
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Nobel 

 

Föräldrar: Immanuel Nobel den yngre, Caroline 

Andrietta Ahlsell Bernhard Nobel, född 21 oktober 

1833 i Stockholm, död 10 december 1896 i San 

Remo, Ligurien, Italien, var en svensk kemist, 

uppfinnare av dynamiten, industrialist, donator, 

ingenjör och stiftare av Nobelpriset.  

Född: 21 oktober 1833, Stockholm 

Död: 10 december 1896, Sanremo, Italien 

Begravd på: Norra begravningsplatsen, Solna 

Känd för: Uppfinnare av dynamiten, Nobelpriset 

Syskon: Ludvig Nobel, Emil Oscar Nobel, Robert 

Nobel, Betty Karolina Nobel, Henrietta Nobel, Rolf 

Nobel, Emanuel Nobel 

När han var nio år flyttade Alfred meds in mor och 

sina bröder till S:tPetersburg, där fadern sedan ett 

par år tillbaka arbetade med att 

tillverkaundervattensminor åt den ryska 

försvarsmakten. 

Genombrottet kom när Alfred uppfann 

tändhatten. Genom att ansluta en stubintråd till 

en tändhatt som sedan sänktes ner i 

nitroglycerinet löste han det problemet. Men 

sprängoljan, som Alfred kallade nitroglycerinet när 

han började sälja det, var fortfarande farlig att 

tillverka och hantera. 1864 omkom bland annat 

Alfreds yngste bror, Emil, i en explosion. Trots 

bakslagen arbetade Alfred vidare. Han provade att 

blanda olika ämnen i nitroglyceringet för att skapa 

ett nytt sprängmedel, och hittade till slut den rätta 

kombinationen. När han blandade i en slags sand 

som heter kiselgur i nitroglycerinet fick han en 

degliknande massa som var mindre riskabel att 

hantera. Han kallade sin uppfinning för dynamit 

och den blev snabbt en stor framgång. 



 

 

 

 

Bang-a-Boomerang 

ABBA 
Making somebody happy is a question of give 

and take. 

You can learn how to show it so come on, give 

yourself a break. 

Every smile and every little touch, 

Don't you know that they mean so much? 

Sweet, sweet kisses so tender 

Always will return to sender. 

 

Like a bang, a boom-a-boomerang 

Dumb-be-dumb-dumb, be-dumb-be-dumb-dumb 

Oh bang, a boom-a-boomerang 

Love is a tune you hummy-hum-hum 

By giving away, I think you'll learn 

You'll get love in return. 

So bang, a boom-a-boomerang is love 

A boom-a-boomerang is love 

 

Love is always around and you can look for it 

anywhere 

When you feel that you've found it 

My advice is to take good care 

Never use it as a selfish tool 

Never ever be such a fool 

Every feeling you're showing 

Is a boomerang you're throwing 

 

Yes a bang, a boom-a-boomerang 

Dumb-be-dumb-dumb, be-dumb-be-dumb-dumb 

Oh bang, a boom-a-boomerang 

Love is a tune you hummy-hum-hum 

By giving away, I think you'll learn 

You'll get love in return 

So bang, a boom-a-boomerang is love 

 

And if you're warm and tender 

I'll kiss you, return to sender 

Please surrender 

 

Bang, a boom-a-boomerang 

Dumb-be-dumb-dumb, be-dumb-be-dumb-dumb 

Oh bang, a boom-a-boomerang is love 

A boom-a-boomerang is love 

 


