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Omslagsbild:
 En högtidsdag på Björkborns Herrgård: Alfred Nobel (Peter Sundh) 

hälsar 2007 års Nobelpristagare i fysik, Peter Grünberg, med fru Helma Birge, 
välkomna till Karlskoga.

Foto: Thomas Karlsson
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Hej alla Nobelvänner!

Våren är kommen med skimrande grönska 
och nya förhoppningar. 
Vi har traditionsenligt firat Valborgsmässo-
afton  i  Björkbornsparken  tillsammans 
med Rädda Barnen, Kulturskolan och 
Nobelmuseét. Vi är mycket måna om att 
bevara denna fina tradition att fira en härlig 
familje-  och  vårfest  i  den  vackra  herr- 
gårdsparken som en gång tillhörde Alfred 
Nobel. 
Det känns oerhört stimulerande och glädj-
ande att så många människor fortfarande 
tar tillfället i akt och framför sitt tack och 
stöd för föreningens arbete. Jag och övriga 
i styrelsen uppskattade mycket de vackra 
orden under årsmötesförhandlingarna. Det 
är genom sånt som man blir inspirerad att 
kämpa vidare med vårt idéella arbete.
I  år  är  det  175  år  sedan  Alfred  Nobel 
föddes 21 oktober. Denna högtidsdag 
infaller i årets Nobelvecka, där vi redan nu 
deltar i planeringen - men på vårt initiativ 
har nu Karlskoga kommun tagit över vår 
roll som spindeln i nätet. Kommunens 
informationschef Anders Björklund har 
åtagit sig ansvaret att samordna och 
marknadsföra aktiviteterna under Nobel-
dagarna vecka 43. Vänföreningen kommer 
därmed endast att svara för de egna 
aktiviteterna men kommer givetvis att 
medverka till att veckan i övrigt blir så 
innehållsrik och bra som möjligt. Alla 
Nobelvänner kan stödja konceptet Nobel- 
dagarna genom att bidra med idéer till 
arrangemang: kanske du är medlem i någon 
annan förening som vill medverka, kanske 
ditt företag har ett tänkt arrangemang 
– möjligheterna är många. Genom ett 

innovativt och konstruktivt samarbete med 
många olika aktörer kan vi informera och 
sprida kunskap och därigenom öka intresset 
för olika grupper att medverka i arrange-
manget.
Vänföreningen har uppnått en god position 
i Karlskoga. För att vår förening ska bli 
ännu mer framgångsrik behöver alla goda 
krafter samarbeta och Nobelvännerna bli 
flera.  I styrelsen har vi utmanat varandra 
att ”skaffa” ett antal nya medlemmar. Jag 
utmanar härmed dig som Nobelvän att 
göra detsamma!
Alla medlemmar i Vänföreningen har 
ju som bekant fri entré till Nobelmuseét 
– genom att ta med besökande vänner får 
vi dels en trevlig upplevelse tillsammans 
med våra nära och kära och dels sprider 
vi information om Nobelmuseét samt ser 
till att muséet får fler besökare, vilket 
behövs. Detta innebär att vi kan bli fler 
ambassadörer för Nobelmuseet. 
En ytterligare värmande sak är det posi-
tiva  bemötandet  vår  uppsatstävling  får 
från gymnasieskolornas svensklärare och 
elever. För att orka med ekonomin i upp- 
satstävlingen och verkligen kunna mani-
festera Alfred Nobels födelsedag har vi 
inbjudit Bharat Forge Kilsta AB till sam- 
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arbete om uppsatstävlingen. Det är gläd- 
jande att Svenska Akademiens administra-
tive chef Odd Zschiedrich även i år tackat 
ja till att medverka i arrangemanget.
Som vi tidigare berättat om uppdrog vi 
föregående år till Peter Kranz att skriva 
en teaterpjäs som skulle handla om Alfred 
Nobels testamente. Man kan bara kon-
statera att Peter Kranz tillsammans med 
teaterföreningen Lyset verkligen lyckats i 
sitt uppdrag; teaterpjäsen är en klar succé.  
Alla elever i årskurs 3 i gymnasieskolorna 
i Karlskoga kommer i höst att få se före-
ställningen, som dessutom framfördes i en 
amatörteaterfestival  i  Västerås  1-2 maj. 
Vänföreningen har lyckats i sitt uppsåt att 

marknadsföra Alfred Nobel och att sprida 
kunskap  om  betydelsen  av  Björkborns 
Herrgård och Karlskoga.
På höstmötet 2007 beslutade närvarande 
medlemmar att begära att bysten av Alfred 
Nobel vid Nobelmuseet skulle återplac-
eras på sin tidigare hedersplats i rundeln 
direkt framför Nobelmuseets entré.  Så 
har nu skett.
Jag vill passa på tillfället att önska alla 
Nobelvänner en riktigt bra och avkopp-
lande sommar – väl mött under Nobel-
dagarna.

Marita Olén-Widenberg
Ordförande

Karlskoga

Besök Alfred Nobels sista hem i Sverige, Björkborns Herrgård, upplev en dramatiserad 
guidning och se hans laboratorium med originalutrustning. 

Bofors industrimuseum på Björkborn visar en 350-årig industrihistoria.

Fiffiga Huset, intill laboratoriet, är en experimentverkstad för alla åldrar.

Mellan 1/6 - 31/8 öppet tisdag - söndag 11.00 - 16.00. 
Vi tar emot på övriga tider efter förhandsbokning.

Konferensmöjligheter finns. Kaffestuga.
Ring för information 0586-834 94
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Före kvällens föredrag informerade för- 
eningens ordförande Marita Olén-Widen-
berg om föreningsaktiviteter och en kort 
resumé gjordes av de nyligen genomförda 
Nobeldagarna. Därefter utsågs två nya 
hedersmedlemmar med respektive moti-
vering:

Peter Sundh
”För att han med brinnande engagemang 
och personlig touch sprider kunskap om 
Alfred Nobels liv och gärningar.”

Anders Barany
”För sitt mångåriga och engagerade stöd 
för vår verksamhet i Karlskoga.”

Peter Sundh deltog på höstmötet och mottog 
diplom och blommor samt närvarande 
medlemmars starka applåder.
Därefter höll verkställande direktören vid 
Bharat Forge Kilsta AB (BFK)  Dan-Åke 
Widenberg ett föredrag under rubriken 

HÖSTMÖTET 18 OKTOBER

Peter Sundh visar stolt upp sitt fina diplom.
Foto: Marita Olén-Widenberg.

”Bharat Forge Kilsta AB - Ett företag i 
Alfred Nobels fotspår?”
Givetvis avnjöts fika varefter lottdragning 
vidtog.

Vi stöder
Nobelmuseet:

Svenska kyrkan i Karlskoga

VWR Internationell AB

Wikers AB
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CHRISTMAS CAROLS

Det mest välljudande luciatåg som hörts på länge! Småstjärnorna från Kulturskolan, Annie, 
Ida, Amanda, Sofia och Linnea bidrog till lussestämningen. Foto: Acke Svensson.

För fjärde året i rad arrangerades Christmas 
Carols av Nobelmuseets Vänner. Redan 
inför Christmas Carols 2006 beslutades 
att flytta tillställningen från Nobelmuseet 
till Musikpalatset eftersom det var många, 
många människor som inte rymdes i 
museets lokaler.
Även 2007 års föreställning var utsåld.
Musikpalatset var som traditionen bjuder 
julpyntat med ljusgirlander och glitter, och 
granar med utsmyckning från Skottland, 
USA och Sverige. Alfred Nobels porträtt 
på scenen omgiven av ljuskalendabrar 
överblickade den festklädda salongen där 
doften av julbak låg tät.
Nobelmuseets Vänner hade ordnat med 
ett överdådigt fikabord till pausen.Där 

fanns hembakat julbröd med Lussekatter, 
pepparkaksrulltårta och julgranskakor.

”Utsålt och fullsatt och ett synnerligen 
väl sammansatt program med artister 
på bästa spel- och sånghumör.”

Efter det att Nobelvännernas ordförande 
Marita Olén-Widenberg hälsat välkommen 
med viss assistans av en jultomte som upp- 
gav sig heta ”Julius II från Bjurtjärn” 
började sång- och musikföreställningen. 
Sonoruskören under Inga-lill Brogelands 
ledning inledde med ”Deck the halls”, 
som är en gammal traditionell engelsk 
julsång. Därefter sjöngs ”En stjärna lyser 
så klar” – en av Carolas mest kända sånger. 
Sonoruskören är ju som bekant från Deger- 
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Scary Cherry gjorde succé med sina nummer på Christmas Carols.
Foto: Anna-Lena Bergqvist.

fors, men hälften av medlemmarna bor i 
Karlskoga. 
Samarbetet mellan Kent Lundberg och 
Sonoruskören inleddes vid föregående års 
Christmas Carols. Inför årets föreställning 
uttryckte Kent Lundberg sin entusiasm 
över samarbetet: ”Om man gör något bra 
ska man göra det igen. Sonoruskören har 
en sådan sångglädje, tillsammans med 
dem blir man påmind om varför man 
håller på med musik.”
Sonoruskören avlöstes sedan av sångkvar-
tetten Scary Cherry bestående av Kerstin 
Artman, Li Eckerheim, Anna Harrysson 
och Lena Gumaelius. Den Stockholms-
baserade kvartetten har tävlat på VM-nivå i 
barber shop, men behärskar även jazz, pop, 
rockabilly – och nu även Christmas Carols 
att döma av publikens stora ovationer. 
Kvartetten inledde med ”Fly me to the 
moon” och med sina fina röster i sam-
stämmighet och utspel på scenen fick 
de genast publiken med på noterna. De 

fortsatte med en egen version av Kate 
Bush-låten ”Wuthering heights” och av-
slutade sin första del i programmet med 
”Like someone in love”  –  den låt som  
de sjöng tillsammans med Nils Landgren 
senast de var i Karlskoga.
Sonoruskören fortsatte därefter med ”Jul- 
stress”. Därefter följde den första sången 
tillsammans med Kent Lundberg som i 
vanlig ordning hade Lasse Magnell med 

Kent Lundberg.
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sig  vid  pianot.  Det  fina  samarbetet  i 
sången ”If every day was like Christmas” 
belönades med storslagna applåder.
Kent Lundberg sjöng sedan solo Elvis- 
låtarna ”Blue Christmas” och ”I´ll be home 
for Christmas” – båda med Sonoruskören 
härligt svängande i bakgrunden. Program-
met före fikapausen avslutades med ”Here 
comes Santa Claus” med Kent Lundberg 
och Sonoruskören.

Som sista punkt före pausen delade jul- 
omten ut julklappar till publiken där entré-
biljetten fungerade som lott.
Programmet efter fikapausen inleddes 
med Småstjärnornas Luciatåg, där sång- 
erna ”Lussekatt och pepparkaka”, ”Staffans- 
sången” och ”Nu tändas tusen juleljus” 
framfördes av Annie, Ida, Amanda, Sofia 
och Linnea - alla elever  från Kulturskolan. 
Scary  Cherry  återkom  med  tre  låtar; 
”Rocking Wonderland”, ”Stilla natt” och 
”Jingle bell rock”.
Därefter delades Karlskoga Nobel Konst-
stipendium 2007 om 20 000 kronor ut 
till grafikern Josefine Schön av Siv Björk, 
vice ordförande i kultur- och förenings-
nämnden.
Sonoruskören fortsatte med ”The virgin 
Mary” och ”Christmas song” innan Kent 
Lundberg åter tog scenen i besittning.”My 
grown up Christmas list” framfördes solo, 
och tillsammans med Sonoruskören sjöng 
sedan  Kent Lundberg  ”White  Christ-
mas”.
Föreställningen  avslutades  genom  att 
Sonoruskören, Kent Lundberg (solist) och 
Scary Cherry tillsammans sjöng Adams 
julsång, ”O helga natt”.
Ett väl sammansatt program belönades 
med  rosor  och  dånande  applåder  från 
publiken.

Vi har resurserna

att hjälpa er

med alla typer

av trycksaker

Ring oss förbeställning elleroffertförfrågan

Elementvägen 5, 691 42 KARLSKOGA • Tel. 0586-513 16 • Fax 0586-562 66
Sågverksgatan 2, 652 21 KARLSTAD • Tel. 054 690 100 • Fax 054-850 590

E-post: info@industritryckeriet.se • www.industritryckeriet.se

Alfred Nobels porträtt hade givetvis en 
hedersplats då konserten Christmas Carols 
arrangerades. Här syns han i stämningsfull 
belysning med Sonoruskören i bakgrunden.

Foto: Anna-Lena Bergqvist.
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Kvalité in i minsta detalj
Konferens • Restaurang • Hotell

Förstklassigt kök och vacker miljö.
Vi serverar lunch 11.30 - 13.00.
Husmanskost och Affärslunch.
Middag från kl. 18.00 à la carte.
Bordsbeställning 0586-811 09.

Bofors Hotell, 691 80 Karlskoga, telefon 0586-811 00, telefax 0586-811 50
mail: boforshotell@boforssupport.saab.se, www.boforshotell.com

AB

TEL 555 55

Alla kort i ett kort – Prova vårt nya ALLKORT 
på Handelsbanken.

Bonus i form av aktivt fondsparande.

Handelsbanken
Kyrkbacken 1, Karlskoga, Tel 0586-72 11 00
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Hedrande av Alfred Nobels minne

För 15: året i följd hedrades Alfred Nobels 
minne med kransnedläggning vid Alfred 
Nobels byst. Till mångas glädje är man nu 
tillbaka  vid  den  ursprungliga  platsen  i Tings- 
husparken.
Gunnar Rosbro och Erik Ola Olsson drog 
för 15 år sedan igång hedrandet av Alfred 
Nobels minne i Tingshusparken. Idag är 
kransnedläggningen ett samarrangemang 
mellan Nobelmuseets Vänner, Karlskoga 
Nobel  Rotary,  Karlskoga  Rotary,  Odd  
Fellow, Svenska Kyrkan och Karlskoga 
Kommun.
Arrangörerna turas om att hålla högtidstalet 
till Alfred Nobels minne – i år hade turen 
kommit till Karlskoga Nobel Rotary och 
dess president Marie-Louise Nauclèr.
I sitt tal påminde Marie-Louise Nauclèr 
om betydelsen av platsen i Tingshusparken 

för tillkomsten av Nobelpriserna. Det var 
här  i  tingshuset  Karlshall  som  Alfred 
Nobels testamente lagfördes, själva grund- 
en för att Nobelpriserna har sin hemvist 
i Sverige,
Marie-Louise framhöll också att Alfred 
Nobel var en stor fredsivrare och när han 
 hade dragit sig tillbaka från sitt verksamma 
yrkesliv tog han upp sitt stora intresse och 
skrev poesi. 
Det var nämligen så att Alfred Nobel från 
början ville bli poet, men det fick han inte 
för sin far, berättade Marie-Louise. I sin 
poesi uppehöll sid Alfred Nobel vid kvin-
nans ouppnåelighet och andra ämnen som 
andades ensamhet och sorgsenhet. Marie-
Louise Nauclèr berättade vidare att Alfred 
Nobel längtade efter stillheten i den natt 
som saknar morgon.

Årets högtidstalare var Marie-Louise Nauclèr.             Foto: Benny Abrahamsson, KT.
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Marie-Louise passade också på att påminna 
om att det i år är 25 år sedan Stiftelsen 
Alfred Nobels Björkborn bildades, 20 år 
sedan Nobelmuseets Vänner tillkom och 
att traditionen att hedra Alfred Nobels 
minne denna dag har 15 år på nacken.
Efter kransnedläggningen fortsatte hed-
randet inne i Konsthallen där Kulturskolans 
Ungdomskör under ledning av Inga-Lill 

Brogeland underhöll med vacker sång. 
Möckeln Innovations ordförande Olof 
Karlsson höll därefter ett anförande istäl- 
let för årets Alfred, som tyvärr fått för-
hinder och inte kunde närvara.
Som vanligt severades glögg och peppar-
kakor till de människor som samlats för 
att hedra Alfred Nobels minne.

Det var förstås en hel del Nobelvänner som slöt upp för att fira Alfred Nobels minne.
Foto: Benny Abrahamsson, KT.

Vilket sparande är
bäst för just dig?
Ta kontakt med ditt Nordeakontor,

så finner vi tillsammans den spar-

form som passar dig bäst!
Kungsvägen 35, Karlskoga
0771- 22 44 88
nordea.se
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Gör det möjligt
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Den 14 december 2007 var en glädjens dag 
på Björkborns Herrgård, Nobelmuseet. 
Då kom årets Nobelpristagare i fysik, 
professor Peter Grunberg, på besök.
När Peter Grunberg kom till Alfred Nobels 
forna hem hälsades han välkommen av 
ordföranden  i  Stiftelsen  Alfred  Nobels 
Björkborn, landshövding Sören Gunnars-
son och Nobelmuséets platschef Elisabeth 
Röckert. Sedan fortsatte han med att hälsa 
på kommunalrådet Bengt Johansson och 
de övriga gästerna innan han fördes in i 
matsalen. 
Peter Grunberg kom till Björkborn efter ett 
besök på Örebro Universitet samt Örebro 
Slott, och är den första Nobelpristagare 

NOBELPRISTAGAREN I FYSIK 
BESÖKTE BJÖRKBORN

som gör ett besök på Björkborn i direkt 
anslutning till mottagandet av priset.
”Äntligen har vi lyckats med detta, nu får 
vi spänna bågen för att få hit fler Nobel-
pristagare”, sade en nöjd och entusiastisk 
Sören Gunnarsson.
I matsalen på Björkborns Herrgård satt 
Alfred Nobel, alias Peter Sundh, alldeles 
stilla vid bordet och liknade en docka. 
När han sedan rörde sig blev både Peter 
Grunberg och hans hustru, Helma Birge 
Grunberg, förvånade.
”Verkligen  en  överraskning.  Jag  hade 
aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle 
få träffa Alfred Nobel live, så att säga.” 
sade en road Nobelpristagare.

Biblioteket i herrgården är förstås en sak att visa upp. Alfred Nobel visar bland annat 
landshövding Sören Gunnarsson och Nobelpristagaren professor Grünberg sina böcker.

Foto: Tomas Karlsson.
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Därefter tog Alfred Nobel med besökarna 
på en teaterguidning i herrgården och 
vidare till laboratoriet. Peter Grunberg 
blev mycket imponerad av Peter Sundhs 
gestaltning av Alfred Nobel samt den 
lektion i Nobel-kunskap som denne gav.
Däremellan hann Peter Grunberg också 
med att plantera ett vårdträd av arten 
Kaukasisk vingnöt, som i framtiden skall 
minna om hans besök.
Därefter intogs lunch vid ett vackert dukat 
bord i herrgårdens symposiesal. På menyn 
fanns en mycket god älggryta lagad i för-
skolan Ugglans kök.
Kommunalrådet  Bengt  Johansson  upp-
vaktade Nobelpristagaren med en tavla 
föreställande  Björkborns  Herrgård  och 
Nobelvännernas ordförande överlämnade 
ett litet paket innehållande en ölöppnare i 
form av en älg.

Som minne av dagen får Peter Grünberg med sig en bild av Björkborns Herrgård, överlämnad 
 av kommunalrådet Bengt Johansson.                           Foto: Tomas Karlsson.

Alfred Nobel med det celebra besöket, 
professor Peter Grünberg, 2007 års 
Nobelpristagare i fysik.

Foto: Tomas Karlsson.
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Karlskoga • Tel 0586 - 648 00

 

Vi servar dig med:
DAGENS LUNCH ALT. MATLÅDA  •  CATERING
MIDDAGSBESTÄLLNINGAR  •  STYRELSEMÖTEN

KONFERENSER  •  BEGRAVNINGSKAFFE M.M.
Dessutom kan Du få hjälp med att sy om och sy nytt i vår systuga.

Välkommen till oss i Nya Folkets Hus!
Tel. 0586-315 90 alt 070-68 31590

Jacobssons Busstrafik AB
Degerfors

BUSSAR 19-60 PERSONER
BESTÄLLNING

EGNA ARRANGEMANG

 Tel: 0586-422 35, 410 90 (Garage)
 Fax: 0586-439 46
 E-post: info@jacobssonsbuss.com
 Internet: www.jacobssonsbuss.com
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ÅRSMÖTE  2008

Dick Johansson från Klässbol i glatt samspråk med Marie Louise von Post.
Foto: Marita Olén-Widenberg.

Gästföreläsning
Före ordinarie årsmöte i Nobelmuseets 
Vänner höll Dick Johansson från Klässbols 
Linneväveri ett roande och fängslande före-
drag om familjeföretaget.
Ett hantverk som blivit en världsprodukt. 
Svenska ambassader har dem, norska lika- 
så, över hela världen: dukar och servetter 
från Klässbols Linneväveri i Värmland. 
Farfar Hjalmar Johansson fick sin utbild-
ning  på  vävskolan  i  Borås  under  åren 
1912-15. 
1918  flyttade  farfar  och  farmor  Augusta 
med sina åtta barn åter till sin hembygd i 
Klässbol. Farfar hade per brev blivit om-
bedd att hjälpa en yllefabrik i Klässbol, som 
hade  fått  svårigheter  i  samband  med  ett 
generationsskifte. Insatsen kom för sent.
På kvällstid hade farfar börjat väva hemma 
i köket på en handvävstol, där han fram-
ställde linnelakan till grannar och vänner. 
Linet var inlämnat av bönder i bygden. 
1921 köpte han den första mekaniska väv-
stolen, som han placerade i vardagsrum-

met, samtidigt som han tog hål i taket upp 
till sängkammaren och sedan kunde den 
efterlängtade jacquarden installeras. Sju 
mönster hann farfar påbörja innan han 
hastigt avled 1928, endast 43 år gammal. 
Äldsta barnet var då 19 år, det yngsta 7. 
Familjen beslutade att göra ett försök att 
driva företaget vidare. Dick Johanssons far 
Vitalis blev ansvarig för vävningen, 17 år 
gammal, faster Viola tog hand om kontors- 
göromålen och farmor sålde.
I dåliga tider - trots många motgångar drev 
Vitalis tålmodigt väveriet och traditionen 
vidare tills sönerna kunde ta över tid.
1975 överläts väveriet på sönerna, Sven-
Olof, Torbjörn och Dick, alla vävare sen 14 
års ålder. Idag finns även broder Urban och 
brorson Stefan med i ägarskaran.
Sedan 1991 tillverkar väveriet speciella 
dukar och servetter till den årligen åter- 
kommande Nobelfesten. Två år senare 
tillkom handväveriet som fick det heder-
samma uppdraget att väva dukar och 
servetter till Kung Carl XVI Gustaf.
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Kvalitet är företagets klara ledstjärna. Med- 
vetenheten om att behålla de gamla väv-
mönstren har fört företaget in i rampljuset 
och anses vara en kulturgärning så god 
som någon. 
”Vi fortsätter på den inslagna vägen med 
naturmaterial och god design med tidlösa 
vävnader lämpade för hem och offentlig 
miljö med största respekt för våra förfäders 
arv”, säger Dick Johansson.

Årsmötesförhandlingar
Till ordförande vid årsmötet valdes Reino 
Hedman. 
Föreningens förste ordförande Sven Odby 
som avlidit några dagar före årsmötet hed-
rades med en tyst minut.
Årsmötesförhandlingarna följde den stad-
gade dagordningen.

Följande personval skedde under 
förhandlingarna;
Till Vänföreningens ordförande valdes 
enhälligt Marita Olén-Widenberg, 1 år 
och omval.

Som nya ordinarie övriga styrelseleda-
möter valdes – för 2 år:
 Lucinda Håkansson, Jenny Johansson

Tidigare valda ordinarie övriga styrelse-
ledamöter som kvarstår är – samtliga 
valda för 2 år t o m år 2008:
 Lasse Sjöberg, Karin Sköld 
 Sven-Gunnar Wall, Sven Eriksen.

Till suppleanter valdes – för 1 år:
 Ulla Asp (nyval)
 Britt Hansson (nyval)
 Tomas Hansson (nyval)
 Anneli Lyckeborn (omval).

Till revisorer för 1 år omvaldes:
 Tomas Eldh, Robert Karlsson 

Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes:
 Gösta Samuelsson 

Till valberedning för 1 år valdes:
 Dan-Åke Widenberg (nyval),  
 sammankallande.
 Ulla Jansson (nyval)
 Anders Jones (omval).

Under rubriken ekonomisk rapportering 
protokollfördes följande:
Kassör Sven Gunnar Wall föredrog en 
uppdelad  resultaträkning  som  visar  de 
olika  verksamhetsdelarnas  respektive 
resultat. Det konstaterades att föreningens 
verksamhet under året hade gett ett oerhört 
gott  resultat,  vilket  möjliggjorde  såväl 
finansiering av teaterpjäsen Testamentet 
samt ett ansenligt bidrag till Nobelmuséet. 
Vidare framförde Sven Gunnar Wall för-
eningens tack för de generösa bidrag som 
lämnats av sponsorerna.
Under mötet framförde Torbjörn Wäst- 
björk sin förståelse för det stora planerings- 
och samordningsarbete som krävts för 
det lyckosamma genomförandet av det 
gångna årets aktiviteter. Vidare framförde 
Torbjörn Wästbjörk en eloge till styrelsens 
arbete för 2007: 
”En stor eloge och ett stort tack till ord-
föranden Marita Olén-Widenberg och 
övriga styrelseledamöter för ett mycket 
gott arbete och ett stort engagemang.”
Årsmötet instämde med applåd.
Marita Olén-Widenberg tackade de av-
gående styrelseledamöterna Lars Åker- 
hielm och Majvor Bergh samt de avgående 
styrelsesuppleanterna Birgitta Jones och 
John-Erik Eriksson, varefter Birgitta Jones 
som närvarade mottog blommor.
Innan det var dags för lotteridragningen 
presenterade Marita Nobelmuseets inten-
dent, Hans Johansson, som bl.a. berättade 
om den nya säkerhetsmontern med Alfred 
Nobels dödsmask. Hans anförande gav 
mersmak, och vi vill höra mera från honom 
i fortsättningen.
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VALBORG PÅ BJÖRKBORNS 
HERRGÅRD

Vårtalet vid valborgsmässofirandet hölls av 
Björn Albertus.       Foto: Stig Adolfsson, KT.

Uppskattningsvis passade 3.000 personer 
på att fira Valborgsmässoafton på Björk-
borns Herrgård.
Alfred Nobel, alias Peter Sundh, hälsade 
välkommen och kvällens program presen-
terades av platschefen vid Nobelmuseet 
Elisabeth Röckert.
Paradorkestern och Drillflickorna inledde 
programmet med en marsch varefter alla 
Kulturskolans körer underhöll traditions-
enligt med vårsånger.
Ungdomens vårtalare André Ivarsson, 
från 3:e årskursen på Bregårdsskolan, in- 
ledde med att påminna om doften av hägg 
och  syren  och  fastslog  tämligen tvärsäkert 
att vi kan vara säkra på att våren kommer 
tillbaka, nästa år också, och nästa. André 

Ivarsson framhöll att han kände en trygg-
het i detta och övergick därefter till att tala 
om drömmar. 
”Om mindre än en månad uppfyller jag 
drömmen att ta studenten. Detta innebär 
att jag hamnar i ett vägskäl. Många av oss 
är säkert ett hett byte på arbetsmarknaden 
medan andra funderar på att ta ett sabbats-
år. Själv vill jag inom överskådlig framtid 
resa runt i världen och möta andra kulturer. 
Inte vill jag sitta på ålderns höst och ångra 
allt jag inte gjort. Det gäller att ta chansen, 
för livet är ett lärande.”
André Ivarsson påpekade också att vi 
finns till för våra anhöriga och för våra 
medmänniskor, så innan vi tar steget ut i 
världen och hjälper dem där ute bör vi ha 
hjälpt dem som står oss närmast.
André Ivarsson avrundade sitt vårtal med 
uppmaningen att sätta upp mål, även små 
mål, och att komma ihåg att även vägen 
till målet är något att minnas.
Årets vårtalare var Björn Albertus, tek- 
niker,  uppfinnare  och  mandolinbyggare  
vid sidan av att vara småbarnspappa.
Björn arbetar som chef på HL Display 
Karlskoga AB och har bakom sig en gedig- 
en teknisk utbildning i elektronik, el och 
automation. Fritiden ägnas åt familjen 
men också åt musik med bluegrass och 
country and western-musik i bandet New-
sound Country.
Vårtalet inleddes med en undran: Vad är 
som väntans tider inför vår och sommar? 
Björn Albertus talade om den längtan som 
infinner sig under vinters ofta gråtrista 
tillvaro, en gråtrist tillvaro med ibland 
förvisso vackra snötyngda grenar, men 
i ett sovande landskap med ihärdigt på-
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Som traditionen bjuder kunde de minsta besökarna passa på att ta en tur på hästryggen. 
Ponnyridningen var ett populärt inslag i festligheterna.            Foto: Marita Olén-Widenberg.

tagliga försök att göra anspråk på både 
tålamod och ömma snöskottarryggar. 
Att leva i ett land med årstider skapar kon- 
traster som stärker varje periods tjusning. 
Växandet har sin tid och också vi människor 
behöver lära oss vänta och längta för att 
bli överraskade och förundrade, vilket vi 
blir inför vårens prakt och stolthet.
Också människans årstider har sin tid, vi 
planteras, vi föds, vi vissnar och dör. Vi får 
våra insikter i livet, av livet och med åren 
också  erfarenheter.  Ibland  dyrköpta  så- 
dana, men alltid med adderad förståelse 
och kunskap.
Under livets årstider kan dock den längtan 
och förväntan man bygger upp te sig mer 
oviss än naturens årstider. Vår, sommar, 
höst och vinter kan tyckas självklara medan 
livet ofta formas av faktorer vi själva inte 
alltid rår över. Likt våren sjuder av krea-
tivitet  i  sin mångfald  behöver  också  vi 
vattnas, för att slå ut i full blom.

Björn fortsatte vidare med Alfred Nobel 
som levde här och som omsatte sina krea-
tiva tankar och ideér i handling genom 
sina uppfinningar. 
Vidare slog Björn fast: ”Alla har vi det. 
Var och en är unik på sitt sätt och besitter 
förmågor  som  kan  blomstra  bara  rätt 

André Ivarsson höll ungdomsvårtalet.
 Foto: Marita Olén-Widenberg.
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Chematur Engineering är ett ingenjörsföretag, 
som har dotterbolag i Sverige, USA, Tyskland och 
Finland samt säljkontor i Hongkong och Indien. Vi 
projekterar och uppför kemiska fabriksanläggningar 
runt om i världen. På huvudkontoret i Karlskoga 
är vi 70 medarbetare.

www.chematur.se
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Valborgsmässofirandet vid Björkborns Herrgård lockade många Karlskogabor ut i den kyliga 
kvällen.               Foto: Marita Olén-Widenberg.

näring  tillsätts.  Det  näringsämnet  har 
ingen komplicerad kemisk formel, men 
dessvärre är det svårt att själv kunna inves- 
tera i det. Näringsämnet heter bekräftelse 
och uppmuntran.”
Att göra andra människor sedda och slå 
an just den strängen som kan vara början 
till en medmänniskas personliga vår. Den 
förmågan besitter vi alla men kunde vara 
bättre på att utnyttja den.
Tanken på detta kretslopp borde få oss att 
stanna upp, att leva i nuet, att se varandra 
och det vi har omkring oss. Allt är till 
låns. Det är så lätt att bara trampa på i 
vardagen utan att reflektera över helheten 
från ett annat perspektiv. Att utnyttja och 
förbruka det naturen bjuder i kortsynt 
välfärd. Det är så lätt att skövla och såra 
det som ytterst angår oss. Vi vandrar den 
här vägen bara en gång, så om vi kan visa 
någon vänlighet eller göra något bra, låt 
oss göra det nu.

Det finns en godhetens blomknopp i oss 
alla, varför inte låta den kantas av lite extra 
blom just i dag?
Björn Albertus slog också fast att det också 
är viktigt att själv kunna slå an den unika 
tonen som inleder det personliga kreativa 
tänkandet och utvecklingen. Varje individ 
har olika ackord där tonerna kan vara 
uppbyggda av intresse, målsättning, upp-
skattning, eller något helt annat. Det är de 
ingredienserna som formar oss, de som får 
oss engagerade och intresserade och får 
oss att agera på just det sätt vi gör, mot 
andra och mot oss själva.
Den kreativa processen behöver naturligt-
vis inte handla om nyskapande, sa Björn 
Albertus,  utan  omfattas  också  av  andra 
handlingar. En god gärning, att kontakta en 
gammal vän man inte hört av på länge och 
att finnas tillhands då någon behöver en.
Varje ackord som slås an också ger oss 
insikter och inte minst byggstenar för att  
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Besökarna i parken hade möjlighet att stilla aptiten med våfflor. De glada nobelvännerna som 
skötte kommersen heter Jenny Johansson, ny sekreterare i styrelsen, AnnChristin Jern, Anna 
Karin Nykvist, Monica Lindgren och Britt Hansson, nyinvald suppleant i styrelsen.

 Foto: Marita Olén-Widenberg.

bygga en självkänsla och självförtroende 
som ett grundläggande redskap under vår 
vandring genom årstiderna. Ett redskap 
som ger oss en styrka och en frihet. Red-
skapet kan ses som fröpåse. 
Med den kan vi inte bara så i vårt eget 
trädgårdsland av tankar och känslor, utan 
också i andras.
I Karlskoga hörs inte bara ackord utan 
hela melodier, enligt Björn Albertus. Det 
positiva företagsklimatet med många 
oerhört kreativa entreprenörer som både 
förr och nu etablerat sig i kommunen 
spelar, om inte samma stycke, så i alla 
fall samma tonart.
Låt oss fånga dagen och leva i nuet men 
också med insikt i de framtida konse-
kvenserna det får. Att skapa förutsättning 
för en utveckling på alla plan.
Det är nu! Inte  till sommaren eller någon 
gång.
Till sommaren skall jag…..eller någon 
gång skall jag…..som man så ofta säger.

Det är nu! Alla planerna man haft,  vän- 
nen man saknat och viljat besöka, cykel-
semestern man planerat eller språkkursen 
man vill gå….Det är nu!
Någon gång skall jag själv färdigställa 
den gamla halvkomponerade låten hemma 
i datorn och ta tag i källsorteringen av 
soporna. Nej förresten…jag gör det nu.
Björn avslutade sitt vårtal med att kon-
statera att ”Nu är det vår!” och utbringade 
ett fyrfaldigt leve för våren.
I parken serverades som vanligt varm 
korv och fika, nytt för året var Nobelvän-
nernas våffelförsäljning – som blev en 
dundersuccé. I Nobelvännernas serverings-
tält var det mycket att göra - men roligt 
att göra något tillsammans vilket gav 
samhörighet och gemenskap inte bara i 
styrelsen. För barnen fanns sedvanligt 
ponnyridning, i år med två hästar från 
ridskolan Stor & Liten i Linnebäck.
Efter vårsången ”Sköna maj” tändes vår-
brasan.
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KARLSKOGA

Provkör hos oss!

Lödarevägen 2
691 37 Karlskoga
Telefon 0586-524 00

Under 2008 gör vi en omfattande om- 
och tillbyggnad.
Redan nu startar vi med
Coop Forums sortiment och priser.
Välkommen!

Prix blir
Coop Forum Karlskoga!

Bergsmansgatan 19
Telefon 77 11 99
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Helmia Bil - bygger på förtroende
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Kreativ kemi för nya läkemedel

Cambrex Karlskoga AB
Tel 0586-78 30 00 
www.cambrex.com/karlskoga
karlskoga@cambrex.com

Med amerikanska ägare och kunder över hela världen lever Cambrex 
Karlskoga i en internationellt präglad miljö. Vi jobbar med avancerad 
organisk kemi med fokus på att utveckla processer och leverera produkt 
till innovativa läkemedelsföretag. Idag tillverkas framför allt aktiva 
läkemedelssubstanser och läkemedelsintermediat i allt från gramskala 
till tiotals ton. 

Vi finns på Björkborns industriområde och har 350 anställda.
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För andra året i rad anordnar Nobelmuseets 
Vänner,  denna  gång  i  samarbete  med 
Bharat Forge Kilsta AB, en uppsatstävling 
på temat Alfred Nobel. De tio pristagarna 
kommer att uppmärksammas under Nobel- 
dagarna, närmare bestämt på Alfred Nobels 
175-årsdag den 21 oktober.
”Då blir det tårtkalas för alla som kommer 
för  att  riktigt  uppmärksamma  födelse-
dagen”, säger initiativtagaren Marita Olén- 
Widenberg, ordförande i Nobelvännerna. 
Plats för prisutdelningen är Bregårdsskolans 
aula och prisutdelare är ingen mindre än 
Svenska Akademiens administrative chef 
Odd Zschiedrich, som också kommer att 
hålla ett föredrag under rubriken ”Språket, 
själens fingeravtryck”.
”Jag undrar om alla inser hur fantastiskt 
det är att Svenska Akademien bryr sig 
och att Odd Zschiedrich ger av sin tid för 
att komma till Karlskoga”, säger Bharat 
Forge Kilstas VD Dan-Åke Widenberg.
Uppsatsämnet denna gång är ”Den dagen 
kung  Oscar  II  kom  till  Alfred  Nobel  i 
Karlskoga”.’
Det var den 18 september 1895 och hän- 
delsen finns dokumenterad i böcker (bl a 
i ”Bokstavligt och bildligt talat om Karl- 
skoga”  utgiven  av  Karlskoga  bibliotek 
1995 – artikel återfinns på annan plats i 
denna tidning) och tidningsartiklar samt 
i bilder på Nobelmuseet och hembygds-
gården i Aggerud. På Björkborns Herrgård 
finns i matsalen där de intog sin lunch 
menyn anslagen.
Elever i årskurs 1 från Karlskogas gym-
nasieskolor är inbjudna att deltaga. De 
av juryn utvalda 10 bästa uppsatserna 

Årets upplaga av uppsatstävlingen för 
gymnasiet

belönas med 1.000 kr vardera, ett bokpris 
från Svenska Akademien samt ett diplom 
med personlig motivering.
Svensklärarna på Bregårdsskolan, Berg-
slagsskolan och Walthers ser mycket posi- 
tivt på tävlingen.
”Den ger så mycket: det är ett ypperligt 
tillfälle för mig som pedagog, och ger där- 
till kunskaper om hembygden”, säger Sus-
anne Oldenburg-Johansson, svensklärare 
vid Bregårdsskolan.
”På Walthers skrev nästan alla förra året”, 
säger Monica Tiger, svensklärare vid Walt- 
hers Gymnasium.
I årets tävling har svensklärarna invol-
verats tidigare och eleverna har från april 
till början av höstterminen på sig att färdig- 
ställa sina uppsatser. 
Också den här gången är det fritt fram 
att hitta på.
”Vi ska inte underskatta elevernas krea-
tivitet. Det behöver inte bli helt historiskt 
korrekt”, säger Birgitta Johansson, svensk-
lärare och skrivpedagog och ny i juryn. 
Juryns ordförande blir f d kommunalrådet 
Margareta Karlsson och övriga ledamöter 
är, förutom ovan nämnda Birgitta Johann- 
son, bibliotekschefen Helesine Taylor, bok- 
handlaren Olle Ekström samt journalisterna 
Inger Gustavsson och Benny Abrahams- 
son.
”Det ingår i Bharat Forge-gruppens policy 
att engagera sig i samhällsutvecklingen. Vi 
har sedan föregående år överenskommit 
om att bidra med 25.000 årligen under 
5 år för stipendier till gymnasieelever i 
Karlskoga och Degerfors. Att vara med 
om uppsatstävlingen är också ett sätt att 
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visa att vi anser det viktigt att satsa på 
ungdom, utbildning och språket”, säger 
Dan-Åke Widenberg.
”För Nobelvännerna är syftet att stödja 
Nobelmuseet, men även att sprida kunskap 
om Alfred Nobel och Karlskogas betydelse 
för Nobelpriset”, säger Marita Olén-Widen- 
berg.
Vi ser fram mot en festlig prisutdelning 

den 21 oktober i Bregårdsskolans aula 
där elever från Kulturskolan kommer att 
underhålla publiken och ett magnifikt 
tårtkalas kan avnjutas. Givetvis behöver 
man inte betala entré, men det är fritt fram 
att vid utträdet ur lokalen ge bidrag, och 
eventuella bidrag planeras gå till någon 
ungdomssatsning inom kommunen.

Bergsmansgatan 4, Box 30, 691 21 Karlskoga
Telefon 0586-374 00 • Telefax 0586-398 32

Världsledanden på tandimplantat

Nobel Biocare är ett innovativt, medicinteknisk företag som är
världsledande producent av innovativa estetiska ersättningar för 
förlorade tänder med sina varumärken Brånemark System®, 
NobelSpeedy™, NobelPerfect™,NobelDirect™, Replace®Select
(dentala implantat), samt Procera® (individuellt utformad protetik). 

Nobel Biocare är en komplett leverantör av restorativ tandvård, 
med ett brett produktprogram som omfattar tandkronor, bryggor 
och implantat, liksom utbildningsprogram och kliniskt 
dokumenterade  behandlingskoncept. 

Nobel Biocare har ca 2200 anställda i 35 länder. Den totala
försäljningen 2007 uppgick till 669,9 MEUR. Produktion sker i
Sverige, USA och Japan. Vid fabriken i Karlskoga tillverkas 
Titankomponenter. 

Tillverkning: Nobel Biocare AB 
Dimbovägen 2 
691 51 KARLSKOGA 
0586-818 50

www.nobelbiocare.com
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Välkommen till

Torget 14 - Tel. 0586-318 02



30



31



32

Kung Oscar II besöker Bofors i Karlskoga den 18 september 1895. Här kortegen med 
häst och vagn genom Karlskoga.
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Vi tandläkare stöder
Nobelmuseet:

Helena Tollstoy

Catarina Rydberg Lundin

Magnus Hansson

Susanne Morfeldt-Hafstrand

Jan Danielsson Munhälsa









Denna händelse ligger till grund för årets uppsatstävling.
Red. anm.
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DRIVING INNOVATION
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E-mail: sf.karlskoga@svenskfast.se - Tel. 0586-532 00
www.svenskfast.se

KARLSKOGA URAFFÄR AB
Torget 14, 691 23 KARLSKOGA • Telefon 0586-530 75

Torget 16 • 691 31 Karlskoga • Telefon 0586-300 24
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KVALITET OCH TRYGGHET 

Bergsmansgatan 8 B    Karlskoga 

0586 – 33 555 076-242 22 52 

Funderar du på att sälja din bostad?  Ring oss för en kostnadsfri genomgång. 

SÄLJ TRYGGT OCH SÄKERT  -  MED 

Svenska HemMäklarna

Vi är till för Dig
 - året runt
 - dygnet runt
 - i alla väder

www.karlskogaenergi.se

0586 – 33 555
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En av höjdpunkterna under Nobeldagarna 
förra året var pjäsen testamentet – histo-
rien om hur Alfred Nobels dröm blev verk- 
lighet. 
Dramatiseringen av undertecknad efter 
Ragnar Sohlmans bok hade sin urpremiär 
på Karlskoga konsthall, och spelades även 
i samband med Nobelprisutdelningen på 
Karlskoga Folkhögskola och på Kungs-
teatern i Karlskoga.
Amatörteaterns största organisation i Sve- 
rige, ATR, har vartannat år en internationell 
teaterfestival. Den hölls i år, 2008, under 
Kristi himmelsfärds helgen i Västerås.
En jury har åkt land och rike runt för att 
ta ut föreställningar och Teaterföreningen 
Lyset blev utvalda med Testamentet. Tre 
föreställningar av Testamentet spelades 
för publik från Malmö i söder till Pajala 
i norr, och föreställningen fick mycket 
lovord. Några av publikreaktionerna var 
”Fantastisk historia”, ”Tänk att det gick 
till så”, ”Det hade vi ingen aning om”.

Testamentet lever vidare

Det roliga är att föreställningen berättar 
om – och sätter fingret på - Karlskogas 
oerhörda betydelse för Nobelprisets till-
komst. 
Efter Västerås spelades även en föreställ-
ning på plats där det hände, nämligen på 
Björkborns Herrgård. Vi spelade då för 
personal från Nobelmuseét i Stockholm. 
Efter föreställningen hade vi även spän-
nande diskusioner där det framkom att det 
finns ett intresse för att pjäsen ska spelas i 
ett samarbete med Nobelmuseét.
Karlskogapubliken kan se fram emot att 
se Testamentet den 22 oktober under 2008 
års Nobelvecka, dels för gymnasieung-
dommar på Bregårdsskolan och dels även 
för allmänheten samma kväll.  
Förhoppningsvis kan det bli en återkom-
mande tradition att spela historien om 
Alfred Nobels testamente även under 
framtida Nobeldagar.

Peter Krantz

En nöjd ensemble i full kostym. Teaterföreningen Lyset med pjäsförfattaren Peter Krantz i mitten 
utanför Konsthallen.
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Tanneforsgatan 8
LINKÖPING

Telefon 013-13 68 19
– * –

K-Center
KARLSKOGA

Telefon 0586-300 58

Verktyg och förnödenheter 
för industrin

Maskinvägen 1, 691 23 KARLSKOGA
Telefon 0586-640 80
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jenny@styletex.se

Tel. 073-20 314 50

SYNSAM
HAR DITT BÄSTA

FÖR ÖGONEN



42

Nedanstående uppställning visar preliminärt program, vilken för-
hoppningsvis kommer att utökas med fler aktiviteter efter hand.

Söndagen den 19 oktober 
Kl 16.00 i Bregårdsskolans aula. Karlskoga Konsertförening och Karl- 
skogas Symfoniorkester ger en konsert. Tjajkovskij symfoni nr 5. 
Violinkonsert op35. Solist Roger Olsson. Dirigent Katarina Andreas-
son.

Tisdagen den 21 oktober
Em. firas det födelsedagskalas på Björkborns Herrgård. Uppfinningar 
och kreativitet i samarbete med Möckeln Innovation.

Kl 19.00 Bregårdsskolans aula. Högtidlig invigning av Nobeldagarna 
2008 på Alfred Nobels 175 årsdag. Föredrag av Svenska Akademiens 
Odd Zschiedrich, ”Språket, själens fingeravtryck”, som även förrättar 
prisutdelningen i Nobelvännernas och Bharat Forge Kilstas uppsats- 
tävling för gymnasieeleverna. Kulturskolan deltar genom Paradorkestern 
med Drillflickor, ungdomskören och dansare. Vi bjuder alla på kaffe 
med Nobelbakelse. Fri entré.

Onsdagen den 22 oktober
Em. Bregårdsskolans aula. Teaterpjäsen ”Testamentet” spelas för 
gymnasieelever.
Kl 19.00 Bregårdsskolans aula. ”Testamentet” spelas som offentlig 
föreställning. 

Torsdagen den 23 oktober
På kvällen på Björkborns Herrgård, Nobeliana. Bertil ”Näcken” Johans-
son samtalar med Ulf Danielsson, från Fristad, om Alfred Nobel.

Fredagen den 24 oktober
Möckeln Innovation har aktiviteter på Björkborns Herrgård. Bygg din 
egen luftballong – våga bli uppfinnare…

19–26 okt –08
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Lördagen den 25 oktober
10.00-15.00 Björkborns Herrgård. Nobelmuseets vänner arrangerar 
hantverksdag. Musikunderhållning av Botvids Busar.

Kl 16.00 Musikpalatset.  Bofors Musikkår firar sitt 90 års jubileum 
med konsert.

19.00 Restaurang Strandkanten ordnar festmiddag med Nobeltema.

Söndagen den 26 oktober
Kl 10.00 Tipspromenad med start och mål vid Björkborns Herrgård. 
Korpen i samarbete med Karlskoga Kommun.

Kl 16.00  Björkborns Herrgård. Nobelmuseets vänner avslutar årets 
Nobeldagar med Sköna Söndag. Kommundirektör Anna Drevenstam 
sammanfattar Nobeldagarna.

Övriga aktiviteter under Nobeldagarna:
• Nobelmuseét är öppet

• Nobelvännen Beth Wall berättar för barn om Alfred Nobel på  
 Nobelmuseet onsdag 22 och torsdag 23 oktober.

• Konstföreningen planerar en föreläsning om konst under Nobels 
 tid i Konsthallen.

• Gråbo Arbetarmuseum planerar aktiviteter söndagarna den 19 resp  
 den 26 oktober.

• Brukspojkarna visar Industrimuseet.

• Bagarns Brödbod säljer Nobelbakelser under veckan.

• Centrumbutikerna erbjuder nobelpriser/erbjudanden under veckan.

• Hembygdsföreningen planerar aktiviteter på Bergsmansgården.

• Bofors Hotell erbjuder lunch med Nobeltema samt visar upp Nobel- 
 dukningen.

VARMT VÄLKOMNA!
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Medlemmar har fri entré till Nobelmuseet under ordinarie öppettider.

Årsavgift: 100:- enskild medlem,
150:- familj

Postgiro 85 64 46 - 0

www.nobelmuseetsvanner.se

Invigning av Nobeldagarna 
på Alfred Nobels 175-årsdag

21 oktober kl. 19.00 i Bregårdsskolans aula.
Föredrag av Svenska Akademiens Odd Zschiedrich

”Språket, själens fingeravtryck”

Prisutdelning i uppsatstävlingen för gymnasieskolorna.

Medverkande från Kulturskolan:
Paradorkestern, Drillflickorna, Ungdomskören och Dansare

Kaffe med Nobelbakelse till alla.

Fri entré.

Hantverksdag
25 oktober kl 10.00 – 15.00 på Björkborns Herrgård.

Musikunderhållning av BOTVIDS BUSAR

Sköna Söndag
26 oktober kl 16.00 på Nobelmuseét.

Avslutning av Nobeldagarna.

Kommundirektör Anna Drevenstam sammanfattar Nobeldagarna.

Höstmöte
Reservera den 15 oktober – Program meddelas i Lokalpressen


