
NOBELVÄNNEN
Nr 2 Medlemstidning för Nobelmuseets Vänner  2021



2

Tidningen Nobelmuseets Vänner ges ut av Föreningen Nobelmuseets Vänner. 
Redaktör – Jaana-Kaisa Björk.

Omslagsbild – Bofors station vid Kung Oskar den II besök hos Alfred Nobel på Björkborns herrgård. 
Bilden är tagen den 18 september 1895 enligt omslaget. Tyvärr står det ingen fotograf angiven. 
Man tror att det är Albin Andersson som hade ateljé i Karlskoga och fotade mycket åt Bofors.  
Enligt Birger Stekzéns bok ”Bofors historia”, överlämnades fotoalbum till kungen gjorda av  
Albin Andersson. Uppgiftslämnare Leif Lundin, Bofors Luftvärnsförening.
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Nobelmuseets Vänner välkomnar alla 
läsare till tidningen Nobelvännen. Nu 
är tacksamheten stor över alla goda 
krafter och kunskaper som gemensamt 
sett till att det finns vaccin mot covid19 
som fungerar. Med hjälp av vaccinet 
har sjukdomens spridning hejdats och 
snart kan man börja träffas igen, utan 
risk för hälsan. Dock måste 70 och 95 
% av befolkningen vara vaccinerade för 
att sjukdomen inte ska sprida sig. Alla 
måste nu se till att vaccineras, samt att 
fortsätta hålla avstånd.

När detta skrivs är det den 11 sep-
tember och många tankar går till det 
oerhörda som då hände för 20 år se-
dan. De båda tornen var ett under av 
byggnadskonst. De var exempel på både 
innovativt och klokt skapande av arki-
tekten Minoru Yamasaki. Siluetten med 
de två tornen välkomnande många till 
New York under många år. Kan inte låta 
bli att tänka på, att utan Alfred Nobels 
dynamit, hade det varit svårt att få till 

dessa fantastiska byggnader. Mellan 
byggnadsåren 1966 – 1973 användes 
500 000 ton betong och 200 000 ton 
stål till byggnaderna. Det var 3 500 
byggnadsarbetare per dag som jobbade. 
Varje våning var 4000 kvadratmeter och 
det krävdes 99 hissar i varje hus för att 
kunna ta sig upp och ner i huset. Det 
officiella öppnandet av tvillingtornen 
ägde rum den 4 april 1973. Det norra 
tornet var då världens högsta byggnad 
och mätte 84 meter högre än Empire 
State Building. Observationsdäcket på 
det södra tornet öppnades i december 
1975. Nio år senare stod min man och 
jag uppe på taket och tittade ut över 
New York. Med systemkamera doku-
menterades besöket och filmrullen hade 
oändliga 36 negativ. 2001 skedde den 
samordnade terrorattacken mot tvil-
lingtornen. Två passagerarflygplan 
fulltankade med jetbränsle flögs in i 
dem i 800 – 950 kilometer i timmen. 
Tornen rasade efter en tid av häftig 

Ordföranden har ordet

Ulrika Lundgren
Foto Lena Edlund
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brand. Många av oss minns säkert vad 
vi gjorde när nyheten nådde Sverige. 
De bilder som sändes ut över världen 
var bilder som inte går att glömma. Nu 
vet vi vilka följderna blev av händelsen 
och sorgligt nog föder våld, ännu mer 
våld.  Det gör att Nobels fredspris var 
och är nog det viktigaste prisen av dem 
alla. Enligt testamentet skulle priset till-
delas ”den som har verkat mest eller best 
för folkens förbrödrande och afskaffande 
eller minskning af stående arméer samt 
bildande och spridande af fredskongresser”. 
Dessa kloka ord är så väldigt aktuella 
ännu och strävan efter fred måste vi alla 
uttrycka i våra dagliga handlingar! 

Det enda Nobelmuseet i landet, är 
det vi har i Karlskoga. Det är en fantas-
tisk möjlighet för Karlskoga att utveckla 

och bevara. Vill passa på att tacka för 
alla olika insatser som finns att stödja 
och utveckla Alfred Nobels Björkborn. 
Först och främst museets stiftare Karl-
skoga kommun, Akzo Nobel AB och 
Saab Dynamics AB. Örebro universitet 
och Region Örebro är också starka i sitt 
stöd. Det har tagits fram rapporten och 
många tankar om hur Alfred Nobels 
Björkborn skulle kunna utvecklas. Nu 
väntar vi i Nobelmuseets Vänner på att 
en reell och handlingsplan ska tas fram 
och åtgärder som det finns finansiering 
för, ska genomföras. 

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

Ulrika Lundgren,  
ordförande, Nobelmuseets vänner



6

Öppet alla dagar

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

Öppet alla dagar

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

Bergsmansgatan 4, Karlskoga
Tel. 0586-552 00 • E-mail: sf.karlskoga@svenskfast.se • www.svenskfast.se

Är du miljonär?
Vi är mäklaren med koll på läget. 

Värdera din bostad och hitta dina köpare hos oss. Välkommen!
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ÄNTLIGEN får vi träffas och fira  ÄNTLIGEN får vi träffas och fira  
Alfred Nobels födelsedag igen! Alfred Nobels födelsedag igen! 

Hjärtligt Välkomna på 2021-års Medlemsfest  
för Nobelvännerna! Fredagen den 22 oktober  

kl. 18.30 på Nobelmuseet i Karlskoga.  
Kvällen börjar med mingel och föredrag!

Vi ses på Mötesplats Alfred Nobel för att äta, dricka och 
umgås till musik av ”vårt eget” husband Bas Björk.

Projektledare Malin Lööw, för Björkbornsbron kommer och 
berättar om hur arbetet nu fortlöper för att en ny bro ska 

komma på plats till Valborg 2022.

Middag med tre rätter, vatten som dryck och musik  
för 350 kr per person. Vinpaket med ett glas per varje  
rätt kostar 100 kr/person. Meddela om du vill beställa  

 vinpaket när du anmäler dig.

Anmälan till Sif Eklund, helst via mejl sif.eklund@gmail.com 
eller telefon 079-073 17 47.  50 personer får plats.  

Först till kvarn...!

Du anmäler Dig till Sif och betalar samtidigt in 350 kr för 
mat eller 450 kr för mat och vinpaket/person på vårt  

bankgiro SEB 5967-5074 senast 8/10. 

OBSERVERA: Skriv ditt namn och namnen på ditt sällskap 
som kommer till festen, när ni betalar.  Då kan vi beställa rätt 

antal mat och dryck.

Klädsel kavaj och gärna hatt!

Hjärtligt Välkomna! 
Styrelsen för Nobelmuseets Vänner
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Björkbornsbron
Nu börjar det hända! Det blir ny bro 
till Valborg! 

Så har man sagt flera gånger men 
vilken Valborg, det har varit oklart. Nu 
verkar det bli verklighet!

Efter att kommunfullmäktige sade ja 
till brobygget i slutet av våren är bygget i 
gång. Det visade sig att den ursprungliga 
budgeten inte höll efter att man hade fått 
in anbuden. 

Byggföretagen PEAB och Tranab, 
kända byggföretag i trakten, skall bygga 
bron tillsammans. Till projektledare för 
bygget har tillsatts Malin Lööw på Karl-
skoga kommun, som undertecknad fick 
en stunds intervju med.

Till frågan om hur långt projektet har 
kommit svarar Malin Lööw att man just 
nu jobbar med att slutföra ritningar och 
bygghandlingar. Alldeles snart är det dags 
för första spadtaget troligtvis någon gång 
i oktober. Förhoppningsvis till  Alfred 
Nobels födelsedag den 22 oktober! 

Bron har en båge inklädd i trä som 
går från den ena sidan tvärs över till den 
andra, vilket gör konstruktionen unik. 
Oftast brukar man ha två bågar på var 
sida berättar Malin. Bron blir 45 meter 
lång och byggs av bland annat ceder-
trä. Cederträ är ädelträ och har en lång 
livslängd. Den behöver inte behandlas 
med ytterligare något medel och det är 
således bra ur driftsynpunkt, förklarar 
Malin Lööw. 

Konstruktionen gör att man kom-
mer att flytta bron en bit bort för att ena 
ändan av bågfästet inte ska komma för 
nära värmeverkets rör. Det gör att bron 
kommer att få riktning rakt mot allén till 
Björkborns herrgård, vilket blir väldigt 
lyckat förklarar Malin Lööw.

Bron kommer att byggas i fabrik och 
fraktas till parkeringen intill broplatsen. 
Därifrån spänns bågarna och brodelarna 
upp med vajrar och lyfts på sin plats över 
Timsälven. Kranleverantören Nordic 

Malin Lööw,  
Projektledare för  
Björkbornsbron,  

Karlskoga kommun.  
Foto Malin Lööw

¨
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Crane Kynningsrud AB som ansvarar 
för lyftet skall delta i en internationell 
tävling för utförandet av lyftet som också 
sägs vara unikt. Det kommer att bli spän-
nande, tycker Malin. 

Vem är då Malin Lööw, projektle-
dare för detta unika broprojekt. Malin 
är projektledare på Samhälle och Servi-
ceförvaltningen i Karlskoga kommun. 
Malin härstammar från Karlskoga och 
tycker att det är roligt att vara tillbaka 
i Karlskoga och medverka i Karlskogas 
utveckling. Hon utbildade sig till bygg-
nadsingenjör i Uppsala och Jönköping. 
Innan hon började på Karlskoga kom-
mun har hon arbetat på privata företag 
bland annat med konstruktionsritningar 
för stål- och betongkonstruktioner. Hon 
kom till Karlskoga kommun 2015 och 

har sedan dess arbetat med olika gatu- 
park- och exploateringsprojekt. 

Nobelmuseets vänner känner oss 
trygga i detta och är glada att brobyg-
get har kommit så långt. Vi är speciellt 
glada att ett projekt, som Nobelvännerna 
har aktivt medverkat i framförallt med 
våra styrelsemedlemmar Alf Rosberg och 
Olof Frisk, kommer att bli verklighet. 
Det kan vi alla medlemmar i Nobelmu-
seets vänner vara stolta över.

Vi följer byggnationen med stort in-
tresse. Enlig projektplanen och projekt-
ledaren Malin Lööw blir det bro över 
Timsälven – Björkbornsbron- till valborg 
2022! 

Jaana-Kaisa Björk
Nobelvännen
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Hedersutmärkelse
Styrelsen för Nobelmuseets Vänner har 
instiftat en hedersutmärkelse i syfte att 
lyfta fram personer som aktivt har bi-
dragit till Nobelmuseets drift och ut-
veckling i Karlskoga. Ett diplom skapat 
av konstnär och skulptör Göran Persson 
föräras mottagaren av hedersutmärkel-
sen. Detta sker vid högtidlighållande till 
Alfred Nobels minne, den 10 december 
på Mötesplats Alfred Nobels Björkborn.

Vem kan nomineras?
En person som främjat museets beva-
rande eller utveckling genom sina in-
satser. Det kan även vara någon som 

bidragit till bevarande av eller ökade 
kunskaper om Alfred Nobels Björk-
born.

Nobelvännernas styrelse utser mot-
tagare av hedersutmärkelsen som delas 
ut i samband med högtidlighållande av 
Alfred Nobels minne den 10 december.

Skicka din nominering med motive-
ring, via e-post till styrelsen senast den 
10 november 2021.

jaanakaisa.bjork@outlook.com
ulrika.lundgren@karlskoga.se

Styrelsen för Nobelmuseets Vänner

Auktoriserad
hälsorådgivare
Bergsmansgatan 2

Tel. 300 66
www.lifebutiken.se
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Bofors historiska bildarkiv
Inför Nobelmuseets Vänners årsmöte 
2021 visade Leif Lundin från Bofors 
Luftvärnsförening bilder från Bofors´ 
bildarkiv. I bildarkivet finns 5000–
10000 bilder huvudsakligen i form av 
glasplåtar. Av dessa har Leif scannat 
ca 1500 stycken. De äldsta bilderna är 
från 1890-talet. Negativens storlek om  
10 tum eller större gör att upplösning-
en på bilderna är närmast oöverträffad.  
Arkivet disponeras av Bofors Luftvärns-
förening, som har 550 medlemmar.

Den första bilden visade Bofors´ 
”gamla” järnvägsstation i samband med 
att Oscar ll ankom för att besöka Alfred 
Nobel, som då var en mycket välkänd 
person. Efter en middag med 11 rätter 
åkte majestätet vidare mot Norge.

I slutet av 1800-talet bestod verk-
samheten i Bofors huvudsakligen av 

jordbruk, skogsbruk, järnhantering och 
industri. Alfred Nobel hade köpt Bofors 
1894 för att få tillgång till en skjutbana 
efter att ha blivit nekad skjutningar i 
Frankrike och i San Remo. Även om 
försvarsmateriel har varit den huvudsak-
liga verksamheten inom Bofors har man 
också utvecklat olika civila produkter.

De bilder som visades var bl.a. bild med 
Nobels raketkamera 1897, huvudkonto-
ret klart 1930, mumblingshammare som 
användes från 1646 och framåt i tiden 
in på 1900-talet, Lancashieresmedja där 
stångjärn framställdes och Nobels skjut-
bana vid den s.k. Bofors var under ett antal 
år Sveriges största exportör av stångstål. 
Tuggen byggdes under 2:a världskriget 
för att framställa flis som bränsle. Andra 
bilder föreställde nya skjutfältet, som stod 
klart 1913. Mulåsnor tränades för att bära 
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med delar till bergskanoner. Dessa pjäser, 
som såldes till Turkiet, Iran och Kina, bars 
i delar av 8 mulåsnor eller hästar och bär-
selar m.m. utprovades inom Bofors. Val-
kanoner producerades och såldes främst 
till Norge och Japan men även en liten 
del till Sverige.

En större beställning i början av 
1900-talet av kanoner var på gång till 
Kina, men p.g.a. byte av högre militärer i 
Kina blev ordern inte förverkligad. Senare 
kom dock andra beställningar från Kina 
till stånd och kineser utbildades i Bofors.

Imponerande kusthaubitsar med ka-
libern 30,5 cm med vikten 135 ton och 
vars granater vägde 385 kg/st tillverka-
des. Andra grovkalibriga pjäser var de 
med en kaliber om 25,4 cm för leverans 
till Finland.

Bland civila produkter kan nämnas 
traktorer, inredningar till bilar hos Volvo 

och SAAB. Läkemedelsutveckling No-
belpharma startades upp i Mölndal i tät 
samverkan med enheter i Björkborn. Ke-
miverksamheten i Björkborn, som för-
utom krut och sprängämnen, är och har 
varit inriktad på olika civila produkter 
inom särskilt läkemedelsområdet. Därtill 
tillverkades under en tid produkter som 
luktämnen och vanillin. Kilsta med olika 
stålprodukter för bl.a. vevaxlar till lastbi-
lar är ett annat exempel på framgångsrika 
civila satsningar. Ett annat exempel är 
Nobel Biocare med produktion av bl.a. 
tandimplantat i titan.

Under 2:a världskriget upprättades 
under ledning av major Bertil Boström 
ett mycket starkt luftförsvar av Karlskoga 
med bl.a. 18 grovkalibriga pjäser.

Boris Holm, Nobelmuseets Vänner

Ovan: Åhörare tillika årsmötesdeltagare vid Leif Lundins föredrag. 
Bilden som Leif visar är på Bofors station vid Kung Oskar den II  
besök hos Alfred Nobel på Björkborns herrgård som också är omslags-
bild i denna tidning. Foto Ulrika Lundgren. T.v: Leif Lundin,  
Bofors Luftvärnsförening, avtackades med blomma efter ett  
uppskattat och innehållsrikt föredrag. Foto Jaana-Kaisa Björk
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VÄLKOMNA!

Karlskogaregionens internationella mötesplats

www.boforshotel.se

Årsmöte och konstituerande  
möte för styrelsen 2021

Efter Leif Lundins föredrag om Bofors 
bildarkiv samlades 30-tal åhörare till 
årsmötet. Datum var sen 7 september 
på grund av pandemin. Boris Holm 
valdes till mötesordförande och Ulrika 
Lundgren till sekreterare. Gamla sty-
relsen fick ansvarsfrihet och ny valdes. 
Några större förändringar blev det inte 
utom att Alf Rosberg, mångårig styrel-
seledamot och också tidigare ordfö-
rande i Nobelmuseets Vänner, valde att 
kliva av styrelsearbetet. Han kommer 
dock finnas kvar i föreningen och vara 
tillgänglig för oss när vi behöver hans 
hjälp och kunnande. Han avtackades 

och vi tackar här också honom för hans 
bidrag till Nobelvänner under gångna 
åren. Sammanställning av den nya sty-
relsen ser du på sidan 3

Efter årsmötet var det fikadags. Gläd-
jen var stor när vi åter fick träffas och 
prata med varandra IRL – In Real Life! 
När mötesdeltagarna fortsatte att fika 
och umgås med varandra gick nya sty-
relsen på konstituerande möte. Planen 
för hösten fastställdes och arbetet för 
Nobelmuseets bästa var i gång!

Jaana-Kaisa Björk
Nobelvännen
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Dokument
Jobba smartare. Vi är specialister på tjänster inom fysisk  
och digital dokumenthantering, arkivering och digitalisering.

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

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

Anneli Lyckeborn, verksamhetschef på Nobelmuseet i  
Karlskoga, berättar hur sommaren har varit på museet.

Anställningsintervjuer inför sommar-
jobb på Alfred Nobels Björkborn har 
genomförts. Flera av förra sommarens 
anställda vill komma tillbaka och jobba 
det känns trevligt och bra. 

Bänkarna och borden till parken har 
äntligen kommit och det blev väldigt 
bra, de står utplacerade i parken. Alla 
utemöbler oljades inför säsongen och 
nu har vi även fått ett utedäck i trä fram-
för vårt café. Nu står stolar och bord 
mycket bättre. Vi fick också en handi-
kappramp för rullstolar och rullatorer 
så att man lätt kan ta sig upp. Vi är så 
glada och tacksamma för det.

Badhusbron är äntligen färdig! Det 
tog ca 1 år att få klart. Nu väntar vi 
bara på att alla parkeringarna ska bli 
färdiga också. Vi önskar att vi ska få upp 
markerade parkeringsplatser som bara besökare till Alfred Nobels Björkbron 

kan använda.
Bron, Gamla Meijeribron nu kallad 

Björkbornsbron, över älven ska börja 
ta form. Det är PEAB , som fått den 
uppgiften. Bron ska vara klar till valborg 
hoppas man. Projektgruppen, som jag 
är med, har haft två möten redan. Det 
kan bli lite stökigt under byggtiden, 
men det får vi ta nu när bygget äntligen 
har kommit igång.

Vårt nya konferensrum är klart och 
det blev fint. Det har varit uthyrt till Pelle 

Anneli Lyckeborn, Verksamhetschef på Nobel-
museet i Karlskoga. Foto Jaana-Kaisa Björk

Ny utedäck utanför Mötesplats Alfred Nobel. 
Foto Jaana-Kaisa Björk
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Tandimplantat ser ut, känns 
och fungerar precis som natur-
liga tänder. På Nobel Biocare är vi 
mycket stolta över vårt arv från 
professor Brånemark som ledde 
fram till möjligheten att behandla 
tandlöshet med implantat.
I mer än 60 år har patienter över 
hela världen blivit behandlade med 
våra väldokumenterade implantat 
som tillverkas i Karlskoga. nobelbiocare.com

Agorelius, Gourmand Awards, över som-
maren för en utställning om kokböcker 
från hela världen. Nu måste vi bara för-
söka få till det utanför konferensrummet 
också, så att det blir välkomnande. Vi 
behöver också investera in möbler och 
utrustning till konferensrummet.

Hantverkarna har varit i vagnslidret 
för att sälja sina alster under sommaren. 
Roligt att de ville komma tillbaka.

  Fiffiga huset har blivit målat i som-
mar och är nu fräscht och fint. Här har 
det varit full aktivitet under hela som-
maren. Vi öppnade när skolan stängde 
och har haft öppet tills mitten av augusti 
när skolan började. Det har varit mindre 
grupper som har besökt oss i två om-
gångar per dag. Vi har städat och spritat 

mellan varje grupp. Under vintern ska 
vi försöka få till en uppfräschning av ak-
tiviteterna i huset.

Vi hade besök av länsstyrelsen i bör-
jan av sommaren. Då fick vi i uppgift 
att sätta upp lappar i varje rum, även på 
Herrgården och i caféet med antal besö-
kare samt dokumentera hur vi bemötte 
gästerna och även fotografera varje rum i 
alla hus. Vi blev väl godkända. Detta har 
tagit oss lite mer tid än vi hade beräknat, 
även några fler har sommarjobbat för att 
lösa allt detta.

Vi öppnade caféet och museet den 1 
juni för besökare. Lite trögt i juni månad 
på museet men i juli har vi haft gott om 
ströbesökare. Vår första buss på två som-
rar tog vi emot sista veckan i juli. Det var 
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35 glada pensionärer som åt lunch och 
gick på guidning. Annars har vi inte haft 
några bussbesökare på hela sommaren. 
Caféet har haft gott om besökare hela 
sommaren. Vi har bjudit på hembakat 
kaffebröd och smörgåsar. Vädret har varit 
fint mestadels så man har kunnat sitta ute 
på vårt fina trädäck samt i parken på de 
nya bänkarna. Det har varit uppskattat.

Per Jacobson, som spelar Alfred  Nobel 
har varit på plats, samt John Persson, som 
spelar Ragnar Sohlman har guidat till-
sammans med vissa av sommarjobbarna. 
Alla har skött sig exemplariskt.

Vi har haft sommarteater tillsammans 
med Lyset, vår lokala teaterförening, som 
har spelat Djungelboken, i parken söder 
om herrgården.  Det har blivit 18 spel-
kvällar då vi även har haft caféet öppet.

Finska förvaltningsområde i Karl-
skoga - Degerfors har haft två kvällar 
med allsång på finska som också har 
varit uppskattat.

Vi har arrangerat två konserter till-
sammans med Karlskoga Konsertfören-
ing i sommar. Fler är planerade till höst.

Munskänkarna har kommit i gång 
igen med sina vinprovningar och bok-
ningar, en i senvåren och en nu i höst, 
fortfarande högst 50 personer. Men i 
resten av vinprovningarna i höst får vi 
ta emot som vanligt. Hoppas det håller.

Två mindre bröllop med ca 50 per-
soner har anordnats i Mötesplatsen. 
Många har flyttat sina fester till nästa år 
då hela juni och juli är fullbokade redan.

Konferenserna börja också komma 
igång med det antal som är rekommen-
derat.

Vi har också haft begravningskaffe 
i Mötesplatsen som har varit uppskat-
tat. Vår lokal är passande speciellt till 
större grupper eftersom man kan sitta 
fritt ifrån varandra.

En ny utställning invigdes i slutet av 
augusti på museet ”Kretsen kring Al-

Årets sommarteater ”Djungelboken” spelades på parken väster om Björkborns herrgård av Teater-
föreningen Lyset i Karlskoga. Djungelboken är skriven av Rudyard Kipling, som fick Nobelpris i 
litteratur 1907 mycket tack vare berättelserna i Djungelboken. Både Kipling och Nobel var med i 
början av pjäsen! Mycket snillrikt! Foto Jaana-Kaisa Björk
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fred Nobel”. Som namnet säger så be-
rättar utställningen om personer som 
var viktiga personer i Alfred Nobels liv. 
Utställningen har sammanställt Hans Jo-
hansson fd.intendent på Nobelmuseet i 
Karlskoga. En större referat om utställ-
ningen kommer i nästa Nobelvännen.

Inför hösten tar vi emot bokade guid-
ningar samt att vi kommer att ha guid-
ning och café öppet för spontanbesö-
kare på lördagar och söndagar, beroende 
på hur personalen kan jobba.

Kent Klintestrand, museitekniker, 
har hjälpt till med de praktiska detal-
jerna

Nu när restriktionerna släpps hoppas 
vi att vi får fortsätta med vår verksamhet 
som vanligt.

Anneli Lyckeborn,
Verksamhetschef

Nobelmuseet i Karlskoga

Med världen som arbetsfält 

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

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

www.chematur.se 

Med världen  
som arbetsfält

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

           www.chematur.se
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BOFORS TEST CENTER
www.testcenter.se
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Samarbete med Karlskoga Konsertföreningen

Nobelmuseets vänner har återinlett ett 
samarbete med Karlskoga Konsertför-
ening. Många av Konsertföreningens 
konserter är nu lagda på Mötesplats 
Alfred Nobel. Därför blev samarbetet 
naturligt. Medlemmarna på Nobelmu-
seets vänner som kommer på konserter 
på museet får 40kr rabatt på konsert-
biljetten. Pandemin satte dock stopp på 
många konserter under 2020.

Första konserten i våras, Sommar-
musik på Alfred Nobels Björkbom, 
kunde äntligen hållas men fortfarande 
med restriktioner. Nobelkvintetten, 
som består av lärare på Kultur skolan 
i Karlskoga, spelade ”Folkmusik i 
Frack, ett knippe folkmusikaliska  
arrangemang” ursprungligen skriven för 
June kvintetten från Jönköping. Nobel-
kvintetten hade sällskap av sångerskan 
Ingrid ”Ninni” Langaard.

Att få lyssna på levande musik igen 
var en upplevelse. Plötsligt förstod man 

åter vikten av det levande, att det finns 
på riktigt! När första tonerna klingade 
ut i Mötesplatsen var det många som 
fick tårar i ögonen av glädje!

Dagen till ära var musikerna förstås 
klädda i frack! T.o.m. några i publiken 
hade tagit på sig festkläder. Vi ser fram-
emot kommande konserter.

Höstens konserter på  
Mötesplats Alfred Nobel:
Söndagen den 22 augusti   
kl. 16.00-17.30: Viskompaniet
Söndagen den 12 september  
kl. 16.00-17.30: Lise & Gertrud
Söndagen den 10 oktober  
kl. 16.00-17.30: Artic5 Blåskvintett
Onsdagen den 13 oktober kl.19.00 
Karlskoga Kammarkör ”Värmland i 
våra hjärtan”

Text och foto:  
Jaana-Kaisa Björk, Nobelvännen:

Sommarmusik med Nobelkvintetten på Mötesplats Alfred Nobel.  
Musikerna från vänster Torbjörn Rapp, Peter Carell, Ingrid Langaard, 
Charlotta Tjäder, Kristin Ejnesjö Dahlin och Carl Bäckman. 

Musik i Frack-festklädda 
paret vid konserten Ingrid 
och Thomas Bergström
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En försommardag i Vinterviken

En härlig försommardag var vi, jag om 
min man, på en konstutställning i Axel-
berg nära Vinterviken i Stockholm. Vi 
passade då på att ta en promenad till 
Vinterviken där vi aldrig hade varit förut!

Vi promenerade längs stranden där 
stockholmarna hade gått man ur huse 
i det vackra och varma sommarvädret! 
Folk både solbadade och t.o.m. badade 
på riktigt. På klipporna höll man gott 
avstånd enl. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, som väl syns på 
bilden.

Plötsligt vid vägen ser vi en skylt! Där 
står det ”Nobels Spränggropar”!

Det står vidare ”Alfred Nobel köpte 
Vintervikens gård 1865 för att på plats 
anlägga Nitroglycerin AB:s explosiva 
tillverkning av nitroglycerin”

Klipporna vid Vinterviken.

Vi gick av vägen och gick vidare mot 
själva groparna genom ett av valven. 
Där mitt i lövskogen fanns öppning in 
i berget där själva sprängningen hade ägt 
rum! Känslan att vara där var mycket 
speciell och spännande, nästan obegrip-
lig. Tiden stannade - man gick plötsligt 

Skylt på Nobels Spränggropar i Vinterviken av 
Stockholms stadsmuseum.



24

ett par hundra år tillbaka i tiden! Man 
ser framför sig alla människor som går 
runt, arbetar och sliter. Inte tal om att 
komma att tänka på det hemska, fruk-
tansvärda som hände där, olyckan där 
Alfred Nobel miste sin lillebror Emil! 
Det orsakade djup sorg för Alfred Nobel 
resten av hans liv.

Vi fortsatte vidare till själva Vinter-
viken och kom fram till alla fabriks-
byggnader som i dag tjänar som Café – 
Restaurang- och Konferensanläggning.  
Dessa byggnader sägs Alfred Nobel ha 
låtit bygga 1891 till Dynamitfabrik.

Vi tog oss vidare längre bort i träd-
gårdscaféet för en fika och pratade och 
drömde oss bort till forna tider. Det var 
säkert lika vackert där då på somrarna 
på 1800-hundra talet som nu!

Att kunna resa tillbaka i tiden sägs ju 
vara omöjligt. Men i sitt sinne – det kan 
man. Det hände för mig denna tidiga, 
fina sommardag i Vinterviken.

Text och foto
Jaana-Kaisa Björk

Nobelvännen

Gamla Dynamitfabriken som byggdes 1891 
är i dag Café – Restaurang- och Konferens-
anläggning. 

En spränggrop  
i Vinterviken



25

Medlemsinformation, öppettider mm.
Hemsida www.nobelvannen.se
Vår ansvarige för hemsidan i styrel-
sen heter Olof Frisk. Du kan läsa på 
hemsidan det senaste som har hänt 
och kommer att hända  
www.nobelvannen.se

Medlemsavgift för 2021 
Betalas in fr.o.m. januari 2021.  
Enskild medlem 180kr/år

Medlemsavgift betalas på  
bankgiro nr: 5967-5074.
Skriv på ditt namn, adress och e-
mailadress på inbetalningen. OBS! 
Byter du postadress eller mailadress 
låt oss veta det. Skicka det till Anita 
Öjendal, Trestegsvägen 6, 691 54 
Karlskoga eller via mail  
anita@ojendal.se. Se vidare info också 
på vår hemsida www.nobelvannen.se

Du får ett medlemskort  
med i tidning!
Medlemskortet finns längst bak i tid-
ningen. Ta med senaste tidningen när 
du besöker museet för att få de förmå-
ner gäller som medlem. Du kan också 
klippa sista sidan efter markerad linje. 
Där finns ditt namn och din adress och 
på andra sidan finns Nobelmuseets 
Vänners logotype och år som medlem-
skortet gäller. Du kan också ta ett foto 
med din mobil på medlemskortet och 
foto på din adress på andra sidan. Välj 
vilket som är bäst för dig!

Gratis inträde till Nobelmuseet
Du får gå gratis till Nobelmuseet om 
du är medlem. Säg det bara i kassan 
där man köper biljetter och visa ditt 
medlemskort, som nu finns längst 
bak i tidningen med ditt namn och 
adress på. Du kan också ta ett foto 
med din mobil på medlemskortet och 
foto på din adress på andra sidan. Välj 
vilket som är bäst för dig!

Rabatterad pris på konserter på 
Mötesplats Alfred Nobel! 
Du som är medlem i Nobelmuseets 
Vänner har möjlighet att gå på Kon-
sertföreningens konserter på Mö-
tesplats Alfred Nobel på rabatterad 
pris. Ordinarie biljettpriset för Vuxna 
250kr, för Nobelmuseets Vänner 
210kr. Ungdom 10-25 år 125kr. Barn 
gratis. Vilka konserter det gäller får 
du information på Konsertförening-
ens hemsida www.karlskogakonsert-
foreningen.se,  lokaltidningen eller på 
vår hemsida www.nobelvannen.se

Biljetter köper du på Spångs Bok-
handel Bergmansgatan 4, Karlskoga.  
Betala kontant eller Swish 123 691 70 41 
eller på Nortic www.nortic.se

För att du kan få rabatt måste du 
kunna bevisa ditt medlemskap – Tag 
med din senaste tidning Nobelvännen 
eller fota ditt namn och adress längst 
bak i tidningen med din mobil.
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Öppettider för  
Nobelmuseet i Karlskoga
Från och med 1 februari – 1 juni samt 
1 september – 30 november:
Guidningar på museet lördagar och 
söndagar kl. 12.00 samt kl. 13.00. 
Sommaröppet från den  
1 juni – 31 augusti, kl. 12.00 – 15.30.

Café Nobel i anslutning till  
Nobelmuseet i Karlskoga
Caféet finns i en underbar vacker 
herrgårdsmiljö i anslutning till Alfred 
Nobels Herrgård. Här serveras kaffe/
the, dricka med bullar och kakor samt 
goda smörgåsar.
Café Nobel samt souvenirshopen är 
öppen de lördagar och söndagar som 
det är guidning kl.11.00 – 16.00.
Se hemsidan:  
www.nobelkarlskoga.se eller  
ring tel. 0586-245 245 för  
information.

Kontaktinformation  
Nobelmuseet i Karlskoga
Björkbornsvägen 10, SE-691 33 KARLSKOGA
Tel: 0586 - 245 245 
E-post: info@nobelkarlskoga.se | www.nobelkarlskoga.se 
Anneli Lyckeborn 
platschef 070-298 93 46, 0586-245 245 
anneli.lyckeborn@nobelkarlskoga.se
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Kontaktinformation  
Nobelmuseet i Karlskoga
Björkbornsvägen 10, SE-691 33 KARLSKOGA
Tel: 0586 - 245 245 
E-post: info@nobelkarlskoga.se | www.nobelkarlskoga.se 
Anneli Lyckeborn 
platschef 070-298 93 46, 0586-245 245 
anneli.lyckeborn@nobelkarlskoga.se

MEDLEMSKORTMEDLEMSKORT
Nobelmuseets vänner

20212021&
#

Klipp ur 
och spara!

Karlskoga
Telefon 0771-62 10 00

Söndagen den 22 augusti kl. 16.00-17.30 Konsert VISKOMPANIET 
Söndagen den 12 september kl. 16.00-17.30 Konsert Lise & Gertrud
Söndagen den 10 oktober kl. 16.00-17.30 Konsert Artic5 Blåskvintett
Onsdagen den 13 oktober kl.19.00 Karlskoga Kammarkör
Fredagen den 22 oktober kl. 18.30 Medlemsfest 
Nobeldagen
Fredagen den 10 december

kl. 12.00 Kransnedläggning och 
Nobellunch

Händer i höst på Nobelmuseet i Karlskoga



Returadress: Anita Öjendal, Trestegsvägen 6, 69154 Karlskoga
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Vill du hänga med i  Vill du hänga med i  
utvecklingen?utvecklingen?

Sök framtidens jobbSök framtidens jobb
¡KARLSKOGA¡KARLSKOGA


