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 B
ENGT JANGFELDTS NYA bok Imma-
nuel Nobel & Söner – Svenska snillen i 
tsarernas Ryssland kartlägger famil-
jen Nobels öden i Ryssland från mit-
ten av 1800-talet till revolutionen 

1917. Historien är inte direkt okänd sedan 
tidigare, men den är svår att motstå. Den 
börjar i december 1838, när Immanuel No-
bel, svensk uppfinnare och 
ingenjör, anlände till Sankt 
Petersburg. Han var ”gravt 
socialt handikappad efter-
som han varken kunde rys-
ka eller något av de två an-
dra stora språk som talades 
i den ryska huvudstaden – 
franska var societetsspråket 
och tyska användes inom 
förvaltning, handel, hant-
verk”. Men vid denna tid 
hade även svenskan hunnit 
bli ett viktigt språk i Ryss-
land – och de svenskspråki-
ga en betydande minoritet. 
Finland var sedan trettio år 
tillbaka en del av det ryska 
riket och i huvudstaden 
hade ”en mycket samman-
svetsad och mycket infly-
telserik svensktalande elit” 
hunnit etableras. Immanuel 
Nobel välkomnades i denna 
skara, vars medlemmar ofta 
innehade höga positioner 
inom statsförvaltningen 
och militären och där åtnjöt 
stort förtroende. Via de fin-
ska kontakterna fick Nobel 
möjlighet att visa upp sina 
snillrika uppfinningar för 
statliga och militära myn-
digheter. Viktigast var inled-
ningsvis hans undervattens-
minor, för vilka han fick bra 
betalt av regeringen. Med 
pengarna i hand kunde han 
etablera sig på mer perma-
nent basis i Petersburg och 
dra igång en mer omfat-
tande industriell verksam-
het. Den blev en succé. 
Immanuel Nobel uppfann 
gevär som sköt snabbare 
och vägde mindre. Han au-
tomatiserade tillverkningen av vagnshjul. 
Han utrustade hotell och sjukhus med cen-
tralvärme och halverade samtidigt deras 
vedkonsumtion. 

När Krimkriget bröt ut 1853 lades 
 nobelska minor ut i tusental för att  hindra 
fienden att närma sig Kronstadt och Svea-
borg. Den nobelska verkstaden tog sig 
dessutom an utmaningen att omrusta rys-
ka  krigsfartyg med ångmaskiner. Men när 
tsar Nikolaj I 1855 efterträddes av sonen 

Alexander II vände lyckan. Beställningar 
annullerades och ingångna kontrakt bröts 
i samband med den nye tsarens policy att 
förlita sig på utländsk teknik. Nobel ham-
nade i ekonomiska svårigheter som visade 
sig oövervinneliga. Företaget likviderades 
1859 och Immanuel Nobel återvände till 
Sverige efter 20 år i Ryssland. 

Kvar i Sankt Petersburg blev hans söner 
Robert, Alfred och Ludvig. Alfred lämnade 
Ryssland efter ett par år medan Robert 
kom att bo periodvis i Ryssland. Ludvig 
blev kvar livet ut. Ludvigs tekniska snille 
matchade faderns, men dessutom visade 
han sig exceptionellt talangfull som orga-
nisatör och företagsledare. Han anlade en 
ny maskinfabrik, som vid sidan om civila 
beställningar levererade granater, gevär, 
kulsprutor och maskiner till krigsminis-

teriet. Tsaren och hans generaler lät sig 
övertygas eftersom kvaliteten var högre än 
vad de utländska tillverkarna kunde erbju-
da. Men Ludvig väckte också stor respekt 
från fabriksarbetarnas sida, eftersom han 
på ett för Ryssland unikt sätt månade om 
deras hälsa, hygien och utbildning – och 
gav dem del i företagets vinst. Det svenska 

brukssamhället hade nått 
Ryssland. 

I  NÄSTA FAS gick storebror 
Robert i bräschen. Under ett 
besök i Baku i kejsardömets 
sydligaste periferi blev han 
1873 vittne till vad som ar-
tade sig till regionens första 
– men inte sista – oljeboom. 
Oljeindustrin dominerades 
på den tiden av USA, men 
Baku ruvade på de bästa 
fyndigheterna. Robert, som 
i likhet med Alfred var en 
skicklig kemist, grundade 
ett oljebolag som tog sig an 
utmaningen att tillverka 
fotogen (lysolja) av högre 
kvalitet än den amerikan-
ska. Det lyckades. Ludvig, 
som blivit rik på maskin-
fabrikens framgångar, stod 
för finansieringen och 1879 
grundades det legendariska 
Naftabolaget Bröderna No-
bel. Bolaget skapade på kort 
tid ett gigantiskt system för 
utvinning och raffinering av 
råolja, men också för trans-
port och distribution med-
elst pipelines, tankfartyg 
(världens första), tankvag-
nar och reservoarer. Nobel-
bolaget gick i frontlinjen för 
den tsarryska oljeindustrin 
och tog upp konkurrensen 
med Standard Oil på världs-
marknaden. 

Robert valde att lämna 
Baku redan 1880. Efter Lud-
vigs död 1888 tog sonen 
Emanuel över. Denne var 
inte som sin far och farfar 
något tekniskt snille som 
levererade uppfinningar på 

löpande band, men däremot behärskade 
han finansens värld som ingen annan. 
Det passade utmärkt för att leda de ryska 
 Nobelföretagen, som nu hade mognat och 
växt sig stora. Emanuel blev god vän med 
finansministern och erbjöds av tsaren att 
bli rysk medborgare, vilket han accepte-
rade. Men vid horisonten tornade molnen 
upp sig. Från 1903 skakades Baku av strej-
ker. En ung Josef Stalin var en av organi-
satörerna när 40 000 arbetare i december 
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Bengt Jangfeldts bok om familjen 
Nobels ryska äventyr ger fascine-
rande inblickar i en värld av geniala 
uppfinnare och riskvilliga affärs-
män i en tid av uppbrott och drama-
tisk politisk förändring från mitten 
av 1800-talet till bolsjevikernas 

maktövertagande 1917. Även om hans medryck-
ande berättelse om denna familjs kopplingar till 
rustningsindustri och oljeutvinning knappast 
är ny och i huvudsak upprepar en konventionell 
hjältehistoria, sällar den sig till den serie ypperliga 
”snillebiografier” som under senare år utgivits i 
vårt land.
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1904 visade sin vrede genom att bränna 
ner 36 av Bröderna Nobels oljeborrtorn. 
Efter att oroligheterna spridits till Peters-
burg valde Emanuel att engagera sig po-
litiskt. Han blev en drivande kraft bakom 
ett konservativt politiskt parti, ”17 Okto-
berförbundet”, som bekämpade de nya 
socialistiska och revolutionära rörelserna 
genom att ”förespråka ett statsskick med 
förankring i rysk tradition.” Hans syster 
Marta chockade dock familjen genom att 
gifta sig med läkaren Georgij Oleinikoff, 
som i sin ungdom rört sig i kretsarna kring 
Lenins äldre bror Alexander Uljanov och 
terrororganisationen ”Folkviljan”.

Bolsjevikkuppen 1917 satte punkt för 
Nobels ryska företagsimperium. Bola-
gen nationaliserades och familjen flydde 
västerut. Allt var förlorat – nästan. I sista 
stund fick man till ett avtal med Standard 
Oil, som trodde att bolsjevikstyret i Ryss-
land skulle bli kortvarigt och därför tog 
risken att förvärva hälften av familjens ak-
tier i Naftabolaget. 

JANGFELDT, EN AV våra främsta Rysslands-
kännare, gräver djupare i denna historia 
än någon annan före honom. Boken är till 
sitt omfång och sin detaljrikedom något 
av en antites till hans tidigare verk om 

svenskarna i Ryssland, den sparsmakade 
Svenska vägar till S:t Petersburg. Den inordnar 
sig därmed i den serie ypperliga ”snillebio-
grafier” som under senare år utgivits i vårt 
land, med Ingrid Carlbergs uppmärksam-
made bok om Alfred Nobel som en natur-
lig tvilling. 

Immanuel Nobel & Söner är en lång och 
ordrik, men hela tiden medryckande be-
rättelse. Hantverket är gediget och fram-
ställningen disciplinerad på ett sätt som 
säkert skulle ha väckt Ludvig och Emanuel 
Nobels gillande (men kanske inte Imma-
nuels). Jangfeldt förtjänar också en eloge 
för att han tagit ”snillena” på allvar. Han 
ryggar inte tillbaka inför de tekniska de-
taljerna i floden av märkliga uppfinningar; 
han öppnar teknikens svarta låda och möj-
liggör för läsaren att förstå vad det egent-
ligen var som gjorde de svenska snillenas 
skapelser så attraktiva – och varför de 
ibland slutade i fiaskon. 

Hans huvudintresse rör dock Nobel-
familjens gåtfulla och ofta excentriska 
personligheter. Bokens förnämsta del är 
den första, där vi får följa Immanuel från 
barnsben till de sköra framgångarna i 
Ryssland. Immanuel Nobel ter sig som en 
av de märkligaste personer Sverige någon-
sin frambringat och vår främste uppfin-

nare sedan Christopher Polhems dagar. 
Jangfeldt tecknar, med större skärpa än 
Carlberg, som även hon djupdyker i Im-
manuels öden, porträttet av en rastlös 
konstnärssjäl, en man som knappt kunde 
läsa och skriva, men som alltid hade pen-
na och linjal till hands, som tärde på sin 
sociala omgivning och vars hjärna hela ti-
den gick på högvarv. Hans skaparkraft och 
idérikedom tycks ha varit gränslös. Till de 
hundratals uppfinningar som aldrig för-
verkligades hörde en likkista med inbyggd 
ringklocka, konstruerad för att en sken-
död person som begravts och sedan vaknat 
upp skulle kunna göra sig hörd.

En annan av bokens många styrkor 
är den noggranna kartläggningen av fa-
miljens komplexa personnätverk. En in-
tressant social aspekt är hur påfallande 
”svensk” familjen förblev intill det bittra 
slutet, trots att man då, 1917, kunde blicka 
tillbaka på närmare 80 års närvaro i Ryss-
land. Man umgicks ogärna utanför de 
svenskspråkiga kretsarna i Sankt Peters-
burg (och Baku), även om man för affärer-
nas skull visste att bygga goda relationer 
med ryska regeringen. En följd blev att 
många petersburgssvenskar, inklusive 
Ludvigs hustru Edla, aldrig lärde sig ryska, 
trots att de levt hela sitt liv i landet. 

>	Bildtext.
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 D
E SVENSKA trolldomsrättegångarna 

under 1600-talet har förfärat och 
fascinerat sedan tiden de rasade och 
forskningen har sedan dess tagit sig 
an dem ur en mängd perspektiv; 

de anklagade har kartlagts liksom ankla-
garna, de straffrättsliga dimensionerna 
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Marko Lambergs bok om häx-
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nya ingångar i ett skrämmande 
universum som till synes aldrig 
upphör att fascinera. Den cen-
trala tesen om rättegångarnas 

förankring i frågor om etnicitet, 
kultur och språkförbistringar 
förblir dock oprövad i studien.
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BOKEN HAR BARA en svaghet: berättelsen 
är inte ny. Jangfeldt lägger sig påfallande 
nära tidigare Nobelskildringar, som släkt-
krönikören Marta Nobel-Oleinikoffs Ludvig 
Nobel och hans verk, Sigvard Strandhs Alfred 
Nobel (som titeln till trots även behandlar 
den ryska verksamheten ingående), Ro-
bert W. Tolfs Tre generationer Nobel i Ryssland 
och Brita Åsbrinks Ludvig Nobel: ”Petroleum 
har en lysande framtid!”. Det är en besvikel-
se. Strategin förefaller ha varit att återan-
vända andras berättelsetrådar och sedan 
fördjupa dessa där så varit möjligt. Jang-
feldts berättelse bjuder därmed på få över-
raskningar och upprepar först och främst 

en konventionell hjältehistoria. Bara i ett 
fåtal fall försöker han sig på att utmana 
den tidigare historieskrivningen, som när 
han argumenterar för att Robert Nobels 
bidrag till framgångarna med Bakubolaget 
– som vanligen ses som Ludvigs verk – har 
underskattats. 

Även källmaterialet är till stora delar 
detsamma som i den redan existerande 
Nobellitteraturen: det består huvudsakli-
gen av familjemedlemmarnas omfångs-
rika korrespondens och minnesskrifter. 
Det är ett ypperligt material, men många 
av breven och memoarerna som Jangfeldt 
citerar har redan citerats av Strandh, Tolf 
och Åsbrink. Många av illustrationerna 
har vi också sett förut. Eftersom bokpro-
jektet ”tillkommit på initiativ av Centrum 
för Näringslivshistoria” (CfN) kunde man 
ha förväntat sig att arkivmaterial från de 
ryska Nobelföretagen skulle ha kommit 
till användning, men så är inte fallet, så 
när som på någon enstaka fotnot. Det är 
synd, särskilt med tanke på att CfN ägnat 
stor möda åt att samla in och digitalisera 
ryskspråkiga arkivdokument om både 
maskinfabriken och oljebolaget. Det åter-
står att se om detta alternativa material 
i framtiden kan locka en ny generation 
historiker att nyansera berättelsen om de 
svenska snillena i tsarernas Ryssland. 

> Per Högselius är professor i teknik
historia vid KTH.
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har nagelfarits, de teologiska aspekterna 
har betonats, liksom de sociala, genus-
vetenskapliga och mentalitetshistoriska. 
Professor Marko Lamberg, docent i nord-
isk historia vid Tammerfors universitet 
och i gemenskaps- och samfunds-historia 
vid Jyväskylä universitet, tar i sin nyut-
komna bok Häxmodern – Berättelsen om 
Malin Matsdotter ett nytt grepp om de dra-
matiska häxprocesserna i Stockholm åren 
1676–77, nämligen att kultur- och språk-
skillnader spelade en avgörande roll för 
domarna som fälldes. Av de nio kvinnor i 
Stockholm som dömdes till  döden dömdes 
Malin Matsdotter hårdast av alla. Enligt 
Marko Lamberg hängde det ihop med att 
hon var finska.

Studien är kronologiskt upplagd och in-
leds med ett gripande porträtt av den enk-
la kvinnan Malin Matsdotter, född i Öster-
botten år 1610 eller 1613. När hon dog på 
bålet 1676 var hon änka för andra gången, 
drygt 60 år gammal och stockholmsbo 
sedan 40-talet år tillbaka. Malin Matsdot-
ter hade genom åren fött femton barn, av 
vilka Maria och Annika var de enda som 
hade överlevt, nu 19 och 20 år gamla. Ma-
lins första make hade dött åtta år tidigare 
under dramatiska former – dömd och av-
rättad för tidelag. När döttrarna Maria och 
Annika 1676 angav modern för trolldom 
var Malin Matsdotter således en redan hårt 
prövad kvinna.

Marko Lamberg går därefter över till 
de stora häxprocesserna i Härjedalen och 
Älvdalen, för att sedan vända åter till 
Stockholm och Malin Matsdotter. Den 
 detaljerade framställningen av trolldoms-
rättegångarna, stundtals i dialogform, 
l åter oss ta del av det invecklade och kom-
plexa förloppet från början till slutet: hur 
den tolvårige Gävlepojken Johan Johans-
son Griis först upplyste stockholmarna 
om blåkullafärder inför storögda ögon, till 
domarnas framtvingande av bekännelser 
av de utpekade till hur tvivlen började leta 
sig in i rättssalarna, varpå domarna snart 
pressade vittnena att erkänna (lika hårt 
som tidigare) fast nu sina lögner. 

Häxmodern öppnar dörren till ett lika fas-
cinerande som skrämmande universum, 
men ger samtidigt upphov till frågor och 
invändningar. Avsaknaden av noter gör 
det svårt att bedöma Lambergs läsning och 
bearbetning av källorna samt kommuni-
kationen med den tidigare forskningen. 
Lamberg håller ofta saklig och reserverad 
[något fattas] inför hur långt källorna bär, 
och för därtill många insiktsfulla och ny-
anserade resonemang om de inblandade i 
denna historia. Ibland förefaller sakfram-
ställningen emellertid ojämnt genomarbe-
tad. En dödsdömd fick inte halsen avsku-
ren, som det heter på ett ställe. Inte heller 
avhöggs häxor med svärd. På ett annat 


