
Hö stresa med SPF Seniörerna Å ma literna 

Alfred Nobels Björkborn i Karlskoga och Picassos staty i Kristinehamn var målen för SPF Seniorerna 

Åmåliternas resa torsdagen den 3 oktober. Med en nästan fullsatt buss åkte vi i det vackra höstvädret 

österut för att först se Nobelmuseet. Björkborn var denna dag omgivet av ståtliga träd i lysande höstfärger 

och statyn av Alfred betraktade huset där han bodde under de tre sista åren av sitt liv. Det blev en 

dramatisk visning av hans hem då det visade sig att Alfred själv fanns på plats och tog över berättelsen om 

sitt liv från guiden ”när jag nu ändå befinner mig på plats” som han uttryckte saken. 

  

 

Alfred Nobel föddes 1833 i Stockholm men bodde under sin barndom elva år i Sankt Petersburg. Han 

började tidigt studera sprängämnen och då speciellt nitroglycerin. Han försökte tämja nitroglycerinet så att 

det skulle gå att använda och förflytta utan en ständig explosionsrisk. 1867 fick han patent på dynamit och 

sen följde en rad patent som var en vidareutveckling av dynamiten. Nobel var inte bara uppfinnare, han 

skrev också poesi och skådespel. På Björkborn finns även hans laboratorium som vi också besökte. 

  



Efter lunch på restaurang Träslottet, åkte vi ut till Picassostatyn, vackert belägen på en udde i Vänern. 

Statyn är en av världens största statyer av konstnären, 15 meter hög och gjord i betong. Utformningen har 

inspirerats av Picassos hustru Jacqueline och statyn invigdes midsommarafton 1965. 

   

 

  



Sista stoppet på dagen var Ölme Diversehandel som nu flyttats in till centrala Kristinehamn. Det är en 

lanthandel från mitten av 1800-talet och mycket av interiören är bevarat. Här fanns varor från anno 

dazumal och vi fick en guidning av Kjell Ljung som nu förestår den gamla handelsboden. Många var de varor 

och förpackningar som vi minns från var barndom! Vi fikade på caféet som finns i anslutning till affären, och 

kunde vila oss i bekväma rokokomöbler innan vi vände tillbaka västerut och hem till Åmål. 

 

 

 


