sin personal!
Coronaepidemin satte hela Sveriges
kulturliv framför en helt ny situation.
Plötsligt fick man inte umgås som förut,
inte gå på teater, bio eller museer som
förut - total lockdown! Det finns många
museer som är privatägda i Sverige,
många som har en stiftelse bakom sig
och stora delar av intäkter kommer från
besökare. Nobelprismuseet i Stockholm
ägs av Nobelstiftelsen och största delen av
sina besökare är turister utomlands ifrån.
I mars månad tog Nobelstiftelsen
beslut att säga upp stora delar av sin

Jaana-Kaisa Björk
Nobelvännen

Tandimplantat ser ut, känns
och fungerar precis som naturliga 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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Saab Dynamics

Vi stöder Nobelmuseet:
Vikers AB
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Ge bort ett medlemskap
i Nobelmuseets Vänner!
Efter du har läst denna tidning och ser
allt det fina som händer på Nobelmuseet
i Karlskoga så varför inte värva nya medlemmar bland sina vänner, nära och kära.
Föreningen Nobelmuseets Vänner är en
aktiv vänförening som stöttar med sin
verksamhet Nobelmuseet i Karlskoga. För
en förening är medlemmar det viktigaste!
Varför inte ge bort medlemskap som gåva

eller julklapp! Fyll i och klipp ut nedanstående. Medlemsavgift betalas på bankgiro
nr: 5967-5074. Enskild medlem 180 kr/år.
Skriv namn, adress och e-mailadress på
den som får presentkortet på inbetalningen och att det gäller medlemsavgift för år
2021. Vid frågor kontakta Anita Öjendal:
anita@ojendal.se, ansvarig för medlemsregistret.

Du får ett medlemskap i
Nobelmuseets Vänner för år 2021
som gåva av

Nobelmuseets Vänner stöttar verksamheten
på Nobelmuseet i Karlskoga.

www.nobelkarlskoga.se
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MEDLEMSINFORMATION m.m.
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!

Hemsida www.nobelvannen.se
På vår hemsida kan du kan läsa om
det senaste som hänt eller det som
kommer att hända. Ansvarig i
styrelsen för sidan är Olof Frisk.
Medlemsavgift för 2021
Betalas in fr.o.m. januari 2021.
Enskild medlem 180kr/år
Medlemsavgift betalas på
bankgiro nr: 5967-5074.
Skriv på ditt namn, adress och emailadress på inbetalningen. OBS!
Byter du postadress eller mailadress
låt oss veta det.
Skicka det till Anita Öjendal,
Trestegsvägen 6, 691 54 Karlskoga
eller via mail anita@ojendal.se
Se vidare info också på vår hems ida
www.nobelvannen.se

Rabatterad pris på höstens
konsert på Mötesplats
Alfred Nobel den 8/11 2020!
I höst har du som medlem i Nobelmuseets Vänner möjlighet att gå på
Konsertföreningens konsert 8/11 på
Mötesplats Alfred Nobel på rabatterad pris. Ordinarie biljettpriset för
Vuxna 250kr, för Nobelmuseets Vänner 210kr. Ungdom 10-25 år 125kr.
Barn gratis. Fika ingår i pausen.
Förköp gäller! Inga biljetter säljs
vid konserten. För att du kan få rabatt
måste du kunna bevisa ditt medlemskap
– Tag med din senaste tidning Nobelvännen (denna eller vårens tidning)
eller fota ditt namn och adress längst
bak i tidningen med din mobil. Biljetter kan köpas på Karlskoga turistbyrå,
Katrinedalsgatan 4, tfn 0586-610 00.

Du får ett medlemskort med i
denna tidning!
Medlemskortet finns längst bak i
tidningen. Ta med senaste tidningen
när du besöker museet. 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 medlemskortet 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!
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Öppettider:
Fr.o.m. september fredag, lördag och
söndag. Övrigt enligt överenskommelse. Tel: 0586-245 245. eller
info@nobelkarlskoga.se. Se övrigt på
hemsidan www.nobelkarlskoga.se.

Café i anslutning till
Alfred Nobels Herrgård
Ett café finns i en underbar vacker
herrgårdsmiljö i anslutning till Alfred
Nobels Herrgård och Nobelmuseet i
Karlskoga.
Här serveras kaffe/the, dricka med bullar och kakor samt goda smörgåsar.
Sommartid kan man sitta på stallbacken och njuta av sin kopp kaffe och
beskåda den vackra utsikten.

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 070-298 93 46, 0586-245 245
anneli.lyckeborn@nobelkarlskoga.se
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Returadress: Anita Öjendal, Trestegsvägen 6, 69154 Karlskoga

Händer i höst på Nobelmuseet där Nobelvännerna medverkar

Söndag 8/11 kl. 16.00–17.30 Beethovens sonater - arrangör Karlskoga Konsertförening Plats: Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10 Karlskoga
Program: Beethovens sonater: Op24 Nr 5Vårsonaten, Op47 Nr 9 Kreutzersonaten för violin och piano. Medverkande: Katarina Andreasson – violin. Peter Friis
Johansson – piano. Läs mer på www.karlskogakonsertforening.se
Max 50 personer i lokalen enl. Folkhälsomyndighetens rekommendationer
med gällande avstånd. Som medlem på Nobelmuseets vänner får du 40 kr
rabatt! Förköp gäller! Inga biljetter säljs vid konserten. Läs mera på Medlemsinfo på sidan 29
Nobelvecka. Det blir förhoppningsvis digitala föreläsningar om årets nobelpriser
i samband med nobelprisutdelningen, med föreläsare från Örebro Universitet.
Diskussioner pågår om när och hur detta ska kunna genomföras på bästa sätt.
Se vidare information via mail och vår hemsida.
Nobeldagen den 10 december. Sedvanlig kransnedläggning vid bysten på Alfred
Nobel på gården framför Alfred Nobels Björkborn kl. 12.00. I år är det Nobel
museets vänner som håller högtidstal. Om det blir Nobellunch får vi återkomma
beroende på läget med Coronaepidemin.

NOBELMUSEET I KARLSKOGA är ett museum för personen Alfred Nobel.
www.nobelkarlskoga.se
NOBEL PRIZE MUSEUM – NOBELPRISMUSEUM I STOCKHOLM är
ett museum för nobelpristagare. www.nobelprizemuseum.se
NOBELS FREDSSENTER I OSLO är ett museum för fredspristagare.
www.nobelpeacecenter.org

Strands Grafiska AB, Lindesberg.

Visste du att

