
alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 51  |   200810

NOL. Låt vara att den 
officiella Nobelfesten 
gick av stapeln i Stock-
holm.

Det kanske charmi-
gaste firandet ägde 
rum någon helt annan-
stans.

På Nolhagens för-
skola hade Linda Nils-
son tagit initiativet till 
ett storslaget kalas 
som innefattade med-
aljutdelning, middag 
och dans.

Feststämningen var påtag-
lig och barnen hade gjort 
sig extra fina denna speciella 
dag. Förberedelserna tog sin 
början redan på tisdagen då 
barnen fick stifta bekantskap 
med Alfred Nobel.

– Barnen fick göra rollspel 
och sedan visade Alfred Nobel 
hur man tillverkar dynamit, 
förklarar Ingela Book.

Årets litteraturpris
På avdelning Svalan skrev 
barnen dessutom en ge-
mensam saga som fick bära 
namnet ”Alfred och den för-
svunna prinsessan”. För detta 
mästerliga verk tilldelades 
Svalanbarnen årets littera-
turpris. Samtliga fick hämta 
medalj av självaste kungen. 
Detta utgjorde den inledan-
de delen av Nobelfirandet.

På den andra äldreavdel-
ningen, Ugglan, skedde det 
också medaljutdelning med 
anledning av barnens fram-
stående insatser i Röris.

Dans och sagostund följ-
des av en trerätters middag, 
som köksmästare Linda Nils-
son komponerat. Det var för 
övrigt Linda som kom med 
förslaget om Nobelfirande 
på Nolhagens förskola.

– Jag kläckte idén och samt-
liga ur personalen hängde på 
direkt. Det är roligt göra 
något extra för barnen och 
att få måltiden som en glädje-
stund, säger Linda Nilsson.

Vattnas i munnen
Den specialkomponerade 
menyn skulle få det att vattnas 
i munnen på vem som helst. 
Till förrätt bjöds det två fyllda 
tunnbrödsrullar, till huvud-

rätt hemlagad pannbiff med 
potatis sås och lingon. Som 
pricken över i:et serverades 
en glassbomb till efterrätt.

– Nu hoppas vi kunna göra 
detta till en tradition, avslutar 
Linda Nilsson.
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Några av festdeltagarna tillsammans med Alfred Nobel.

Kungen delade ut littera-
turpriset till barnen på Nol-
hagens förskola, avdelning 
Svalan. Här är det Rikard 
som tar emot sin medalj.

Linda Nilsson, initiativtaga-
re till Nobelfesten, ordnade 
till en riktig festmåltid. Här 
färdigställer hon förrätten, 
två fyllda tunnbrödsrullar.

ALFRED NOBEL
Alfred Bernhard Nobel, född 21 okto-
ber 1833 i Stockholm, död 10 decem-
ber 1896 i San Remo i Ligurien i Ita-
lien, var en svensk kemist, uppfinnare 
av dynamiten, industrialist, donator 
och stiftare av Nobelpriset 4.
Alfred Nobel var mångsidigt 
begåvad, hade stor arbetsförmåga 
och fast tro på mänsklighetens 
utveckling genom fredlig kamp med 
naturens krafter. Hans uppfinningar 
banade ny väg på flera områden. 
Hans testamente har gjort Sverige 
berömt i hela världen.
Hans uppfinningar kunde – och kom 
också att – å ena sidan användas för 
krigiska ändamål, men å andra sidan 
hyllade han fred. Denna dualism 
kan sägas vara grunden för utform-
ningen av hans testamentariska 

förordnanden om Nobelprisets syfte 
”att komma mänskligheten till den 
största nytta” och det särskilda 
fredspriset.
Han var mycket intresserad av 
vetenskap och konst och hedrades 
för detta på flera sätt. Bland allt 
vetenskapligt arbete var han också 
upphovsman till en del skönlitterära 
alster. Han skrev dikter på såväl 
svenska som engelska. De avspeglar 
för det mesta ensamhet, melankoli 
och leda vid livet. Han hade ett 
bibliotek på inemot 2 000 böcker, 
varav det mesta var skönlitteratur. 
Det litterära intresset avspeglas i 
nobeltestamentets föreskrift om 
litteraturpriset.
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