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hur Almqvists texter har pålagrats olika tolkningar, 
men också hur de har tagits i bruk av kvinnorö-
relser, av radikala politiker och pedagoger och av 
konstnärliga drömmare och revoltörer – i detta 
skönjer man ett slags receptionsestetisk historia. 
I Petra Söderlunds, Jonas Ellerströms och Klaus 
Müller-Willes bidrag visas att läsarnas, författarnas 
och konstnärernas horisonter och ärenden bestäm-
mer vad man ser och använder i Almqvists texter. 
Att den utländska receptionen av Almqvist i stort 
sett har varit mera blygsam har Yvonne Leffler och 
Gunilla Hermansson klarlagt, båda med den vik-
tiga poängen att den inhemska receptionen – den 
svenska verkningshistorien – till syvende og sidst 
har stor betydelse också för den internationella re-
ceptionen.

Eva Haettner Aurelius

Jean−François Battail, Alfred Nobel, inconnu cé-
lèbre. Regards sur sa vie, son œuvre et sa postérité. 
Sorbonne Université Press. Paris 2018.

Jean-François Battail är välkänd för många akade-
miskt och litterärt intresserade i Sverige. Han inne-
hade länge professuren i fransk litteratur vid Upp-
sala universitet och övergick sedan till ett helt an-
nat ämne som professor i skandinaviska språk och 
litteraturer vid Sorbonne−universitetet i Paris. Pe-
riodvis har han också tjänstgjort vid universiteten 
i Tartu i Estland och Linköping. Battail är heders-
doktor såväl i Uppsala som i Linköping. Och han är 
invald i Vitterhetsakademien liksom i Vetenskapsa-
kademien. Som emeritus har han författat en fängs-
lande och lärorik bok om Nobelprisens donator, 
den kuriöse och motsägelsefulle kemisten, uppfin-
naren och affärsmannen Alfred Nobel (1833–1896). 
Den skrevs långt innan Ingrid Carlbergs nyligen ut-
givna biografi sett dagens ljus.

Alfred Nobel föddes som tredje barn i en även-
tyrlig och tidvis olycksdrabbad uppfinnarfamilj. 
Fadern, den slarvige Immanuel Nobel kom ur fattig 
Gävlemiljö men gjorde en enastående karriär och 
samlade ömsom stora förmögenheter och gjorde 
ömsom brakförluster, med konkurser som följd. 
När han slagit sig ner i Sankt Petersburg 1837, kunde 
han som chef för ett framgångsrikt mekaniskt fö-
retag (med järnvägshjul som specialitet) ge Alfred 
de yppersta privatlärare och informatorer som den 
mångkulturella världsstaden kunde uppbåda. I 
kemi och medicin och i moderna språk drillades 
han till topprestationer. Inte mindre än fyra språk 

skrev och talade han i det närmaste obehindrat: 
ryska, franska, svenska och engelska. Dessutom od-
lade han humaniora och skönlitteratur (med lord 
Byron och Percy Bysshe Shelley som favoriter) med 
sådan lidelse, att fadern började ana oråd. Skulle so-
nen bli en fattig humanist i stället för en framgångs-
rik naturvetare och affärsman? För att undvika ett 
sådant olycksöde sände han Alfred till Paris, där so-
nen i två års tid fick arbeta i kemiska laboratorier 
och i hastigheten hann upptäcka sitt hjärtas verk-
liga fosterland och vad som skulle bli hans mest äls-
kade hemort på jorden: Frankrike.

I fortsättningen skildrar Battail hur firman ut-
vecklas i Sankt Petersburg och hur man i mitten på 
1850−talet har inte mindre än tusen anställda och 
gör sig så goda vinster, att fadern kan betala alla 
sina svenska skulder. Det hindrar inte, att man kort 
senare går i konkurs igen (1859). Firman Nobels 
öde var nära förbunden med den ryska försvars-
industrins. Så länge den ryska armén upprustades, 
gick det galant. Men sedan Krimkriget förlorats 
och kejsar Alexander den andre inlett en fredli-
gare politik, gick det bakåt. Alfreds bröder Ludvig 
och Robert försökte få ordning på affärerna med 
bland annat oljeprospektering i Baku. Och Alfred 
underlättade finanserna genom att börja utveckla 
det område som han skulle bli mästare på: nitro-
glycerin och andra sprängmedel.

Återbördad till Stockholm och ett familjelabo-
ratorium i Heleneborg, av Battail felaktigt place-
rat på Kungsholmen – det låg nog snarare på Söder 
Mälarstrand! – experimenterar han fram en tänd-
sats för antändning av nitroglycerin och kan där-
med starta en industriell tillverkning av sprängme-
del i stor skala. Patent skrivs i rask takt och löpande 
följd. Alfred flyttar ut i Europa och vidgar, i Krüm-
mel nära Hamburg i Tyskland, i Sevran utanför Pa-
ris, i Ardeer i Skottland, sitt affärsimperium. Efter-
hand växer företaget genom samverkan med andra 
stora koncerner och får förgreningar i exempelvis 
USA, Sydafrika och Venezuela.

Men de talrika experimenten fram till färdig dy-
namit åtföljs av svåra bakslag med explosioner av 
olycksdiger verkan för både medarbetare och bygg-
nader. Brodern Emils död i en stor explosion 1864 
blir en olycka som berör Alfred djupt. Samtidigt 
växer kritiken i flera länder mot hans experiment. 
Hur engelska, franska och italienska myndighe-
ter lockades av tanken att få användning för hans 
sprängmedel i sina militära och civila förehavan-
den och samtidigt hopade administrativa hinder 
på hans väg, för att han inte skulle ta loven av de-
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ras inhemska uppfinnare eller dra otillbörliga för-
delar av kontrakten, är en sorglustig historia med 
stort underhållningsvärde. Ideliga konflikter upp-
står om upphovsrätten till vissa uppfinningar, och 
närstående medarbetare sviktar i sin lojalitet. Till 
slut blir den melankoliske Alfred Nobel så besvi-
ken, att han drar sig tillbaka till San Remo i Italien. 
Men det hindrar honom inte att strax före sin död 
köpa kanonfabriken i Bofors i Värmland och där 
bedriva lönsam kommers. Vid sin död efterlämnar 
han 355 patent i olika länder och den hisnande för-
mögenheten av hela 33 miljoner kronor. Vill man få 
en ungefärlig uppfattning om vad denna summa re-
presenterade i 1890−talets penningvärde, kan man 
som jämförelse nämna, att en dåtida arbetare i års-
lön lyfte inte fullt niohundra kronor.

Att en framstående uppfinnare och kemist till-
lika är framgångsrik entreprenör, tillhör inte van-
ligheterna. Lika ovanlig är Alfred Nobels vilja att 
styra och ställa alldeles ensam. Även när hans affärs-
verksamhet är som störst, är han sin egen sekrete-
rare och dirigerar hela det internationella finans-
imperiet med tjugo till trettio handskrivna brev 
om dagen. Som privatperson föredrar han att ar-
beta dagarna i ända som tillbakadragen och ano-
nym solitär. Men inte alltigenom! I Madame Juli-
ette Adams salong i Paris gillar han att umgås med 
Frankrikes politiska och litterära elit. Där träffar 
han storheter som Léon Gambetta, Alphonse Dau-
det, George Sand, Gustave Flaubert, Ludovic Ha-
lévy och knyter djup vänskap med Victor Hugo. 
De båda sistnämnda herrarna beundrar varandra 
ömsesidigt. Som deltagare i Svensk−norska fören-
ingens sammankomster träffar han också Svenska 
kyrkans kyrkoherde Nathan Söderblom, som blir 
den som till sist jordfäster honom.

Vilken intellektuell utblick och vilka idéer präg-
lade då denne nörd och egendomlige ensling? Bat-
tail har lagt ner ett stort arbete på analysen. Al-
fred Nobel betraktade sig själv som intelligensaris-
tokrat, han skaffade sig imponerande beläsenhet i 
hela sin samtids litteratur och i stora klassiker som 
Leo Tolstoj, Johann Wolfgang von Goethe och Vic-
tor Hugo. Han var också själv skönlitterärt verksam 
med poesi, prosa (”I ljusaste Afrika”) och drama-
tik (skådespelet ”Nemesis”) på verklistan. Med en 
senare tids terminologi skulle man kanske kunna 
kalla honom kulturradikal. Via läsning av Shelley 
och Byron hade han lärt sig att bli oavhängig upp-
rorsman och ifrågasättare. Alfred Nobel avskydde 
tronen, altaret och – hur paradoxalt det än kan låta 
– penningpåsen. Allsköns konservatism och dog-

matisk religiositet fyllde honom med motvilja, po-
litisk fanatism och fördomsfullhet var det värsta 
han visste. Det utesluter inte, att hans radikalism 
ibland sluttade åt det idealistiska hållet. Hans tro 
på framsteget och friheten har i mycket sin förank-
ring hos Viktor Rydberg.

Med kvinnokönet hade han bekymmer, men tre 
damer inkräktade på hans sinnesfrid. Vid sitt första 
besök i Paris träffar han en ung svenska, en apoteks-
lärling som avlider i tuberkulos, när han är bara ar-
ton år. En ny och livslång bekantskap får han i Ber-
tha von Suttner, den berömda fredskämpen som 
med sin roman Ned med vapnen (Die Waffen nie-
der) utövar stort inflytande på hans egen pacifism. 
Men hon gifter sig med en annan, och mot hennes 
fredsinitiativ med stora internationella kongresser 
har han åtskilliga invändningar. En ung skönhet 
från Wien slutligen och florist till yrket, Sofie Hess, 
är helt och hållet ointellektuell men desto mer sen-
suell och tilldragande i sängen. Hon sol-och-vårar 
honom på det grymmaste och lever lyxliv i åratal på 
Paris dyraste hotell. Genom att utge sig för att vara 
Madame Nobel ådrar hon sig enorma skulder, som 
han ser sig tvingad att gälda för att tysta ryktessmid-
ning och undvika skandaler. Den store kulturradi-
kalen blir, kan man säga, ett offer för sin tids dub-
belmoral. Var det just därför som han i sina egna 
skriverier så starkt hudflängde dubbelmoralen?

Men den allvarliga fråga, som till sist överskug-
gar allt annat i denna bok, gäller förstås något vida 
mer problematiskt. Hur kunde Alfred Nobel bli en 
sådan uttalad fredsvän och till och med instifta ett 
Nobelpris för fredsfrämjande insatser, samtidigt 
som han ägnade hela sin livsgärning åt att uppfinna 
och tjäna pengar på de förfärligaste krigsredskap? 
Battail vittjar omsorgsfullt arkiven för att i alla till-
gängliga dokument få ett säkert besked och med-
ger, att ämnet är ömtåligt. Hans svar blir, att Alfred 
Nobel var märkligt naiv och blåögd, när det gällde 
frågor om krig och fred. I princip ansåg han, att ve-
tenskapsmän inte behöver ta ansvar för hur deras 
resultat utnyttjas. Om dynamit felanvänds av ond-
skefulla politiker för krigiska ändamål, så är det po-
litikerna och deras fördomsfulla barbari som skall 
ställas till svars, inte forskningen. Ty vetenskapen 
är och skall vara neutral, värdeneutral. Troligtvis 
har Battail träffat rätt i denna fundamentala posi-
tionsbestämning. Men det kan inte hjälpas, att man 
grips av misstanken att Alfred Nobel kanske för-
stod mer än han ville ge sken av. Mot slutet av sitt 
liv och vid möten med Bertha von Suttner hoppas 
han kunna konstruera så förfärliga vapen, att krig 
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för all framtid skall bli omöjliga. Detta borde, me-
nade han, kunna bli hans viktigaste pacifistiska in-
sats. Fredsaktivisten Alfred Nobel som eventuell 
kärnvapenfabrikant! Tanken svindlar. Men samti-
digt inställer sig misstanken: var han verkligen all-
deles främmande för det moraliska ansvar som åvi-
lar även vetenskapsmän och uppfinnare?

Battail belyser ingående Alfred Nobels filan-
tropiska verksamhet och skildrar hur han gång 
på gång omformulerade sitt testamente, utan att 
ändå lyckas få ordalagen juridiskt otvetydiga och 
bindande. Bara en sådan sak som att Nobeltesta-
mentet inte hade någon adressat, kom donatio-
nerna att hänga i luften. Vilka akademier eller vil-
ken institution som skulle utdela Nobelpris fick 
man gissa sig till och blev föremål för åtskillig tve-
kan. Den svenska opinionen, från kung Oscar II 
till Hjalmar Branting, tyckte att det vittnade om 
skral fosterlandskärlek att börja donera stora pris-
summor till förmågor i utlandet. Hur Carl David 
af Wirsén som ständig sekreterare i Svenska Aka-
demien såg en chans att reparera sitt eget och aka-
demiens skamfilade rykte genom att lägga beslag 
på Nobelprisutdelningen i litteratur, tillhör de mer 
komiska inslagen. Battail följer också försöken att 
tolka vad som avsågs med bestämmelsen att det 
litterära priset skulle utdelas åt det bästa arbetet ”i 
idealisk riktning” och skildrar, hur Svenska Aka-
demien från tid till annan tvingas omtolka testa-
mentets ordalydelse. De många misstagen och fa-
däserna får sin tillbörliga uppmärksamhet. År 1901 
var ännu Émile Zola, Leo Tolstoj, Henrik Ibsen och 
August Strindberg kvar i livet och kunde ha pris-
belönats. Men samtliga dessa storheter förbigicks, 
ty ingen av dem ansågs ha verkat i tillräckligt ”ide-
alisk riktning”. I stället valde man oförargliga och 
blekare kandidater, 1901 den franske poeten René 
Sully Prudhomme och 1902 den tyske historikern 
Theodor Mommsen. Och med tiden ansågs det 
fullt i sin ordning att prisbelöna inte bara skönlit-
teratur utan även facklitteratur (Bertrand Russell, 
Winston Churchill). Till sist kom rentav en gitarr-
knäppande popartist med mer eller mindre efemära 
låtar i fråga (Bob Dylan).

Battail går systematiskt fram och behandlar även 
priserna i naturvetenskap, medicin och ekonomi 
liksom fredspriset. Och han redogör noggrant för 
konvulsionerna inom Svenska Akademien, ända 
fram till den tidpunkt då församlingen lamslås av 
skandalerna kring den så kallade kulturprofilen 
Jean-Claude Arnault och diskussionerna om en ut-
slutning av Katarina Frostenson. Jean-François Bat-

tail har tidigare utgivit viktiga arbeten om Henri 
Bergsons inflytande i Sverige och om det fransk-
svenska kulturutbytet, Une amitié millénaire. Han 
har nu berikat området med ännu en lärorik, stimu-
lerande och nyanserad bok om en av den svenska 
kulturhistoriens mest motsägelsefulla och fascine-
rande personligheter. En översättning till svenska 
kunde vara befogad.

Thure Stenström

Böckernas tid. Svenska Förläggareföreningen och 
svensk bokmarknad sedan 1943. Red. Johan Sved-
jedal. Natur & Kultur. Stockholm 2018.

Det är välsignat med tjocka böcker och inte minst 
så när dessa skrifter dignar av information. När det 
som här handlar om en bok som summerar många 
böcker under den långa tiden av trekvartssekel är 
flera goda ting uppfyllda. Boken hugfäster där-
till att den i titeln nämnda sammanslutningen till 
bokutgivningens fromma, Svenska Förläggareför-
eningen, fyller svåröverträffade 175 år. Samman-
slutningen bär därtill sina många år med all heder 
och full livaktighet. Redovisning och analys därav 
resulterar i god ordning i en redan till omfånget 
svåröverträffad volym som skapats av några av lan-
dets bästa kännare av böcker. Med sina drygt fyra 
centimeter i tjocklek och en vikt av 1 733 gram be-
tingar volymen en avsevärd slant redan när den ska 
distribueras. Men genom att den inte kommer in i 
vanliga brevlådor löper den heller ingen risk att bli 
förbisedd. För oss som är däran vad gäller innehålls-
rika skrifter är den ett fynd. Utgiven i slutet av 2018 
är den höggradigt aktuell också under 2019 och av-
sevärt längre än så.

Johan Svedjedal är den naturlige redaktören för 
en boklärd skara som i övrigt rymmer ytterligare 
nio bidragsgivare: Kristina Ahlinder, Gunnel Fu-
ruland, Jerry Määttä, Leif Olsson, Jan-Erik Petters-
son, Erik Peurell, Ann Steiner, Petra Söderlund och 
Åsa Warnqvist. Vare därmed de informativa preli-
minarierna undanstökade vadan det övriga utrym-
met kan ägnas åt det omöjliga uppdraget att göra 
rättvisa åt drygt halvtannat kilo med litteraturin-
formation.

Uppsala är med sin tradition från legenden Hen-
rik Schück centrum för litteraturvetenskap med en 
bred litteratursociologisk inriktning som anmäler 
sin sakkunskap i det här sammanhanget. Schück 
är främst knuten till Uppsala, där han också ver-


