JAK TO Z TYM NOBLEM
BYŁO
ALFRED NOBEL FUNDATOR – NAGRODY NOBLA

Wielki Szwed bez szans na Nobla.

Urodził się w 1833 roku w Sztokholmie w rodzinie
inżynierów. Sam był chemikiem i wynalazcą. W 1895
roku kupił stalownię, którą przekształcił w zakłady
zbrojeniowe. Przez całe swoje życie Alfred Nobel
zgromadził gigantyczny majątek, wzbogacając się na
produkcji środków, które służyły do zabijania. To
sprawiło, że w testamencie zapisał swój majątek
„tym, którzy przyczynią się dla ludzkości”. Był
człowiekiem renesansu, władał biegle pięcioma
językami, pisał wierze po szwedzku i angielsku,
podróżował po całym świecie, umarł w samotności. Alfred Nobel był jednym z ośmiorga dzieci (wieku
dorosłego dożyło czworo - red.) Immanuela Nobla,
który także był wynalazcą, oraz Andrietty z domu
Ahlsell. Alfred i jego bracia Robert, Ludwik i Emil
dzieciństwo spędzili w biedzie. Ojciec ciężko
chorował, a z czasem jego warsztat zbankrutował i
został zlicytowany. Wyjechał szukać lepszego życia
w Sankt Petersburgu.
Żona wraz z dziećmi została w Szwecji. Aby
utrzymać siebie i synów, była zmuszona podjąć
pracę jako pomoc w sklepie spożywczym. Alfred
także pomagał - sprzedawał na ulicy zapałki.

Rodzinny dom Noblów w Sztokholmie przy
Norrlandsgatan 11 zdjęcie z 1903r.
Ojciec Alfreda
Immanuel Nobel

Matka Alfreda
Andriette Nobel

Nobel był samotnikiem ,stronił od ludzi.
Nikt nie chciał mieszkać w jego pobliżu z obawy na
ewentualny wybuch materiałów pirotechnicznych,
nad którymi pracował.

W zakładach produkcyjnych Seniora Nobla doszło
do wybuchu nitogliceryny, w wyniku którego zginął
Emil Oskar Nobel.
Po wypadku władze Szwecji zabroniły przeprowadzania
dalszych eksperymentów z nitrogliceryna.
Alfred Nobel opuścił ojczyznę . Zamieszkał na barce, a
następnie rozpoczął podróż po Europie.

DYNAMIT –WYNALAZEK Alfreda
Nobla

A. Materiał porowaty, nitrogliceryna,
materiał palny, nitroceluloza i azotan
amonu
B. Ochronna warstwa otaczająca
materiał wybuchowy
C. Spłonka
D. Lont
E. Paski metalu utrzymujące laski
dynamitu

Wynalazki Alfreda Nobla były wykorzystywane podczas działań wojennych,
aczkolwiek on sam był orędownikiem pokoju. To swoiste rozdwojenie
doprowadziło do tego, że w swoim testamencie ufundował nagrodę dla
"tych, którzy z korzyścią przyczynią się dla ludzkości" oraz dla pokoju.
Tłumaczył to w dość pokrętny sposób:

Kiedy jest już jasne, jaka siła drzemie w materiałach wybuchowych i jakie
szkody może wyrządzić, powinno się odstąpić od jego używania.

W 1867 Nobel opatentował dynamit, materiał wybuchowy, którego transport nie był już tak ryzykowny i
niebezpieczny. W sumie Nobel zarejestrował 350 patentów. Większość dotyczyła różnej formy
materiałów wybuchowych. Szwed opracował również zapalnik i detonator, a jego wynalazki wkrótce stały
się pożądane na całym świecie - potrzebne były m.in. do budowy kopalni, tunelów czy kolei -

Alfred Nobel udzielił wsparcia
finansowego swoim braciom -Robertowi i
Ludwikowi, którzy zaczęli w 1874 roku
wydobywać ropę w Baku. Szybko odnieśli
sukces - dominując rynek europejski aż
do rewolucji w Rosji. Mieli setki
oddziałów na terytorium dzisiejszej
Ukrainy, Polski, Państw Bałtyckich aż po
Ural.

Alfred Nobel nie założył rodziny, ale nie chciał również
samotnie spędzać dni.
W 1876 roku umieścił w wiedeńskiej gazecie ogłoszenie:
"Bardzo bogaty, wykształcony straszy mężczyzna
zamieszkały w Paryżu pozna biegłą w językach damę w
podobnym wieku, by zatrudnić ją jako sekretarkę". Na
ogłoszenie odpowiedziała młoda hrabina Bertha Kinsky.
Mogło z tego być coś więcej, ale połączyła ich głęboka
przyjaźń, którą pielęgnowali nawet po tym, jak Kinsky po
dwóch tygodniach porzuciła posadę u Nobla i wyszła za
innego mężczyznę.
Nobel był zafascynowany poglądami Berthy na temat
pokoju i zaangażowaniem politycznym. Jej działalność
zainspirowała go do ufundowania pokojowej nagrody i
to właśnie Bertha von Suttner, bo tak nazywała się po
mężu, została jej pierwsza laureatką w 1905 roku.

Rozległe interesy sprawiały, że Alfred Nobel był
w nieustannej podróży. Stąd nadany mu już w
tamtym czasie przydomek najbogatszego
wagabundy Europy. Życie zawodowe zmusiło go
też do nieustannego kształcenia się. Mówił płynnie
po szwedzku, rosyjsku, angielsku, francusku oraz
niemiecku.
Zakłady Nobla w Vinterviken, w
których produkowano
nitroglicerynę

W 1896 roku
Nobel przeniósł
swoje
laboratorium
naukowe z
Paryża do willi w
San Remo pod
Genuą, gdzie
mieszkał już do
swojej śmierci
10 grudnia tego
samego roku.
Zmarł na zwał
serca, mając 63
lata.

Dwór Björkborns – dom Alfreda Nobla w Szwecji. Dziś mieści
się tam muzeum .

Testament Alfreda Nobla, w którym znalazł się
zapis o ustanowieniu Nagrody Nobla, został po raz
pierwszy udostępniony publiczności w Muzeum
Noblowskim w Sztokholmie, w 2015r.
Czterostronicowy dokument badacz sporządził
własnoręcznie 27 listopada 1895 roku w Paryżu.

Po śmierci Alfreda Nobla między Francją a Szwecją wybuchł konflikt o to, który z tych krajów
powinien być uznany za ojczyznę Nobla. Francuski sąd uznał jednak, że "tam, gdzie mężczyzna
trzyma swoje konie, tam jest jego dom". Alfred Nobel trzymał swoje ogiery w majątku w
Björkborns.
Ostatecznie jego testament został zarejestrowany przed sądem w Karlskoga. Stał się sensacją na
światową skalę.
W swoim testamencie datowanym na 27 listopada 1895 roku Alfred Nobel zapisał, że na bazie
jego majątku ma powstać fundacja, która będzie zajmować się przydzielaniem nagród. Krewnym
zapisał w spadku zaledwie 0,5 proc. wartości swojego bogactwa. Pomysł ten nie wszystkim się
podobał. Na przykład król uważał, że jest to błędem, by rozdawać pieniądze, które mogą trafić do
kieszeni... cudzoziemców.
Zgodnie z ostatnią wolą Nobla nagroda miała być przydzielana w pięciu dziedzinach: fizyce,
chemii, medycynie, literaturze i działalności na rzecz pokoju. Od 1969 roku Szwedzki Bank
Centralny przydziela nagrodę w dziedzinie ekonomii, przyznawaną na cześć Nobla.

Medal , który otrzymują laureaci
Nagrody Nobla

pomnik Nobla w Bieruniu. Polska

