
Referat från resan till                 
Alfred Nobels Karlskoga                   

fredagen den 9 december 2022. 

SPF Kamraternas resa till Nobelfest i Karlskoga, började med att 
Radio Örebro var på plats utanför Brunsparken för en liten 
intervju.  

Ett 70 tal SPF Kamrater följde med till Karlskoga.    
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     I snövädret väntade vi på rätt     
 tillfälle för att passa in i         
 direktsändningen. 

Klicka på länken på sidan 6 och hör intervjun  
i direktsändningen i P4 morgon Örebro. 

 

Väl framme vid Björkborns 
Herrgård stod guiden och tog 
emot oss. 
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Första gruppen började med att 
gå till herrgården för att träffa 
Alfred själv där vi fick en  
mycket intressant dramatiserad 
föreläsning om hans liv med 
huvudpersonen själv. Mycket 
bra framfört och applåder blev 
det förstås.  

Den här revolvern sov Alfrid 
alltid med under sin 
huvudkudde. 

 

Den andra gruppen tog bussen 
ner till museet och en uppbyggd 
kopia av Alfreds laboratorium. 
Där fick vi en kort berättelse om 
bakgrunden till museet. Sedan 
fick vi gå runt på egen hand.  
 

 av 63

När allt var klart på Björkborn   
bar det av till anrika       
Bofors Hotell och en 
Nobellunch som var utlovad. 
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Vi började i den stora salongen 
där alla tidigare Bofors 
disponenters porträtt hängde på 
väggarna och tittade ner på oss. 

Vi minglade med ett glas 
bubbel innan vi bjöds att 
gå in i den stora 
direktionsmatsalen. 
Under kristallkronorna 
stod det sex stycken 
långbord dukade med vita 
linnedukar och med 
vackert brutna 
linneservetter. Nu 
vankades en trerätters 
lunch på Nobelservisen. 
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Personalen började med att tala 
om för oss vad hotellet har att 
erbjuda att dricka till maten och 
att det fanns ett vinpaket som 
passade till de olika rätterna.  

  

Här är länken till P4 morgon Örebro 
klicka på länken 

http://p4dela.sverigesradio.se/?id=30330 
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Kaffet serverades i 
salongen. Hotelldirektör 
Göran Beck berättade om 
hotellets historia och om 
hur en tidigare 
bruksdisponents fru som i 
folkmun kallades 
”drottning Kristina”  flög 
världen runt i Bofors 
flygplan för att hitta 
inredningsdetaljer till 
Hotellet. Han berättade 
också några anekdoter om 
prominenta gäster som bott 
på hotellet. 

Ett stort tack till alla som 
var med till Karlskoga och 
var med och firade     
Alfred Nobels minne,       
samt gjorde det till ett fint 
minne för oss alla som var 
där. 

SPF Kamraternas programgrupp. 
Lars Göran Bergman, Gunilla Hedqvist och Hans Emanuelsson 
Text H Emanuelsson   Bild L Wiker och A Calleberg

Förrätt 
Löjrom serverat 
på smörstekt 
brioche med 
vispad smetana 
och rödlök 

Varmrätt 
Kalvfilé serverat 
med rostad potatis, 
betor, stekt svamp, 
tryffelhollandaise 
samt rödvinssås 

Dessert 
Kardemummabrulée 
serverat med 
äppelsorbet samt 
kanelsmul 

Här är vad vi fick för mat.


