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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Hej alla Nobelvänner!

När jag sammanfattar Nobeldagarna vill 
jag först rikta ett stort tack till föreningens 
sponsorer och samarbetspartners. Därefter 
vill jag tacka den publik som utnyttjade 
tillfället att avnjuta de olika arrangemangen. 
Ett särskilt tack även till representanter för 
Karlskoga Kommun.
Givetvis tackar jag även de medlemmar 
som genom ett omfattande ideellt arbete 
gjort arrangemanget möjligt. 
Det finns egentligen bara ett ord som sam- 
manfattar Nobeldagarna: succé. Jag vill 
passa på att åter tacka Odd Zschiedrich, 
Svenska Akademien, och professor Anders 
Bàràny, Nobelmuseet i Stockholm. Odd 
Zschiedrich höll ett mycket uppskattat 
tal om hur man utser en Nobelpristagare 
i litteratur och delade även ut Svenska 
Akademins ordlista till pristagarna i No- 
belvännernas uppsatstävling. Professor 
Anders Bàrànys föredrag integrerat i en 
högtidskonsert med Karlskoga Symfoni-
orkester, där de olika musikstyckena knöts 
samman med Alfred Nobels liv, blev en 
mycket lyckad tillställning.
Det känns oerhört stimulerande och gläd-
jande att så många människor framfört 
sitt tack och stöd för föreningens arbete 
med Nobeldagarna. Det är genom sådant 
som gör att man orkar dra ett stort ideellt 
arbete vidare.
Vi ser redan fram emot nästa års arrange-
mang som redan är i planeringsstadiet och  
där kommunen kommer att ta över vår roll 
som spindeln i nätet. Nobeldagar kom- 
mer nästa år att firas under samma vecka 
som  Alfred  Nobels  födelsedag,  den  21 
oktober, alltså vecka 43.

Som minne av föreningens 20 års-jubi-
leum uppdrog vi till Peter Kranz att skriva 
en teaterpjäs som skulle handla om Alfred 
Nobels testamente. Man kan bara konstatera 
att Peter Kranz tillsammans med teaterföre-
ningen Lyset verkligen lyckats i sitt upp-
drag; teaterpjäsen var en klar succé. Med 
glädje konstaterar jag att pjäsen kommer 
att uppföras även fortsättningsvis. Stycket 
ger en fantastisk historielektion om till- 
blivelsen av Nobelprisen – här i Karlskoga, 
Nobelprisens födelsestad. En bra start på 
min förhoppning att pjäsen kommer att 
ses av Karlskogas skolelever är att folkhög- 
skolan redan köpt in pjäsen och skall visa 
den för alla sina elever och lärare.
Den avslutande jubileumsfesten under 
Nobeldagarna, med en meny komponerad 
av Nobelkocken Jonny Johansson, till-
sammans med Karlskoga Kommun och 
dess vänorter blev en fantastisk trevlig 
kväll på Nya Folkets Hus med mycken 
glädje i talen och med dansmusik från No 
Bells. Det uppskattades att kuvertavgiften 
till denna fest var densamma som vid 
Nobelfesten på Bofors Hotell 17 år tidig- 
are.
Vid avslutningen av Nobeldagarna med 
Sköna Söndag på Nobelmuseet gjorde kom- 
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munalrådet Bengt Johansson en samman-
fattning av de lyckade arrangemangen och 
framförde redan där kommunens önskan 
om en fortsättning.
På höstmötet beslutade närvarande med- 
lemmar att bysten av Alfred Nobel vid 
Nobelmuseet skall återplaceras på sin 
tidigare hedersplats i rundeln direkt fram-
för Nobelmuseets entré. Eftersom det är 
höst och lerigt så togs beslutet i samråd 
med parkförvaltningen att göra det under 
våren.
Vidare utnämndes två nya hedersmed-
lemmar i föreningen. Professor Anders 
Bàràny och Peter Sundh. 
Peter Sundh närvarade på höstmötet 
och diplomet med följande motivering 
överlämnades; För att med brinnande 
engagemang och personlig touch sprider 
kunskap om Alfred Nobels liv och gärning- 
ar. Som bekant har ju även Peter Sundhs 
gestaltning av Alfred Nobel uppmärksam-
mats bl a genom regional nominering till 
Årets Stora Turistpris.
För fjärde året i rad arrangeras Christmas 
Carols, den 9 december på Musikpalatset. 
Det är en glädje att kunna presentera ett 
program som lär täcka de flesta smakrikt-
ningar i musik; Kent Lundberg och Lasse 
Magnell, Sonoruskören, Scary Cherry samt 
Småstjärnorna. Liksom föregående år 
bjuder vi på överraskningar utöver advents-
fika som givetvis ingår i biljettpriset.
I år är det 15-årsjubileum för firandet av 
Alfred Nobel den 10 december och jag ser 
med stor glädje fram emot att det åter sker 
i Tingshusparken. Efter kransnedläggning 
och högtidstal vid bysten, är alla varmt 
välkomna in i konsthallen där det serveras 
glögg och pepparkakor. Kulturskolans 
ungdomskör bjuder på julsånger och 
det blir även ett framträdande av årets 
Alfred!

Årsmötet är bestämt till den 13 mars och 
kommer sedvanligt att hållas på Nobel- 
museet. På årsmötet kommer Dick Johans-
son från Klässbols linneväveri att berätta 
om verksamheten och episoder under tidens 
gång. Som bekant är Klässbols Linne-
väveri leverantör av textilier till Nobel- 
festerna varför vi kan förvänta oss ett 
intressant anförande.
Vårutflykten 2008 kommer att gå till Oslo 
med besök på Det Norske Nobelinstitutt 
och Fredssentret. Programmet presenteras 
särskilt i samband med kallelsen till 
årsmötet. Datum för utflykten är bestämd 
till den 26 april 2008.
I enlighet med vår förenings stiftares syfte  
– att stödja Nobelmuseets utveckling –  samt 
att uppmärksamma vårt 20 års jubileum 
har föreningens styrelse beslutat att get ett 
ekonomiskt bidrag om 50.000 kr till viss 
säkerhetsutrustning vid Nobelmuseet.
Jag vill också uppmärksamma att årets 
nobelpristagare i fysik, professor Peter 
Grünberg kommer att gästa Nobelmuseet 
för en guidad visning med Alfred Nobel 
samt deltaga i en lunch där landshövding 
Sören Gunnarsson är värd. Jag har med 
stor glädje mottagit en inbjudan, och känner 
mig ärad och rörd över att föreningens 
arbete uppmärksammats på detta vis.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !

Marita Olén-Widenberg
Ordförande
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Bakgrund
Det hela börjar med Björkborn. Alfred 
Nobel köpte herrgården 1894 som en del 
av förvärvet av Bofors AB, som då hette 
Bofors-Gullspång AB. Alfred Nobel hann 
tillbringa ett par somrar på Björkborn 
innan han avled i alltför tidig ålder 1896. 
Vi känner till allt som sedan hände med 
testamentet och hur det slutligen lagfors i 
Karlskoga, där Alfred Nobel på grund av 
sina ryska hingstar ansågs haft sin hemvist 
vid sin död.
 Björkborn efter Alfred Nobel fortsatte att 
vara bostad åt först Ragnar Sohlman och 
senare åt hans son Sverre R:son Sohlman, 
som var bruksdisponent i Bofors AB 
1956-1965 och därefter styrelseordförande 
1966-1974.
Tanken på ett Nobelmuseum i Karlskoga 

Nobelmuseets Vänner 20 år
hade väckts då och då genom åren och 
intressant är att läsa ett internt meddelande 
från  Direktör H. Nordqvist ställt till Dis-
ponent Sohlman den 4 mars 1959 där 
Nordqvist uttalar sig om ett omfattande 
förslag han fått om att tillvarata kopplingen 
mellan Nobel, Bofors och Karlskoga.
 ”...Om alla Nobelpristagare med hustrur, 
barn, managers och pressfolk skall komma 
hit i samband med Nobelhögtidligheterna, 
kommer det i varje fall att bli turistliv för 
Herr och Fru Sohlman, för att inte tala om 
Bofors Hotell.
Trots allt ligger det något i tanken och 
själv har jag bl. a. funderat på om det 
inte skulle ligga något i,  att när Du en 
gång tröttnat på Björkborns Herrgård 
– före eller efter pensionsåldern – den 
kunde göras om till något slags museum 

Peter Sundh har gjort det igen!. Medicinpristagaren 2005 Barry J Marshall var lands-
hövding Sören Gunnarssons hedersgäst vid en middag på Örebro slott i december 2005. 
Överraskningen var total när vaxdockan ”Alfred Nobel”  plötsligt fick liv. 
Foto: Marita Olén-Widenberg



6

SYNSAM
HAR DITT BÄSTA

FÖR ÖGONEN























 
   
   
   
        


  

2 000 2006 600

34



7

över Nobel, eftersom väl bostaden i 
framtiden knappast kan komma att bli 
direkt erforderlig vid sidan om alla andra 
överdimensionerade bostäder vi har. Jag 
kan ju återfå handlingarna, när Du njutit 
av dem.”
Och  så  blev  det  efter  ännu  en  tid  som 
bostad. 1978 invigdes Nobelmuseet på 
Björkborn med Bofors AB som huvudman 
och den 4 juni 1982 bildades Stiftelsen 
Alfred Nobels Björkborn av Bofors AB, 
Karlskoga kommun och Nobelstiftelsen. 
Tre av eldsjälarna bakom tillkomsten  
av museet bör nämnas, Kristina Win- 
berg, Artur  Grell  och  museichefen  Gertie 
Ågren.

Varför en vänförening?
Vänföreningen Alfred Nobels Björkborn 
bildades formellt den 15 maj 1987. Av 
arkivhandlingar framgår att en informell 

vänförening existerat redan tidigare utan 
stadgar och egen identitet. Denna förening 
bildades enligt muntlig uppgift redan 
1982 av Kristina Winberg, Gertie Ågren, 
Gunna Caspersson, Bert Henning och Eric 
Ola Olsson. I ett odaterat ”upprop” från 
slutet  1986  eller  början  1987  till  såväl 
privatpersoner  som  organisationer  och  
företag skriver Stiftelsen Alfred Nobels 
Björkborn att den vill ”ge verksam- 
heten en bredare och djupare förankring” 
genom ”bildandet av en stödorganisation 
– Vänföreningen Alfred Nobels Björk-
born. Föreningens uppgift skall vara att 
ekonomiskt stödja museets utveckling. 
Det är vår förhoppning att vänföreningen 
skall spela en central roll för det stora 
intresse för Alfred Nobel, som vi vet finns 
förankrat i Karlskoga men också i hela 
Sverige och världen över.”
I ett annat arkivdokument anges som 

En bild från allra första början 1987. Sittande professor Sune Bergström, ordförande i 
Nobelstiftelsen, stående vänföreningens Sven Odby och Gertie Ågren och Nobelstiftelsens 
chef Stig Ramel, de två sistnämnda tillika styrelseledamöter i Stiftelsen Alfred Nobels 
Björkborn.
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Kvalité in i minsta detalj
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Bonus i form av aktivt fondsparande.
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målsättning för vänföreningen att aktivt 
stödja Nobelmuseets utveckling genom
• Marknadsföring av museet
• Aktiviteter och programverksamhet
• Fortlöpande förnyelse av museet
• Införskaffande av föremål
• Initiativtagande till olika utvecklings- 
 projekt
och att all planering och verksamhet sker 
i intimt samarbete med Stiftelsen Alfred 
Nobels Björkborn.

Knytningen till Stiftelsen Alfred Nobels 
Björkborn
Vänföreningen tillkom på initiativ av 
stiftelsen och museichefen Gertie Ågren 
ingick i vänföreningens styrelse, först 
som både sekreterare och kassör och där- 
efter från 1992 som verkställande leda-
mot. Knytningen till museet framgår 
också av det ovan sagda och av det fak-
tum  att  stiftelsen  (d v s  Nobelmuseet) 
enligt vänföreningens stadgar, då och 
nu gällande, är ”universalarvinge” om 
föreningen upplöses. Vänföreningen 
behövdes som lokal idéspruta, bollplank 
och delvis verkställande organ för museet. 
Dessutom var det ovärderligt att på 
detta sätt knyta en större personkrets till 
museet.

Stadgar
De första stadgarna antogs den 15 maj 
1987 vid föreningens första årsmöte. De 
har sedan reviderats dels den 27 mars 
1996 och den 16 oktober 2003. Vid första 
revideringen ändrades formellt föreningens 
namn till Nobelmuseets Vänner, ett 
namn som då hade använts redan från 
slutet av 1993. Vidare fastställdes att 
museichefen skulle delta i styrelsearbetet 
som adjungerad ledamot. Troligen var 
detta en följd av att Gertie Ågren slutade 

hösten 1995. I andra revideringen ändrades 
antalet styrelseledamöter och suppleanter 
samt utgick passusen om museichefens 
deltagande som adjungerad ledamot. 
Museichefen deltar därför numera som 
museets representant.

Styrelse och ordförande
Ordförande: 
Sven Odby 1987-1990
Gunnar Rosbro 1991-1993
Reino Hedman 1994-1997
John Waller 1998
Rolf Lindelöf 1999-2001
Torvald Wästbjörk 2002-2003
Olle Olsson 2004
Bengt Johansson 2005
Marita Olén-Widenberg 2006-
Sekreterare:
Gertie Ågren 1987-1991
Edith Oldenburg 1992-1996
Ulla Asp 1997-2001
Marie-Louise Nauclér 2002-2005
Majvor Bergh 2006-2007
Kassörer:
Gertie Ågren 1987-1991
Stig Jonsson 1992-2000
Sven-Gunnar Wall 2001-

Medlemsavgift
Vid bildandet av föreningen 1987, och även 
tidigare, var medlemsavgiften 50 kronor 
för enskild och 100 kronor för familj. 
Företag och organisationer betalade 300 
kronor. Idag betalar enskild 100 kronor 
och familj 150 kronor och föreningen 
har inga företag eller organisationer som 
medlemmar på årsbasis, även om avgiften 
300 kronor formellt kvarstår. Företagen 
och organisationerna är istället ständiga 
medlemmar mot avgiften 5000 kronor. 
Fysiska personer kan idag bli ständiga 
medlemmar för 1000 kronor för enskild 
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och 2000 kronor för familj, ett pris som 
gällt från starten.

Ekonomisk redovisning
Under de första åren redovisades vänföre-
ningens resultat som en post i stiftelsens 
resultaträkning. I maj 1989
diskuterades frågan om separat redovisning 
av vänföreningen och redan från samma 
år finns en sådan. I ett protokoll från 
14 februari 1989 meddelas att en dator 
anskaffats till museet för bl a bokföring 
och medlemsregister.

Logotype och medlemsnål
Föreningens logga ritades av Lars Eklund, 
Örebro, en av våra hedersmedlemmar. Den 
visar Alfred Nobel i profil med Björkborn 
i bakgrunden. Texten runt var alltså från 
början ”VÄNFÖRENINGEN ALFRED 
NOBELS BJÖRKBORN” men ändrades 
1993 till ”NOBELMUSEETS VÄNNER”. 
I Nobelvännen 3/1993 meddelades att Lars 
Eklund arbetat om loggan till nuvarande 
utseende. En kuriositet i sammanhanget 
är att Nobelvännen  2/1988 har den nya 

loggan, medan den gamla återkommer 
igen i nr1/1989 och är med ända till och 
med nummer 2/1993.
Medlemsnålen, också designad av Lars 
Eklund, beställdes första gången 1988 och 
delades ut kostnadsfritt till medlemmarna. 
Den har därefter nybeställts två gånger i 
det nya utseendet efter namnbytet. För-
eningen är dock inte lika frikostig längre 
mot medlemmarna utan tar ut 25 kronor 
för nålen, en ren självkostnad.

Medlemmar, fysiska personer
Redan första verksamhetsåret samlade 
föreningen 275 enskilda medlemmar, av 
vilka naturligtvis många redan var med 
i den tidigare informella föreningen. På 
årsmötet 1992 rapporterades153 enskilda 
och 138 familjer som medlemmar och 
på årsmötet 1993 164 enskilda och 150 
familjer. 2007 års medlemsregister upptar 
140 enskilda personer och 94 familjer.

Medlemmar företag/organisationer
Från början hade vänföreningen en särskild 
företagsgrupp inom medlemskretsen. An-
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talet företag/organisationer var mellan  
50 och 60 stycken. Denna grupp kallades  
till särskilda träffar. Den 8 november 
1989 till exempel kallades gruppen till 
frukostmöte på Björkborn med nobel-
koncernens chef Anders G Carlberg. 
Ett 30-tal företagare från alla branscher 
deltog. En uppgift säger att styrelsen 
vid något tillfälle beslutat att inte längre 
ha företag/organisationer som årsmed-
lemmar. Uppgiften verifieras av att denna 
medlemsgrupp försvunnit. Den 13 jan 1988 
anmälde sig Odd Fellow Logen N:o 124 
Alfred Nobel som medlem i vänföre-
ningen. Odd Fellow var den sista åter- 
stående årsmedlemmen i kategorin företag/ 
organisationer när de år 2005 lämnade 
oss. De 12 företag/organisationer som 
idag är medlemmar är antingen ständiga 
medlemmar eller hedersmedlemmar. 
De två senaste företagen som ständiga 
medlemmar är Bharat Forge Kilsta och 
Ericsson-koncernen.

Hedersmedlemmar
På första årsmötet 1987 utsågs följande 
personer som hedersmedlemmar:
Sven G Nobel
Ragnar Sohlman
Kristina Winberg
Giovanni Lotti, San Remo
Alla är nu borta och nitton nya namn har 
tillkommit. Namnen finns i den årliga 
matrikeln till medlemmarna och om- 
fattar både personer och företag. Heders- 
medlemskap kan föreslås av styrelsen för 
den som gjort föreningen extraordinära 
tjänster. De två senaste hedersmedlemmarna 
utsågs 2007 och de är Peter Sundh, för sin 
formidabla gestaltning av Alfred Nobel, 
och Anders Bárány, professor och vice 
chef för Nobelmuseet i Stockholm, för 
sitt mångåriga och engagerade stöd för 
vår verksamhet i Karlskoga.

Medlemmar övrigt
Av 246 registrerade adresser i medlems-

Vid firandet i maj 2001 av Nobelprisen 100 år anlände dessa vackra ekipage till Björkborn 
med hedersgästerna  professor Arvid Carlsson, medicinpristagare år 2000, och Dr Michael 
Nobel, släktföreningens ordförande.
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registret år 2007 har 174 postnummer 
691xx d v s med postadress Karlskoga 
eller Granbergsdal. Övriga 72 är spridda 
över landet med övervikt för Stockholm 
med kranskommuner och ett tiotal  av dem 
är bosatta utomlands i Danmark, Norge, 
Finland, Frankrike, Monaco, Tyskland 
och Österrike.

Verksamhet
I såväl de ursprungliga som de nuvarande 
stadgarna föreskrivs som föreningen upp-
gift, mål och syfte följande:
”Föreningen Nobelmuseets Vänner har 
till uppgift, att genom såväl ekonomiska 
som praktiska insatser medverka till 
Nobelmuseets  i  Karlskoga  fortsatta 
drift och utveckling. Föreningen skall 
vidare initiera, främja och deltaga i aktivi- 
teter som leder till ökade kunskaper hos 
allmänheten om Alfred Nobels Björk-
born.” I ett styrelseprotokoll från 1987 
läser vi: ”Övriga arrangemang disku-

terades. Utställningar, konserter och andra 
kulturella evenemang bör kontinuerligt 
äga rum på Björkborn.”

Nobeldagen
Ett av de från början främsta evenemangen 
var Nobeldagen. Nobeldagen den 10 dec- 
ember började med fackeltåg från Örn-
center till Tingshusparken med högtid- 
ligt tal och kransnedläggning. Därefter 
gavs en konsert antingen i kyrkan eller på 
Bregårdsskolan. Samarbete skedde redan 
från början med Rotary-klubbarna och 
Odd Fellow och senare involverades även 
Svenska Kyrkan och Karlskoga kom- 
mun. I ett protokoll från den 4 november 
1992 läser vi: ”Beslöts att införa som en 
tradition att fira Nobeldagen den 10 decem- 
ber varje år. Fackeltåg från Örncenter till 
Nobelbysten och Konsthallen. Samman- 
hållande blev Ola Olsson. Rotary och KT 
var villiga sponsra annonsering.”
Från 2002 har efterföljande konsert utgått 

Vänföreningens gåva till Nobelmuseet, Christian Erikssons Nobelbyst, överlämnades den 
1 juni 1990 av ordföranden Sven Odby till stiftelsens ordförande landshövding Sigvard 
Marjasin. Museichefen Gertie Ågren ger en välkomstklapp.
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och förra året 2006 flyttades evenemanget 
till Björkborn för att bereda firandet 
en lugnare miljö och med möjlighet att 
använda Björkborns lokaler vid otjänlig 
väderlek. En identisk Nobelbyst finns ju på 
Björkborn. Denna nyordning kritiserades, 
särskilt av äldre medlemmar, som tycker 
att traditionen med Tingshusparken inte får 
brytas. Föreningen har lyssnat på kritiken 
och ändrat tillbaka till Tingshusparken 
från och med i år 2007.

Nobelbalen
Nobelbalen gick av stapeln första gången 
den 15 augusti 1987 med omkring 175 
gäster. 
Den andra Nobelbalen ägde rum på Hotell 
Alfred Nobel den 22 oktober 1988 med 
dans till Leif Kronlunds storband (precis 
som på Stadshuset) med omkring 200 
gäster. Hedersgäster var representanter 
för Karlskogas nordiska vänorter Ålborg, 
Fredrikstad och Riihimäki.
Nobelbalen 1989 hölls den 21 oktober , 
på Alfred Nobels födelsedag, för omkring 

80 gäster. Man dansade till Whisperings 
orkester. Landshövding Sigvard Marjasin 
med fru deltog, då ny ordförande i Stif-
telsen Alfred Nobels Björkborn.
Baler arrangerades också 1990-1995 
med undantag för 1994 då den blev in- 
ställd på grund av för få anmälda. Ofta 
har representanter för Karlskogas olika 
vänorter deltagit. Efter 1995 har Nobel-
balen inte arrangerats som ett eget evene-
mang utan endast i samband med annat 
firande som vid Nobelprisen 100 år 2001 
och vänföreningens 20-årsjubileum i år. 

Valborgsmässofirande
Det idag största evenemanget, i varje fall 
publikmässigt, är Valborgsmässofirandet 
som inleddes 1994. I ett protokoll från 
2 juni 1994 skrivs: ”Musikskolans kör 
medverkade. Arrangemanget upplevdes 
positivt men kan bli bättre med smärre 
justeringar. Bör ses som början till en 
tradition.”
Och en tradition blev det. Nu samlar 
firandet i runda tal 3000 personer varje 

Jubileum Nobelprisen 100 år. Festdeltagarna framför Bofors Hotell den 26 maj 2001.
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år som lyssnar på vårtal, körsång och 
musik. Medarrangörer är Kulturskolan 
och Rädda Barnen.

Övriga evenemang
Andra evenemang i Karlskoga har varit 
Nobelveckor, Nobeldagar, medlemsträffar, 
konserter, parkträffar, luciafirande, Christ-
mas Carols, Sköna Söndag, utställningar 
mm. Här följer några exempel.
I år arrangerades en Nobelvecka 18-23 
september för att manifestera vänföre-
ningens 20-årsjubileum. Organisatör var 
ordföranden Marita Olén-Widenberg, 
som i samarbete med konsertföreningen, 
kommunen, teaterföreningen Lyset och 
många andra genomförde ett mycket 
imponerande och uppskattat program.
 För 20 år sedan, närmare bestämt den 
9-15 augusti 1987 var det Nobelvecka 

i Karlskoga med Centrumföreningen, 
Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn och 
Karlskoga kommun som arrangörer. Den 
17 augusti uttalar sig Gertie Ågren om 
den veckan . ”Det har varit lite upp och 
ner, kanske borde vi koncentrera det hela 
till tre dagar istället för en hel vecka. Det 
kan bli långdraget och för få aktiviteter.” 
Regnet bidrog också till ett sämre resultat 
och gjorde att många aktiviteter fick 
ställas in.
Under tre Nobeldagar i juni 1988 firades 
Nobelmuseets 10-årsjubileum med musik-
program och grillfest i herrgårdsparken.
Medlemsträffar på Björkborn har i all-
mänhet arrangerats på hösten eftersom 
vårens aktivitet har varit resor. Till dessa 
träffar har engagerade, kunniga och in-
tressanta föredragshållare inbjudits att 
tala. Den senaste i raden var Dan-Åke 

På årsmötet 2006 tillträdde Marita Olén-Widenberg som vänföreningens ordförande .Hon 
avtackar här sin företrädare Bengt Johansson.
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Widenberg som på höstmötet 2007 be- 
rättade om Bharat Forge Kilsta  och dess 
framgångar i segmentet formpressat 
smide. Dan-Åke är bolagets VD.
En tradition som brutits är luciafirandet på 
Björkborn, som började den 13 december 
1987 och pågick under en följd av år. 
Istället har en ny tradition skapats med 
Christmas Carols som i år arrangeras 
för fjärde året i följd, de två första åren 
på Björkborn men i fjol och i år på 
Musikpalatset för att nå en större publik. 
Christmas Carols kan beskrivas som en 
musikalisk cocktail med hög julfaktor 
i scenografi och framförande. Marita 
Olén-Widenberg står för idé och regi. 
Hon stod också bakom Sköna Söndag på 
Björkborn, som arrangerades tolv sön- 
dagar i rad vintern 2005 med stor publik-
tillströmning.
Parkfester anordnades på Björkborn som- 
rarna 1992-1994 med inslag som drag- 
spelsmusik, tipspromenad, tombola och 
ponnyridning. Gratis buss erbjöds från 
centrum.
Exempel på utställningar är ”Svenska 
Nobelpristagare i Fred” 1992 och en konst-
glasutställning 1994 i det nyrenoverade 
laboratoriet.
En annorlunda kväll på Björkborn hade 
man den 11 september 1991. Då var det 
Värmlandsafton med nävgröt och fläsk 
och kåseri av Gunnar Hatt.
Ett samarbete med skolan i projektet 
Snilleblixtarna har resulterat i bland annat 
en utställning i Konsthallen år 2005 på 
Nobeldagen , där ”de som är små men 
tänker stort” visade sina uppfinningar.

Ekonomiskt stöd till Nobelmuseet
I vänföreningens uppgift ingår som nämnts 
att ekonomiskt stödja museet. Genom åren 
har flera hundra tusen kronor anslagits för 
inköp av inventarier och föremål eller som 

bidrag till renoveringar. Redan första året 
1987 köpte föreningen diverse inventarier 
för 17000 kronor för komplettering av 
Nobelmuseets interiör. 
Några andra exempel:
1994: Stolar till kaffestugan i   
 Laboratoriet 54000 kr
1997: Skylt, trärelief, ljudanläggning   
 Herrgården mm 36000 kr
1998: Bergslagskamin (del), soffgrupp,  
 mattor, gardiner mm 90000 kr
1999: Nobeltavla laboratoriet mm  
  25000 kr
2004: Renovering   
 Fiffiga Huset mm 55000 kr
2005: Hemsida, skyltar mm  
  20000 kr
2007: Säkerhetsmonter med
 fiberljus mm                 50000 kr

Projekt
Vänföreningen  har  under  åren  drivit 
många projekt. Redan från början drevs 
projekten ”Nobelbyst vid Björkborn”, 
”Musikestraden” och ”Museets interiör”. 
Andra projekt var ”Flyttning av Nobelbysten 
på Torget till Tingshusparken” (1990), 
”Kaffestugan” (1991), ”Modernisering 
av laboratoriet” (1992) och ”Teknikhuset” 
(senare Fiffiga huset) 1992. I det följande 
redogörs för projektens gång och deras 
utfall.

Nobelbysten vid Björkborn
Följande är saxat ur styrelseprotokoll:
17 februari 1988: John Waller (ansvarig 
för projektet) har tillskrivit skulptören 
Christian Erikssons släktingar för att få 
reda på var gjutformen kunde finnas och 
för att erhålla medgivande att tillverka 
en ny. Medgivande behövdes dock ej då 
upphovsmannarätten gått ut.
20 april 1988: De gamla gjutformarna 
till Christian Erikssons byst av Alfred 
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Nobel är förstörda. Bergmans Gjuteri bör 
kunna göra en avgjutning och framställa 
bysten. 
9 september 1988: Kostnadsförslag har 
erhållits på bysten. Avgjutning av bysten 
på torget skulle kosta 15000 kronor och en 
sockel 10000 kronor. Bidrag skulle sökas 
hos vänföreningens medlemmar. 
9 november 1989: John Waller rapportera-
de att bysten är beställd hos Bergmans 
Gjuteri. Diverse sponsorer har bidragit 
med 16000 kronor. Beräknad kostnad 
40000 kronor. Olika förslag till placering 
diskuterades och invigning bestämdes 
till första söndagen i juni 1990 när 
Nobelmuseet öppnar för säsongen. 
Invigningen blev dock inte första söndagen 
utan första fredagen. I Nobelvännen 
refererades den  så här: ”Fredagen den 1 
juni 1990 var en stor dag för Nobelmuseet. 
Då invigdes Christian Erikssons byst 
av Alfred Nobel i Björkbornsparken av 
Björkbornsstiftelsens ordförande, lands-
hövding Sigvard Marjasin.” Bysten gjöts 
alltså av Bergmans Gjuteri och granit-
sockeln kom från Bäckmans Stenhuggeri 
i Karlstad och det hela var en gåva från 
vänföreningen.

Om placeringen skrev museichefen Tina 
Svanberg-Lundgren i Nobelvännen 1/2002: 
”Ett konstverk av hög klass som vi själva 
äger är bysten av Alfred Nobel. 1996 lät 
vi flytta fram den från herrgårdens bak- 
sida till en mer central plats på gårds-
planen, så att den möter besökare som 
kommer upp mot herrgårdsbyggnaden. 
Den är gjord av Christian Eriksson.”
2006 flyttades bysten ännu en gång till 
den högra sidan av uppfarten, där vänför-
eningen anser att den står helt fel.

Musikestraden
Musikpaviljongen diskuterades på styrelse- 
möte den 9 september 1988 varvid fram- 
gick att arkitekt Bertil Jansson nu över- 
lämnat kompletta ritningar och att spon- 
sorer måste sökas. Offerter på byggna-
tionen skulle också begäras. I protokoll 
den 28 november 1988 meddelas att 
Bergslagsskolan ställer sig positiva till 
att bygga paviljongen förutsatt att de får 
experthjälp från någon byggfirma.
Vidare framgår i protokoll från den 6 
september 1989 att fem stora företag i 
Karlskoga tillfrågas om ett bidrag på 
30000 kronor vardera. Paviljongen kost-
nadsberäknas till 150000-200000 kronor. 
Namnet Kristina-Paviljongen föreslås för 
att hedra Kristina Winbergs minne.
Sponsorbrev skickas 1989 angående musik- 
paviljongens finansiering. Den 23 augusti 
1990 fanns fyra sponsorer á 30000 kr. 
Ambition var att paviljongen skulle stå 
klar 1 juni 1991. Anhållan om bidrag 
200000 kr sänds till Nobelstiftelsen. Loa 
Falkman skulle kontaktas för eventuellt 
uppträdande vid invigningen.
4 juni 1991: Avslag från Nobelstiftelsen 
på ansökan om pengar till musikpaviljong-
en.
20 augusti 1991: Arbetsgruppen förstärks 

Arkitekt Bertil Janssons förslag 1988 till 
musikpaviljong i harmoni med Herrgårdens 
exteriör.
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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. 
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Konferensmöjligheter finns. Kaffestuga.

Ring för information 0586-834 94

med Reino Hedman. Sponsorerna med-
delas att fler måste till alternativt mera 
pengar.
8 oktober 1991: Anbud inkommit 295000 
kr + moms, fler anbud inkommer där-
efter.
5 februari 1992: Musikpaviljongen disku-
terades. Gertie Ågren föreslog att kontakt 
tas med sponsorerna för att omfördela 
pengarna till ett teknik-kemilab för barn. 
Inget beslut fattades.
Här var man alltså inne på att spon-
sorpengarna skulle användas till Fiffiga 
Huset istället. Hur det avlöpte har inte 
kunnat utredas, men Fiffiga Huset invigdes 
i alla fall den 1 april 1995. I slutet av 
1995 dyker så frågan om musikpaviljong 
upp igen och nu diskuteras en mobil 
scenvagn. Alternativet avvisas dock av 
styrelsen som förordar en naturscen. 
Gertie Ågren påminner om att ritningar för 
en paviljong existerar. Dags att förverk- 
liga eller lägga ned projektet? Frågan har 

diskuterats i styrelsen och med kommunen. 
Vänföreningen hade ordnat nya sponsorer, 
som  var  villiga  att  bidra  med  200.000 
kronor till uppförande av en utomhusscen. 
Kommunen, som nu äger Björkborn med 
park, kunde dock inte ta på sig ansvaret 
och kostnaden för framtida underhåll och 
därmed föll frågan. 

Flyttning av Nobelbysten vid torget till 
Tingshusparken
Bysten flyttades 1991 och återinvigdes på 
Nobeldagen den 10 december av kommun- 
fullmäktiges ordförande Gösta Reinholds-
son. Vänföreningens kostnad för flytten 
var 2500 kronor. Kommunen stod för lika 
mycket.

Kaffestugan
Den 8 oktober 1991 meddelade Gertie 
Ågren att projektet med kaffestugan har 
tagits upp i kommunen. Reino Hedman 
håller i det. Den 12 november 1993 skrivs 
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i protokoll att Kaffestugan renoveras f 
n, hoppas vara klar för invigning 1 juni 
1994. Invigning skedde den  6 juni 1994 
av kommunfullmäktiges ordförande Gösta 
Reinholdsson.

Modernisering av Laboratoriet
Ett renoverat laboratorium återinvigs 
den 6 juni 1994 av Nobelstiftelsens VD 
Michael Sohlman. Gertie Ågren skriver i 
Nobelvännen att lokalerna nu är dubbelt 
så stora, vilket ger möjlighet att ställa ut 
dokument och föremål som inte visats 
tidigare samt att arrangera specialutställ-
ningar.

Fiffiga Huset
Teknikhuset omdöpt till Fiffiga Huset 
invigdes den 1 april 1995 av Monica 
Forsberg.

Museets interiör
Detta projekt har under åren nått många 

delmål men kan väl sägas pågå fortfarande 
om än i mindre omfattning.

Resor
Under de 20 år som gått har vänföreningen 
anordnat en mängd resor till både nära och 
avlägsna mål, de flesta med anknytning 
till Alfred Nobel. Resor har gått till San 
Remo och Villa Nobel (1991), där Alfred 
Nobel avled 1896 och till St Petersburg 
(1993) där hela familjen Immanuel Nobel 
bodde och verkade under lång tid. 
Vidare har resor arrangerats till Paris 
(1994) där Alfred bodde länge i sitt hus på 
Rue Malakoff och hade sitt laboratorium 
i Sevran utanför staden. 
Färden har också gått till Skottland  (2001) 
med besök i Ardeer, där Alfred Nobels 
dynamitfabrik låg (numera ICI). Där 
besöktes också The Big Idea, ett nytt teknik- 
och experimentcentrum i storformat med 
särskild Alfred Nobel-avdelning med 

Från ett besök på  Kungl. Vetenskapsakademien den 28 april 2001. Professor Anders Bárány 
överlämnar till vänföreningen ordförande Rolf Lindelöf som gåva en replik av Letterstedtska 
medaljen 1868 till Immanuel och Alfred Nobel. Vetenskapsakademiens informationschef Eva 
Krutmeijer assisterar.
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utställning och detonationsteater. Ett stort 
millennieprojekt som tyvärr redan har gått 
i graven.
I Geesthacht nära Hamburg har platsen 
för dynamitfabriken i förorten Krümmel 
besökts (2004), där det också finns en 
livaktig förening som vårdar Alfred Nobels 
minne.
Återkommande resor har gjorts till Stock-
holm och alla Nobel-institutionerna där, 
senast  våren  2007  då  Nobelmuseum, 
Svenska Akademien och Vinterviken (Al-
fred  Nobels  första  nitroglycerinfabrik)  
besöktes. Vårresorna 2005 och 2006 gick 
till Skaraborg, där kulturskatter i Skara, 
Varnhem och Skövde studerades och till 
Kinnekulle, där natur och kultur möts i 
skön förening.

Nobelvännen
I ett styrelseprotokoll från den 14 augusti 
1987 läser vi i §5a: ”En medlemsskrift 
diskuterades och det beslutades att ett 
enkelt medlemsblad ska utges två ggr 

per år, t ex i maj och november. En 
redaktionskommitté tillsattes bestående 
av Alf Bande, Algot Holmström och 
Sven Odby.” Genom en pristävling kom 
skriften att få namnet Nobelvännen, 
föreslaget av Rolf Lindelöf.
I oktober 1991 föreslår Alf Bande ett nytt 
format på tidningen, A5 istället för A4, och 
att den finansieras med annonser. Nummer 
2/1992 är den första Nobelvännen i A5-
format med annonser. Sidantalet var 16 
och 9 annonser var införda. 
Nobelvännen idag har samma format och 
utgivning och brukar innehålla 32 sidor 
varav 12 sidor upptar ett trettiotal annonser. 
Annonserna finansierar tryckningen och 
lämnar ett visst överskott eftersom alla 
artiklar tillkommer på ideell basis. Upp-
lagan är 1000 ex och distribueras till alla 
medlemmar och till andra Nobel- och turist- 
organisationer. Tidningen finns också att 
tillgå på Nobelmuseet och biblioteket i 
Karlskoga samt på några andra ställen i 
staden.

Utflykt år 2000 till Nobels familjegrav på Norra begravningsplatsen i Stockholm där Alfred  
och brodern Emil vilar. Under sakkunnig guidning av arkivarien i Släktföreningen Nobel 
Carl Tydén gjordes en intressant rundvandring bland många kända personers gravar. Även 
brodern Robert vilar här på egen gravplats.
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Stående inslag har varit och är ”Ordför-
anden har ordet” och ”Museichefen har 
ordet”, även om det senare klickat en del 
den senaste tiden, kanske på grund av det 
som hänt på Nobelmuseet med chefsbyte 
och förändringar i huvudmannaskapet.
Fram till 1997 var Alf Bande den ledande 
skribenten i Nobelvännen. För denna in-
sats fick han den 26 maj 1998 mottaga ett 
hedersdiplom formgivet av Sven Frans- 
son. Jämsides med Alf Bande var Algot 
Holmström en flitig skribent under de  
första åren. Gertie Ågren skrev också många 
artiklar under tiden som museichef. Rolf 
Lindelöf var också mycket flitig med pen-
nan under sin ordförandetid och även vid 
flera tillfällen därefter.

Samarbetet med Släktföreningen 
Nobel
Många av Släktföreningen Nobels med- 
lemmar är även medlemmar i Nobelmuseets 
Vänner, som till exempel släktföreningens 
nuvarande ordförande Thomas Tydén, 
Falun. Hans företrädare Michael Nobel, 
som är ständig medlem i vänföreningen, 
har i många nobelska sammanhang be-
sökt Karlskoga och Björkborn, både som 
föreläsare och som representant för Nobel- 
släkten. 
Släktföreningen har inbjudits att delta i 
vissa resor och i Nobelvännen 2/1993 skrev 
Victor Nobel en engagerad reserapport 
från resan till St Petersburg. 
Under Rolf Lindelöfs tid som ordförande 
bjöds hela släktföreningen hit och en hel 
busslast kom, guidades i staden och på 
Björkborn och åkte hem med goda tankar 
om Karlskoga. Av Carl Tydén, arkivarie i 
släktföreningen, får vänföreningen varje 
år släktföreningens årsberättelse och Carl 
informerar släktföreningens medlemmar 
om våra förehavanden i Karlskoga.

Besök av Nobelpristagare
Den 5 december 1991 föreläste Nobel- 
pristagaren  i  litteratur  1983  Sir  William 
Golding (Flugornas herre) på Björkborn. 
Arrangemanget  ingick  i  jubileumsaktivite-
terna vid firandet av Nobelstiftelsen 90 år.
Samma dag besöktes Björkborn av de 
båda ekonomipristagarna 1973 Wassily 
Leontief och 1980 Lawrence R Klein.
Den 8 september 1993 besökte de båda 
litteraturpristagarna 1987 Joseph Brodsky 
och 1992 Derek Walcott Björkborn.
Vid firandet 2001 av Nobelprisen 100 år 
deltog Nobelpristagaren i medicin år 2000 
Professor Arvid Carlsson i festligheterna. 
Han avtäckte repliken av tingshuset Karls- 
hall  i  Tingshusparken  och  färdades  i 
öppen hästvagn till Björkborn där han 
planterade en ek framför herrgården. Med 
på färden i hästvagnarna var landshövding 
Gerd Engman, kommunalrådet Marga-
reta Karlsson och ordföranden i Släktföre-
ningen Nobel Dr Michael Nobel.

Litteraturpristagaren 1983 Sir William 
Golding föreläste på Björkborn den 6 
december 1991. Han är mest känd för romanen 
”Flugornas herre”. Museichefen Gertie Ågren 
betraktar stolt den celebra gästen.
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Övrigt
I ett protokoll från 6 september 1989 
diskuterades Bofors utökning av kanon-
museet och beslutade styrelsen framföra 
till projektgruppen att det inte får bli 
för mycket kanoner i omgivningen runt 
stallet. Så mycket som möjligt bör ut-
ställas inomhus.
Protokoll den 23 aug 1990: På uppdrag 
av Örebro läns turistråd har K-Konsult 
i Örebro fått i uppdrag att göra en utred-
ning om framtida möjligheter för Alfred 
Nobels Björkborn. 
Protokoll den 2 april 1991: Reino Hedman 
rapporterar om utredningen som inklud-
erade ett stort nybyggt infocenter vid den 
idag nedlagda brukshandeln.
Brev från Nobelstiftelsen och Stig Ramel 
den 15 april 1991: Avslag på ansökan om 
200000 kr till musikpaviljongen, men 
köper träskulpturen av Alfred Nobel från 
världsutställningen i Sevilla 1992 för 
50000 kr och placerar den på Björkborn. 
Den finns i laboratoriet.
Protokoll den 4 oktober 1995: Rapport-
erades om urpremiären på filmen ”Alfred” 
den 26 september 1995, 50 inbjudna 
gäster fick också se ”Alfred Nobel” öppna 
kvällen. I anslutning till urpremiären av 
filmen överräcktes blommor och tack till 
Gertie Ågren som gjorde sin sista kväll i 
Karlskoga före flyttning till München.
Den 20 september 2007, alltså nästan 
exakt 12 år senare visas filmen igen som 
en programpunkt i Nobeldagarna och 20-
årsjubileet. Då inledde Vilgot Sjömans 
son Anders med att berätta sina minnen 
från filmens tillkomst. Han skänkte också 
de två böcker Vilgot Sjöman skrivit om 
Alfred Nobel till vårt referensbibliotek.
Vänföreningens dåvarande ordförande 
Rolf Lindelöf bidrog i hög grad till att 
en avgjutning av Nobelbysten på Björk- 

born skänktes till det nyuppförda biblio-
teket i Alexandria i Egypten och dess 
Nobelavdelning. Detta skedde under 
vintern 2002 för att vara på plats vid 
invigningen den 23 april, som dock kom 
att ske senare på grund av oroligheterna i 
mellanöstern. Vänföreningen betalade via 
Nobelmuseet halva kostnaden och Scan- 
dinavian Committe den andra halvan. En 
mycket fin marknadsföring av Nobelmuseet 
i Karlskoga, som med en mässingsskylt på 
sockeln står som givare.

Vänföreningen nu och i framtiden
Vänföreningens sätt att arbeta har för-
ändrats under de gångna 20 åren. Med 
Nobelmuseets chef som sekreterare och 
kassör och senare verkställande ledamot 
i vänföreningen under de första nio åren 
fanns egentligen ingen skillnad mellan 
museets och vänföreningens angelägen-
heter. 
I och med Gertie Ågrens avgång 1995 och 
Tina Svanberg-Lundgrens tillträde som 
museichef den 1 januari 1996 ändrades 
museichefens roll i vänförening till adjung- 
erad ledamot. Idag är museichefen Elisa-
beth Röckert museets representant i styrels- 
en och deltar inte i besluten. Detta innebär 
att vänföreningen nu står på två egna ben 
och inte behandlar museets alla ärenden 
i sin styrelse, utan endast ärenden musei- 
chefen tar upp, där vänföreningen kan 
bidra med något. Och vänföreningens 
uppgift är densamma, att stödja museet 
och marknadsföra Alfred Nobel och Björk-
born och inte minst att vårda den stora 
medlemskretsen med träffar, information, 
resor och evenemang. Det ska märkas att 
vara medlem i Nobelmuseets Vänner!

Sven-Gunnar Wall
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På dagen 112 år efter sitt senaste besök 
återkom kung Oskar II den 18 september 
2007 till Karlskoga för att tillsammans 
med Alfred Nobel inviga Nobeldagarna. 
I väntan på storheterna samlades karlskoga- 
borna i foajén till Nya Folkets hus, där 
Karlskoga Kammarkör underhöll och No-
belvännerna bjöd på snittar och pärlande 
cider.
Efter minglet i foajén var det dags att 
samlas i stora salongen, där Paradorkestern 
och Drillflickorna underhöll i väntan på 
majestätet. 
Så inträder då konungen följd av Alfred 
Nobel. De hälsar på varandra och minns 
dagen för 112 år sedan då de möttes i 
Karlskoga. Det mötet skedde på Björk-
borns herrgård, i Alfreds hem. 
Nobelmuseets Vänners ordförande Marita 
Olén-Widenberg ansluter till det celebra 

KUNGLIG INVIGNING 
AV NOBELDAGARNA

sällskapet, och tillsammans med Alfred 
Nobel håller hon det blågula band som 
ska klippas. Det blir förstås konungen 
som får äran att klippa bandet, och därmed 
förklara Nobeldagarna invigda.
Barnkören från Kulturskolan som sjöng 
en ungersk visa om Alfred Nobel och vift-
ade med svenska flaggor imponerade på 
publiken och de höga gästerna med ett väl 
inövat och bra framfört nummer.
Vänföreningens ordförande hälsade kväll- 
ens talare Odd Zschiedrich, Svenska Akade- 
miens administrative chef, välkommen och 
överlämnade ordet. 
Odd Zschiedrich, vältalig och påläst, be- 
rättade om akademiens tillkomst och upp- 
gift. 
Instiftad av Gustav III år 1786 är den äldst 
av akademierna i Sverige, och fick från 
början en från kungen mycket fri ställning. 
Det markerades av att prefixet ”Kungliga” 
som annars var regel, inte användes. 
Akademiens uppgift var att vårda och 
utveckla det svenska språket, och efter 
Alfred Nobels död och testamente fick 
Svenska Akademien ytterligare en stor 
 uppgift, att utse nobelpristagarna i littera-
tur. Det innebar att akademiens arbete i 
hög grad blev internationellt.
Odd Zschiedrich fängslade åhörarna i 45 
minuter helt utan manus och utan att staka 
sig en enda gång. Utan tvekan ett MVG i 
muntlig framställning!
Några som också var värda MVG var 
vinnarna i den av Nobelvännerna utlysta 
uppsatstävlingen  för  gymnasieelever  i 
första årskursen, en tävling som presenteras 
i en egen artikel.
Invigningen avslutades med en överrask-

Marita Olén Widenberg får hjälpa Alfred  
Nobel (Peter Sundh) att hålla det blågula 
bandet som sedan konung Oscar II (Olle 
Söderberg) klipper och förklarar Nobel-
dagarna invigda. Fotograf Thomas Karlsson
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ning, då Kent Lundberg plötsligt fram- 
trädde på scenen och sjöng Värmlandsvisan 
a  capella.  En  värdig  avslutning  på  en 
lyckad kväll.

Med fart, fläkt, skicklighet och glädje underhöll Kulturskolans Paradorkester och drillflickor 
från scenen. Fotograf Jennifer Olsson, Bregårdsskolan

Den vältalige från Svenska Akademien, Odd 
Zschiedrich, tar emot folkets jubel efter sitt 
fantastiska tal vid Nobeldagarnas invigning.
Fotograf Thomas Karlsson

En grandios och passande avslutning gav Kent 
Lundberg, som överraskade publiken med att
sjunga Värmlandsvisan så intet öga var torrt. 
Fotograf Thomas Karlsson

Kung Oskar II gestaltades av Olle Söder-
berg  och  Alfred Nobel  naturligtvis  av 
Peter Sundh.



32

”Att vi väljer uppsatser som ett av inslag-
en under Nobeldagarna beror på att Al- 
fred Nobel var en man med skiftande in-
tressen och litteraturen och författandet 
var ett av dessa, och det här är ett sätt att 
få med ungdomarna i Nobeldagarna”, sade 
Marita Olén-Widenberg, som kom med 
idén till tävlingen, då aktiviteten presen- 
terades under försommaren. Temat för upp- 
satstävlingen, På promenad i Karlskoga 
i sällskap med Alfred Nobel, kom från 
Nobelvännen Beth Wall och meningen var 
att ge ungdomarna chansen att lära känna 
sin hem-bygd bättre och samtidigt ge ett 
bidrag till marknadsföringen av Alfred 
Nobels Karlskoga.
Projektet genomfördes i samarbete med 
gymnasieskolornas lärare i svenska, och 

bland annat Susanne Oldenburg-Johansson 
och Monica Thiger var mycket engagerade 
under resans gång.
Elever på Bergslagsskolan, Bregårdsskolan 
och Walters Gymnasium inbjöds att med-
verka. Efter ett första urval, som gjordes 
av klasslärarna lämnades 22 uppsatser 
som anonymiserats till tävlingens jury. 
Juryn bestod av Tord Lindhe, ordförande 
i Humanistiska Föreningen, Jan Bergstam, 
chefredaktör på Karlskoga Tidning, Hele-
sine Taylor, biblitekschef, Olle Ekström, 
bokhandlare, och Elisa-Beth Fälth, kultur-
redaktör på Karlskoga Kuriren.
”Svenska språket ska vi vara stolta över 
och vårda! På det har de vackraste dikter 
och de underbaraste berättelser skrivits”, 
fastslog prisutdelaren Odd Zschiedrich, 

PÅ PROMENAD I KARLSKOGA I 
SÄLLSKAP MED ALFRED NOBEL

En fanfar för pristagarna i uppsatstävlingen. Prisutdelningen hölls i samband med invig-
ningen av Nobeldagarna. Fotograf Thomas Karlsson
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Svenska Akademiens administrative chef 
och prisutdelare i tävlingen.
Vinnarna av den av Nobelvännerna utlysta 
uppsatstävlingen för gymnasieelever i första 
årskursen var värda MVG och de person- 
liga motiveringarna i diplomen de erhöll 
var klart imponerande. Därtill fick de 
priser om 1.000 kr vardera från Nobel-
vännerna och senaste utgåvan av Svenska 
Akademiens ordlista från Akademien.

Vem skulle inte känna sig stolt efter att ha 
erövrat ett sådant pris? Det sporrar säkert 
till fortsatt skrivande.
Till vinnare utan inbördes ordning utsågs 
Fanny Chenjing, Bergslagsskolan, Erica 
Eriksson, Cissi Venuti och Joanna Persson, 
Walthers gymnasium samt Ida Hansson 
och Albin Larslin från Bregårdsskolan.

Dagens prisutdelare Odd Zschiedrich och Marita Olén-Widenberg med de begåvade skri-
benterna Fanny Chenjing, Erica Eriksson, Ida Hansson, Albin Larslin, Joanna Persson och 
Cissi Venuti. Fotograf Malin af Kleen, Karlskoga Kuriren
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I samband med idén om Nobeldagarna 
uppstod tanken på en teaterpjäs om Alfred 
Nobels testamente att spelas i Karlskoga 
Konsthall, på den plats där Karlskoga 
Häradsrätt lagfor Alfred Nobels testa-
mente. Tanken bakom var att ge ett be- 
stående minne som samtidigt kunde 
sprida kunskapen om Alfred Nobel och 
Nobelprisens tillkomst.
Uppdraget gick till Peter Krantz. Och 
Testamentet, med manus och regi av 
Peter Kranz  hade urpremiär i Karlskoga 
Konsthall den 19 september 2007.
Inför premiären underhöll Sophie Rönnklint 
ackompanjerad av Margareta Zetterqvist 
på piano, och Nobelvännerna serverade 
cider och snittar till teaterbesökarna.
Pjäsen är baserad på Ragnar Sohlmans 

bok ”Ett testamente – Hur Alfred Nobels 
dröm blev verklighet.”, och berättar hur 
Alfred Nobels sista vilja efter en hård 
kamp utmynnade i världens mest berömda 
pris. Den 10 december 1896 klockan 
02.42 började Ragnar Sohlmans arbete 
som testamentsexekutator, och historien 
om hur han till sist lyckades genomdriva 
Alfreds sista vilja är både dramatisk och 
spännande.
En central fråga var: Var bodde egentligen 
Alfred Nobel?
Alfred Nobel – Europas rikaste vagabond 
– hade som bekant en villa i San Remo, en 
lägenhet i Paris samt Björkborns Herrgård 
i Karlskoga. Den 13 februari 1897 slog 
Karlskoga Häradsrätt fast att testamentet 
skulle behandlas av häradsrätten. Mot 

URPREMIÄR AV ”TESTAMENTET”

Konung Oscar II (Olle Söderberg) motsatte sig tanken på en prisfond och försöker här över-
tala Emanuel Nobel (Marcus Karlsson) att överge den tanken. I bakgrunden tjänsteflickan i 
Lena Loucifs tappning.  Fotograf: Thomas Karlsson
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detta riktades invändningar av Alfred 
Nobels brorssöner via fransk domstol. Den 
franske advokaten Coulet pläderar för 
Alfred Nobels sak och använder där det 
kända argumentet, enligt fransk lag, ”att 
där en man har sina hästar, där är också 
hans hem”. Alfred Nobels orlovhästar på 
Björkborns Herrgård utgjorde därmed 
det avgörande argumentet att testamentet 
kunde lagföras i Karlskoga.
Det blev sex föreställningar av Testamentet 
i Karlskoga Konsthall – allt för utsålda 
hus. Mottagandet var överväldigande posi- 
tivt, alla uppskattade både initiativet och 
 Lysets framförande av Peter Krantz drama- 
tisering.
Testamentet är en imponerande historie-
lektion där många av skådespelarna gör 
oförglömliga rolltolkningar; Peter Kranz 
(berättare och Ragnar Sohlman), Lena 
Loucif (den franske advokaten Coulet), 
Hans Jansson (Hjalmar Branting), Olle 
Söderberg  (Oscar  II),  Eva  Dällerud 
(Bertha von Suttner) och givetvis Peter 
Sundh (Alfred Nobel). 

Förhoppningen är att alla skolungdomar 
i Karlskoga på sikt ges möjlighet att se 
Testamentet – och varför inte alla vuxna 
Karlskogabor också?

Peter Krantz gestaltade den hårt arbetande 
Ragnar Sohlman, som slet i många år för 
att uppfylla Alfred Nobels sista önskan. 
Fotograf: Stig Adolfsson, Karlskoga Tidning

Efter den unika händelsen – urpremiär i Konsthallen -  lät sig publik och skådespelare väl 
smaka av snittar och cider. Fotograf: Thomas Karlsson
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Som en programpunkt under Nobeldagarna 
hade Vilgot Sjömans film om Alfred Nobel 
nypremiär på Sagabio i Nya Folkets Hus. 
Tillställningen inleddes med sång av dam-
kören Cantare under ledning av Sophie 
Rönnklint. Kören avslutade sin konsert 
med Björkbornsvisan.
Vilgot Sjömans son Anders Sjöman för-
gyllde tillställningen med sin närvaro. 
Anders Sjöman berättade om sin pappa 
och tillblivelsen av filmen på ett varmt 
och öppet sätt. Genom Anders berättelse 
fick man en inblick i hur det var att vara 
barn i en stor filmskapares familj.

Som en present till Nobelmuseets Vänner 
överlämnade Anders Sjöman två böcker 
skrivna av sin far. Böckerna förvaras i för- 
eningens bibliotek. Den första boken heter 
”Mitt hjärtebarn” och bygger på de brev 
Alfred Nobel skrev till Sofie Hess. Den 
andra boken heter ”Vem älskar Alfred 
Nobel?”.
”Det är sällan man får se pappas filmer 
på storduk så det här skall bli en riktig 
bioupplevelse” – sa Anders Sjöman innan 
filmen startade.
Vi andra besökare är beredda att hålla med 
honom – det var en riktig bioupplevelse.

FILMEN OM ALFRED NOBEL

Anders Sjöman skänkte två av pappa Vilgots böcker till föreningen Nobelmuseets vänners 
bibliotek, och ordförande Marita Olén Widenberg accepterade med glädje gåvan. 
Fotograf: Stig Adolfsson, Karlskoga Tidning
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Karlskogas Symfoniorkester spelade, den 
franske dirigenten Hubert Dennerfeldt 
dirigerade, Anna-Maria Krawe sjöng och 
 professor Anders Bàràny från Nobelmuseet 
i Stockholm berättade hur musiken anknöt 
till Alfred Nobel.
Detta var i korthet det spännande sam- 
arrangemang som Nobelmuseets Vänner 
och Karlskoga Konsertförening genom-
förde i Bregårdsskolans aula fredagen den 
21 september 2007.
Konserten inleddes med tre kompositioner 
av franska tonsättare och professor Bàràny 
berättade att Alfred Nobel 1873 köpte ett 
hus i Paris och att det var där han inredde 
sitt hem.
Anna Maria Krawe tjusade sedan publiken 
med Gavotte ur Massenets opera Manon 
från 1894 och professor Bàràny berättade 

NOBELKVÄLL I MUSIKENS TECKEN
att samma år gjorde Alfred Nobel det 
rökfria krutet som tillsammans med spräng- 
elatinet från 1875 var de främsta anledning-
arna till att Nobels förmögenhet växte.
Fransmännen blev sura på Nobel när han 
tagit fram det rökfria krutet och körde 
ut honom ur landet. Nobel flyttade till 
San Remo 1890 och upptäckte att det är 
väldigt varmt i Italien om somrarna.
”Det var därför han 1893 köpte Björkborns 
Herrgård så vi kanske ska vara tacksamma 
för att fransmännen körde ut honom”, 
konstaterade professor Bàràny och tänkte 
förstås på att utan Björkborns Herrgård 
hade Alfred Nobel inte betraktats som 
svensk och då hade Nobelprisen hamnat 
någon annanstans än i Sverige.
Musiken  bytte  land  till  Österrike;  ett 
stycke av Josef Strauss. Professor Bàràny 

Professor Anders Bàràny vice museichef, Nobelmuseet i Stockholm var en outtömlig källa av 
kunskap och band poetiskt ihop kvällens musik med Alfred Nobels liv. 
Fotograf Thomas Karlsson
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berättade om den då 20-åriga österrikiska 
blomsterflickan Sofie Hess, som tjusade 
Alfred och blev föremål för hans kärlek. 
På detta  sätt  guidade  professor  Anders 
Bàràny publiken genom en mycket lyckad 
konsert som inramades med en av blommor 
och flaggstandar rikt utsmyckad scen.
Som vid alla Nobelvännernas arrangemang 
under Nobeldagarna serverades snittar och 
pärlande cider till alla under pausen.
Under konsertkvällen delade Karlskoga 
Kommun  ut  fyra  Karlskogastatyetter. 
Nobelvännen Margareta Karlsson utsågs 
till Ambassadör, Sture Kinell fick pris i 
kategorin Förening, i Kultur gick priset till 
Stig Söderkvist – som bl.a. författat texten 
till vår Björkbornsvisa - samt till Joakim 
Lundgren i kategorin Sport.,

”Vi kommer från och med denna nystart 
att dela ut Karlskogastatyetten i samband 
med något större arrangemang”, sade 
Karlskoga Kommuns informationschef 
Ander Björklund, och fortsatte; ” Och det 
var förstås denna konsert”.
I juryn som valt ut årets vinnare har för-
utom Kommunchefen Anna Drevenstam, 
Informationschef Anders Björklund och 
advokat  Lars-Erik  Saltin  även  Nobel-
museets Vänners ordförande Marita Olén-
Widenberg ingått.
Under kvällen delades också Årets Alfred 
ut till 2007 års pristagare Dan Borgström. 
Olof Karlsson, Möckeln Innovation delade 
ut priset och professor Anders Bàràny 
läste upp motiveringen.

I pausen serverades förfriskningar i foajén, Ulla-Lena Thodal m.fl. lät sig väl smaka.
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Nobeldagarna 2007 riktade en särskild 
uppmärksamhet mot barnen. Under dagarna 
20-21 september fanns undertecknad 

BARNEN OCH ALFRED NOBEL

på plats på Björkborn och berättade om 
Alfred Nobel och hans liv.
Det var i första hand elever i klass 4 från 

Beth Wall med Andreas Lindgren, Johannes Järlesjö, Amanda Lindgren och Frida Järlesjö. 
Forograf: S-G Wall 

Nobelvännen Beth Wall berättade för barn från år 4 på Karlbergsskolan om Alfred Nobels liv 
och verk. Fotograf: S-G Wall



41

Karlbergsskolan som kom och lyssnade. 
Besöket  hade förberetts med ett studie- 
besök på Herrgården och Laboratoriet 
några dagar innan. Sen var det bara att 
 presentera Björkborns herre för barnen.  
I ord och bild berättades Alfred Nobels 
hela liv. Eleverna fängslades av Alfreds 
enkla barndom, hans resa till St. Peters-
burg endast nio år gammal och alla andra 
resor han gjorde i världen. De fick även 
veta lite om alla uppfinningarna, de svåra 
olyckorna vid framställning av nitroglycerin 
samt om Alfreds ensamhet och längtan efter 

någon att hålla av. Det mest spännande var 
förstås Alfred Nobels testamente. Barnen 
fick veta att Alfred Nobel genom sitt testa-
mente skapade Nobelprisen, som skulle 
göra honom odödlig. Alla var entusiastiska 
och lyssnade uppmärksamt.
Efter  berättelsen  fick  barnen  skriftligt 
besvara frågor som handlade om Alfred 
Nobel. Kanske fanns det en blivande 
nobelpristagare bland dem eller åtminstone 
nya ”nobelvänner”.

Beth Wall
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När Nobelmuseets Vänner arrangerade 
look alike-tävling lördagen den 22 septem- 
ber 2007 var förstås den stora frågan  
vem som kunde likna Alfred Nobel allra 
mest. 
Redan från tidig förmiddag klädde och 
sminkade sig ett antal barn för att kunna 
delta, och marscherade sedan från Folkets 
Hus till Tingshusparken tillsammans med 
Paradorkestern och Drillflickorna. Arrange- 
manget väckte stort intresse och parad-
vägen kantades av en stor publik.
Juryn, Lysets Peter Kranz och Eva Dälle-
rud, hade tillsammans med Peter Sundh ett 
tufft jobb att kora pristagarna.

SAMUEL MEST LIK ALFRED NOBEL

Peter Sundh tyckte det var en stor glädje att 
kunna stå och titta ut över dem som möj- 
ligen i framtiden kommer att ta över efter 
honom när han någon gång i framtiden 
pensioneras.
Alla som deltog fick fem åkbiljetter till 
tivolit på torget samt en godispåse och 
frukt. 
Vinnaren Samuel Bengtsson fick ett pre- 
sentkort på 300 kr medan de två andra-
priserna gick till Adam Ståhlberg och 
Eveline Ullstrand som fick presentkort 
på 200 kr vardera.

Herman Svensson, 8 år, Samuel Bengtsson, 9 år och Adam Ståhlberg, 8 år i täten för tåget 
som marscherade till Tingshusparken. Fotograf: Stig Adolfsson, Karlskoga Tidning
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Lördagen den 22 september 2007 firades 
föreningen Nobelmuseets Vänner 20 år 
med stor jubileumsfest i Nya Folkets Hus. 
Efter inledande mingel med välkomst-
drink  satte  sig  gästerna  till  bords  vid  

NOBELVÄNNERNAS JUBILEUMSFEST

de av stadsträdgårdsmästare Sif Eklund  
vackert blomsterdekorerade borden med 
skimrande  belysning  av  stearinljus  i 
silverkandelabrar.

Alf Rosberg med hustru Margaretha och Gunnel Åkerhielm med make Lasse, ledamot i 
vänföreningens styrelse, i minglet före jubileumsmiddagen. Fotograf: Lasse Sjöberg

Anneli Lyckeborn, Olof Karlsson och kvällens toastmaster Reino Hedman i trevligt samspråk. 
Fotograf: Lasse Sjöberg
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Kommunens kostchef, Nobelvännen Ul- 
rika Lundgren hade specialinkallat Nobel- 
kocken Johnny Johansson, som ansvarat 
för tolv Nobelmiddagar i Blå Hallen i Stock- 
holm, för att komponera jubileumsmåltiden. 

Johnny komponerade förstås menyn utifrån 
det som serverats på Nobelmiddagar, och 
framhöll att han alltid satsar på det genuint 
svenska. 
”Jag kan inte se något värde i att servera 
annat än inhemska råvaror vid ett sådant 
här  tillfälle.  Vi  ska  vara  stolta  över  vårt 
svenska matarv.” sa Johnny Johansson.
Barbro Åkesson ledde teamet som lagade 
maten i köket på Ugglans förskola. Många 
gäster vid borden uttryckte önskemål om 
att få åtnjuta den förträffliga kokkonsten 
på denna förskola, och en hel del talade 
om att de var ganska avundsjuka på för-
skolebarnen - måltiden var helt enkelt 
underbar!

Menyn vid jubileumsfesten:
Förrätt:
Färskrökt lax på bädd av basilika-
marinerad jungfrusallad med sikrom 
och rödlökscreme.  
Vin: Rawling´s Retreat.

Nobelkocken Johnny Johansson hälsade på kommunalrådet Bengt Johansson och Marita 
Olén-Widenberg. Fotograf: Lasse Sjöberg 

Orförande Marita Olén Widenberg hälsade 
alla välkomna till jubileumsfesten. 
Fotograf Thomas Karlsson
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Varmrätt:
Kryddstekt hjortytterfilé med kantarell-
sås, honungsglacerade svartrötter och 
morot med saltbakad potatis.  
Vin: Torrea Santa Digna reseva från 
Chile.

Efterrätt: 
Hallonmousse med citronmarinerade 
skogsbär och mandelflarn.  
Vin: Sauternes 2002.
Kaffe med chokladtryffel.

Givetvis serverades under hela måltiden 
Karlskogavatten som alkoholfritt alterna-
tiv.
Nobelvännen  och  tidigare  ordföranden 
Reino Hedman var kvällens toastmaster.
Högtidstal hölls av Nobelmuseets Vänners 
ordförande Marita Olén-Widenberg, som 
hälsade alla varmt välkomna, och gav en 
kort resumé av föreningens första 20 år. 
Bland kvällens talare fanns även heders-
medlemmen Jan Hammarstedt, som upp-
vaktade Vänföreningen i ett inspirerat 
tal.
Representanter för Karlskoga Kommun och 

vänortsbesökare deltog i Jubileumsfesten, 
och kommunalrådet Bengt Johansson fram- 
förde kommunledningens tack till Vän- 
föreningen för initiativet till och alla in- 
satserna i samband med Nobeldagarna. 
Efter middagen bjöd No-Bells på upp-
skattad dansmusik, och dansgolvet var 
mycket välbesökt.
Detta var säkert årets fest i Karlskoga och 
de närvarande fick verkligen en kulinarisk 
upplevelse på Nobelfestnivå.

När middagen avslutats fylldes dansgolvet snabbt och alla passade på att motionera bort en 
del av den goda maten.

Vice ordförande Lasse Sjöberg utbringar en 
skål.
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En alldeles ovanligt lyckad satsning av-
slutades med en lika lyckad Skön Söndag 
på Nobelmuseet den 23 september 2007.
För   underhållningen   svarade   Teatchers 

SKÖNA SÖNDAG PÅ NOBELMUSEET 
AVSLUTADE NOBELDAGARNA

Blended, d.v.s. Bengt Arvidsson, Tomas 
Augustsson och Mats Öjebo. 
Programmet som presenterades var mycket 
finstämt och lågmält, och fångade publiken. 

Publiken i Björkborns herrgård applåderade Teachers Blended, som svarade för den 
musikaliska underhållningen. Fotograf Thomas Karlsson

Kommunalrådet Bengt Johansson sammanfattade Nobeldagarna, och det på ett mycket 
positivt vis. Han uttryckte även förhoppningen att de ska återkomma under följande år. 
Fotograf: Thomas Karlsson
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Musikvalet var väl anpassad till herrgårds-
miljön, och gav en nästan magisk inramning 
till arrangemanget. 
Det blev också allsång, där publiken deltog 
med liv och lust, och Björkbornsvisan var 
givetvis en av dem.
I pausen dukades en dignande tårtbuffé 
upp – allt bakat av Nobelvännerna Lucinda 
Håkansson, Edit Oldenberg, Ann-Marie 
Finnström och Marita Olén-Widenberg. 
Publiken lät sig väl smaka, och återvände 
för påfyllning av tårtfaten.
Kommunalrådet Bengt Johansson sum-

merade Nobeldagarna och konstaterade 
att arrangemangen varit mycket lyckade. 
Han uttryckte också förhoppningen att 
arrangemanget återkommer.
Gruppen Teachers Blended sjöng bland 
annat ”Välkommen hit vem du än är, väl- 
kommen hit var du än är.” vilket är en 
devis som i mycket överensstämmer med 
Nobelvännernas önskan om att alla in-
vånare i och besökare till Karlskoga skall 
komma till Nobelmuseet. 
Dörrarna  till  Björkborns  Herrgård  är 
öppna!

Marita Olén Widenberg serverar hembakad tårta till publiken vid Nobeldagarnas avslutning. 
Fotograf: Thomas Karlsson

Har Du glömt att betala?
Vi skickar Dig detta nummer av Nobelvännen även om vi inte fått in medlems-
avgiften för år 2007.

Vi hoppas på ett fortsatt medlemsskap och bifogar ett nytt inbetalningskort till 
dem vars avgift vi saknar.
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Möckeln Innovation välkomnade verk-
ligen Nobel-veckan. Vi tycker föreningen 
ligger mycket nära Alfred Nobel eftersom 
vi jobbar för att stimulera uppfinnandet i 
regionen. Alfred-priset delades ut under 
veckan. Från onsdagen till lördagen hölls 
föreläsningar i Björkborns laboratorium 
av uppfinnare som kom från söder till 
norr i landet. Mona Högberg från Uppfin-
narföreningen och Edith Oldenburg från 
Nobels Vänner, tidigare guide på museet, 
var förträffliga värdinnor och slussade 
föreläsare och besökare på plats. Det är 
inte svårt att få föreläsare till laboratoriet 
där Alfred höll till. Det känns lite ”andligt” 

UPPFINNARFÖRENINGEN I ALFRED 
NOBELS LABORATORIUM

att få tillgång till att vara så nära där Alfred 
Nobel hade sin gärning.  
Under fredagen höll bl.a  två lokalt kända 
entreprenörer intressanta föredrag. Det 
var Kurt Dahlberg och Dan Borgström, 
där Dan kopplade ihop Alfreds gärningar 
med det som fanns i Filipstad med John 
Ericsson. Vem som var störst på den tiden 
kan diskuteras och är inte självklart. Ganska 
fantastiskt med dessa lokala förmågor!
Lördagen var vikt åt kvinnliga uppfinnare. 
Annica Collen kom ända från Umeå och 
berättade om ett burklock och hur man når 
marknaden med detta. 
Under lördag eftermiddag delades SKAPA-

Intresserad publik besökte laboratoriet för att lyssna på föreläsare inbjudna av Möckeln 
Innovation.
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stipendiet om 10.000 kronor ut till  Carin 
Vörde och Stefan Röstlund. Likheten 
med det de har skapat är väldigt lika det 
Alfred gjorde då han gjorde hanteringen 
av nitroglycerin säker genom att blanda 
upp det med speciella ingredienser och 
fick Dynamit. Dynamiten kunde hanteras 
och användningen ökade explosionsartat 

som vi känner till. Carin och Stefan har 
gjort tändsatsen till airbags och liknande 
säkrare!
Nu får vi så sakta börja tänka på nästa 
Nobelvecka, vi är gärna delaktiga.

 Olof Karlsson, 
 ordf.  Möckeln Innovation 

Manne Ring var en av de talare som fängslade publiken.  

Ali Hamakhan
Torget 14 • Box 144
691 23 KARLSKOGA

Telefon 0586-530 75
Telefax 0586-530 85

www.klockmaster.com • karlskoga@klockmaster.com

Karlskoga Uraffär AB
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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
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MÅNGA I KARLSKOGA BERÖRDES 
AV NOBELDAGARNA

När Nobelmuseets vänner kom med idén till Nobeldagarna kunde ingen ana vilken 
effekt det skulle få. Det skulle dock visa sig att många i Karlskoga engagerade sig i 
Nobel under dessa dagar, till stor glädje för föreningen.
Vännernas engagemang är nog stort att fylla denna skrift, men det är ändå roligt att 
konstatera att Alfred Nobels minne enar Karlskoga, och Karlskogaborna, i positiva 
och underhållande aktiviteter.

• Karlskoga Golfklubb anordnade Nobelgolf, en förhoppningsvis återkommande  
 tävling, inspirerad av Nobelveckan.

• Hembygdsgården arrangerade en utställning på biblioteket, där man med hjälp av  
 ett bildprogram visade hur Karlskoga såg ut på Alfred Nobels tids.

• Karlskog Kommun förrättade invigningen av Campus Alfred Nobel och bjöd 
  in Vänorter till kultur konferens. Professor Bàrány föreläste på Nobelmuseet för  
 vänorts besökarna under rubiken ”Nobelprisen i tiden”. 

• Stadsträdgårdsmästare Sif Eklund föreläste om restaureringen av herrgårdsparken  
 och Nobelkvintetten höll en konsert på Nobelmuseet.

• Mellanstadieelver. Från Karlbergsskolan visade sina uppfinningar på Laboratoriet  
 och på Industrimuseet.

• Brukspojkarna visade Industrimuseet.

• Cambrex, Eurenco, Bepab, Räddningstjänsten samt kemilärare från   
 Bergslagsskolan visade kemiska experiment utanför Industrimuseet.

• Nobelmuseet med Fiffiga huset och Café Nobel höll öppet under Nobeldagarna.

• Karlskoga konstförening arrangerade en utställning om Alfred Nobel i   
 Konsthallen.

• Kommunen arrangerade en utställning om Nobelparker i Konsthallen.

• Baptistkyrkan höll Nobel gudstjänst, där temat var ”Evangeliets sprängkraft”.

• Missionskyrkan tillsammans med Korpen anordnade en tipspromenad med Alfred  
 Nobel tema som lockade 573 personer.

• Arbetarmuseet Gråbo höll extra öppet och visade upp hantverk som var aktuellt  
 under Alfred Nobels tid på Bofors. Man bjöd även på Mor Augustas kaka, som  
 det sägs att Alfred Nobel fick smaka på och blev mycket förtjust i.

• Bofors Hotel dukade upp en Nobelservis för beskådande samt serverade   
 affärsluncher med Nobeltema.

• Karlskoga Wärdshus bjöd på Nobelbiffar som veckans GI alternativ.

• Öjebo kören gästades av Wermlandskören och höll konsert i Musikpalatset.



52 INDUSTRITRYCKERIET I KARLSKOGA AB  •  0586-513 16

Medlemmar har fri entré till Nobelmuseet under ordinarie öppettider.

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

Postgiro 85 64 46 - 0

ÅRSMÖTE
13 mars 2008 

Föredrag av Dick Johansson från Klässbols Linneväveri.

NOBELVÄNNERNAS VÅRUTFLYKT
26 APRIL 2008 GÅR TILL OSLO

Där besöker vi Det Norske Nobelinstitutt och Nobels Fredssenter.

Reservera tiden och inbjudan kommer att särskilt skickas ut i samband med 
kallelsen till årsmötet.

EFTERLYSNING!
Vi i styrelsen tror att det finns medlemmar som gärna skulle vilja 

hjälpa till i föreningens arbete. Tyvärr vet vi inte vilka ni är. 
Snälla hör av er till oss:

Ordf. Marita Olén-Widenberg tel. 0586-313 15 eller 
maila marita.widenberg@telia.com

BESÖK VÅR HEMSIDA
www.nobelmuseetsvanner.se


