Välkommen till

NOBELMUSEET
I KARLSKOGA
drivs av Stiftelsen Alfred Nobels
Björkborn. Dess stiftare är Akzo Nobel, Bofors AB, Nobelstiftelsen samt Karlskoga kommun. Här visas Alfred Nobels
sista svenska hem och hans laboratorium där många uppfinningar kom till. (Laboratoriebyggnaden ingår i Riksantikvarieämbetets förteckning över kulturhistorisk intressanta industribyggnader av riksintresse).
Intill laboratoriet ligger Fiffiga Huset, som är en experimentverkstad för barn i alla åldrar. På Björkborn finns också
Bofors Industrimuseum, där industrihistoria från 350 år kan
ses. Industrimuseet är inrymt i veboa, stallet och gamla brandstationen.

NOBELMUSEET I KARLSKOGA

BJÖRKBORNS HERRGÅRD. Nobelmuseet i Karlskoga är belagd vid
Björkborns herrgård. Björkborn grundades som eget järnbruk
1639. Herrgårdsbyggnaden är dock uppförd i 1800-talets
början 1832 gjordes en sammanslagning av Björkborn och Bofors järnbruk, vilket
innebar att även Björkborns bruk ingick i köpet när Alfred Nobel förvärvade AB
Bofors – Gullspång 1893/94. Alfred Nobel skrev till sin bror Robert angående köpet
”... som du väl vet har jag för längesedan köpt Bofors. Jag har länge önskat ha en
kanonverkstad emedan det är högst nödvändigt för utarbetande av saker i min
bransch”. Alfred Nobel hade avancerade planer, vilka delvis kom att förverkligas.
Nobel lät 1895 uppföra ett laboratorium på Björkborn, som var mycket modernt för
sin tid. Här utfördes många uppfiningar och förbättringar bl a rörande krutframställning och konstsiden och -läder. Konstmaterielen behövdes inom industrin. Konstläder
hade t ex stor betydelse för den ökade användningen av remdriften. Akzo Nobel, idag
ett världsomspännande företag kan ses som en förlägning av de verksamheter som
Alfred Nobel startade på Björkbron.
TESTAMENTET. Alfred Nobel levde 1833 till 1896. Hans berömda testamente bevakades och lagfors i Karlskoga Tingshus. Itestamentet fanns föreskrivet hur Nobelstiftelsen skulle instiftas, hur fonden med hans förmögenhet skulle förvaltas och hur ”prisbelöningen” skulle fördelas. De olika priskategorierna är fysik, kemi, fysiologi eller
medicin, litteratur samt fred. Det första Nobelpriset delades ut 1901.
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THE NOBEL MUSEUM IS SITUATED in a beatiful cultural envaironment at Björkborn Manor. Here you can see Alfred
Nobel´s last home in Sweden and his laboratory where he made a
great many inventions. Close to the laboratory is ”Fiffiga Huset ” an
experimental workshop for children of all ages. At Björkborn you also
find the Bofors Industrial Museum, where you can follow the 350year history of Bofors. Björkborn is a unique place. For one thing it is
a piece of Swedish industrial history, but – naturally – it is also the
epitome of one man’s personal history that of Alfred Nobel. The experimental workshop can be reserved for your own experiments. Moreover, conference rooms and catering services are available. Enjoy
Björkborn tvelwe months of the year!

DAS NOBEL MUSEUM liegt in einer naturschönen Umgebung
auf dem Herrenhof Björkborn. Hier wird das letzte schwedische Heim Alfred Nobels' und sein Laboratorium, im welch-em
eine Anzahl Erfindungen gemacht wurden, gezeigt. In Anschluss an
das Labor liegt das ”Pfiffige Haus”, eine Experimentwerkstatt für
Kinder jeden Alters. In Björkborn befindet sich auch das Industriemuseum von Bofors, im welchen 350 Jahre Industriegeschichte gezeigt werden.
Besuchen Sie eine einzigartige Sehenswürdigkeit, von grossem
Personen- und Industriegeschichtlichem Wert. Ein Erlebnis zu allen
Jahreszeiten. Das ”Pfiffige Haus” kann für eigene Experimente gebucht werden, Konferenzräume stehen zur Verfügung und im Café
Nobel werden leichte Mahlzeiten angeboten.

