
 

VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV  
 

Välkomna tillbaka efter sommaren 

Denna sommar kan vi väl betrakta som en ”vanlig” svensk sommar. Både sol, regn, blåst och 

stiltje. Till skillnad från förra årets hetta. Året som gått har annars gått i klimatkampens 

tecken. Ni känner alla till Greta Thunberg som blev känd när hon satte sig utanför riksdagen 

med plakatet "Skolstrejk för klimatet". Detta för att svensk klimatpolitik ska ligga i linje med 

Parisavtalet. Runt om i världen har tiotusentals ungdomar följt hennes exempel och strejkat 

för klimatet. Uppmärksamheten har bland annat fört Greta till EU-parlamentet och till påven i 

Rom och inte minst har Greta blivit nominerad till Nobels fredspris. Unga människors 

engagemang ger hopp inför framtiden och Alfred Nobels ande svävar över deras goda och 

innovativa insatser. Nobelmuseets vänner är stolta över sitt uppdrag att förvalta minnet över 

en så förutseende person som Alfred Nobel. Vi hälsar välkommen till en höst i Alfred Nobels 

anda där vi ska göra vårt bästa för alla medlemmar. 

 

Alfred Nobels Björkborn under sommaren 

Vid Nobelmuseets första styrlsemöte för hösten fick styrelsen fint besök av Alfred Nobel i 

egen hög person. Han kunde berätta att sommaren fungerat bra och att det varit något fler 

guidningar än 2018. Roligt att lite större grupper och flera olika nationaliteter hade besökt 

Alfred Nobels Björkborn. 

 

Broarna 

Olof Frisk berättar att tre bromodeller från utställningen har valts ut av representanter från  

KTH, politiker och Nobelmuseets Vänner, för att gå till nästa steg i processen. Finansieringen 

är klar från Karlskogas politiker och de tre modellerna ska nu snabbutredas för att se vilken 

bro man kan gå vidare med. En projektledare är även utsedd för själva bygget. 

Bra jobbat alla som kämpat på med brofrågan! 

 

Medlemsinformation 

Mer information kommer i tidningen Nobelvännen. 

 Traditionsenlig Medlemsfest – 25 oktober – Stallet är bokat – Boka in detta datum. 

 Region Örebro och ordförande för Nobelvännerna har träffats och diskuterat hur 

frågorna kring projektet kring varumärket Alfred Nobel och Björkborns herrgård 

planeras gå vidare. Mer information kommer under hösten. 

 ”Nobelvännernas hedersutmärkelse” – Alla medlemmar ges möjlighet att nominera 

någon som gjort förtjänstfulla insatser för Nobelmuseet i Karlskoga.  

 Universitetet bidrar även 2019 med föreläsare till olika vetenskapliga lunchföredrag 

kring de olika Nobelprisen den 2 – 6 december.  

 Årets kransnedläggning den 10/12 infaller på en tisdag i samband med lunch och 

utdelning av hedersutmärkelse.  

 

Kontaktvägar för Nobelmuseets Vänner 

Nobelmuseets Vänners hemsida har adressen www.nobelvannen.se Där kan du tipsa Dina 

vänner hur de lätt kan bli medlem i Nobelmuseets Vänner. Se under fliken Bli medlem. 

Kontakta vår medlemsregistrator Anita Öjendal och meddela din rätta mailadress så går Du 

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