
 

VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV  
 

Välkomna tillbaka efter sommaren  

Hoppas Ni alla haft en riktigt trevlig sommar!  

Vädret har vi väl alla kommenterat i olika samtal under juni, juli och augusti. 

Det gäller att välja vad man kan göra beroende på vädret. Framför allt gäller det väl att njuta 

av sol och värme när det ges en chans till detta. Hoppas Ni alla haft möjlighet att njuta av 

sommaren – oavsett väder och vind. 
 
Spännande utvecklingsprojekt 
Just nu pågår två utvecklingsprojekt om Alfred Nobels Björkborn och området kring 

Björkborn. Den ena är en förstudie som landshövding Maria Larsson initierat och sett till att 

den kommit till stånd. Förstudien handlar om hur museets verksamhet ska kunna utvecklas 

och hur Alfred Nobels Björkborns möjligheter att ta emot besök ska kunna ökas. Så 

spännande! Våra platschefer Hans och Christer är förstås väldigt inblandade. Vi är fler som 

blivit intervjuade och där blev jag intervjuad som ordförande för Nobelmuseets Vänner. Sif 

Eklund, i styrelsen, som expert på trädgården, har också intervjuats. Den senaste 

informationen från vice ordförande i stiftelsen, Siv Björck Kjellgren är att förstudien kommer 

att lämnas under september månad. Vi väntar med spänning på resultatet. 

 
Det andra projektet handlar om det geografiska området runt om själva museet. Projektledare 

är Hans Bergh-Nilsson, kommunstrateg på Karlskoga kommun. Projektet är ett resultat av att 

Nobelvännen Alf Rosberg, lade in ett förslag om att undersöka om Alfred Nobels Björkborn 

kunde klassas som världsarv. Där har Hans B-G, haft flera möten. Inte minst med 

föreningslivet och konstnärer om de byggnader som finns kring bland annat Gråbo och Bofors 

station. Hans Bergh-Nilssons ambition är att Karlskoga ska kunna erbjuda allt som 

Nobelstiftelsen inte kan göra i Stockholm. Att verkligen förvalta historien om Alfred Nobel 

fram till tiden för Nobelprisen. Det är viktigt att poängtera långsiktigheten i detta arbete. Allt 

tar tid och ska kunna finansieras. Detta är ett så viktigt projekt och vi ska följa det med 

intresse. 
 
Medlemsinformation 

 Boris Holm och Hans Johansson tar med sig en grupp av Nobelvännerna till en 

spännande resa till Baku under september! Det ska bli så intressant att få höra om 

denna resa. Vi önskar Er en riktigt bra resa! 

 Nobelvännerna firar Alfred Nobels födelsedag den 21 oktober 2016 med en fest i 

Stallet! Boka in detta datum. Christer Franklin har bokat lokalen och maten.  
Boris Holm har bokat in talare om fyrverkerier vilket vi verkligen ser fram emot! 

 Meddela vår medlemsregistrator Anita Öjendal din rätta mail adress så Du inte går 

miste om våra mailutskick. Anita har mailadress: anita@ojendal.se. 

 Nobelvännerna fortsätter sitt samarbete med Karlskoga konsertförening. Som medlem 

får man 50 % rabatt på biljetten då programmet är på Alfred Nobels Björkborn. Stöd 

gärna musiklivet genom att bli medlem i Konsertföreningen, 

www.karlskogakonsertforening.se 

Tack all personal, guider, trogna medlemmar, nya medlemmar, annonsörer, sponsorer, 

styrelseledamöter och alla besökare som gör Alfred Nobels Björkborn till vad det är! 

 

Styrelsen för Nobelmuseets Vänner genom Ulrika Lundgren, ordförande 

Nobelmuseets vänner 
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