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Dynamiitti eli Nobelin ruuti

Alfred Nobelin syntymästä on 21.10.2008 kulunut 175 vuotta.
Patentti- ja rekisterihallituksen pienoisnäyttely esittelee dynamiitin keksimisen dramaattiset
vaiheet ja köyhän tukholmalaispojan tien Euroopan rikkaimmaksi kulkuriksi, jonka
testamentti teki Nobelin nimestä kuolemattoman.
Tukholmalainen Nobelin perhe oli vakavarainen ja arvostettu. Isä Immanuel oli
insinööri ja menestyvä rakennusurakoitsija, äiti Andriette, syntyjään Ahlsell peräisin
varakkaasta suvusta. Pariskunnalla oli kaksi pientä poikaa, joista vanhempi, Robert
oli kolmivuotias, ja Ludvig vasta yhden, kun perheen onni kääntyi ja vastoinkäymiset
alkoivat. Kotitalo tuhoutui tulipalossa. Isän urakoima rakennus jouduttiin rakentamaan
osin uudelleen perustusten pettämisen vuoksi. Muuan silta sortui ja muutama
rakennustarvikkeita kuljettanut proomu upposi. Immanuel Nobel ajautui vararikkoon ja
perhe joutui jokseenkin niukkoihin oloihin.
Näinä epäonnen päivinä syntyi Nobelin perheeseen kolmas poika. Syntymäpäivä oli
lokakuun 21. vuonna 1833 ja poika sai kasteessa nimen Alfred Bernhard. Alku ei näyttänyt
lupaavalta, mutta nyt 175 vuotta myöhemmin tiedämme, että pojasta oli tuleva lahjakas
tiedemies, keksijä ja liikenero sekä näiden seikkojen seurauksena upporikas tehtailija,
jonka perintö ja testamentti tekivät Nobelin nimestä maailmankuulun.
Isä, Immanuel Nobel oli paitsi insinööri myös keksijä. Hänen koulutuksensa oli varsin
vähäinen, mutta hän oli loputtoman innostunut tekniikasta ja kehitteli lakkaamatta sekä
käytännöllisiä että teoreettisia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Työssään hänelle oli tullut
tutuksi räjäyttäminen, tuo rakennustoiminnan välttämätön apuneuvo. Rakennustoimien
vaikeutuessa vararikon jälkeen Immanuel oli ryhtynyt kehittelemään sotaisia räjähteitä.
Musta ruuti oli ainoa tuolloin käytössä ollut räjähdysaine, ja alan keksinnöt kohdistuivat
sen käyttösovelluksiin. Immanuel Nobel suunnitteli muun muassa maamiinan ja konstruoi
siihen sytytysjärjestelmän. Hän yritti saada Ruotsin sotilasviranomaiset kiinnostumaan
keksinnöistään, mutta turhaan.
Alfredin ollessa viisivuotias lähti Immanuel Suomen kautta Venäjälle etsimään
tuotteilleen markkinoita. Perhe jäi Tukholmaan ja äiti Andriette avasi pienen maito- ja
vihannesmyymälän, jonka avulla hankki pojilleen vaatimattoman elannon. Kerrotaan, että
pojat joskus tiukkoina aikoina avustivat taloutta myymällä tulitikkuja Tukholman kaduilla.
Immanuel Nobelin räjähtävät keksinnöt tekivät suuren vaikutuksen keisari
Nikolaihin. Immanuel perusti Pietariin sotatarvikkeita valmistavan työpajan, jonka
menestysartikkeliksi osoittautuivat hänen suunnittelemansa merimiinat. Keisarilta
saamansa rahasumman turvin hän laajensi yritystään. Verstas alkoi kasvaa tehtaaksi,
tuotevalikoima laajeni ja tilaukset olivat taattuja. Immanuel Nobel oli taas menestyvä
mies ja hän saattoi kutsua luokseen perheensä ja varustaa heille mukavan kodin. Alfred
oli yhdeksänvuotias, ja hänen vanhemmat veljensä Robert ja Ludvig jo teini-iässä, kun
syksyllä 1842 tuli muutto isän luokse Venäjälle. Seuraavana vuonna syntyi perheeseen
vielä neljäs poika, pikku Emil.

Pietarissa Nobelin veljekset saivat yksityisopetusta kotonaan. He opiskelivat sekä
humanistisia aineita että luonnontieteitä huipputason opettajien johdolla. Matematiikkaa,
fysiikkaa ja kemiaa heille opetti kaksi professoria, joiden kummankin erikoisala oli
kemia, mikä varmasti vaikutti Alfredin myöhempään ammatinvalintaan ja ehkäpä myös
testamenttiin. Pojat oppivat ruotsin lisäksi venäjän-, saksan-, ranskan-, ja englanninkielen
sekä perehtyivät filosofiaan ja kirjallisuuteen. Alfred kiinnostui intohimoisesti
kirjallisuudesta, varsinkin englantilaisista romantikoista ja aivan erityisesti Shelleystä ja
Byronista. Hän osoitti taipumusta kirjalliselle alalle, mikä sai isä Immanuelin huolestumaan.
Poikien oli määrä astua isänsä rinnalle. Immanuel Nobelin perustaman konepajan
nimi oli muutettu muotoon Fondéries et Atéliers Mécaniques Nobel & Fils (Valimo ja
Mekaaninen Konepaja Nobel & Pojat) ja perheen pojat työskentelivät siellä vaihtelevissa
tehtävissä saaden monipuolista oppia niin tekniikassa kuin liiketoiminnassakin, ja sekä
Robertista että Ludvigista näytti tulevan eteviä näillä aloilla, miksei Alfredistakin, mutta kun
poika kirjoitteli runoja.
Immanuel päätti, että Alfredin olisi luovuttava kirjallisista haihatuksista. Poika oli
innostunut kemiasta, erityisesti siihen liittyvistä käytännön kokeista, jopa niin paljon,
että koko loppuelämänsä ajan hänellä oli aina jossakin laboratorio, jos ei muualla niin
keittiössä. Alfred oli myöskin saanut teoriaopetusta alan johtavilta asiantuntijoilta. Isä päätti
lähettää pojan maailmalle täydentämään opintojaan ja samalla katsastelemaan perheen
liikeyritykselle tuoteideoita.
Alfred matkusti Pariisiin kemistin oppiin ja Pariisista tulikin sitten hänen suosikkinsa
maailman kaupunkien joukossa, myöhempinä vuosina myös hänen kotikaupunkinsa.
Elettiin vuotta 1850. Aikakauden huomattavin kemisti ja alan opettaja professori ThéophileJules Pelouze oli perustanut Pariisiin yksityisen opetuslaboratorion. Toinen jo mainituista
kemian professoreista, jotka antoivat Nobelin veljeksille yksityisopetusta luonnontieteissä
oli Nikolai N. Zinin. Hän oli aikanaan ollut T.J.Pelouzen oppilas, ja hänen kauttaan nuorelle
Alfredille tarjoutui tilaisuus opiskeluun tuon kemian suurmiehen ohjauksessa.
Pelouzen laboratoriossa Alfred tutustui Ascanio Sobreroon. Italialainen Sobrero oli
kemisti, Pelouzen oppilas ja Torinon yliopiston professori. Vuonna 1847 hän oli esitellyt
maailmalle keksintönsä, jota hän aluksi kutsui pyroglyseriiniksi, myöhemmin ainetta alettiin
nimittää nitroglyseriiniksi. Ascanio Sobrero oli laboratoriokokeissaan sekoittanut typpi- ja
rikkihappoa glyseriiniin, joka on makea, öljyinen neste. Näin hän tuli kehittäneeksi uuden,
ruutia paljon voimakkaamman räjähdysaineen. Sobrero pelkäsi luomustaan, eikä syyttä,
hänen kasvonsa vahingoittuivat pahoin koeputken räjähtäessä. Kirjoituksissaan hän
varoittamistaan varoitti kollegojaan pysymään erossa tuosta vaarallisesta aineesta, jonka
merkilliset ominaisuudet tekivät siitä hallitsemattoman. Hän katsoi, ettei nitroglyseriinillä
koskaan tule olemaan mitään käytännön merkitystä.
Pariisin vuotensa jälkeen kielitaitoinen ja oppinut Alfred lähti kiertelemään
maailmaa. Hän kävi Italiassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa ja tutkaili tekniikan viimeisimpiä
saavutuksia. Maailman kiertämisestä tuli sittemmin hänelle elämäntapa hänen hoitaessaan
lukuisia tehtaitaan ja liiketoimiaan eri maissa. Hänen myöhempien Pariisin aikojensa
ystävä, kirjailija Victor Hugo kutsuikin häntä Euroopan rikkaimmaksi kulkuriksi.
Venäjällä varustauduttiin Krimin sotaan, joka vuonna 1853 puhkesi Venäjän ja Turkin
sulttaanikunnan, sekä sen kanssa liittoutuneiden Iso-Britannian ja Ranskan välille. Nobel
& Pojat valmisti Immanuelin kuuluja merimiinoja ja muita sotatarvikkeita kiihtyvällä tahdilla,

ja myös Alfred palasi sodan alkaessa yritykseen töihin. Isä Immanuel oli vanhempien
poikiensa kanssa hoitanut sodan valmisteluja miinoittamalla Suomenlahden linnoitusten
Viaporin ja Kronstadtin ympäristön sekä katkaisemalla miinoilla meritien Suomenlahden
pohjukkaan. Niinpä sitten kävi, että vaikka ”kolmella sadalla laivalla seilas engelsmanni
Suomemme rannoilla” jäivät nämä linnoitukset valtaamatta ja Pietari saavuttamatta.
Sodan alkamisvuonna Immanuel Nobelille myönnettiin ulkomaalaiselle harvinainen
huomionosoitus, hänet esiteltiin hovissa ja hän sai vastaanottaa keisarillisen kultamitalin.
Keisari Nikolai I kuoli, valtaan nousi Aleksanteri II ja Krimin sota loppui.
Sotatarvikkeiden kysyntä romahti ja Nobel & Pojat joutui pahaan ahdinkoon. Tehtaassa
oli tuolloin, vuonna 1856 yli tuhat työntekijää ja varastot täynnä valmistusmateriaalia,
mutta tilaukset loppuivat. Immanuel Nobel oli jälleen vararikossa. Lannistuneena hän lähti
vaimonsa ja nuorimman poikansa, 13-vuotiaan Emilin kanssa Ruotsiin ja jätti Pietarin
yrityksen asiat vanhempien poikiensa selvitettäväksi.
Alfredia askarrutti nitroglyseriini. Sen räjähdysvoima oli valtava ruutiin verrattuna.
Se tulisi olemaan menestys kaivos- ja rakennusalalla, jotka Alfredin liikevaiston mukaan
olivat voimakkaassa kasvussa. Vanhempien veljien ponnistellessa yrityksen senhetkisten
ongelmien parissa, ryhtyi Alfred toimeen valmistaakseen tarpeeksi nitroglyseriiniä
kokeitaan varten ja yritti keksiä keinon tuon epävakaan aineen taltuttamiseksi. Hän selvitti
kokeidensa vaiheita kirjeitse isä Immanuelille Tukholmaan ja Immanuel Nobel, jota ei
ollut helppo lannistaa pitkäksi aikaa, innostui myös suorittamaan kokeita nitroglyseriinillä.
Hänellä vain ei ollut tähtäimessä rakennustoiminta, vaan rakkaat miinansa.
Nitroglyseriini on nestemäinen herkästi räjähtävä aine, jota kuitenkin on vaikea
saada räjähtämään. Ainetta voi polttaa tulella sen räjähtämättä. Toisaalta nitrausprosessi,
jossa glyseriiniin lisätään typpihappoa tuottaa niin paljon lämpöä, että aine saattaa sen
seurauksena räjähtää. Voimakas isku saa aineen räjähtämään, mutta mahdollisesti
vain iskukohdasta, toisaalta iskun lämmönkehitys voi laajentaa räjähdystä. Tämä
raskasliikkeinen neste saattaa myös yhtäkkiä räjähtää ilman selvää syytä.
Alfred Nobel suoritti kokeita Pietarissa. Hän paranteli nitrausmenetelmää ja oppi
hallitsemaan nitroglyseriinin valmistusprosessia, mutta miten saada aine räjähtämään
hallitusti. Alfred keksi sekoittaa nitroglyseriiniin mustaa ruutia, joka sytytettäessä räjähti
ja aiheutti räjähdyksen leviämisen myös laiskaan nesteeseen. Robert-veljen avustuksella
hän testasi keksintöään Nevan jäällä kaupungin ulkopuolella. Kun ruudin ja nitroglyseriinin
sekoitussuhteet alkoivat mennä kohdalleen, ja aineesta näytti tulevan kaupaksi käyvä
tuote, kiinnostui siitä myös liikemiesveli Ludvig.
Immanuel Nobel oli perustanut laboratorion Tukholman Heleneborgiin ja ahkeroi
antaumuksella nitroglyseriinin ja ruudin sekoittamisen parissa arvellen jopa itse
keksineensä menetelmän. Tästä aiheutui hieman jyrkkäsanaista kirjeenvaihtoa kahden
Nobelin välille kunnes isä ymmärsi, että Alfrediin verrattuna hän oli kemistinä harrastelija.
Vuonna 1863 Alfred muutti Pietarista Tukholmaan. Hän ryhtyi työskentelemään
Heleneborgin laboratoriossa, jota samalla laajennettiin tehdasmaiseksi nitroglyseriinin
kasvavan kysynnän vuoksi. Saman vuoden lokakuussa hänelle myönnettiin
räjähdysainekeksintöön Ruotsissa patentti – hänen ensimmäisensä. Hän oli silloin
kolmikymmenvuotias. Alfred Nobelin kuollessa 33 vuotta myöhemmin hänelle oli
myönnetty yhteensä 355 patenttia eri puolilla maailmaa useanlaisiin keksintöihin.

Pikkuveli Emil työskenteli Alfredin apuna Heleneborgin laboratoriossa. Hän oli vasta
kaksikymmenvuotias, mutta kemistin työstä jo jonkin verran kokemusta saanut ja siitä
hartaasti kiinnostunut nuorukainen. Veljekset onnistuivat parantamaan nitroglyseriinin
valmistusmenetelmää niin että ainetta pystyttiin kerralla valmistamaan suuria eriä, ja
keväällä 1864 Alfred teki merkittävän keksinnön, sytyttimen, jolla nitroglyseriini saadaan
räjähtämään voimakkaan räjähdysimpulssin avulla. Näihin ”parannuksiin nitroglyseriinin
valmistamiseksi ja käyttämiseksi” myönnettiin Ruotsissa patentti kesällä 1864, ja samana
syksynä jätti Helsinkiin asettunut Robert Nobel veljensä Alfredin asiamiehenä niitä
koskevan patenttiprivilegianomuksen Suomen Keisarilliseen Senaattiin.
Syksyllä Emiliä ei enää ollut. Syyskuun kolmantena päivänä 1864 voimakas räjähdys
vavisutti Tukholman kaupunkia. Emil Nobel ja yritykseen vastikään avuksi palkattu nuori
insinööri olivat laboratoriossa valmistamassa nitroglyseriiniä, kun yksi aineen pelottavista
ominaisuuksista pääsi valloilleen. Nitrausprosessissa nesteen lämpötila nousee, minkä
vuoksi jäähdytyksessä täytyy olla tarkkana. Nähtävästi nyt suurehko erä nitroglyseriiniä oli
päässyt kuumenemaan yli kriittisen rajan, joka on 180 celcius astetta Räjähtävä öljy näytti
voimansa, surmasi viisi ihmistä ja tuhosi laboratorion.
Immanuel Nobel lannistui. Kuukauden kuluttua nuorimman poikansa hengen
vaatineesta järkyttävästä tapaturmasta hän halvaantui. Hänen poikansa Alfred sen
sijaan ei. Nitroglyseriinin valmistus ja käsittely Tukholman kaupungin alueella kiellettiin
räjähdyksen seurauksena. Toisaalta oli tapahtuma tuonut yleiseen tietoisuuteen uuden
räjähdysaineen tehon. Vaikka se olikin vaarallista, oli se ruutia vaarattomampaa, ja sen
voima oli moninkertainen ruutiin verrattuna. Erityisesti kaivoksissa ja tunnelityömailla
uuden räjähteen etuna oli sen savuamattomuus.
Alfred Nobel perusti uivan laboratorion ja tehtaan proomuun, jota hinattiin
Mälarenilla ankkuripaikasta toiseen. Nitroglyseriinin valmistus jatkui, sitä myytiin
nimellä räjähdysöljy ja kysyntä oli vilkasta. Samana syksynä perustettiin Tukholmassa
Nitroglycerin Aktiebolaget. Osakkaina oli Alfred ja Immanuel Nobelin lisäksi kaksi
tukholmalaista liikemiestä. Alfred Nobel oli nyt perustanut ensimmäisen yrityksensä. Hänen
tiensä suurliikemieheksi oli alkanut.
Keväällä 1865 yritys saattoi siirtää toimintansa vaeltelevalta lotjalta kuivalle maalle.
Paikka oli Vinterviken, kukkuloiden suojaama lahdenpohjukka lähellä Tukholmaa, Mälaren
-järven rannalla. Tehdas aloitti toimintansa vaatimattomissa vajoissa ja osin ulkosalla, mikä
oli käytännöllistä, koska räjähdyksiä sattui tuon tuostakin ja rakennuksia jouduttiin useasti
korjaamaan ja uusimaan. Alfred Nobelin sytytysnallikeksintöjen myötä oli nitroglyseriinin
räjäyttämisestä tullut jokseenkin turvallista työtä, mutta tuon kurittoman nesteen valmistus,
säilytys ja etenkin kuljetus oli edelleen vaarallista.
Vuonna 1865 Alfred Nobel oli perustanut räjähdysöljytehtaan Ruotsin lisäksi
Norjaan ja Saksaan. Seuraavana vuonna oli vuorossa Yhdysvallat, jonne Nobel matkusti
paitsi puolustamaan uhattuna olevia patenttioikeuksiaan myös aloittamaan yritystoimintaa.
Samaan aikaan kun Atlantin takana perustettiin The United States Blasting Oil Company,
tapahtui Saksan Krümmelin tehtaalla tuhoisa räjähdys, joka taas kerran aiheutti pelkoa ja
vastustusta Nobelin tuotteita kohtaan. Jotain oli tehtävä. Oikukas neste oli saatava kuriin.
Ratkaisu olisi aineen kiinteä muoto. Nobel ryhtyi järjestelmälliseen keksijäntyöhön. Avuksi
tuli pikkuriikkisen pieni, piikuorinen eliö.

Saksan tehdas sijaitsi Krümmelissä, kukkuloiden ja hiekkadyynien suojassa
Elbe-joen varrella. Paikka muistutti Ruotsin Vintervikeniä. Alfred Nobel oli perustanut
sinne edellisenä vuonna kotinsa, ja nyt hän rakensi Elbe-joelle ankkuroidulle lautalle
laboratorion, jossa ryhtyi suorittamaan räjähdysaineongelman ratkaisemiseen tähtääviä
kokeita. Hän imeytti nitroglyseriiniä erilaisiin huokoisiin aineisiin, jollaisia olivat ainakin
paperi, paperimassa, puujäte, tiilijauho, hiili, kuiva savi, kipsitangot ja savitangot. Nämä
kaikki mainitaan hänen Suomessa vuonna 1867 jättämässään patenttihakemuksessa,
mutta ennen kaikkea hakemuksessa mainitaan piimaa.
Piimaa on pienten yksisoluisten levien piipitoisista kuorista kerrostumalla syntynyt
maalaji. Krümmelin tehdasta ympäröivät dyynit olivat muodostuneet puhtaasta,
puuterimaisesta piimaasta. Kokeissaan Alfred Nobel havaitsi, että tämä hieno huokoinen
aines ja siihen imeytetty öljyinen nitroglyseriini muodostavat kiinteän helposti muovautuvan
tottelevaisen massan. Niin kävi, että viehkeä puuteri taltutti rajun räjähtelevän nesteen.
Patenttihakemuksessaan Alfred Nobel kuvaa räjähdysmassaa seuraavasti: ” Keksintö
pitää sisällään suurimman tähän asti tunnetun käytännössä käytettävän räjähdysvoiman,
jonka etuna on olla niin vähäisesti vaarallista, että se ei koskaan vahingossa voi antaa
aihetta onnettomuuksiin, ja jonka suuri voima on siten aivan kuin kätketty, käytettäväksi
ainoastaan tarpeen ja toivomuksen mukaan”. Hakemuksessaan hän ilmoittaa kutsuvansa
ainetta nimillä ”Dynamiitti tahi Nobelin ruuti”. Nobel sai keksintöönsä patentin Ruotsissa
vuonna 1867 ja Suomessa seuraavan vuoden alussa.
Nobel muovaili dynamiitin nimen saaneesta räjähdysmassasta tankoja. Muoto
on edullinen käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen kannalta ja siinä on otettu huomioon
kallioon poraamalla syntyvä reikä. Räjähdysöljy oli säilytetty pulloissa ja kaadettu reikään,
nyt siihen sen sijaan voitiin asettaa sopivankokoinen räjähdysainetanko, joka varmuudella
räjähti vasta kun se sytytettiin sytytyslangalla ja nallilla. Massalla saattoi myös panostaa
kallionhalkeamat, mikä ei ollut mahdollista nitroglyseriinillä.
Elettiin aikaa jolloin tekniikka kehittyi harppauksin. Kauppa ja liikenne vilkastuivat
maailmanlaajuisesti. Rakennettiin teitä ja rautateitä, tunneleita, siltoja, satamia, kaivoksia
ja tehtaita. Kalliolouhinnan alalla otettiin käyttöön paineilmapora, jossa leikkaavana
teränä on timanttikruunu. Varmakäyttöinen räjähdysaine tuli tarpeeseen ja puolestaan
lisäsi kapasiteettia rakennus- ja kaivosteollisuudessa. Dynamiitin kysyntä kasvoi
räjähdysmäisesti.
Vuonna 1868 Ruotsin Kuninkaallinen tiedeakatemia myönsi Alfred ja Immanuel
Nobelille Letterstedtin palkinnon, jota he kumpikin pitivät suuressa arvossa. Jacob
Letterstedt, alun perin Lallerstedt, oli ruotsalainen talonpojan poika, joka nuorena
miehenä lähti maailmalle, Englannin kautta Kapkaupunkiin. Hän loi liiketoimillaan tyhjästä
suuren omaisuuden, hänet nimitettiin Ruotsi-Norjan pääkonsuliksi ja hänestä tuli Ruotsin
Kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen. Juuri ennen kuolemaansa vuonna 1862 hän laati
testamentin, jolla jätti Kuninkaalliselle tiedeakatemialle huomattavat varat, joiden koron
hän määräsi vuosittain jaettavaksi joko palkintona erinomaisesta alkuperäisteoksesta
tieteen, kirjallisuuden tai taiteen alueella, tai palkintona tärkeästä löydöstä, jolla on
käytännön merkitystä ihmiskunnalle.
Mies, jolla oli tuhat rautaa tulessa tarvitsi apua lukemattomien asioittensa hoidossa.
Yksi avustajista oli kreivitär Bertha Kinsky, joka vuonna 1876 saapui Wienistä Pariisiin
Alfred Nobelin sihteeriksi ja hänen taloutensa hoitajaksi. Kreivittären oleskelu Pariisissa

jäi varsin lyhyeksi. Hän palasi Wieniin mennäkseen naimisiin itävaltalaisen paroni von
Suttnerin kanssa, mutta ystävyys Berthan ja Alfredin kesken jäi pysyväksi. He olivat
kirjeenvaihdossa ja Nobel seurasi tarkoin kansainvälisen rauhanliikkeen toimia – liikkeen
jonka yhdeksi johtohahmoksi vuosisadan lopulla nousi paronitar Bertha von Suttner.
Joulukuussa 1896 Alfred Nobel kuoli 63-vuotiaana San Remossa, Italiassa. Elämänsä
aikana hän oli tullut perustaneeksi liki 90 yritystä yli 20 maahan, muun muassa maailman
ensimmäisen holdingyhtiön The Nobel Dynamite Trust Companyn. Perustana hänen
liiketoiminalleen, jolla hän oli koonnut yhden maailman huomattavimmista omaisuuksista,
olivat hänen patentoidut keksintönsä. Tämän lisäksi hänen varakkuuttaan oli kartuttanut
osakkuus vanhempien veljiensä kukoistavassa öljyalan yritysimperiumissa Kaukasuksella.
Marraskuussa 1895 Alfred Nobel laati testamentin Pariisin Ruotsalais-Norjalaisella
Klubilla.
(…) ”Koko jäljellä olevasta realisoitavasta omaisuudestani määrään seuraavalla tavalla:
pääoma, jonka selvitysmiehet ovat realisoineet varmoiksi arvopapereiksi, tulee säätiöidä
ja sen tuottama korko jaetaan vuosittain palkintoina niille, jotka kuluneen vuoden aikana
ovat tuottaneet ihmiskunnalle suurinta hyötyä. Korko jaetaan viideksi yhtä suureksi
osaksi seuraavalla tavalla: yksi osa sille, joka fysiikan alalla on tehnyt merkittävimmän
havainnon tai keksinnön; yksi osa sille, joka on tehnyt tärkeimmän kemian alan havainnon
tai parannuksen; yksi osa sille, joka on tehnyt merkittävimmän havainnon fysiologian tai
lääketieteen alueella; yksi osa sille, joka kirjallisuuden alalla on tuottanut merkittävimmän
ideaalisen teoksen; ja yksi osa sille, joka on tehnyt eniten tai parhaan työn kansojen
välisen veljeyden edistämiseksi, olemassa olevien asevoimien lakkauttamiseksi tai
vähentämiseksi ja rauhan neuvotteluiden pitämiseksi ja edistämiseksi.(…) Ehdoton tahtoni
on, että palkinnon jakamisessa ei kiinnitetä mitään huomiota ehdokkaan kansallisuuteen
vaan että paras saa palkinnon, on hän skandinaavi tai ei”.

Tekstin on kirjoittanut PRH:n näyttelyassistentti Kastehelmi Nikkanen ja se perustuu Nobelsäätiön internetsivustolla www.nobelprize.org julkaistuihin artikkeleihin sekä suomalaisiin
patentteihin FI77 ja FI95.

