
KRUT

Krut är det äldsta sprängämnet. Fram till 1800-talet 
var krutet också det enda sprängämnet, och det har 
spelat en stor roll i vår historia.

Krut började tillverkas i Europa under 1300-talet 
när de första kanonerna och eldvapnen konstruera
des. Den medeltida riddarens rustning kunde inte 
stå emot eldvapen, och fästningar som tidigare va
rit ointagliga förstördes med kanoner. Det ledde till 
stora förändringar inom militärteknik och bygg
nadskonst. Krutet kom också att spela en stor roll 
för gruvnäringen.

SVARTKRUT OCH KRUTKORN
Det äldsta krutet kallas svartkrut och är en blandning 
av 10 procent svavel, 15 procent kol och 75 procent 
salpeter. Det kan brinna även när det inte finns något 
syre. Ämnena som finns i krutet räcker till för att sätta 
igång en kemisk reaktion som får krutet att explode
ra. Moderna sprängämnen förbränns väldigt snabbt, 
medan krutkornen brinner långsammare, utifrån och 
in. Brinntiden varierar mellan olika krutsorter och 
hur stort det omgivande gastrycket är. Hastigheten 
kan vara så låg som 10 mm/sekund i en raketmotor 
och så hög som 500 mm/sekund i en kanon.

Krutets egenskaper beror också på krutkornens 
form och storlek. Det finns många olika typer av 
krutkorn, till exempel så kallade progressiva krut
korn. Sådana krutkorn har många små hål, vilket 
ger större brinnyta och gör att när explosionen sätts 
igång så brinner krutet snabbare och snabbare.

MODERNA KRUTTYPER
Under 1800-talet uppfanns flera typer av röksvagt 
krut, bland annat Alfred Nobels ballistit och Paul

Vieilles singelbaskrut. Singelbaskrut innehöll ni- 
trocellulosa (bomullskrut) och stabiliserande äm
nen. Ballistit var ett dubbelbaskrut som bestod av 
det mycket explosiva ämnet nitroglycerin, nitrocel- 
lulosa, stabilisatorer och mjukmedel. På 1930-talet 
utvecklades även trippelbaskrutet, dubbelbaskrut 
blandat med nitroguanidin, ett ämne som gör att 
detta krut brinner vid lägre temperatur än andra 
krutsorter. Fördelen med trippelbaskrutet var att 
eldvapnens eldrör inte slets ut lika fort jämfört med 
när man använde andra kruttyper.

Ett annat modernt krut är LOVA-krut (/ow 
zmlnerability ammunition). Det började tas fram 
under 1980-talet, och är mindre känsligt än andra 
krut. Risken är lägre att det ska explodera oav
siktligt. Trots att nya, mer effektiva sprängämnen 
uppfanns under 1800- och 1900-talen, exempelvis 
nitroglycerin, dynamit, dynamex, och pumpbara 
emulsionssprängämnen, används krut än idag. Det 
finns i fyrverkeripjäser och används för kanoner och 
skjutvapen. Andra moderna krutsorter ingår i raket
bränslets komponenter. Perkloratkrut har använts i 
bränslet till startraketerna till NASA:s rymdfärjor.

EN KINESISK UPPFINNING
I Europa har krutet länge ansetts vara en västerländsk 
uppfinning. Det var den brittiske vetenskapsman
nen och filosofen Roger Bacon som fick äran av att 
ha uppfunnit det. Bacon var den förste i Europa som 
beskrev krutet på 1260-talet och han experimen
terade med och blandade olika typer av krut. Men 
i själva verket hade krutet uppfunnits i Kina långt 
tidigare. Vi vet inte exakt när, men det lär ha skett 
någon gång mellan 800- och 900-talen. Kinesiska
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Reklamskylt i emalj för Torsebro krutbruk i Skåne. Krutbruket grundades av Karl XI 1682 för 
kruttillverkning åt den svenska armén. Tillverkningen fortsatte fram till 1923, då bruket lades 
ner på grund av minskad efterfrågan på svartkrut. Bruket är idag ett byggnadsminne.



Alfred Nobel tog patent på det röksvaga krutet ballistit 1887. Ballistit kallades också för 
nobelkrut och bestod av en blandning av nitroglycerin och nitrocellulosa. 1894 startades en 
sprängmedelsfabrik i Björkborn vid Karlskoga. Kvinnorna på bilden gör krut till mausergevär 
genom att blanda och skära krutkornen. Foto från verkstaden i Björkborn 1906.
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alkemister sökte ett elixir som gav evigt liv och un
der ett av sina många försök blandade de salpeter, 
svavel och träkol. En kinesisk text från år 850 e.Kr. 
beskriver blandningen och varnar för rök och eld 
som uppstår när man hettar upp den. Det kinesiska 
krutet användes både som läkemedel och i fyrverke
ripjäser.

Runt år 919 e.Kr. började även den kinesiska armén 
använda krut. Först tillverkade man »eldlansar» 
(tidiga eldkastare), sedan kom brandpilar med 
krut. Hundra år senare började kineserna tillverka 
bomber som var fyllda med krut. Så småningom 
spreds kunskapen till Mellanöstern och därifrån vi
dare till Europa.

Prov på svenskt bergskrut, ett slags svartkrut, från Åkers 
krutbruk. På etiketten står: »Sv. Bergskrut. Åker 1775». 
Åkers krutbruk började tillverkningen 1552, på Gustav 
Vasas order. Kruttillverkningen där upphörde 1993.
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