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Den pampiga patriciervillan lig-
ger en smula bedagad, där på 
Corso Cavalotti 116 i San Remo. 
Men ändå inbjudande.

Då, mellan 1891 och 1896, ägdes 
och beboddes den av den världs-
berömde dynamituppfinnaren Al-
fred Nobel.

Den 27 november 1895 skrev han 
sitt testamente som lade grunden 
för Nobelpriset.

Det var här han knappt ett år 
senare dog i sin säng i sviterna av 
en hjärtinfarkt.

Villa Nobel var den stilla plats i härligt klimat som Alfred Nobel valde att köpa och där han tillbringade sina sista 
fem år i livet. Det är en vacker byggnad i fyra våningar och med ett intressant museum över hans liv. 

Alfred Nobel som beskrevs som blyg, lite 
tystlåten och melankolisk men väldigt intelli-
gent blev bara 63 år gammal  och led under 

hela sitt liv av skröplig hälsa.

Ett av vardagsrummen i den pampiga villan 
som besökarna får se. 

Här bodde Nobel – Europas 
rikaste vagabond 

Alfred Nobels liv var naturligtvis 
enastående framgångsrikt. Han 
står bakom 355 världspatent där 

dynamiten så klart var det mest lönsam-
ma. Under åren 1865–1867 omfattade 
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hans företagsimperium 93 dynamitfa-
briker i 20 länder. Omräknat i dagens 
penningvärde var han mångmiljardär. 

Det fanns flera anledningar till att han 
flyttade ifrån paradvåningen på Avenue 
Malakoff i Paris där han bott i 18 år 

och köpte huset i italienska San Remo, 
bara tre mil från den fransk-italienska 
gränsen och som nu är både ett konfe-
renscentrum och museum över hans liv. 

Flytten från Paris 
Anledningen till Alfred Bernhard No-
bels flytt var att han börjat känna sig 
förföljd av de franska myndigheterna 
som ansåg att han favoriserade ita-
liensk militär framför den franska. 
Men valet av villan var också lätt för 
den sedan barnsben nästan ständigt 
sjuklige Alfred som insåg att San Re-
mos milda Medelhavsklimat skulle 
göra honom gott. Han var dessutom 
uppriktigt trött på sitt mångåriga 
flackande kappsäcksliv över jorden, 
låt vara om än i behaglig lyx. Det var 
inte för utan som författaren Victor 
Hugo kallade sin svenske vän för ”Eu-
ropas rikaste vagabond”. 

Nobeldag i Nice

Sveriges konsulat inbjuder till 4:e 
Nobeldagen i Nice, universitetets 
huvudbyggnad, Château Valrose, 
30 november, kl 10.00. Presen-
tation av årets nobelpristagare i 
kemi, fysik och medicin. Professor 
J.F Battail redogör för sin nya bok: 
Alfred Nobel, inconnu célèbre.

Konferens med professor Claude 
Cohen-Tannoudji, pristagare i fysik 
1997. 19.30 Middag på Le Cagnard 
där J.F Battail berättar vidare om 
Alfred Nobel.

1 december, kl 10.00, gemensam 
busstur till Villa Nobel i San Remo.

Intresseanmälan för middag och 
resa till San Remo kan göras till 
ake@almroth.fr

Villa Nobel är byggd i fyra våningar och 
omfattar nära 800 kvadratmeter. Själva 
tomten där vid strandkanten mot Med-
elhavet är på över 6 000 kvadratmeter. 
Nobel genomförde en hel del experi-
ment i villan. De farligaste förlade han 
dock till en tio meter lång pir som han 
låtit bygga rakt ut från stranden. När 
grannarna klagade över oljud och explo-
sioner köpte han upp deras marker utan 
knot eller prutningar. 

Efter hans död såldes villan – som han 
alltid kallade för Mio nido – mitt bo 
eller mitt näste - till en privatperson. 
Från 1969 ägdes den av staden San 
Remo men övergick 1973 till regionen 
Imperia. 1998 kan man säga att grun-
den lades till det nuvarande Nobel-
museet och 2002 var det dags för en 
rejäl återinvigning.  Vid det komman-
de årsskiftet påbörjas en nödvändig 
renovering, inklusive den igenväxta 
parken. Föreståndare för museet är 
sedan sex år den charmiga Enza Man-
na. Varje år besöks Villa Nobel av un-
gefär 7 000 människor varav majori-
teten är svenskar och norrmän. 

Montrar förklarar hans liv 
De tolv montrarna i museet innehåller 
mängder av fotografier och historiska 
fakta över uppfinnaren och är skrivna på 
italienska. Men på varje finns en engelsk 
översättning. Det hela ger en bra krono-
logisk tillbakablick från hans födelse 
i Stockholm 1833 och hans många år i 
Ryssland fram till slutet i Italien.

Det var många släktingar som förvänta-
de sig mycket pengar där vid kungörel-
sen av hans testamente 1896 när döds-
budet nådde ut över världen. Men de 
bedrog sig.  

Bara 14 dagar tidigare hade han alltså 
skrivit sitt nya testamente som ogiltig-
förklarade alla hans tidigare. Och som 
sammantaget gick ut på att räntorna 
på hans gigantiska förmögenhet skulle 
användas till att varje år dela ut priser 
”som under det förlupna året hafva gjort 
menskligheten den största nytta. Rän-
tan delas i fem lika stora delar…” 

Alfred Nobel instiftade sina priser i 
fysik, kemi, medicin och litteratur. 
Likaså hans fredspris som utdelas av 
stortinget i Norge. Ekonomipriset till-
kom så sent som 1968. De första No-
belpriserna började delas ut den 10 
december 1901.  Alltså, på dagen fem 
år efter hans död.  

I dag är prissumman på ungefär 10 mil-
joner kronor vardera. Formuleringen 
om vem fredspriset ska delas ut till är 
intressant och Nobel skriver i testamen-
tet: ”den som verkat mest eller best för 
folkens förbrödrande och avskaffande 
eller minskning av stående arméer samt 
spridande av fredskongresser”. 

Talade fem språk 
Alfred Nobel var sprungen ur en stor 
Stockholmsfamilj och var det fjärde bar-
net i en syskonskara på åtta. Bara hälf-
ten blev vuxna. Emil, som var en av hans 
äldre bröder, omkom i en sprängolycka. 
Alfred Nobel som led av dålig hälsa ge-
nom hela livet gick knappt alls i vanlig 
skola utan hade mestadels hemunder-
visning och privatlärare. Han älskade 
kemi och behärskade även fem språk 
flytande. 

Dynamiten som Alfred Nobel blev 
mångmiljardär på var egentligen en vi-
dareutveckling av italienaren Ascanio 
Sobreros uppfinning av nitroglycerinet 
från 1847. Som sprängmedel var det oö-
verträffat men väldigt farligt att hantera 
eftersom det var en oljeliknande flytan-
de form. Nobel lyckades efter omfat-
tande experiment omvandla det till fast 
form genom att blanda i kiselgur.

Dynamiten förbättrade i ett slag has-
tigheten i mängder av byggnadsprojekt 
över jordklotet som tidigare varit helt 
beroende av mänsklig handkraft.  Vilket 
också innebar att de genomfördes be-
tydligt snabbare och billigare. Exemplen 

är många på sprängda järnvägstunnlar, 
konstgjorda kanaler och sprängmuddra-
de hamnpassager. Ett paradexempel är 
byggandet av Sankt Gotthards-tunneln 
1872–1882. 

Det kan tyckas lite paradoxalt att dyna-
mituppfinnaren Nobel uppfattade sig 
själv som en fredens man och nästan 
pacifist. Men han menade verkligen att 
dynamitens dödlighet skulle förhindra 
krigsmakter och länder att gå i strid 
med varandra. Men som vi alla vet fick 
han fel. Och kanske det var just därför 
han inrättade fredspriset för att försöka 
döva sitt eget dåliga samvete.

Blommor från San Remo 
Det är fortfarande lite drygt en månad 
kvar till Nobelfestligheterna i Stock-
holms stats- och konserthus 10 decem-
ber då staden San Remo och handels-
kammaren i regionen Imperia i vanlig 
ordning skickar blommor till festlig-
heterna. Det brukar handla om 25 000 
färgsprakande blomster  som till exem-
pel nejlikor, amaryllis, orkidéer, kry-
santemum och rosor.

Europas rikaste vagabond har garante-
rat satt avtryck i staden som var hans 
hem under hans sista fem år i livet.  En 
stad där hans minne lever kvar. 

Telefon till museet är +39 0184 507 380
- www.villanobel.provincia.imperia.it


