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Alfred Nobel, Gustaf Dalén och Harry Sellmann
Magnus Rietz

År 1912 var ett händelserikt år på haven. 
s/s ”Titanic” gick tragiskt under på sin jungfrufärd, 
Gustaf Daléns fyruppfinningar rönte stora framgångar 
vilka kröntes med Nobelpriset i fysik och i Nynäshamn 
genomfördes Olympiska seglingar i labra vindar och 
strålande solsken. Samma år färdigställdes även villa 
Oscarshöjd uppe på Oscarsberget i Nynäshamn, upp-
kallat efter kung Oscar II på dennes egen begäran 
något tiotal år dessförinnan.

Oscarshöjd beboddes under tiden 1918 
till 1960 av familjen Alfred Ludwig Nobel, 
brorson till Alfred Nobel. År 1912 föddes 
av en händelse också HKH Prins Bertil för 
vilken villan sedermera kom att ställas till 
förfogande under dennes kommendering 
i torpedbåtsdivisionen som var förlagd i 
Nynäshamn under andra världskriget. 

År 2011 hade undertecknad den 
stora förmånen, och turen, att kunna för-
värva villa Oscarshöjd. Fastigheten består 
av en tämligen reslig byggnad uppförd på 
nämnda berg med utsikt rätt ut i Öster-
sjön. Vackert som bara den, men också 
aningen utsatt för havsvindar som kan 
ligga rätt in mot berget. Man har t.ex. fått 
klart för sig att snöbyar bildas över hav 
och därmed hur, och var, drivor av samma 
vita vara uppstår. Det tog heller inte lång 
tid förrän jag och min hustru lärde oss en 
del annat såsom husets historia, om en 
rad händelser vid olika årtal samt att vi 
med anledning av detta ovetande hamnat 
i vissa förpliktelser. Nåja, en del eldades 
säkert på inifrån av egen fri vilja och ren 
upphetsning. Råkar man dessutom öppna 
mun lite extra då och då och tänka högt 
sätts strax nya klot i rullning i ens omgiv-

ning. Att det hos denna inför det stundan-
de stinna jubileumsåret 2012 förväntades 
en del gick inte att ta miste på.

Vad Gustaf Dalén betytt för fyrvä-
sendet i världen kan knappast överskattas. 
Som milt sagt intresserad av ämnet fyrar 
kom jag att allteftersom år 2012 förlöpte 
inse att så värst mycket hundraårsfirande 
till hans ära inte stod att skönja. I all syn-
nerhet gällde detta hos vårt Sjöfartsverk 
vars historia och verksamhet till stor del 
förts sida vid sida med Daléns gärningar i 
bortåt hundra år. Detta gjorde mig alltmer 
förvånad och jag måste nog tillstå att för-
summelsen tycktes mig aningen okänslig.

Alltså var det bara att ta saken i 
egna händer på något bra sätt. Har man 
en gång i tiden dessutom legat som kust-
jägare i samma pluton och på samma 
lucka som Gustaf Daléns sonson Göran 
Dalén, kändes naturligtvis kopplingen 
ännu starkare. Samt även något mindre 
formell. På kustjägarna blir man näm-
ligen ofta vänner för livet om man till-
sammans lyckas ta sig igenom alla de 
underliga hyss man utsätts för där under 
ett knappt år. Av någon anledning föll 
det sig så att vi båda gjorde just det.
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Vad kan då vara bättre än att anordna 
ett dubbelt hundraårsjubileum på en 
och samma gång? En nobelminneshög-
tid med familjerna Nobel och Dalèn i 
den hundraåriga kåken! Gustaf Dalén 
fick sitt Nobelpris för solventilen och 
AGA-klippen. På Nobelmuseet förvaras 
olika och udda föremål och ställs ut 
som nobelpristagare har skänkt till sam-
lingarna. Märkligt nog befanns att inga 
föremål från Gustaf Dalén nått museet. 
Inte bra. Här borde något göras. Skulle 
man inte kunna tänka sig att spåra upp 
exemplar av de bägge uppfinningarna 
och skapa ett slags minnespris av dem…

Förre lotsdirektören Harry Sellmann, 
frid över hans minne, förärade en gång un-
dertecknad just en AGA-klipp av mellan-
storlek. Den hade jag i åratal haft stående 
i spisfrisen som dekoration. En gammal, 
inte helt kry, solventil med okänt ursprung 
fanns vidare sedan länge i mina dammiga 
gömmor. Skulle då inte dessa bägge gå att få 
fason på och symboliskt ges skepnaden av 
ett nobelminne och föräras familjen Dalén? 

Jodå, in i pysselverkstan och fram 
med Häxans klassiska putsmedel. Här ska 
det bli skinande blankt och fint och gås 
på Nobelfest… 

Klippen skötte sig utmärkt och tonade 
fram i bara mässingen samt en nertill 
tjusig mörkröd AGA-klänning. Med sol-
ventilen var det värre. Rostig inuti som 
ett gammalt avloppsrör omgivet av allt-
för blästrat glas befanns inte klädkoden 
för nobelfest på riktigt rätt nivå. Dilem-
ma…var finns det en annan snyggare sol-
ventil? Vem kan ha meckat och skruvat 
med dylika genom åren? 

Hm, min kompis Glenn och någon 
av hans mannar på f.d. arbetsfartyget 
”Klipparen” kanske visste något.

Och det gjorde han. Några dagar 
senare låg det ett tygstycke på förstukvis-
ten med en ytterligare solventil i. Kani-
balmetoden vidtogs, delar byttes och efter 
en del skruvande och pillande förelåg en 
prydlig AGA-klipp och en solventil att 
glänsa med.

Lördagen den 27 oktober 2012 kunde 
så högtidligheterna förrättas på Oscars-
höjd. Ceremoniel anständigt stunden och 
historien avhölls samt kunde även en ny-
uppförd mindre fyr med äkta AGA-appa-
ratur, något modernare, tändas på Oscars-
berget av Göran Dalén. Som inte allt med 
fyrar bör tillhöra det förgångna var detta 
en nog så viktig markering. Särskilt på det 
lokala planet och i sjöfartsstaden Nynäs-
hamn.

En kanske ännu viktigare handling 
var att minnesgåvorna på stående fot av 
familjen Dalén överräcktes till Nobel-
museets representant Olof Somell för 
direkt uppsättning i en vacker monter i 
detsamma. Här kunde de alltså beskådas  
under återstoden av jubileumsåret 2012 
samt finns där förstås även i framtiden.

Harry Sellmanns och Gustaf Daléns 
gärningar och minne har med detta kun-
nat föras vidare i ett minst sagt ädelt sam-
manhang och bevaras nu i sällskap av 
Alfred Nobels anda. Ett sällskap där det 
är få förunnat att vistas. Det är dessa män 
sannerligen värda.
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