
Dynamit

Den svenska uppfinnaren Alfred Nobel!
!
!
Alfred Nobel var en svensk uppfinnare, det var han som uppfann dynamiten. Dynamiten 
var hans bäste uppfinning som Nobel hade uppfunnit. Sprängmedeln man använde före 
dynamiten var väldigt farliga att använda och att hantera eftersom de kunde sprängas av 
sig själva. Sprängmedlet man använder heter nitroglycerin. Han uppfann den genom en 
flaska som innehöll nitroglycerin. Alfred kunde faktiskt veta att dynamiten var stabil och att 
man kunde hantera den. Han är en av den mest kände uppfinnaren i Sverige. Under sin 
livstid tog han ensamrätt på 355 uppfinningar. Nobel uppfann dynamiten 1866. Han tog 
ensamrätt på dynamiten år 1867.!
Dynamiten använder man till tunnelbyggen och gruvarbeten. Det dynamiten har som störst  
mål är att den ska spränga bort väldigt tung mark. Dynamiten har hjälper byggandet av 
järnvägar och vanliga vägar. Järnvägsutbyggnaden hade gått mycket långsammare utan 
dynamiten. Man har också använt den till bottenladdning i borrhål. Uppbyggnaden av hela 
samhället hade gått mycket långsammare. Därför kan vi idag märka att dynamiten var en 
väldigt viktig uppfinning. !
Dynamitens största funktion har varit att vi inte längre begränsas av naturen när vi ska 
bygga vår byggnader, med uppbyggnad menas t.ex vägar, järnvägar och kanaler. Den 
gjorde det möjligt att mycket enklare genomföra undervattenssprängningar och 
bergsprängningar. Också gjorde den det möjligt att transportera och hantera nitroglycerinet 
mycket säkrare än vad man tidigare gjort. Dynamiten skulle användas till krigiska syften, 
men när folket visste vilken sprängnings kapacitet som fanns i dynamiten valde man nog 
gärna att låta bli eftersom man satte både sig själv, och kanske till och med sina nära och 
kära i fara. Dynamiten betyder alltså väldigt stora möjligheter att transportera explosiva 
ämnen.!
Samhället hade nog alltså inte sett ut som det gjorde idag om dynamiten inte hade 
uppfunnits. Hade den inte blivit uppfunnen hade vi inte kunnat bygga järnvägar på alla 
ställe vi har idag, vi hade inte kunnat bygga vanliga vägar där vi har det idag och vi hade 
inte kunnat göra våra viktiga under jords arbeten. Vi hade antagligen inte heller haft 
möjlighet att lägga kanaler eller under jords ledningar. Som man förstår så har dynamiten 
påverkat samhället otroligt mycket. Den har alltså haft en enorm betydelse för samhället. 
Dynamiten är en av anledningarna till varför vårt samhälle ser ut som det gör idag.!
Kan vi själva se ett samhälle med ledningar ovanför marken? Jag har i alla fall svårt att se 
ett sådant samhälle. Man kan nog faktiskt inte föreställa sig hur samhället hade sett ut 
utan denna viktiga uppfinning. !
Dynamiten har alltså hjälpt till att bygga upp dagens samhälle. Eftersom dynamiten hade i 
sig kiselgur, nitroglycerin och andra ämnen som kan påverka miljön och vår natur väldigt 
negativt så kan vi lägga märke till att det inte är en miljövänlig uppfinning. Men t.ex när den 
användes i under jords arbete har de ämnen som inte är miljövänliga spridits så mycket 
utåt men det är självklart inte bra. Men därför att det gick mycket snabbare med dynamiten 
var man nästan tvungen att använda den ändå.!
Jag skulle vilja säga att den har påverkat oss väldigt mycket. Det är delvis tack vare 
dynamiten att vi människor kan leva i det samhälle som vi gör idag. Även om utvecklingen 
har gått framåt väldigt mycket så har den ändå hjälpt oss på vägen och inte minst innan de 
nya uppfinningarna. Dynamiten användes ju mer förr i tiden än vad den gör idag. Men man 
har fortfarande användning av den såklart. Så min egen åsikt om detta är att den har 
påverkat människan väldigt mycket.!!!
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