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Alfred Nobel

Det är i år 60 år sedan Alfred Nobel gick ur tiden. Det må därför 

tillåtas mig att, till den välkomsthälsning jag å Nobelstiftelsens väg
nar har äran framföra, knyta några ord om hans person, hans lev
nadsöden och hans livsverk.

Då Nobel mot slutet av sitt liv hade att redogöra för sitt levnads
lopp inför den stundande promotionen till filosofie hedersdoktor vid 
Uppsala universitets jubelfest 1893, skrev han kort, sakligt, anspråks
löst följande:

»Undertecknad är född den 21 oktober 1833, har ernått sina kun
skaper genom privat undervisning utan att ha genomgått något högre 
läroverk. Har varit verksam i synnerhet inom kemiens applicerade 
område genom utarbetandet av sprängämnen, kända under namnet 
dynamit och spränggummi, samt rökfritt krut, känt under benäm
ningen ballistit och C89.»

Efter uppgift om vissa tidigare utmärkelser, bland vilka han sär
skilt lär ha uppskattat kallelsen till ledamot av Svenska Vetenskaps
akademien, avslutade han redogörelsen med orden: »Av trycket ut
givit: endast ett föredrag på engelska språket, som belönats med en 
silvermedalj».

Nobel förblev livet igenom en ensam man; redan de anförda kort
huggna självbiografiska anteckningarna återspegla denna bild av hans 
levnadsöden. Det kamratskap, som grundas på skolbänken, blev ho
nom icke förunnat och någon examen avlade han aldrig. De flesta av 
sina uppväxtår tillbringade han i tsarväldets huvudstad, dit föräld
rarna flyttade över och där fadern skaffade sig en ansedd ställning 
genom arbete med minkonstruktioner, som kommo till användning 
under Krimkriget. I början av 1860-talet flyttade familjen tillbaka 
till Stockholm. Fadern grundade där en nitroglycerinfabrik, som 
emellertid inom kort sprang i luften, varvid Alfreds yngre broder 
omkom och faderns krafter brötos ned för alltid. Alfred förde emel
lertid oförskräckt hans verk vidare, först i Sverige, snart även 
i utlandet, till en början i Hamburg, där han 1866 gjorde sin första 
epokgörande uppfinning, dynamiten, som omedelbart begynte sitt 
segertåg. Den kom bl.a. till användning vid sprängningen av S:t Gott- 
hardstunneln, vilken tack vare dynamiten blev färdig flera år tidigare 
och till vida lägre kostnad än man beräknat. Hans uppfinnargeni gav 
märkliga utslag även på andra fält än sprängämnenas, såsom beträf48
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fande gasmotorer, svetsning av järn och stål samt artificiell framställ
ning av silke, guttaperka och läder. I motsats till vad händelsen ofta 
är med geniala uppfinnare ägde han också förmågan att göra sina 
idéer ekonomiskt fruktbärande, och hans verksamhet spred sig snabbt 
från land till land. Tillhopa lär han ha sökt icke mindre än 355 pa
tent, det första år 1863.

Hans framgångar runt om ute i världen kommo honom dock ej att 
glömma sina fäders land; även här hemma lockade honom betydelse
fulla uppgifter. Under de sista åren av sitt liv började han allt mer 
intressera sig för artilleristiska och vapentekniska frågor. Icke så, att 
hans utpräglade pacifistiska intressen voro på väg att förblekna; det 
var här som på andra områden själva de tekniska problemen, som 
togo honom fången. Härtill fogade sig en egenskap, som mot livets 
slut kom till så vackert uttryck i hans testamente: han, världens ri
kaste vagabond, som han blivit kallad, var i grunden en god svensk 
patriot. Fredsvännen Alfred Nobel inköpte 1893 största delen av ak
tierna i Bofors vapenfabrik och följande år återstoden. Härigenom 
ville han förebygga, att företaget kom i utländska händer. Och han 
fick ännu ett rikt fält för sin geniala tekniska begåvning: fredsvännen 
blev en banbrytare inom vapenindustrien.

Här är emellertid icke platsen att närmare skildra vare sig hans 
uppfinningar eller hans omfattande affärsverksamhet. I stället skall 
jag söka mana fram mannen bakom verket.

Nobel hade alltifrån ungdomen utpräglade intressen för poesi och 
skönlitteratur över huvud. Som inledning till en självbiografisk ung
domsdikt, där han, med sin älsklingsskald Shelley som förebild, skild
rar sin barndom, sin första kärlek och sin häftiga ynglingasorg vid den 
äskades död, gav han en gång följande korta karakteristik av sig själv 
och sin syn på tillvaron:

»Du kallar mig en gåta — du har rätt 
ty vilket liv är ej en olöst gåta.
Vi famla från vår vagga till vår grav 
i ovisshet om morgondagens öde.»

Han hade vuxit upp i främmande land, utan jämnåriga vänner. 
Ensam vandrade han vidare, en brådmogen, inåtvänd drömmare. 
Vägen gick från land till land, ingenstädes kunde han slå rot och 
vinna den känsla av trygghet och ro, som fosterlandet kan skänka 
sina söner och döttrar. Med stor skicklighet behandlade han i skrift 49
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franska, engelska, tyska och svenska och han var även ganska väl 
förtrogen med ryska, men han behärskade icke något språk så som 
man behärskar sitt modersmål.

Han tillhörde en generation, för vilken det handskrivna brevet spe
lade en helt annan roll än i våra dagar, och i Nobelstiftelsens arkiv 
förvaras en omfattande samling brev, skrivna med hans karakteris
tiska handstil. Man gripes av häpnad och beundran, då man ser vilken 
möda och omsorg han ägnade åt allehanda affärsangelägenheter, 
stora och små, och den välvilliga omtanke han hade om sina anställda 
och om vanlottade medmänniskor, som sökte hans hjälp. Av särskilt 
intresse är den del av hans korrespondens, som ligger på det person
liga planet. Här möter man stundom karakteristiska uttalanden både 
om honom själv och om hans omgivning. Sig själv betecknar han som 
ett slags värdelöst grubbelinstrument, men på sina medmänniskor 
ser han med förståelse. Och han har en stark känsla för de andliga 
värdena i livet. Ehuru pessimist för egen del, ser han hoppfullt på 
mänsklighetens framtid. Han drömmer om en mellanfolklig organi
sation, ett slags Nationernas Förbund till skydd för freden. Av siare 
och skalder hoppas han, att deras verk skola bli en mänsklighetens 
hälsokälla, och av naturvetenskapsmännen, att de genom att uppdaga 
metoder för utrotande av vad han kallar själens och kroppens mikro
ber skola för kommande släkten öppna vägar mot lyckans land.

Bertha von Suttner eller Bertha Kinsky, som hon ännu hette, då 
hon 1876 trädde i Nobels tjänst, berättar, att han, som då var 43 år, 
till växten var något under medellängd, med mörkt helskägg, varken 
vackra eller fula anletsdrag, ett något dystert ansiktsuttryck, endast 
upplivat av en mild blick ur de blå ögonen; rösten hade än melan
kolisk, än satirisk klang. »Han var omväxlande sorgsen och ironiskt 
skämtsam. Var det därför som Byron blivit hans älsklingsskald?» 
tilläde hon.

Vid denna tid synas dock hans levande intresse för sin uppgift och 
hans viljekraft ännu ha helt bemästrat hans bräckliga hälsa; han var 
en rastlöst verksam man, som ståndaktigt kunde bära svårigheter och 
motgångar — explosionsolyckor, som drabbade hans företag, och 
hänsynslösa försök att beröva honom äran och frukterna av hans 
uppfinningar. Mot slutet av 1880-talet kan dock spåras en viss av
mattning; ensamhetskänslan tar sig emellanåt gripande uttryck. I ok
tober 1887 skriver han bl.a.: »När man vid 54 års ålder står så helt 
ensam i världen, att blott en betald tjänare är den som ännu bevisar50
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en den mesta välviljan, då komma tunga tankar, tyngre än de flesta 
kunna ana. Jag kan se i min betjänts ögon, hur han beklagar mig, 
men kan dock naturligtvis icke låta honom märka det.»

Då Alfred Nobel kände, att hans krafter började tryta och att tiden 
för uppbrottet nalkades, hade han ingen, som stod honom så nära, 
att han ville taga hans råd vid utformningen av sin yttersta vilja. 
Ensam satt han där på Svenska klubben i Paris och skrev sitt testa
mente. Det är i sanning ett märkligt mänskligt dokument, skrivet av 
en man, som känner sig som världsmedborgare. Om hemlösheten, sär
skilt på ålderns dagar, var honom en plåga, så höjde den honom sam
tidigt upp över nationella fördomar och gav honom fri syn över land
gränserna. Nobels biograf, Henrik Schiick, har sagt om honom, att 
han i likhet med sin stamfader Olof Rudbeck trodde på ett Atlantis; 
för Rudbeck var detta forntidens Sverige, för Nobel var det fram
tidens mänsklighet. Men det land, som sett honom födas, kunde 
Alfred Nobel icke förgäta. Dit gingo ofta hans tankar, på ålderns 
dagar knöts förbindelsen fastare och ansvaret för förverkligandet 
av sina höga syften, sina framtidsdrömmar, lade han i huvudsak i 
svenska händer.

Det är förvisso ett förtroende, som förpliktar.
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