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I främsta rummet bland de tekniska framsteg av världsomspännande 
betydelse som gjordes under 1800-talet måste man sätta Alfred No
bels uppfinningar på det sprängämnestekniska området. Slagordet 
»nitroglycerinens och dynamitens uppfinnare», som så ofta användes 
i tidningsartiklar och populära skrifter, ger emellertid icke full rätt
visa åt betydelsen av Nobels uppfinnaregärning, samtidigt som det 
säger för mycket. Ty dels var Nobel icke nitroglycerinens »uppfin
nare» och har heller aldrig utgivit sig för att vara det, dels innebar 
Nobels »tändare-uppfinning» en allmän lösning av problemet att ini
tiera, d. v. s. inleda explosion i brisanta eller indirekt exploderande 
sprängämnen, något som i betydelse bör sättas framför hans dynamit
uppfinningar.

Här bör också framhållas Nobels fortsatta betydelsefulla uppfin
nareverksamhet, mindre känd kanske av den stora allmänheten, och 
däribland framför allt nitroglycerinens gelatinering med nitrocellu- 
losa. Som en konsekvent utveckling därav följde gelatin-dynamiten 
1875 och det röksvaga nitroglycerinkrutet (ballistiten eller Nobel
krutet) 1888.

Att Nobels ryktbarhet som uppfinnare tack vare hans storartade 
testamentariska dispositioner fått en särskild gloria är otvivelaktigt. 
I högre grad än någon annan svensk kulturpersonlighet har han gjort 
det svenska namnet aktat och ärat i hela världen.

Den uppfattningen, att Nobel också är nitroglycerinens uppfin
nare, är nog, som nyss sagts, rätt allmänt spridd. Ehuru det ofta fram
hållits såväl i vetenskaplig som teknisk litteratur, att den italienske 
kemisten Ascanio Sobrero gjorde denna upptäckt omkring femton år 
innan Nobel försökte använda nitroglycerinen som sprängämne, har 
vetskapen härom icke trängt igenom hos den stora allmänheten. Det 
har ej heller saknats röster, som i viss mån velat förringa värdet 
av Sobreros upptäckt, under framhållande av att denna först genom 
Nobels uppfinningar fick någon praktisk betydelse. Tidigare hade 
nitroglycerinen endast haft vetenskapligt intresse och i enstaka fall

1 Man kan tveka om, huruvida Sobreros första framställning av nitroglycerin bör beteck
nas som en upptäckt eller en uppfinning. Förf. har valt ordet »upptäckt», närmast där
för att detta uttryck nästan undantagslöst användes i den äldre sprängämneslittera- 
turen (scoptera, découverte, discovery, Entdeckung). Numera skulle givetvis en kemisk 
syntes av detta slag varken kunna betecknas som en upptäckt eller en uppfinning.
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funnit användning som läkemedel. Denna omständighet har i hög 
grad bidragit till att framkalla en viss »jalousie de métier» från ita
liensk sida, vilket bland annat kom till uttryck vid högtidlighållandet 
år 1912 av hundraårsminnet av Sobreros födelse. Vid detta tillfälle 
utgav Associazione Chimica Industriale i Turin en minnesskrift, vil
ken bl. a. återgav en del av Sobreros viktigaste avhandlingar, vilka 
försetts med historisk-kritiska kommentarer av professor I. Guareschi, 
som gör sig till tolk för den i Italien rådande misstämningen.

Då nu hundra år förflutit, sedan Sobrero gjorde sin utomordentligt 
betydelsefulla upptäckt, har det synts författaren lämpligt att lämna 
en redogörelse över nitroglycerinens första vetenskapliga och indu
striella framträdande, delvis i avsikt att så rättvist som möjligt söka 
fördela upptäckare- resp. uppfinnareäran mellan Sobrero och Nobel.

I Amerika anses Geo. M. Mowbray som den främste pionjären 
inom nitroglycerinindustrien, och det har därför ansetts lämpligt att 
i detta sammanhang även behandla dennes insatser på detta område.

Ascanio Sobrero och hans första meddelande angående 
nitroglycerinens upptäckt.

Ascanio Sobrero föddes den 12 oktober 1812 i Casale Monferrato, 
studerade vid universitetet i Turin och blev där doktor i medicin 
1834. Han fortsatte emellertid sina studier i kemi, men då Turin- 
universitetets laboratorieresurser voro tämligen obetydliga, flyttade 
han 1840 över till professor E. Pelouze i Paris, där han arbetade 
något mera än två år för att sedan avsluta sina kemiska studier hos 
Liebig i Giessen. Återkommen till Turin blev han professor i tilläm
pad kemi och synes först ha utfört sina kemiska arbeten i ett labora
torium vid Scuola di S. Francesco da Paola, ett lägre tekniskt läro
verk i Turin.

I början av februari 1847 kunde Sobrero i ett brev till sin förre 
lärare Pelouze lämna det första meddelandet om, att han genom be
handling av glycerin med en blandning av svavelsyra och salpetersyra 
lyckats framställa en olja med mycket explosiva egenskaper.

Som så ofta i liknande fall kom ej heller Sobreros upptäckt helt 
oväntat. Den hade föregåtts av viktiga kemiska rön och upptäckter 
gjorda av de franska kemisterna Braconnot och Pelouze samt av 
kemisterna Schönbein och Böttger i Tyskland. Redan 1833 hade så
lunda Braconnot genom behandling av stärkelse med koncentrerad

Sobreros
föregångare.
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salpetersyra framställt en produkt, som han kallade »xyloidine». 
Dessa undersökningar fullföljdes av Pelouze, vilken först synes ha 
fäst uppmärksamheten på xyloidinens egenskap att förbrinna mycket 
hastigt, varför han framkastade tanken på att använda detta ämne 
som drivmedel i skjutvapen. År 1838 beskrev Pelouze en produkt, 
som han erhöll genom behandling av bomull, papper och liknande 
fibrösa ämnen med koncentrerad salpetersyra.

Under åren 1845—46 sysselsatte sig Friedrich Schönbein i Basel 
ingående med att behandla organiska ämnen, såsom växtfibrer, socker 
o. d,, med en blandning av salpetersyra och svavelsyra, i tanke att 
denna skulle innehålla fri ozon (»aktivt syre»), vilket kunde förena 
sig med de organiska ämnena och giva dem speciella egenskaper. Han 
påvisade härvid, att han av vanligt papper erhöll ett vattenbeständigt 
pergament och av bomull ett mycket lätt brännbart ämne, som han 
ansåg skulle kunna användas som krut och vilket han därför kallade 
»Schiessbaumwolle». De första meddelandena om denna upptäckt 
lämnade Schönbein i Naturforschende Gesellschaft i Basel den 11 
mars och 27 maj 1846.

Ehuru Schönbein helt synes ha missförstått vad som egentligen sker, 
då ett organiskt ämne behandlas med en salpetersyre-svavelsyrebland- 
ning, måste man dock betrakta denna hans metod som utomordentligt 
betydelsefull för sprängämnestekniken. Den bildar helt enkelt grund
valen för den i så ofantligt stor utsträckning inom den organiska 
kemien tillämpade nitreringsprocessen.

Då Schönbeins meddelanden om upptäckten av bomullskrutet nåd
de Paris kom detta mycken oro åstad. Särskilt Pelouze bemödade sig 
om att påvisa, att detta ämne var identiskt med den produkt, som 
han framställt av bomull redan 1838 och vilken han nu gav namnet 
»pyroxylin» för att skilja den från Braconnots »xyloidine». Årgång
arna 1846 och 1847 av franska akademiens tidskrift Comptes Rendus 
innehålla ett flertal artiklar, som belysa denna prioritetsstrid.

Av speciellt intresse för oss här i Sverige är Schönbeins brevväx
ling med Berzelius om bomullskrutet.1 I ett brev till Schönbein av den 
18 november 1846 gratulerar Berzelius till upptäckten och omtalar 
att han själv är ivrigt sysselsatt med att framställa liknande produk-

92
1 Det kan vara av intresse att anteckna, att en farbror till Ascanio Sobrero, artillerigene
ralen Carlo Raffaello Sobrero, även var kemist och en tid elev av Berzelius. Han blev 
invald som utländsk ledamot i Kungl. Svenska Vetenskapsakademien 1839.
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ter av en del växtämnen, bland annat av Sphagnum palustre (vit
mossa).

Utforskandet av bomullskrutets kemiska byggnad sysselsatte nu 
ivrigt kemisterna, bland dem Pelouze, vilken synes hava varit den 
förste som påvisat dess karaktär av en kemisk förening mellan cel
lulosa och salpetersyra. Det bör emellertid påpekas, att Liebig redan 
1833 hade framhållit, att salpetersyra måste vara en beståndsdel i 
Braconnots xyloidine.

Som förut nämnts arbetade Sobrero på Pelouzes laboratorium i 
Paris från hösten 1840 till våren 1843. Han deltog med stort intresse 
i ovan nämnda undersökning att utforska salpetersyrans inverkan på 
olika organiska ämnen. Redan 1836 hade Pelouze studerat, huru sal
petersyra reagerar med glycerin och därvid kunnat konstatera, att 
denna lätt destrueras under bildning av vatten, kolsyra och oxalsyra, 
varvid salpetersyran övergår till undersalpetersyra. Utan tvivel kände 
Sobrero till dessa försök, liksom han också måste ha haft kännedom 
om Schönbeins härovan beskrivna metod att nitrera bomull med en 
blandning av salpetersyra och svavelsyra.

Det kan ej förringa värdet av Sobreros 1847 gjorda upptäckt av 
nitroglycerinen, om man framhåller att förutsättningarna härför ge
nom ovan nämnda fakta voro väl tillrättalagda. Sobrero påvisar ock
så själv detta i den nedan åberopade avhandlingen i Turinakademiens 
handlingar 1870. Det bör dock framhållas att kännedomen om ifrå
gavarande organiska ämnens inre byggnad vid denna tidpunkt icke 
var så fullständig att man utan vidare kunde draga slutsatsen att 
glycerin skulle reagera analogt med cellulosa vid behandling med sal- 
petersyra-svavelsyrablandning. Man visste då icke att de voro när
besläktade kolhydrater.

Sobreros förutnämnda brev till Pelouze, vilket föredrogs i franska Sobrero till Pelouze 
vetenskapsakademien den 15 febr. 1847, återgives i svensk över- 1847. 
sättning emedan det måste anses vara en sprängämnesteknisk urkund 
av största intresse. (Comptes Rendus, 1847, Band XXIV, sid. 247—
248. Akademiens sammanträde den 15 febr. 1847.)

Då glycerinets sammansättning inte längre kan representeras av kol och vat
ten och dess förening med fettsyror gör att den kan betraktas ungefär som en 
bas, och då glycerinet skiljer sig mycket från med socker och cellulosa liknande 
ämnen, kunde man knappast ana att det skulle kunna giva upphov till reaktio
ner analoga med de nämnda substanserna. Emellertid visa de resultat som jag 
nyss uppnått att glycerinet, i förening med en blandning av salpeter- och sva- 93
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Sobreros första 
avhandling om 
»piroglicerin».

velsyra bildar en substans liknande bomullskrut. Om detta ämne och dess egen
skaper kan jag meddela följande.

När man slår en blandning av 2 delar svavelsyra av 66° Be och 1 del sal
petersyra av 430 Be i det tjockflytande glycerinet, blir reaktionen mycket 
häftig, men detta är en oxidationsreaktion vars produkter jag icke har under
sökt. Men om man avkyler en blandning av de två ovannämnda syrorna i en 
köldblandning och man däri häller glycerinet under omrörning för att för
hindra en förhöjning av temperaturen, upplöses glycerinet snabbt däri utan 
märkbar reaktion; om man sedan häller blandningen i vatten, utfälls ett olje- 
aktigt ämne, tyngre än vattnet, som samlar sig på kärlets botten och vilket man 
kan tvätta i rinnande vatten för att fullkomligt avlägsna syrorna utan att 
något går förlorat eftersom det är olösligt i vatten. Efter tvättningen kan man 
fullständigt lösa det i alkohol och åter utfälla det med vatten eller upplösa det 
i eter och låta denna lösning indunsta: etern förflyktigas och man erhåller det 
nya ämnet skiljt från de ämnen, som skulle kunna förorena det. Genom att 
hålla oljan i vakuum över svavelsyra under några dagar kan den lätt befrias 
från vatten.-----------

Redan den 21 februari kunde Sobrero till vetenskapsakademien i 
Turin (Reala Accademia delle Scienze di Torino) inlämna en full
ständigare avhandling i ämnet, som dock icke blev tryckt i akade
miens handlingar förrän 1849. Den bär titeln »Sopra alcuni nuovi 
composti fulminanti» och återgives härnedan i utdrag. Så mycket som 
möjligt har originalets språkfärg och interpunktering bibehållits.

Ett annat ämne, som väsentligt skiljer sig från träfibern, socker och lik
nande ämnen och som vid behandling med en blandning av svavelsyra och 
salpetersyra gav mig en ny explosiv förening, kommer att utgöra huvudämnet 
för denna avhandling. I högre grad än hittills kommer detta ämnes framställ
ning att medföra en generalisering av salpetersyrans speciella reaktion med 
organiska ämnen, vilken förde Pelouze och Schönbein till framställningen av 
pyroxilinen. Jag har nu visat att en liknande reaktion som denna äger rum 
med kolhydrater, vilka väsentligt skilja sig från »träfibern».

Glycerin, vars sammansättning uttryckes av ekvivalentformeln CgHsOg kan 
betraktas som en binär förening sammansatt av vattenekvivalenten HO med 
ett ämne av sammansättningen CgHtO.'). Denna formel överensstämmer med 
den som kan härledas ur glycerin-svavelsyra och dess salter.

Detta ämnes (glycerinens) syrsättningsförmåga är mycket stor, salpetersyra 
reagerar våldsamt därmed och alstrar oxalsyra, ehuru det är antagligt att detta 
icke är annat än slutfasen av en oxidationsprocess till vilken man kommer över 
vissa mellanstadier, varvid mera komplicerade ämnen uppträda. Huru än där
med förhåller sig, när man till glycerin, som är koncentrerad till tjock konsi
stens, sätter koncentrerad salpetersyra eller en blandning av två volymer kon
centrerad svavelsyra 66° Bé och en volym salpetersyra 43 Bé uppträder en 
häftig oxidationsprocess, med riklig utveckling av nitrösa gaser, men jag har94
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ej haft tillfälle att närmare sysselsätta mig med dessa oxidationsprodukter. Om 
man emellertid, i stället för att hälla syreblandningen i glycerinet, använder 
ett omvänt förfaringssätt och av försiktighetsskäl håller syreblandningen i en 
köldblandning några grader under noll, förlöper reaktionen på ett annat vis. 
När glycerinet kommer i beröring med syrorna löser den sig däri, vilket under
lättas genom skakning av kärlet som innehåller syrorna. När lösningen är färdig 
häller man hastigt vätskan i destillerat vatten av rumstemperatur, varvid ome* 
delbart en ansenlig mängd oljedroppar sjunka till kärlets botten och bilda ett 
skikt, som sakta skiljer sig från vattnet. Denna produkt utgör det nya ämnet, 
vars egenskaper jag nu vill beskriva och vilket jag kallar: Piroglicerina.

Eftersom piroglicerinet är tyngre än vattnet kan det med lätthet renas och 
man erhåller det fritt från syror som avskiljas: så länge det befinner sig i vatten 
blir det långsamt genomskinligt, särskilt vid lindrig uppvärmning, varvid på 
mekanisk väg största delen av vattnet avskiljes. Då det införes i recipienten 
till en vacuumapparat blir det klart. Allt efter som vattnet avdunstar får det 
utseendet av den klaraste olja med kraftig ljusbrytning och med lätt gulskif
tande färg. Det håller sig flytande även vid — 20°. Detta ämne är icke lösligt 
i vatten, är lösligt i alkohol och eter: när man således vill uppnå högsta renhet 
kan man framställa en lösning i ren alkohol och därefter hälla denna i destil
lerat vatten. Man kan också avlägsna föroreningarna med eter: lösningen läm
nas att självavdunsta, varvid piroglicerinet fullständigt avskiljes.

Denna kropps egenskaper äro mycket märkliga: den kan räknas till de tyngsta 
vätskorna: sålunda är dess täthet vid en temperatur av + io° 1.60; den närmar 
sig i detta hänseende den högkoncentrerade svavelsyran, vars täthet är i.So. 
I beröring med vatten förändrar den sig ej, men förlorar en väsentlig del av sin 
genomskinlighet vid den minsta inblandning av vatten; vid torkning i vakuum 
återtar den sin genomskinlighet. Metaller som lätt oxideras rosta, då de komma 
i beröring därmed. Vid beröring med kalium även vid ordinär temperatur, upp
står explosion; även fosfor oxideras vid + 20 eller + 30° temperatur under 
bildning av nitrösa gaser, och vid högre temperatur inträffar explosion.

Vid piroglicerinets sönderdelning på detta sätt uppkommer möjligen någon 
ny produkt; kanske avskiljer sig i upplösningsmomentet det förändrade glyce
rinet från den syra, med vilken den var bunden. Jag förbehåller mig en nog
grannare studie av denna reaktion.

I köld motstår piroglicerinet inverkan av svavelsyra och förändras icke 
märkbart av salpetersyra; kungsvatten inverkar obetydligt även vid längre 
kokning. Klorvätesyra reagerar därmed under klorutveckling. De starka ba
serna färga det gult; vid kokning med kaustik kali upplöses det under ammo- 
niakutveckling.

Detta ämne har en sötaktig smak, starkt aromatisk, dess utforskning bör 
göras med största försiktighet; det är tillräckligt att lägga en droppe Pirogli
cerin på tungan utan att svälja den och man känner en stark huvudvärk som 
av stark migrän, följd av inre kraftiga pulseringar på samma gång som man 
erfar svaghet i nedre extremiteterna. Denna verkan erfor jag flera gånger lik
som även prof. Valerico Cauda och andra personer, som försökte experimentet. 95
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Nitroglycerinens
sammansättning
klarlägges.

Dessa båda avhandlingar jämte en senare, som föredrogs vid de 
italienska kemisternas kongress i Venedig hösten 1947 — med titeln 
»Sulla glicerina fulminante o piroglicerina» — äro utan tvivel ägnade 
att inge respekt för Sobreros redan tidigt förvärvade kännedom om 
nitroglycerinens framställning och egenskaper. Att han var på god 
väg att klarlägga dess inre byggnad är också uppenbart.

Trots den uppmärksamhet som Sobreros upptäckt väckte dröjde 
det egendomligt nog länge, innan någonting ytterligare publicerades 
om nitroglycerin. Det var först 1855, som en avhandling om dess 
toxiska egenskaper med titeln: »Nitroglycerin or Glonoins» publice
rades av professor de Vrij i Rotterdam. Även de Vrij sökte komma 
till klarhet om nitroglycerinens sammansättning och trodde sig av 
det utbyte han erhöll vid nitreringen: 144 gr nitroglycerin av 100 gr 
glycerin, kunna draga den slutsatsen, att sammansättningen kunde 
uttryckas med formeln CsHeOfNOs^, d. v. s. den skulle motsvara 
dinitroglycerin. Denna felaktiga uppfattning korrigerades redan sam
ma år av engelsmannen Railton, vilken påvisade att reaktionen mel
lan glycerin och salpetersyra måste förlöpa enligt formeln

CsHsOs + 3HNO3 = C3H5(N03)3 + 3H2O.

Man skulle sålunda få trinitroglycerin och ej dinitroglycerin.
Sobrero själv synes icke mycket hava befattat sig med det nya ex- 

plosionsämnet. Hans intresse torde mera ha varit inriktat på nitro- 
manniten, ett ämne som han även rätt utförligt berör i den avhand
ling som publicerades i Turinakademiens handlingar 1849. Sobrero 
och hans medarbetare på laboratoriet vid arsenalen i Turin, där han 
nu hade sin verksamhet, ansågo nämligen att nitromanniten var sär
skilt väl ägnad att ersätta knallkvicksilvret som antändningsmedel 
för krutladdningar. En mindre angenäm erfarenhet beträffande nitro- 
mannitens stabilitetsegenskaper fick Sobrero dock göra den 3 sept. 
1853, då ett 6 år gammalt prov om 400 gr nitromannit helt oför
modat exploderade och åstadkom stor förödelse i arsenalens labora
torium.

Det blev under några år rätt tyst omkring nitroglycerinen, men 
1860 bröt Sobrero själv tystnaden och publicerade en på franska 
skriven avhandling med titeln »Sur la pyroglycérine» i Répertoire de 
Chimie appliquée. [Denna refererades mer eller mindre fullständigt 
i Jahresbericht f. Chemie 1861, och i Moniteur Scientifique 1862.]96
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Genom denna artikel, vilken ej är att betrakta som en vetenskaplig 
avhandling utan mera som en för en lärobok i tillämpad kemi av
fattad redogörelse över nitroglycerinens framställning och viktigaste 
egenskaper, blev detta explosiva ämne allmänt känt bland kemisterna 
i hela världen.

Att vissa kemister redan genom Sobreros tidigare publikationer fått 
sin uppmärksamhet fäst på nitroglycerinen och dess explosiva egen
skaper, framgår emellertid därav, att Immanuel Nobel redan 1855, 
då han under Krimkriget sysslade med att konstruera sjöminor för 
ryska amiralitetets räkning, av de båda ryska kemisterna, professo
rerna Sinin och Trapp, råddes att försöka använda nitroglycerinladd- 
ningar i dessa. Såvitt man kan finna torde emellertid aldrig några 
allvarligare försök att utnyttja detta nya sprängämne för sådant 
ändamål ha blivit gjorda av Im. Nobel. Uppgiften om att en upp
fiskad mina, som exploderade ombord på det engelska flaggskeppet 
Duke of Wellington, skulle ha varit laddad med nitroglycerin torde 
i alla händelser icke vara riktig.

Vi äro härmed framme vid den utvecklingsfas som började med 
Immanuel Nobels och hans söners försök att använda nitroglycerin 
som sprängämne först för militära ändamål och därefter i bergsbru
ket. I Henrik Schiicks och Ragnar Sohlmans stora biografi: »Alfred 
Nobel och hans släkt», utgiven av Nobelstiftelsen år 1926 och i det 
följande kallad »Nobelboken», återfinnas så fullständiga och intres
santa skildringar över de första, mer eller mindre lyckade spräng- 
ningsförsöken, att jag här kan avstå från att i detalj ingå därpå.

Sohlman ger också en skildring över samarbetet mellan Immanuel 
och Alfred Nobel, vilken ställer detta i en intressant belysning. Fa
dern, ehuru svårt prövad av tidigare motgångar, tycks ha varit den 
mest optimistiske av de två under det att Alfred var mera försiktig 
vid bedömandet av försöksresultaten och ibland kritiserade han rätt 
skoningslöst faderns uppslag. Att en liten prioritetskonflikt även före- 
fanns dem emellan framgår av ett brev från Alfred till hans far, 
vilket i utdrag återgives i biografien.

Nobelarnas stora företagsamhet och djärvhet förutan, hade det 
sannolikt dröjt åtskilliga år, för att icke säga årtionden, innan nitro
glycerinen funnit teknisk användning. Ty som en utomordentlig 
djärvhet måste det betecknas att med de mycket enkla hjälpmedel, 
som stodo dem till buds, tillverka detta farliga och nyckfulla spräng
ämne i större skala. Som bekant utsattes också den första försöks-

Immanuel Nobel.

Alfred Nobel.
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fabriken vid Heleneborg redan efter ett års verksamhet för en fruk
tansvärd explosion den 3 sept. 1864, varvid 5 personer omkommo, 
men trots detta hade man mod nog att fortsätta tillverkningen.

Då man kritiskt granskar de tekniska framsteg som Nobelarna 
gjorde under sitt experimenterande med nitroglycerin i slutet av 1850- 
talet och början av 1860-talet, och vilka ledde fram till dess första 
industriella användning 1863, finner man att dessa voro av två slag: 
dels lösningen av problemet att säkert inleda nitroglycerinens explo
sion, dels tillverkningen av nitroglycerin i industriell omfattning. 
Under det att initieringsförfarandet måste betecknas som en verklig 
uppfinning, ja till och med en epokgörande sådan, kan man ej gärna 
hit hänföra Nobelarnas modifikationer av Sobreros nitreringsmetod, 
även om de blevo föremål för patent.

Initieringsförfarandet.

Redan tidigt hade Immanuel och Alfred Nobel vid sina fortsatta 
experiment med nitroglycerin kommit underfund med att »nitrogly
cerinens explosionspunkt» låg vid 170—180 men att man kunde an
tända mindre mängder fritt liggande nitroglycerin, varvid den endast 
brann utan att explodera. För stötar och slag konstaterade de däremot 
liksom Sobrero en stor explosionskänslighet. Man drog härav den slut
satsen, att man medelst ett annat lättantändligt ämne måste upphetta 
nitroglycerinen till dess explosionspunkt för att kunna utnyttja dess 
explosiva kraft. Vanligt svartkrut låg då närmast till hands att an
vändas för sådant ändamål, och man sökte att som sprängämne an
vända en blandning av krut och nitroglycerin. Alfred Nobels patent 
av den 14 okt. 1863 är också inriktat härpå.

Alfred Nobel fann emellertid rätt snart, att det icke var nödvän
digt att på detta sätt uppvärma hela nitroglycerinkvantiteten till ex- 
plosionstemperaturen, och hans nästa patent av den 15 juli 1864 
lämnar beskrivningar av olika »tändare»-typer endast innehållande 
mindre mängder svartkrut. Han säger nämligen i beskrivningen: 
»Sedan dess har jag på teoretisk grund ledt mig till den slutsats, att 
om krutets värme kan meddelas nitroglycerinen med den hastighet, 
som erfordras för en explosion, så borde nitroglycerinens ännu större 
värmeutveckling med tillhjelp af slaget och pressionen af de bildade 
gaserna, efter en gång erhållen detonationsimpuls kunna underhålla 
sin egen explosion.» I patentet angivas sex olika tändningssätt, men 
man kan icke därav sluta sig till detaljerna.98



Nitroglycerin

En närmare beskrivning på de Nobelska tändarna få vi emellertid 
i den bruksanvisning som Nobels tyska bolag utgav i september 1865 
och i den året därpå av Nitroglycerin AB. utgivna svenska upplagan 
av denna.

Man finner här olika utföranden av den Nobelska tändaren som 
i huvudsak bestod av en ihålig träpropp fylld med svartkrut. Dessa 
tändare voro också i regel i bruk under de första åren, men det är 
att märka att Nobel redan 1865 omnämner användningen av »knall
hatt», och i bruksanvisningarna sättes denna tändningsmetod på 
första plats. Han avser därmed den för de s. k. tändnålsgevären an
vända lilla knallhatten, vilken hade en helt liten laddning av 0,01 — 
0,02 g innehållande omkr. 20—30 °/o knallkvicksilver jämte svavel- 
antimon, kaliumklorat m. m. Det tyska bolaget rekommenderar denna 
tändningsmetod, trots att det ibland kan hända att »oexploderade 
oljedroppar kastas ut som en fin ånga och verka hälsoskadligt på arbe- 
tarne». Kruttändaren ansågs i detta hänseende säkrare. Det är ej hel
ler svårt att förstå, att den svaga knallhatten måste ha varit en dålig 
initiator. Det var dock först långt senare, i samband med dynamitens 
införande, som Nobel kom på idén att öka knallkvicksilverladd- 
ningen och började använda de större sprängkapslarna med en ladd
ning av 0,5 —1,0 g för att initiera den betydligt »trögare» dynamiten.

Som exempel på hur denna Nobels uppfinning bedömts av sam
tida och senare sprängämnesteknici må anföras några uttalanden:

W. Will, den framstående tyske sprängämneskemisten, behandlar 
denna fråga i sitt föredrag »Der Fortschritt der Sprengstofftechnik 
seit der Entwickelung der organischen Chemie» i Deutsche Chemische 
Gesellschaft 1903: »Er (Nobel) hat zuerst gezeigt, dass man durch 
solchen Knallsatz nicht nur ziinden, sondern auch den durch einfache 
Ziindung nicht zu Explosion kommenden Körper jederzeit leicht und 
sicher zur Explosion bringen kann — — — — welches mehrfach 
als der grösste Fortschritt auf dem Gehiete der Sprengtechnik seit 
Erfindung des Schzvarzpulvers hezeichnet worden ist.----------- »

Ragnar Sohlman, en av Alfred Nobels medarbetare under hans 
senare levnadsår, uttalar sig på följande sätt: »I den allmänna upp
fattningen framstår Alfred Nobel i första rummet som dynamitens 
uppfinnare. Men i realiteten torde hans uppfinning av sprängkapseln 
och initialtändningen av sprängämnen ur rent principiell uppfinnar- 
synpunkt liksom med hänsyn till den tekniska vikten och betydelsen 
böra ställas åtskilligt framom dynamiten.»

Nobels tändare.
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Den amerikanske sprängämnesteknikern A. P. van Gelder under
stryker initialtändningens betydelse med följande ord: »---------------
The application of an initial detonation, by means of the fulminate 
cap, to firing nitroglycerin and dynamite was an improvement of 
immense importance and made the use of high explosives as hlasting 
agents practical----------- .»

A. E. Rudberg. Ett originellt förslag att kringgå Nobels patenterade initierings-
förfarande framkom 1865. Aug. Eman. Rudberg1 erhöll nämligen 
1865 patent på »ett förbättrat sätt att vid sprängning med nitrogly
cerin åstadkomma sprängämnets explosion».

Rudberg grundade sin metod på nitroglycerinens stötkänslighet. 
För detta ändamål anordnade han i borrhållsmynningen ett slags 
skjutvapen som vid avfyringen sköt in en projektil i nitroglycerin- 
laddningen. Ffärav uppkommer »en stöt, som dels direkt fortplantas 
igenom och komprimerar hela sprängämnesmassan och dels genom 
den stötande kroppens fart igenom massan ger varje partikel ett så
dant slag, att fullständig sönderdelning åstadkommes». Han uppger 
sig även kunna åstadkomma samma verkan genom att i borrhålet in
föra »en piston av trä eller annat passande ämne och på dennas fria 
ände applicera en kraftig stöt genom någon provisionell mekanism 
stötande kropp, t. ex. med en uppgillrad stock eller sten, hvars stöd 
medelst ett snöre undanryckes eller genom att en sten eller kula kastas 
eller af sk ju tes mot densamma».

Man tycker att Nobelarne med jämnmod skulle ha kunnat betrakta 
denna naiva och av allt att döma opraktiska uppfinning men i stället 
uppfattades den, särskilt av Immanuel Nobel, som ett orättmätigt in
trång på deras patentskyddade område. Patentinnehavaren, det ny
bildade Nitroglycerinbolaget, protesterade i Dagligt Allehanda och 
en tidningspolemik med många lustiga poänger utspann sig mellan 
Immanuel Nobel och Johan Ohlson2 som förde Rudbergs talan.

1 Aug. Eman. Rudberg (1830—1869). Bygg- och murmästare, inskr. i embetet 1863. 
R. utarbetade »Förslag till ombyggnad af Stockholms stad mellan broarna». För exploa
tering av sina båda nitroglycerin-pat. fann han förläggare i ing. Joh. Ohlson och kapt. 
A. Uggla och anlade en fabrik vid Solbaset i Nacka. Företaget strandade, R. gick i 
konkurs och »bysattes» i Gäldstugan 1866.

-Johan Ohlson (1833—1910). Ex. fr. Tekn. Inst. 1858. Grundare av AB. Johan 
Ohlsons Tekniska fabrik. Jämte J. H. Norrbin uppfinnare av ammoniakkrutet, det 
första ammoniumnitratsprängämnet, och anses därför som en föregångsman inom 
sprängämnestekniken.
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Av ett brev av den 2 juni 1865 från Alfred Nobel, som då var 
verksam i Hamburg, finner man att denne hade en mera vidsynt upp
fattning i denna fråga. Han menade att hans båda patent utgjorde 
ett skydd för nitroglycerinens användning överhuvudtaget. Han 
hade i sitt »patent endast löst upptagit de sätt jag användt för 
att åstadkomma en lokal explosion men däremot gjort anspråk på 
idéen, hvad dess application på industrien vidkommer, att genom 
åstadkommande af en blott explosionsimpuls, fortplanta explosionen
på hela massan.----------- Herr Rydberg är troligen ej den ende som
kommer att construera tändare. Tvärtom är det troligt att en ny in
dustri kommer att framkalla många förbättringar och patenter.»
Varje ny uppfinning som innebar en förbättring i nitroglycerinens 
användningssätt kunde väl patentskyddas men ej utnyttjas annat än 
efter överenskommelse med huvudpatentets innehavare. Han slutar 
sitt brev med följande typiska uttalande:

------------Hvad skulle folk tänka om jag, efter att hafva »förbättradt» punk-
tationen i en främmande roman, utgaf den under mitt namn och till förmån 
för mig sjelf. Det vore ju värdt beröm — vore det ej?

Hamburg d. 2. Juni 1865.
A. Nobel.»

Samma tankegång, som kommer tillsynes i Rudbergs patent, finna O. Bergström,
vi även i ett patent som grufstigaren i Persberg O. Bergström erhöll 
den 3.6.1867. Han talar i beskrivningen om att trots alla försiktig
hetsmått ständiga olyckor ske vid bruket av nitroglycerin emedan 
en del olja nedtränger i bergets sprickor utan att explodera. Han 
menar »att de lätta projektiler, som varit ämnade att vid krutsatsens 
antändning genomslungas sprängoljan, till följd af sin ringa hastighet 
och vikt ej kunna med sådan kraft genomtränga densamma att de 
genom hela massan verka med stöt om de äfven ej, vid första berö
ring med oljan, genom närmaste lagers explosion, återkastades, hvilket 
senare dock måste vara händelsen», och att därför en fullständig ex
plosion av oljan ej är att vänta. Nu föreslår Bergström i stället en 
tändarekonstruktion där dessa olägenheter enligt hans mening und
vikas.

Nitroglycerinförfarandets industriella utformning.

Redan i sina första avhandlingar lämnade Sobrero fullt uttömman
de beskrivningar på framställningen av nitroglycerin i laboratorie- 101
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skala. Det väsentliga däri var receptet på nitrersyrornas sammansätt
ning samt proportionen mellan glycerin och syror. Även om detta re
cept icke var ägnat att giva ett gott nitroglycerinutbyte var det dock 
icke sämre än att det väl kunde användas vid tillverkning av nitrogly
cerin även i större skala. (Vid ett å Nitroglycerin AB:s laboratorium 
I937 utfört nitreringsförsök, varvid man noggrant följde Sobreros re
cept, erhölls ett utbyte av 197 g nitroglycerin ur 100 g glycerin. Det 
teoretiska utbytet är 246,7 0/o och vid industriell drift är numera ut
bytet vanligen 235 %, d. v. s. ca 95 % av det teoretiska.) Många se
nare inom industrien använda recept hava givit ett sämre utbyte. Det 
är också ganska egendomligt att den av Sobrero använda nitrersyra- 
blandningen, 1 del salpetersyra + 2 delar svavelsyra, länge ansågs 
som sakrosankt i vilken ingenting finge ändras. Den angives sålunda 
såväl i de Nobelska patenten som i de flesta arbetsbeskrivningarna 
från tidigare år.

Även i en annan punkt gav Sobrero en viktig anvisning. Glyceri-- 
nen skulle tillsättas syrablandningen i små doser och under god om- 
röring och nitreringen borde ske vid låg temperatur. Han uppgav 
dock att det icke var nödvändigt att hålla den vid o°, vilket Nobel 
påstår då han i sin patentbeskrivning redogör för hur man tidigare 
framställt nitroglycerin.

Någon större svårighet torde det ej hava berett och någon större 
uppfinningsförmåga erfordrades ej heller för att efter dessa anvis
ningar framställa nitroglycerin även i större skala. Antingen kunde 
man välja att arbeta med ett större antal små apparater, eller också 
kunde man väsentligt förstora själva nitreringskärlet.

Det är nu av intresse att mot bakgrunden av Sobreros arbetsbe
skrivning studera hur nitroglycerinfabrikanterna, och framför allt 
Nobel, tillämpade dessa anvisningar.

I sin första patentbeskrivning av den 14 okt. 1863 nämner Alfred 
Nobel mycket litet om tillverkningssättet. För honom gällde det i 
första hand att få ett så omfattande skydd som möjligt för nitrogly
cerinens användning som sprängämne. Han säger: »Jag begagnar 
företrädesvis nitroglycerin beredd genom att långsamt införa glyce
rin i en blandning av svafvelsyra och salpetersyra eller av svafvel- 
syra och chili- eller annan salpeter». Med bästa vilja i världen kan 
man icke i denna beskrivning finna någonting nytt utöver Sobreros 
anvisningar, med undantag beträffande tanken att använda en bland
ning av svavelsyra och salpeter i stället för salpetersyra.102
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Det är först i beskrivningen till det svenska patentet å »förbättring Alfred Nobels
i tillverkning och användning av krut», vilket Nobel erhöll den 15 första patent,
juli 1864, som han lämnar en fullständigare men tyvärr mycket oklar 
redogörelse för huru han framställer nitroglycerin. Någon apparat
beskrivning innehåller denna patentskrift emellertid icke. Han refe
rerar först till det enda hittills kända sättet att droppvis sätta glycerin 
till en blandning av salpetersyra och svavelsyra »hvarvid tempera
turen ej får öfverstiga o°, emedan man annars riskerar, att nitrogly
cerinen angripes af den fria salpetersyran». Han skildrar sitt eget för
farande på följande sätt:

»Jag bereder den däremot genom att genast mätta salpetersyra med 
glycerin, då temperaturen kan uppdrifvas till 20 utan skadlig in
verkan på produkten. Om man sålunda mättar en blandning af 2 
delar svafvelsyra med 1 del salpetersyra, med glycerin, så blir likväl 
temperaturförhöjningen så stor (ända till 80 ) att nitroglycerinen 
inom kort förstöres. Till förekommande deraf tillsätter jag salpeter
syran och glycerinen i flera repriser och afkyler blandningen dess
emellan. Eller ock använder jag den redan brukade syran till att ut
späda den nya för att genom ökad massa erhålla mindre temperatur
förhöjning.

önskar jag likväl åstadkomma en hastig beredning utan afseende 
på en partiell sönderdelning, så tillsätter jag all salpetersyra och all 
glycerinen på en gång under hastig omröring; derefter häller jag det 
hela genast i kallt vatten, hvarvid blott en del af den bildade nitro
glycerinen hinner förstöras.»

Metoderna kallades, i första fallet den »kalla», i senare fallet den 
»varma». Man fäster sig vid att Nobel i sin patentbeskrivning icke 
åberopar Sobreros upptäckt och att han icke inriktar sig på att pa
tentskydda de apparater han använde. Detta borde ha legat nära 
tillhands.

Granskar man de uppgifter av kemisk natur patentbeskrivningarna 
innehålla, är det onekligen svårt att i dessa finna något större mått 
av kemiska kunskaper. Men vid denna tid hade Alfred Nobel icke 
någon grundligare kemisk utbildning och hans tidigare uppfinnare
verksamhet rörde sig helt inom de fysiska och mekaniska facken.
Det är också uppenbart att de i patenten beskrivna tillverknings
metoderna inneburo avsevärda försämringar i jämförelse med det av 
Sobrero beskrivna framställningssättet.

Nobels uppgifter att han först mättar salpetersyra med glycerin är 103
8
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Emil Nobel.

av intresse så till vida som holländaren de Vrij redan 1855 beskrev 
ett sådant förfarande under uttryckligt framhållande av att såväl 
salpetersyrans mättning med glycerin som även den efterföljande ut- 
fällningen av nitroglycerinen med svavelsyra måste ske under stark 
kylning, en sak som Nobel förbisåg.

Av de omständigheter som framkommo i samband med Helene- 
borgsolyckan den 3 sept. 1864 finner man också att nitreringsför- 
söken i kemiskt hänseende voro mycket famlande. Immanuel Nobel 
säger sålunda i sin till poliskammaren ingivna rapport om olyckan 
bland annat: »Det enda jag kan sluta af några före olyckan af min 
aflidne son fällda yttranden är att explosionen haft sitt upphof i ett 
af honom gjort försök att förenkla sprängoljans beredningsmetoder.» 
— Och på ett annat ställe — »att rening af glycerin, hwarmed jag 
antagit att min son warit sysselsatt wid olyckstillfället, alldeles icke 
behöfver ega ringaste gemenskap med nitroglycerintillverkningen». 
Vari bestod då denna »rening»? Man får besked därom i en insän
dare av Alfred Nobel i Aftonbladet den 7 sept. Han säger: »Min bror 
hade föreslagit att rena den råa glycerinen — genom dess behandling 
med salpetersyra. Därvid oxiderar icke glycerinen utan blott främ
mande ämnen varav den är förorenad. Sådana ämnen taga ofta eld 
eller ge i bästa fall stark värmeutveckling i kontakt med salpeter
syran. Dessa afskiljas i form af flockar och kunna genom filtrering 
afskiljas. Jag förmodar att sådan glycerin blifvit satt till den brukliga 
syreblandningen och att de däri befintliga halfförkolnade ämnena, 
där de kommit i kontakt med syran, producerat en värmeförhöjning 
från det normala (högst 60 °) som är alldeles harmlös, till 180°, var
vid explosion eger rum.» Jag behöver ej närmare ingå på de allvarliga 
invändningar som ur kemisk synpunkt måste göras mot ett sådant 
»reningsförfarande».

I Alfred Nobels patent av 1 5 juli 1864 beskrives ett sätt att bereda 
nitroglycerin »genom att upplösa 1 del salpetersyradt natron eller 
kali i omkring 3 1/2 delar svafvelsyra, hvarvid efter af kylning ett 
salt utfaller (resp. NaO • 4 SO.s + 6 HO; K • 4 SOs+ 6 HO) som är 
nästan olösligt i de fria syrorna i blandningen. Dessa kunna derefter
genom pressning frånskiljas från saltet —------- Om den använda
svafvelsyran varit af passande koncentration, så utgöres denna sal
petersyra af monohydratet (NOsHO).» Genom ett nyligen funnet 
brev från A. E. Nordenskjöld till I. W. Smitt, då direktör i Nitro
glycerin Aktiebolaget, vari han yttrar sig om det kemiska underlaget104



Nitroglycerin

för denna metod, framgår, att det var Emil Nobels idé, att man på 
detta sätt skulle kunna framställa en nitrersyra emedan — »ett vat- 
ten-haltigt fyrfaldigt surt salt — vilket vid oc är nästan olösligt i ett 
öfverskott af svafvel- eller salpetersyra» existerar. Nordenskjöld sä
ger sig emellertid ej vilja svara för undersökningens riktighet.

Munroe uppgiver att ett liknande förfarande så sent som i mediet 
av 1870-talet användes vid Nobelbolagets fabrik i Paulille i Frank
rike.

Nobels tanke att även patentskydda de apparater som han använde 
för nitroglycerinens beredning finna vi för första gången i ett odate
rat koncept i Nobelstiftelsens arkiv, avsett att ligga till grund för en 
svensk patentansökning. Det är skrivet med Nobels handstil på ett 
brevpapper, medelst vitstämpel märkt: »Alfr. Nobel, Hamburg». 
Sannolikt härrör det från tiden före grundandet av det tyska bolaget 
(d. 20 juni 1865) ty senare använde han i regel postpapper med detta 
bolags namn. Det är emellertid svårt att förstå varför han ej full
följde sin avsikt att söka detta svenska patent. I avseende på appa
raterna sammanfaller denna beskrivning i allt väsentligt med beskriv
ningen i hans amerikanska patent 57175, 1866, avseende såväl den 
»varma» som den »kalla» metoden.

Vid den »varma» metoden lät han helt enkelt salpetersyra-svavel- 
syrablandningen och glycerinen rinna tillsammans i en nedtill per
forerad tratt som var placerad över ett kärl med vatten. Då nitre- 
ringsblandningen rann ned i vattnet upplöstes syrorna och nitrogly
cerinen utfälldes. Reaktionsvärmet av såväl esterifieringen som kan
ske i ännu högre grad av den oundvikliga oxidationsprocessen med
förde givetvis en stark temperaturförhöjning, så mycket mer som 
anordningar för kylning saknades. I vissa fabriker hade man pla
cerat blandningstratten i ett ventilerat skåp för att leda bort de nitrö
sa gaserna. Robert Nobel uppger i den arbetsbeskrivning som åter
gives i Nobelboken, bil. 13, att man ej fick låta temperaturen över
skrida 60 ty i annat fall bildades mycket litet nitroglycerin. Lämp
ligast är 46 å 47 C. Med avseende på det nitroglycerinutbyte som 
kan erhållas skriver R. Nobel: »Vid beredning på varma methoden 
kan av goda syror och Glycerin af 5 å 5,5 ‘K syreblandning erhållas 
1 ® Nitroglycerin». Lustigt nog räknade man vid denna tid mera på 
huru mycket syror som förbrukades för nitroglycerinbildningen än 
på det verkliga utbytet, hänfört till glycerinen. Om man emellertid 
räknar sig till detta med ledning av Nobels uppgift att nitrersyra-

A. Nobels första 
apparatkonstruk
tioner.
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mängden uppgick till 6 å 7 gånger glycerinets vikt kommer man till 
att utbytet låg vid 120—140 %.

För att studera det varma tillverkningsförfarandet, och framför 
allt för att få en uppfattning om den härvid erhållna produktens 
egenskaper hava nitreringsförsök med tillämpning av Rob. Nobels 
beskrivning utförts vid Nitroglycerin AB:s laboratorium. Det visade 
sig härvid att det var mycket svårt att leda processen så att glycerin 
och syror tillfördes i rätta proportioner och att hålla reaktionstem- 
peraturen inom tillåtna gränser. Vid 57° började blandningen »röd- 
gasa» (koka). I bästa fall erhölls ett nitroglycerinutbyte av 170 °/o. 
Nitroglycerinens kvävehalt var 18,1 °/o motsvarande en di-nitrogly- 
cerinhalt av 2,6 °/o och dess fryspunkt + 11 °. Efter tvättning på sätt 
Nobel föreskriver blev nitroglycerinens Abel-test vid 8o° endast 2 
min.

Av såväl dessa försök som av Rob. Nobels uppgifter framgår att 
den »varma» nitreringsmetoden gav väsentligt sämre utbyte än vad 
som erhölls om man arbetade enligt Sobreros anvisning och att nitro
glycerinen var av dålig kvalitet, en omständighet som emellertid 
tycks ha undandragit sig Nobelarnes uppmärksamhet.

Flera belägg finnas för att denna ur såväl kemisk som fabrikstek- 
nisk synpunkt synnerligen otillfredsställande metod användes icke 
blott vid försöksfabriken i Heleneborg utan även vid den proviso
riska tillverkningen på den historiskt ryktbara pråmen i Bockholms- 
sundet ävensom i fabriken vid Vinterviken, åtminstone under dess 
första tid.

Immanuel Nobel lämnade sålunda i sin skrivelse till poliskamma
ren i Stockholm efter Heleneborgsolyckan den 5 sept. 1864 följande 
kortfattade beskrivning på nitroglycerinens beredning:

----------- »Denna kan tillgå på två sätt:
1) Genom den så kallade warma methoden, då temperaturen stiger 

till 60 gr. Celsius och aldrig deröfver. Denna beredning har skett 
hundratals gånger och är icke förenad med ringaste fara.

2) I köld, medelst frostblandning, hwarvid temperaturen aldrig 
får uppgå till öfwer fryspunkten och således ingen fara kan uppstå.»
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i Bockholmssundet förtöjd pråm, leddes arbetet där av ingeniör T. H.



Alfred Nobel i trettioårsåldern, då Ascanio Sobrero, nitroglycerinets upp-
han började arbeta med nitroglycerin. täckare.

George Morley Mowbray, Amerikas 
främste pionjär inom mtroglycerin- 
s pr ängämne sindustrien.



Justus von Liebigs laboratorium i Giessen pä den tid då Sobrero gjorde sina 
studier där.
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Warnung.
Ein Jeder wird davor gewarnt:

1) Das Oel mit der Zunge zu probiren, oder
2) Dasselbe mit den Händen zu beruhren, da es in Bertihrung mit den ' 

Lippen oder der Zunge starke Kopfschmerzen verursacht und na- 
mentlich genossen, Erbrechungen bewirkt.

Aufbewahrung des Patent Sprengöls.
In dor Kälte gcfrirt das Sprcngöl und muss dasselbe desshalb iu frostfreien Räumon 

aufbewabrt werden. Solltc es gefroren sein, muss man es vor der Benutzung in ciner 
warmen Stnbc aufthauen lassen. • A ' i

tent Sprengöl darf nicbt auf hcissen Stellcn aufbewabrt werden, da Cs beiDas Patent Sprengöl 
180° Cels. .explodirt
. Um auch bei etwa entstohenden Feuersbriiusten vor Explosion des Patent Sprengöls 
geschutzt zu sein, empfiehlt es sich, dasselbe dadureh zu schutzen, dass man die Bleehflaseben I 
in eingegrabene, mit Wasser gefullte Fässer setet. 1

Dieses Etiquet berecbtigt pur zur Anwendung des 
hicrin entbalteneu 2.r> Sprengöls,

åi
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Följesedel vid nitroglycer inleveranser fr an Alfred Nobel, Hamburg, från början 
av år 1865.



Rekonstruerad bild av den första nitroglycerintillverkningen i början av 
1870-talet vid Gyttorp med användande av »kärningsförfarandet». I översta 
skjulet blandades nitrersyrorna, i det andra verkställdes nitreringen (se även 
detaljbild), och i det tredje skedde separeringen. Tvättningen ägde rum i såar 
på bryggan vid stranden.
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Rathsman1. I ett brev till A. Nobel av 5 febr. 1865 skildrar han de 
svårigheter han hade för att få igång nitroglycerintillverkningen. 
Man kan väl förstå att det icke var så särskilt trevligt att arbeta en
ligt »trattningsförfarandet» ute i fria luften då det var så kallt att 
»syrablandningen oupphörligt frös i röret och tilltäppte utloppsöpp- 
ningen» och då »glycerinen är så tjockflytande som gröt». Att rätt 
reglera proportionerna mellan glycerin och syror var givetvis omöj
ligt, och utbytet blev också mycket dåligt. Av 50 ® syror erhöll han 
endast 7 4 ort nitroglycerin. Om man utgår från att glycerinmäng-
den utgjorde 1/6—1/7 av nitrersyrans vikt skulle därav ha förbrukats 
7 å 8 ^, vilket motsvarar ett nitroglycerinutbyte av 80—100 delar 
på 100 delar glycerin (1 ® = 425 g).

Den nyinrättade fabriken vid Vinterviken, där en gammal stall
byggnad fick tjäna som första fabrikslokal, tyckes av ett brev från 
Rathsman av den 26 febr. 1865 att döma helt enkelt ha iordning
ställts med användning av de från Bockholmssund överflyttade appa
raterna, d. v. s. blandningstratten med tillbehör. Någon ritning eller 
beskrivning över den första Vinterviksfabriken finnes tyvärr inte.

Det i Norge av Nobel bildade Nitroglycerin-Compagniet lät upp
föra en helt ny fabrik vid Lysaker (nära dåtida Kristiania) och rit
ningar över denna finnas ännu i behåll, utvisande att även här tratt
ningsförfarandet kom till användning. Likaledes visar en primitiv 
skiss i Rob. Nobels brev till Kapt. Wennerström av den 30 aug. 1865 
(återgivet å sid. 129 i Nobelboken) att samma förfarande användes 
i den av honom uppförda fabriken vid Fredriksberg nära Helsing
fors. Man kan icke med säkerhet avgöra huruvida Alfred Nobel i 
sin fabrik vid Hamburg till att börja med arbetade efter den »varma» 
metoden. Emellertid synes han rätt snart ha övergått till den kalla 
metoden, ty i ett brev från Rob. Nobel i Helsingfors, vari han klagar 
över de svårigheter han har med »trattningen», säger han sig gärna 
vilja komma över till Hamburg för att se huru brodern nu hade in
rättat sin nitroglycerinfabrik. Möjligen avsågs härmed en nitrerings- 
apparat för den »kalla» metoden.

I det förut nämnda utkastet till en svensk patentansökning beskri
ver Nobel, så vitt man kan finna för första gången, en för den 3

3 T. H. Rathsman, f. 6/8 1839 utexaminerad från Tekn. Inst. kem. avd. 1864, var verk
mästare vid Bockholmssund och Vinterviken 1864—65, sedermera anställd hos Alfr. 
Nobel & Co. i Kriimmel, Hamburg, där han omkom vid en explosion 1870.
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Rudbergs »vanna».

»kalla metoden» avsedd nitreringsapparat. En mycket ofullständig 
skiss jämte beskrivning visar huru Nobel tänkt sig apparaten utförd. 
I allt väsentligt överensstämmer den med en i Kriimmel använd appa
rat som återgives (likaledes av Nobels hand) i Nobelboken, bil. 15. 
Dock är att märka att den förstnämnda skissen visar en apparat med 
roterande omrörare under det att den senare angiver omröring med 
en upp- och nedgående stav liksom i en smörkärna. Denna senare 
typ av nitreringsapparater blev också under en rätt lång följd av år 
den i de europeiska fabrikerna vanligaste. I Amerika återigen gick 
man rätt tidigt in för nitrerapparater med roterande omrörare.

I sin förut omnämnda patentbeskrivning av den 31 maj 1865 
omnämner A. E. Rudberg att han ämnar bereda nitroglycerinen en
ligt en annan metod än den av Nobel patenterade. Eian sökte också 
senare patent å »sätt att tillverka nitroglycerin» och detta beviljades 
honom den 30 april 1S66. I verkligheten var dock denna metod ingen
ting annat än en variant av Nobels trattningsförfarande. I stället för 
en konisk tratt använde Rudberg en V-formig nedtill öppen ränna, 
som hölls i fram- och återgående rörelse och i vilken glycerinen och 
nitrersyrorna fingo rinna tillsammans, men under denna hade han 
anordnat en trappstegsformig, dubbelbottnad kylränna av blyplåt, 
över denna fick den varma nitreringsprodukten rinna ned i ett kar 
med vatten. Att en sådan efterföljande kylning var meningslös för 
nitreringsprocessens förlopp förstod Rudberg tydligen icke.

Ur svensk industrihistorisk synpunkt är metoden såtillvida av 
intresse som det var genom förvärvet av detta patent som dåva
rande Nora-Gyttorps krutbruksbolag år 1870 oberoende av de No
belska patenten kunde upptaga fabriksmässig tillverkning av nitro
glycerin i konkurrens med Nitroglycerin AB. Enligt vad ingenjör A. 
Törneman1 meddelat författaren var emellertid den Rudbergska me
toden aldrig i permanent användning i Gyttorp. Den starka utveck
lingen av nitrösa gaser gjorde arbetet olidligt och utbytet var dess
utom mycket dåligt. I verkligheten arbetade man därför enligt ett 
förfarande som i allt väsentligt överensstämde med Nobels »kalla» 
metod, men genom att årligen någon dag hålla den Rudbergska van
nan i gång uppehöll man skenet av att ett fristående förfarande an-

1 Joh- Algot Törneman (1851 —1942). Tekn. Inst. 1871. Anst. vid Nora-Gyttorps 
krutbruk 1872—74, anlade nitroglycerin- och dynamitfabrik i Persberg 1874. Verksam 
där till 1925.
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vändes. Någon annan industriell användning torde det Rudbergska 
förfarandet aldrig ha fått, men egendomligt nog förekommo beskriv
ningar häröver ofta i den sprängämnestekniska litteraturen. Så sent 
som 1895 beskrives den med illustrationer i Guttmans standardverk: 
The Manufacture of Explosives, varur fig. å sid. 112 hämtats.

Sedan de första meddelandena angående nitroglycerinens använd
barhet som sprängämne i bergsbruket varit synliga i den amerikanska 
pressen och framför allt sedan Nobel genom Colonel Otto Bursten- 
binder den 1 5 juli 1865 i Newyork låtit demonstrera »Nobeks patent 
blasting oil» tog intresset för denna en enorm utveckling i USA. Ehuru 
Nobel genom sitt amerikanska patent nr 50617 av 24.1.1865 å »Im- 
proved substitute for Gunpowder» sökte skydda användningen av 
nitroglycerin som sprängämne tyckes man i Amerika ha betraktat 
denna uppfinning som allmän egendom. I tidskriften »The Scientific 
American» finner man sålunda artiklar härom, bland annat en be
skrivning på tillverkningen av nitroglycerin, och detta recept har 
tydligen ingivit många den uppfattningen att man själv kunde till
verka nitroglycerin för sitt eget eller sina grannars bruk. En dråplig 
skildring av ett försök att tillverka nitroglycerin enligt en sådan be
skrivning förekommer i en insändare till nämnda tidskrift. Mr. S. 
P. Ely skriver:----------- »The first I knew I had a tremendous ex
plosion in my office. There was not enough of it to take the roof off, 
but the contens of the bottle were scattered over every square feet 
of wall and ceiling. I made a second trial with similar success, ex- 
cept that the explosion took place out of doors. The practical dif- 
ficulty in the use of the compound seems to be that it can only be 
prepared at a very low temperature and instantly and violently de- 
composes with any increase of temperature.»

Det lär i U.S.A. ha varit vanligt att en väg- eller järnvägsentre- 
prenör helt enkelt hyrde en »nitroglycerine-maker», som i ett enkelt 
skjul vid arbetsplatsen tillverkade den nitroglycerin vederbörande 
behövde. För att öka oljeflödet i borrbrunnarna använde man också i 
stor utsträckning »nitroglycerine-torpedoes» och enbart i Titusville 
Py., där den amerikanska oljerushen började, inrättades ej mindre 
än tre stycken nitroglycerinfabriker.

Nobel erhöll senare ett fullständigare patent på sina metoder att 
tillverka nitroglycerin, nämligen å Improved Explosive Compound 
nr 57175 av 14 aug. 1866. Även i denna patentskrift, liksom i de 
re-issues vari patentet senare uppdelades, skildras den primitiva

Amerika.
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Mowbray.

blandningstratten, d. v. s. den »varma metoden», ehuru detta för
farande sannolikt vid denna tid redan övergivits.

Å den till patentskriften hörande ritningen visas en för tillverk
ning av nitroglycerin enligt den »kalla metoden» avsedd apparat, 
som i allt väsentligt överensstämmer med den skiss som finnes i Nobels 
tidigare omtalade utkast till en svensk patentansökning. Beskriv
ningen omtalar att kärlet A är av bly eller lergods och täckes av ett 
lock B genom vars centrumhål går en stav C försedd med en perfore
rad platta a som under nitreringen kan föras upp och ned, kylspiral, 
G, tilloppsrör, E, för glycerinen, termometer, D, avloppskran, F.

Huvudanspråket i detta patent var emellertid, som framgår av 
det följande (sid. 131), att framställa vad Nobel kallar »nitrine», en 
enligt hans förmenande från Sobreros produkt artskild nitroglycerin, 
vilken karakteriserades av sin egenskap att kunna kristallisera.

En bland de första som ägnade sitt intresse åt nitroglycerintillverk- 
ningen i Amerika var Geo. M. Mowbray.1 I Scientific American för 
den 8 dec. 1866 annonserade han med inbjudan till »parties requiring 
nitroglycerine in quantities — say 100 Ibs per day — to correspond 
with the subscriber, who has devised a new method for its manu- 
facture, reducing the cost as well as the risk to a minimum».

Annonsen resulterade i att han 1867 erhöll en inbjudan av entre
prenörerna för Hoosac-tunneln, där Nobels sprängolja i aug. 1866 
med gott resultat hade prövats under ledning av Schaffner, att kom
ma till North-Adams för att där inrätta en nitroglycerinfabrik. På 
mindre än tre månader byggde han fabriken och hade den färdig för 
drift på nyåret 1868.

Mowbray utgav 1872 en bok om Tri-Nitro-Glycerin, i vilken 
han utförligt redogör för den i North-Adams använda tillverknings
metoden, vilken tämligen nära anslöt sig till Sobreros ursprungliga 
anvisningar. En nyhet införde dock Mowbray (och det är väl därpå 
han syftar då han i sin annons framhåller, att han hittat på en ny 
metod) nämligen användningen av komprimerad luft för omröringen 
i nitreringskärlen. Förfarandet att utföra omröringen i nitrerings- 
kärlet med komprimerad luft upptogs senare av Nobels medarbetare

1 George Morley Mowbray var född i Brighton, England, d. 5 maj 1814, studerade 
kemi i Frankrike och Tyskland, arbetade som »drogkemist» i sitt hemland, kom till 
U.S.A. 1858, drev oljeraffinaderi i Titusville, där han även ägnade sig åt tillverkningen 
av nitroglycerin. Han betraktas i Amerika som den främste pioniären inom nitroglyce- 
rin-sprängämnesindustrien i detta land. Död 22 juni 1891. (Se även under Källor.)114
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Liedbeck.1 Denne fullkomnade emellertid metoden genom konstruk
tion av den luftdrivna glycerininjektorn, med vars hjälp glycerinen 
kunde införas i syrablandningen i mycket finfördelad form.

Mowbray använde ej mindre än 116 lergodskärl uppställda i 
9 st. med is och salt fyllda kyltråg. Till varje nitrerkärl hörde ett 
ovanför detta stående glycerinkärl med sin avmätta mängd glycerin, 
som genom en slang försedd med glasrör fick droppa ned i syra
blandningen. Mowbray uppger ej chargernas storlek, men i ett före
drag som professor Ch. Munroe höll i U. S. Naval Academy den 
9 okt. 1878, och där han beskriver en enligt Mowbrays system 
uppförd nitroglycerinanläggning i marinens fabrik i Newport, får 
man uppgift härom. Varje nitrerkärl innehöll 18—20 pounds (1 
pound = 453 g) nitrersyra (1 del salpetersyra sp. v. 1,45 och 2 delar 
svavelsyra) och glycerinmängden utgjorde 2 pounds. Munroe påpe
kar att metoden »is simply an adaption of the Sobrero process to the 
commercial manufacture». Mowbray beskriver utförligt den process 
för tvättning och rening av nitroglycerinen, som han tillämpar och 
framhåller att man endast härigenom kan framställa en produkt som 
icke undergår självsönderdelning. Därtill bidrager också den förut 
omnämnda åtgärden som han vidtagit, nämligen att alltid magasinera 
och transportera nitroglycerinen i frusen form. Mowbray förfäktade 
därjämte den uppfattningen att sammansättningen på hans nitrogly
cerin väsentligt skilde sig från den produkt som Nobel förde i mark
naden och markerar detta genom att ge den namnet Tri-Nitro-Gly
cerin. Han påstår t. o. m. att den vid Nobels Stockholmsfabrik till
verkade sprängoljan utgjordes av mononitroglycerin, men synes där
vid ha felaktigt tolkat ett i Chemical News intaget referat av en av
handling i Kungl. Svenska Vetenskaps Akad. Handl. Av original
avhandlingen, författad av läkaren F. Tillberg, framgår nämligen 
att den undersökta nitroglycerinen utgjordes av trinitroglycerin. Sitt 
påstående stöder Mowbray vidare på Nobels egen uppgift i det ame
rikanska patentet att hans nitroglycerin eller »nitrine», som han här 
kallar den, stelnar vid 550 F. under det att Mowbrays Tri-Nitro- 
Glycerin har en fryspunkt av 450 F. Mowbray kände icke till att

1 Alarik Liedbeck, f. n/12 1834 d. 26/3 1912, utex. fr. Tekn. Inst. mek. avd. 1831.
Efter anställning i div. kem. industrier och uti. studieresor, blev han 1866 förest, för 
nitroglycerinfabriken vid Vinterviken. Var sedan under ett 30-tal år Nobels tekn. råd
givare och konstruerade och byggde ett flertal sprängämnesfabriker i Europa. Utg.
1868 en övers, av Wagners lärobok i kem. teknologi. 115

9



Nitroglycerin

Mowbray contra 
Nobel.

varje i nitroglycerinen löst förorening istället för att höja fryspunk
ten istället sänker denna. Uppgiften talar därför gentemot vad 
Mowbray avser. Man måste dock antaga att de uppgivna stelnings- 
punkterna äro mycket otillförlitliga. Beträffande utbytet meddelar 
Munroe att man enligt Mowbrays nitreringsförfarande erhöll 1,5 — 
i,6 delar nitroglycerin av 1 del glycerin.

I Mowbray hade Alf. Nobel och de bolag som exploaterade den
nes patenträttigheter i Amerika en oförsonlig motståndare. Han 
ansåg det omoraliskt att genom patent söka monopolisera en upp
täckt inom kemien och pekade därvid på »hurusom de många värde
fulla kemiska upptäckter som gjorts av en Berzelius eller en Pelouze 
oegennyttigt ställts till allmänt fritt förfogande». På ett ställe i sin 
bok (sid. 78) säger han: »The discovery of a Sobrero is attempted 
to be appropriated by a Nobel and his assignees, and, with the con- 
fidence inspired by the weakness of a patent examiner, who chuckles 
at the delusion of the patentee, the absolutely inf er, that, because 
they have a patent, they can appropriate the result of the chemist’s 
labours obtained twenty years before».

På ett annat ställe omnämner han den egendomliga uppdelningen 
av de ursprungliga Nobelska patenten i Amerika (No. 50617, 24/10 
1865 och 57175 14/8 1866) i flera »divisions» och »re-issues» och 
säger: »Upon a very careful examination of the original patent I fail 
to detect Nobel’s invention, and after five years wrangling and liti- 
gation, reissuing and patenting, a chancery suit, in which I had the 
honor of figuring as a respondent, was withdrawn in September 1873, 
and the complainants decreed to pay costs of court, a severe dis- 
appointment to the adventurer and his assigns, who seem to have pre- 
sumed too far on the presumed neglect of Americans to inform them- 
selves of European discovery».

Visserligen söker Mowbray göra troligt att hans angrepp på Nobel 
vore dikterade av ideella motiv, nämligen att förhindra att en veten
skaplig upptäckt monopoliserades i privatekonomiskt syfte, men 
bakom detta låg givetvis hans eget intresse av att undanröja det hin
der som de Nobelska patenten utgjorde för den industri han själv 
bedrev. Man bör under alla förhållanden på det kraftigaste reagera 
mot att han betecknar Nobel som en »äventyrare». Möjligen kan 
detta uttryck med större rätt tillämpas på en del av Nobels ameri
kanska kompanjoner, och bland dem främst Tal. P. Schaffner. Vid 
studiet av »Nobelboken» finner man hur mycket bekymmer denne116
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förskaffade Nobel genom sina långt ifrån renhåriga affärstrans
aktioner.

Mowbray tycks hava vunnit sitt mål att få de Nobelska nitrogly- 
cerinpatenten upphävda. Detta var emellertid vid en tidpunkt då 
dynamiten redan hunnit få fast fot i Amerika, och de patent som 
avsågo nitroglycerinens direkta användning för sprängningsändamål 
således ej längre voro aktuella. När Mowbray sedermera försökte 
kringgå det Nobelska dynamitpatentet blev han den förlorande par
ten i den process Atlantic Giant Powder Co., ett av Nobelbolagen, 
väckte mot honom för patentintrång.

Den första användningen av Nobels sprängolja.

På sommaren 1863 hade Nobelarne kommit så långt med sina ex
periment att framställa nitroglycerin och medelst pålitliga metoder 
bringa en i ett borrhål innesluten laddning därav till explosion, att 
de kunde bedöma det nya sprängämnets användbarhet vid spräng
ning i berg. Alfred Nobel uppgiver (i vittnesmål avgivet inför United 
States’ Consul i Plamburg 22—26 jan. 1866) att »det första försöket 
med bergsprängning utfördes i ett stenbrott vid Hufvudsta nära
Stockholm----------- I december 1863 gjordes försök därmed vid Åm-
mebergs gruva». Han uppgiver även, att han sålt nitroglycerin i Sve
rige sedan början av 1864.

Därvid avser han bland annat leveranser till arbetena vid Tysk- 
bagarebergens genomsprängning i Stockholm, dit den första försälj
ningen av 20 ® sprängolja ägde rum den 13 juli 1864. Sannolikt hade 
de sprängskott, som därmed avfyrades, en oberäknat kraftig verkan, 
ty den 27 juli fick Tyskbagarebergens Aktiebolag med 4 Rdr kont. 
bekosta lagningen av taket å Garnisons Kolera Sjukhuset »bakför en 
Skorsten, som genom sprängning blifvit sönderslagen».

Under juli och augusti månader 1864 till tiden för explosionen vid 
Heleneborg den 4 sept. levererades 88 ^ sprängolja till Tyskbagare- 
bergen. Under en rätt lång tid hösten och vintern 1864—65 kunde 
givetvis inga leveranser ske, men i början av februari 1865 var det 
nybildade Nitroglycerin Aktiebolaget färdigt att upptaga leveranser
na igen från den provisoriska fabriken ombord på pråmen vid Bock- 
holmssund och senare från Vinter/iken, och under 1865 förbrukades 
nära 800 ® nitroglycerin, under det att användningen av bergkrut 
nedgick till en obetydlighet. 117
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Ledaren för detta arbete löjtnant G. W. von Francken utfärdade 
den 19 oktober 1864 ett mycket fördelaktigt intyg över de resultat 
som nåtts vid sprängning med Nobels patenterade sprängolja och 
inbjöd var och en som ville studera det nya sprängämnets använd
ning. Den 13 mars 1865 anordnade han också i närvaro av Prins 
Oscar ett sprängningsförsök, varvid en laddning på 5 sprängolja i 
ett 12 fot djupt borrhål avfyrades. En tidning skriver: »Berget tycktes 
lyfta sig, och en ofantlig massa sten lösgjordes» och Aftonbladet med
delade det något överdrivna påståendet, att »Nitroglycerinen visar en 
50 gånger större kraft än krut», en uppgift som Nobel anser sig böra 
korrigera med följande ord: »Vid sprängning i sköligt berg har det 
ofta visat sig att Nitroglycerinens kraft är 50 gånger större än kru
tets, men som normalkraft är uppgiften betydligt överdriven».

Även de intyg över nitroglycerinens fördelar framför svartkrutet 
vid användning i gruvor, som hösten 1864 utfärdades av förvaltare 
Spilhammar i Herräng och gruvingeniörerna C. Ph. Carlsson i Falun 
samt Otto Schwarzmann i Åmmeberg, voro ägnade att befordra det 
nya sprängämnets införande i bergsbruket.

Den första bruksanvisningen »Reglor för användande af Nitro
glycerin (patenterad sprängolja)», ett litet fyrsidigt häfte, som Nitro
glycerin Aktiebolagets Styrelse utgav 1864, återgives här i facsimile.

Traditionen förtäljer, att det mått som skulle användas för avmät
ning av laddningen ofta bestod av ett graderat fotogenlampglas, i ena 
änden igensatt med en kork. Som normala förpackningar av spräng
oljan användes fyrkantiga kannor av förtent järnplåt om 10 (t£, men 
särskilt i Tyskland använde man huvudsakligen glasflaskor om 10 
till 25® förpackade i korgar. På dessa voro också anbringade mycket 
eleganta etiketter, som hade utseende av ett slags garantisedlar, och 
vars text var ganska originell. Särskilt fäster man sig vid varningen 
för att icke prova oljan med tungan. Tidigare, särskilt vid de demon- 
strationsresor, som Nitroglycerin Aktiebolagets tjänstemän tid efter 
annan företogo till gruvfält och stenbrott, tog man helt enkelt tomma 
champagneflaskor till hjälp vid sprängoljans transport.

I september 1865 utgav Alfred Nobel & Co. i Hamburg en mera 
fullständig 24-sidig broschyr med titeln »NobePs Patent-Sprengoel 
(Nitroglycerin) und dessen Verwendung», vilken översattes till sven
ska och 1866 utgavs av Nitroglycerin Aktie-Bolaget under titeln »Om 
Nitroglycerin, Nobels patenterade Sprängolja». I den tyska broschy
ren angives att »Das Nitroglycerin, welches bereits seit beinahe 20
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Jahren wissenschaftlich bekannt ist, wurde zuerst von Sombrero (So
breros namn skrives verkligen så i den tyska broschyren) in dem La
boratorium von Pelouze in Paris dargestellt». I den svenska broschy
ren saknas denna felaktiga uppgift liksom i Nitroglycerin Bolagets 
förutnämnda första bruksanvisning.

De lyckade försök, som vintern 1863 och våren 1864 verkställdes 
vid Bolaget Vieille Montagne’s gruvor i Åmmeberg föranledde detta 
bolags ledning i Belgien att vid zinkgruvorna i Altenberg vid Mo- 
resnet nära Aachen under juni, juli och augusti anställa omfattande 
sprängningsförsök med nitroglycerin. Ett av dessa försök, vid vilket 
M. Le Chatelier, Ingénieur en chef des Mines, Paris, även var när
varande, är märkligt så tillvida att professor N. Chevreul lämnade 
en rapport därom vid franska vetenskapsakademiens sammanträde 
den 17 juli 1865 och som refererades i Comptes Rendus. Meddelandet 
väckte mycken uppmärksamhet och, som vi senare skola finna, för
anledde det Sobreros stora missnöje, att han vid detta tillfälle icke 
nämndes som nitroglycerinens upptäckare.

Den första uppsatsen om nitroglycerin i den svenska fackpressen 
torde ha varit »Bergsprängning med Nitroglycerin», vilken publice
rades i Tidskrift för Byggnadskonst och Ingeniörsvetenskap 1865. 
Inledningsorden till denna artikel må citeras:

»Med kännedom om de verkningar som medels krut kunna åstad
kommas vid bergssprängning, och då man har exempel på att hela 
berg hafva blifvit med vanligt krut bortsprängda för att lämna plats 
för en jernväg o.a.d. skulle man väl tycka, att något annat kraftigare 
sprängningsmedel ej stode att finna eller vara ens behöfligt; men det 
aldrig hvilande menniskosnillet, för hvilket ingenting synes vara 
omöjligt, uppgifver dock ej hoppet, trots mångfaldiga misslyckade 
försök, att i alla möjliga rigtningar kunna åstadkomma någonting 
ännu bättre och ändamålsenligare, än hvad som förut har funnits.

Ytterligare har en sådan ny uppfinning blifvit lagd till de många, 
som senare årens praktiska riktning åstadkommit, i det Svenska In- 
geniören [Alfred] B. Nobel har från vetenskapens till industriens 
område öfverflyttat den af professor Sobrero i Turin år 1847 upp
funna nitroglycerin eller glonoin, såsom ett vida kraftigare spräng- 
medel än något hittills kändt.»

En utförligare och mycket saklig redogörelse »Om nitroglycerinens 
användande vid grufvebrytningen» lämnades av dåvarande gruv- 
ingeniören i Persberg, sedermera bergmästaren Anton Sjögren i en 119
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bilaga till Vermländska Bergsmannaföreningens Handlingar 1867. I 
denna lämnas noggrant utarbetade statistiska uppgifter rörande berg
lossning och kostnader vid sprängning med nitroglycerin jämfört med 
krutsprängning samt sakliga bedömanden av det nya sprängämnets 
fördelar och olägenheter. Av ett visst intresse är också den inledning 
Sjögren funnit anledning att skriva till avhandlingen. Den lydde: 
»Efterföljande notiser om sprängoljans egenskaper, bruk och använ
dande uppsattes i Mars 1867 för införande uti Jernkontorets annaler. 
Som emellertid redaktionen af nämnda tidskrift1 icke ansett det 
lämpligt att där publicera dessa upplysningar rörande det nya spräng
ämnet, har jag ansett det vara min pligt mot allmänheten att icke 
längre hålla hemligt de erfarenhetsresultat, som användandet af ni
troglycerin lemnat vid våra grufvor, isynnerhet som flerfaldiga för
frågningar till mig ingått.» Av vilken anledning Jernk. Annalis re
daktion ansett sig böra neka införandet af ifrågavarande artikel är 
svårt att förstå. Har man möjligen misstänkt, att artikeln innebar 
någon olämplig reklam för det nya sprängämnesföretaget? Så vitt 
jag kunnat finna var en sådan misstanke fullkomligt omotiverad.

Jag citerar, vad Sjögren skriver angående nitroglycerinens upp
täckt: »Nitroglycerin (Sprängolja, Glonoin) antages först år 1847 
hafva blivit framställt i Paris af chemisten Sobrero, som vid detta 
tillfälle äfven fann att dylika knallpreparater kunde framställas af 
Dextrin och Rörsocker. Först år 1860 synes framställningssättet hafva 
blifvit publiceradt.» Sjögren har tydligen ej haft kännedom om Sobre
ros första avhandlingar i Comptes Rendus och Mem. R. Accad delle 
Scienze di Torino m. fl. utan har stött sin tämligen summariska redo
görelse över Sobreros arbeten på den år 1860 i Repertoire de Chemie 
appliquée publicerade artikeln »Sur la pyroglycerine». Även Sjögren 
gör sig skyldig till misstaget att förlägga nitroglycerinets upptäckt 
till Paris i stället för till Turin.

Som av det föregående framgår, använde man olika namn på det 
nya sprängämnet vid dess införande på marknaden i Sverige och 
Tyskland, och detsamma var även senare förhållandet i andra län
der. I Sverige liksom i Norge hade i namnen på de bolag, som bildats 
för nyttiggörande av Nobels uppfinningar, ingått ordet »Nitroglyce-

120
1 Redaktionen av Jernk. Annal. utgjordes 1867 av Knut Styffe, J. S. Bagge och G. 
Svedelius; ingen gruvkarl tillhörde således redaktionen.
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rin», och det var därför naturligt, att man huvudsakligen använde 
detta ord som handelsnamn. De metallskyltar, som åsattes nitrogly- 
cerinflaskorna, hade också denna beteckning. Men i dagligt tal, även 
inom bolaget, använde man namnet »sprängolja» (räkningarna lydde 
på sprängolja, och broschyrerna hade »Nobels sprängolja» som un
derrubrik). (I en tidningsnotis från 1865 har jag funnit den något 
egendomliga benämningen »Vattenkrut», men det är mera sannolikt 
att detta namn runnit upp i en sensationshungrig tidningsmans hjärna, 
än att det använts av Nobel själv.) I Tyskland gick nitroglycerinen 
under namnet Nobels-Patent-Sprengoel, och i de engelsktalande län
derna kallades den Blasting-Oil. Det första bolaget Nobel bildade i 
Amerika fick också namnet The United States Blasting-Oil Co.

Riskerna vid nitroglycerinens användning.

Att nitroglycerin var ett ytterst farligt och nyckfullt ämne att 
handskas med hade ju redan Sobrero fått erfara. Han berättar i den 
avhandling som han den 21/2 1847 ingav till Turinakademien sina 
erfarenheter angående nitroglycerinens förhållande vid upphettning 
på följande sätt: »Genom värme sönderdelas piroglicerinet: en droppe 
därav uppvärmd på ett platinableck brinner med kraftig låga: i detta 
fall inträffar ingen detonation: det har dock egenskapen att kunna 
detonera med största kraft. När jag upptäckte denna egenskap trodde 
jag knappast att detta var möjligt. För avdunstning förvarade jag en 
mindre mängd eterlösning av denna substans i ett provrör: mängden 
piroglicerin uppgick knappast till mer än 2 å 3 centigram. Min 
kollega, prof. Moriondo, och andra personer voro närvarande då jag 
av nyfikenhet satte en spritlampa under röret: ämnet sönderdelades 
mycket häftigt och åstadkom härvid en knall som av ett gevär, var
vid röret häftigt söndersmulades. En annan gång skulle jag sönderdela 
en droppe i ett provrör: en detonation, ännu mera våldsam än den 
föregående uppstod härvid och förvandlade röret till pulver, så att 
ingenting blev kvar mellan fingrarna, och jag erfor en stark sinnes
rörelse. Många glasskärvor sårade mig på handen och i ansiktet. En 
min vän som var närvarande och stod på mera än en meters avstånd, 
sårades på flera ställen i ansiktet. Dessa prov äro till den grad 
riskabla, att det är bäst att avråda från att göra dem. När man skall 
studera piroglicerinets detonationsegenskaper bör man förfara på 
följande sätt: en droppe därav anbringas på ett urglas, varefter man 121
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Ur sprängoljans 
olyckskrönika.

uppvärmer ett platinableck till glödhetta, och droppen vidröres där
med: av detonationen går glaset i bitar men eftersom kärlet är öppet 
händer det operatören ingenting.»

Det förefaller nästan, som om Immanuel och Alfred Nobel vid sina 
försök med nitroglycerin som sprängämne skulle ha levt i en lycklig 
okunnighet om riskerna vid nitroglycerinens upphettning eller an
tändning, även i öppet rum, och det måste anses som ett under, att de 
kommo undan med livet vid de många experiment de utförde därmed. 
Nästan rörande är det att läsa Immanuel Nobels uttalande i sin skri
velse till Poliskammaren i Stockholm den 5 September 1864 dagen 
efter den svåra explosionen vid Heleneborg, då hans son Emil Nobel
förolyckades. Han skriver: »------- — Nitroglycerinet är oskadligt
till och med vid direkt antändning och äfven den största oförsiktighet 
med eld kan svårligen åvägabringa en explosion», och på ett annat
ställe: »----------- Nitroglycerin är antändbar utan explosion, brinner
som en olja, men med mindre fara, ty den slocknar af sig sjelf.»

Även om vi nu kunna tycka, att deras uppfattning att nitroglyceri
nen endast kunde bringas till explosion genom slag eller stöt eller ge
nom att den upphettades till 180° C, däremot icke genom antändning 
med låga, är naiv, så måste man dock förutsätta att de, då de i rekla
men för det nya sprängämnet gjorde dessa påståenden, handlade i god 
tro. De kunde också styrka denna sin uppfattning genom ett sakkun
nigeutlåtande grundat på försök som utfördes den 28 sept. 1865 i 
närvaro av den tidens främste kemister och fysiker här i landet, näm
ligen professorerna E. Edlund, Hjalmar Holmgren, A. E. Norden- 
skjöld och Clemens Ullgren, varjämte den militära sakkunskapen 
representerades av kommendörkapten A. Adlersparre.

Man ansåg sig därför icke i bruksanvisningarna behöva framhäva 
de risker, som voro förenade med en direkt antändning av spräng
oljan, medan man däremot kraftigt påpekade risken för explosion 
genom stöt eller slag, och detta särskilt beträffande frusen nitrogly
cerin.

I och med att den »Nobelska sprängoljan» i mitten av 1860-talet 
fann en allt mera omfattande användning i bergsbruket, blev dess 
olyckskrönika oroande omfångsrik. Såväl de dagliga tidningarna som 
dåtidens tekniska tidskrifter hade att berätta om mer eller mindre 
omfattande sprängningsolyckor i gruvor och stenbrott, men framför 
allt om svåra explosionskatastrofer, särskilt vid transport av spräng
oljan från Europa till transoceana länder.122



Reglor för användande af Nitroglycerin 
(patenterad Sprängolja.)

Nödiga redskap.

J:o Såkallade tåndare. De bestå af en ihålig träd
cylinder, i hvars öfre ända stubinen instickes, hvar- 
efter hålet fylles naed gevärskrut och täppes med 
en kork.

Sådana tändare jemte tillhörande korkar, finnas 
af nödiga dimensioner från 0,5 till 2,0 tums diameter.

Färdigladdade tändare, hvari blott stubinen be- 
höfver instickas, kunna äfven erhållas.

2:o En jerntråd for att mäta huru djupt sprängoljan 
fyller i borrhålet.

3:o Ett graderadt mått rymmande 1 U sprängolja, 
hvarpå hvarje 10 ort kunna afläsas.

4:o Ett långt rör hvarigenom oljan hälles i berghålet 
för att ej förspilla någon del deraf som kunde qvar- 
häfta vid hålets öfre väggar.

5:o Patroner for horizontala eller ligg-hål.
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Om laddningen.

l:sta operationen. Berghålet försökes ined vatten om 
det håller tätt: i motsatt fall lerslås det, dock utan att 
leran behöfver torka före laddningen.

2:dra operationen. Tändaren med sin stubin ned- 
släppes i hålet för att försöka om den går till bottnen, 
utan att taga emot. Om den glappar för mycket tages 
en tjockare tändare. I allmänhet passa tändare af 
samma diameter som den borr, hvarmed sista delen af 
hålet borrats.

3:dje operationen. Sprängoljan hälles i berghålet 
genom det ofvan nämnda röret, som dock ej bör ned
föras djupare än dit oljans öfverkant är ämnad att nå.

4:de operationen. Man nedsticker i bålet den ofvan 
nämnde jerntråden tills den når sprängoljan. Det er
hållna måttet afsättes på stubinen så att circa 1,5 tum 
af tändaren ligger nere i oljan.

5:te operationen. Då tändaren är på sitt rätta 
ställe, fasthålles stubinen med handen, under det öfre 
delen af hålet tillfylles, utan packning, med lös helst 
grof sand, hvarefter skottet är färdigt att affyras.

Fast bergpropp är- fullkomligt onödig och ökar i 
intet fall sprängningens verkan.

Huru högt hålen böra laddas beror på »försättnin
gen» i berget. I allmänhet behöfves mycket kortare 
»förladdning» för sprängolja än för krut. Det är der- 
före bättre och mer arbetsbesparande att använda fina 
borrar och ladda högt med olja.

Huru mycket sprängolja som rymmes i hål af olika 
diametrar synes af nedanstående tabell.



Tabell öfver det qvantum sprängolja som åtgår att fylla 
bergbål af nedanstående diametrar i decimalmått.
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0,04 0,05 0,06 0,07 O,08|O,09 0,10 0,15 0,2
Fyller.

a ort u ort $5|ort|&5 ort U ort U ort a ort $J|ort|$5 ort

50 60 90 1 20 1 50 1 80 2 40 5 40 9 3 fo't
~ 40 _ 50 — 75 1 — 1 25 1 50 2 — 4 50 7 50 2.5
— 30 — 40 _ GO — 80 1 — 1 20 1 60 3 60 6 — 2 —
— 20 — 30 — 45 _ 60 — 75 — 90 1 20 2 70 4 50 1,5
— 15— 20 — 30 — 40 — 50 — 60— 80 1 80 3 — 1 —
— 7 — 10 — 15 — 20 - 25 — 30 — 40 — 90 1 50 0,5

Om »försättningen»,

Ju sköligare ett berg är desto större är sprängoljans 
effekt jemförd med krut, och desto större bör »försätt
ningen» göras.

Till ledning för förmännen kan antagas att samma 
borrhål, högt laddadt med sprängolja, tar ut mer än 5 
gånger större massa i vanliga och 15 å 20 gånger i 
mycket sköliga berg, än med krutladdning.

I orter, tunlar och öppna sprängningar, som äro 
inklämda mellan bergväggar, böra halfturns borrhål an
vändas.

Äfven i öppna sprängningar med godt fall kar. 
»försättningen» sällan blifva så stor att icke 1 tums hål 
med hög laddning bör vara tillräckligt.

Om inöfrandet af arbetare.

De som hafva vidtomfattande sprängningar torde 
finna sin förmån i att till Stockholm skicka någon duglig 
bergsprängare, för att under bolagets ledning inöfvas i 
i det nya sprängmedlets behandling.
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Framdeles kommer Bolaget att sjelf, mot lämpligt 
arfvode, hålla till herrar bergsprängares ooh grufegares 
disposition personer, som på stället kunna inöfva arbe- 
tarne för att vid oljans användande ernå fulla effekten.

Om underrattens-sprängDingar.

De som önska anställa sådane behagade vända sig 
till Bolaget, som antingen sjelf öfvertar dein eller ock 
lemnar nödiga upplysningar.

Om sprängningar i illa ventilerade orter.

Den förbrända eller exploderade oljan ger ingen 
rök. Men i händelse något af oljan, i illa ventilerade 
orter, skulle kringkastas oförbränd åstadkommer den huf- 
vudvärk. Oljan måste derföre försigtigt ihällas genom 
ett rör, så att den ej rinner på öfre väggarne af hålet.

Denna olägenhet undvikes helt och hållet, om man 
använder patroner, hvilka dessutom äro oumbärliga för 
horizontala eller ligg-hål.

IMitroglycerin-Aktij^Bolagets Styrelse.

STOCKHOLM. P. A.
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Om vårdslöst hanterande av nitroglycerin och olyckor i samband 
därmed vid sprängningsarbete i svenska gruvor och stenbrott vore 
mycket att berätta. I tidningarna för den 19 maj 1866 läses följande: 
»I går tilldrog sig här i närheten under järnvägsarbetet (vid Char- 
lottenberg) den sorgliga olyckshändelsen, att tvenne arbetare, genom 
ovarsamhet vid uppvärmandet av nitroglycerin, sprängdes i luften; 
den ene nedkom med lifvet, men hade under luftfärden mistat båda 
benen och blifvit i öfrigt illa skadad, så att föga hopp om lifvet före
finnes. Den andre var sönderstyckad i flera delar och var så
lunda död.»

Även i Tyskland förekommo dylika olyckor mycket ofta, men 
ibland var försynen nådig och trots en otrolig vårdslöshet med det 
nya sprängämnet kommo vederbörande lyckligt undan. Följande 
historia är typisk för ett sådant fall. »Auf der Grube Dorothea 
(Clausthal) sollte Sprengöl in der Schacht hinuntergelassen werden. 
Die Flasche, in welcher es sich befand, stand unbewacht in der 
Gapelstube. Ein Stiirzer (der die Tonnen ausschiittet und das Erz 
fortfahren muss) sieht das Oel da stehen, mag den Augenblick 
benutzen, sein Oelgläschen mit dem Sprengmittel fullen und die 
Räder seines Hundes (gruvvagn) mit der Fliissigkeit schmieren, 
wonach dann die Räder sehr leicht und vortrefflich beim Probieren 
laufen, so dass der Stiirzer sich seiner That schon freut. Er befördert 
nun den schweren Hund auf die Eisenbahnen. Da nun derselbe stark 
mit Fiisen beschlagen ist und eiserne Achsen und Räder hat, so ist es 
natiirlich, dass das Gefährt auch schwer auffällt. Durch den gewuch- 
tigen Fall beim Aufbringen auf die Eisenschienen explodiert das an 
die Achsen geschmierte Oel mit furchtbarem Knall und beide Räder 
fliegen, die starken eisernen Vorstrecker zertriimmernd, vom Hunde 
ab, ohne zum Gliick Jemanden zu beschädigen. Wäre der Mann ge- 
tötet worden, so hätte man sicher eine Selbstzersetzung von etwa mit- 
gefiihrtem Nitroglycerin angenommen.»

Alfred Nobel hade helt säkert mycket bekymmer och besvär med 
att förklara anledningarna till de upprepade explosionsolyckorna och 
efter bästa förmåga fritaga nitroglycerinen som sådan från skulden 
härför. Huru han tog sin sprängolja i försvar visar följande citat ur 
Dittmars broschyr:

»Es liegt in der Natur eines Sprengmittels, dass es unter Umständen 
gefährlich werden kann, besonders bevor die Arbeiter damit ver- 
traut sind. Dass mein Patent-Sprengoel aber als das ungefährlichste 123
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anzusehen ist, geht wohl aus dem untenstehenden Attest hervor (här 
åberopas det ovan citerade sakkunnighetsutlåtandet av de fem 
svenska vetenskapsmännen). — Beim Gebrauche des Pulvers (svart
krut) fallen täglich Unglucksfälle vor, die jedoch so gewöhnlich sind, 
dass denselben keine Aufmerksamkeit geschenkt wird (auf 7 Gru- 
benarbeiter rechnet man, dass nur 4 ohne mehr oder weniger 
erheblichen Verletzungen davonkommen). — Wir miissen deshalb die 
Opfer durch Sprengoel nur in Comparativen, nicht in absoluten Sinne 
betrachten und brauchen nicht einmal auf die Zeit der Einfiihrung des 
Pulvers hinzuweisen, da die Gegenwart davon Beispiele genug aufzu- 
weisen hat —

Vor Gefahr schreckt die Industrie nie zuriick — das Wasser in den 
Dampfkesseln, Petroleum, Gas etc. fordern täglich ihre Opfer. — 
Die gefahrbringenden Stoffe miissen nicht verbannt, ihren Gefahren 
muss vorgebeugt werden, und es ist nicht der geringste Vorzug des 
Sprengoels, dass dies bei ihm so leicht zu bewerkstelligen ist. — Leider 
ist es meistens der Fall, wenn die Arbeiter sehen, dass das Sprengoel 
nicht durch Entziindung explodiert, dass sie es wie Wasser behandeln, 
weshalb es auch unter Anderem vorgekommen ist, dass undichte, mit 
Sprengoel gefiillte Blechflaschen verlöhtet wurden; dass mit Wasser 
versetztes Sprengoel in einem Kessel auf einem mit Blasebalg aufge- 
fachten Schmiedefeuer »getrocknet» werden sollte; dass gefrorenes 
Sprengoel zum Aufthauen in Trockenoefen und auf Elochdruck- 
dampfkessel gesetzt wurde; dass Patronen in einem Bretterschuppen, 
wo Stroh und Pulver auf dem Fussboden umherlag, bei Beleuchtung 
eines an der Bretterwand angeklebten Talglichtes vollständig geladen 
und mit Zundschniiren versehen wurden, etc., weshalb es wirklich ein 
Wunder ist, dass bei alle dem bis jetzt noch so wenige Unglucksfälle 
durch dasselbe hervorgerufen worden sind.

Bei jeder Neuerung iibertreibt man die Nachtheile und leugnet die 
Vorteile am längsten — die riesige Kraft und die grossen Vorteile des 
Sprengoels in der Verwendung lassen sich aber nicht mehr leugnen, es 
handelt sich demnach nur darum, dasselbe mit Vernunft und Vorsicht 
zu gebrauchen, und soweit es an mir liegt, soll Alles geschehen, um 
Gefahr abzuwenden, und zwar durch Einfiihrung von elastischen mit 
Sicherheitsplatten versehenen Packflaschen, worin das Sprengoel auch 
durch den stärksten Stoss nicht explodieren kann und wo bei /oo0 C 
(Kochpunkt des Wasser) die Metallplatte schmilzt, so dass das 
Sprengoel wie im geschlossenen Raume bis zum Explosionsgrade124
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erhitzt werden kann, und bei einer Feuerbrunst ausläuft und harmlos 
verbrennt, wie es stets im Freien tbut.» (Kursiverat här.)

Det var helt säkert Nobels fasta övertygelse att nitroglycerin, som 
icke var tätt innesluten, vid antändning brann upp utan att explodera, 
en uppfattning som gång på gång kommer till uttryck. En förklaring 
i sådan anda och som för en nutida sprängämnestekniker förefaller 
minst sagt dråplig, ger också Dittmar beträffande en olycka, som in
träffade 1866 i ett stenbrott i Småland. Jag citerar Dittmar:

»Ein Arbeitsjunge Namens Falk hat gegen die ernste Warnung 
seiner Mitarbeiter eine Blechflasche mit gefrorenem Sprengoel in 
einem Wasserkiibel, worin kurz vorher eine Glasflasche mit gefro
renem Sprengoel von Werkfiihrer Boman aufgethaut worden war, 
gesetzt und das Wasser mit einer gliihenden Eisenstange erwärmt. Es 
ist nun erklärlich, dass aus der durch das gefrorene Sprengoel 
zersprengten Glasflasche Sprengoel in den Kiibel ausgelaufen ist, das 
durch die Beriihrung mit der gliihenden Eisenstange sich erhitzen und 
explodieren musste, weil es zufolge des dariiber stehenden Was sers 
nicht verbrennen konnte. Sprengoel alleine kann ohne Gefahr mit 
gluhendem Fdsen beriihrt werden.» (Kursiverat här.)

De ständigt återkommande sprängningsolyckorna med den No
belska sprängoljan vållade givetvis misstro mot det nya sprängämnet. 
Men en betydligt allvarligare orsak till bristande förtroende för det
samma voro de upprepade katastrofer, som inträffade vid spräng
oljans transport, huvudsakligen från den Nobelska fabriken i Ham
burg, till transoceana länder. Länge svävade man i okunnighet om vad 
som förorsakat dessa katastrofer och försökte finna förklaringen i 
förhållanden som ej hade med själva sprängämneslasten att göra, så
som självantändning i annat gods ombord o. d., men det torde ej råda 
något tvivel om att den verkliga anledningen, åtminstone i de flesta 
fall, var bristande kemisk stabilitet hos sprängoljan.

Serien av dylika explosionskatastrofer kan man säga började den 
4 dec. 1865 med att ett mindre provparti om 10 Ib nitroglycerin, som 
en resande från Hamburg, Herr Liihr, kvarlämnat i hotell Wyoming 
i New York under rätt tragikomiska förhållanden exploderade på 
gatan utanför hotellet. Händelsen skildras närmare i Nobelboken sid. 
137, varför den här förbigås.

Söndagen den 4 mars 1866 inträffade så en explosion i ett lager
magasin vid Bridgestreet i Sidney, Australien, där tvenne lådor, san
nolikt innehållande 10 Ib. nitroglycerin, exploderade. Tack vare att

Sprängoljans
självsönderdelning
olycksorsak.
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explosionen inträffade på en söndag gingo inga människoliv till spillo. 
Påståendet att explosionen orsakades av spontan sönderdelning av 
nitroglycerinen bestreds av Nobelbolaget, som sökte göra troligt att 
en balk i magasinets trossbotten, varunder lådorna voro placerade, 
fallit ned och krossat de i lådorna befintliga nitroglycerinkantinerna 
som därvid exploderat. Det sannolika är dock att bristande stabilitet 
hos nitroglycerinen, som ju under sin långa transport till Australien 
varit utsatt för equatorialvärmen, varit den direkta orsaken till ex
plosionen.

Tätt efter explosionen i Sidney inträffade ytterligare tvenne dylika 
explosionskatastrofer, nämligen den 3 april ombord på ångaren 
»European», liggande i hamnen Aspinwall i Panama, varvid 350 
pounds nitroglycerin exploderade och 70 människor omkommo, och 
14 dagar senare i San Francisco, då nitroglycerin, som upplagrats i ett 
magasin, exploderade och dödade 14 personer samt åstadkom skador 
för minst 200 000 dollars. Även i dessa fall ville leverantören, Alf. 
Nobel & Co i Hamburg, finna någon annan förklaring än självsön
derdelning. Dittmar skriver sålunda:

»Bei dieser Explosion haben alle Untersuchungen nicht ermitteln 
können, wie dieselbe entstanden ist. Am wahrscheinlichsten is es doch, 
dass sie durch Unvorsichtigkeit beim Oeffnen einer Kiste und Schla- 
gen einer Eisenstange auf gefrorenes Oel, nach anderen Aussagen, 
durch Verlöhten einer Flasche entstanden ist.»

I maj 1866 verkställde Alfred Nobel själv i närvaro av sakkunniga 
en del sprängningsförsök i New York med »Blasting-Oil», sannolikt 
i avsikt att rehabilitera sitt sprängämne efter de senast timade olyc
korna. Dessa försök relateras i »The Scientific American» sålunda:

»On the afternoon of the 5th, Mr Nobel, the Swedish engineer and 
inventor, who has now become famous in connection with nitroglyce
rine, conducted a series of experiments at Noltes quarry, on Eighty- 
third Street in this city, with the design of showing that his blasting- 
oil is not so dangerous as it is requested to be. The gentlemen present, 
about twenty in number, appeared to be pretty well satisfied with 
the demonstrations, and several of them who had previous experience 
on the subject, seemed to fully indorse Mr Nobel’s statement. At the 
end of the experiments there was no fear of being near the oil, and the 
packages were freely handled by some who at the beginning were 
careful to keep at a very respectful distance; it reminded one of the 
ancient fable of the fox and the lion.»126
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Men icke ens Nobel själv kunde återuppbygga det förlorade för
troendet för den europeiska nitroglycerinen. Allt för många bevis 
förelåg beträffande det mycket dåliga skick i vilket den sprängolja, 
som exporterades från Nobelfabriken i Hamburg till Amerika, be
fann sig, särskilt vid ankomsten till Californien, för att det skulle 
kunna förnekas att anledningen till de många olyckorna var att till
skriva självsönderdelning i nitroglycerinen. Plåtkanistrarna visade sig 
vid öppnandet innehålla nitrösa gaser, ofta i sådan mängd att kärlens 
sidor buktats ut av gastrycket. Plåtmaterialet var också ofta sönder
frätt så att kärlen läckte och oljan runnit ut i de trälådor vari de 
voro förpackade. En dråplig skildring av en svensk-amerikan, C. G. 
Svensson, över en transport av ett parti »blasting oil» från San Fran
cisco till Michigan Bluff i Californien, vari »oljan» befann sig i ett 
långt framskridet tillstånd av sönderdelning, återgives i Nobelboken 
sid. 302.

Man undrar sannerligen ej på att även myndigheterna fingo sin 
uppmärksamhet riktad på detta sprängämnes många risker. En natur
lig följd härav voro de bestämmelser med förbud rörande använd
ning, lagring och transport av nitroglycerin som tillkommo i flera 
länder, bl. a. i Sverige den 24 juli 1868.

Läget för Nobels olika industriföretag hade i och med dessa re
striktioner blivit mycket prekärt. Men redan tidigare hade han tagit 
varning av de många olyckorna, och även om han utåt i det längsta 
förfäktade sin sprängoljas förträfflighet och ofarlighet, insåg han nog 
själv dess svagheter.

Genom sin patenterade metod (sv. pat. 1.10 1866) att nedsätta 
nitroglycerinens fryspunkt och känslighet genom att till densamma 
sätta metylalkohol, som genom tvättning med vatten kunde avlägs
nas då nitroglycerinen skulle användas, trodde sig Nobel hava 
minskat riskerna vid transporten och lagringen av sprängoljan, men 
någon fullgod lösning av svårigheterna innebar förfarandet icke. In
förandet av bättre tillverkningsmetoder, t. ex. det »kalla» nitrerings- 
förfarandet, och en effektivare tvättning av oljan medförde en vä
sentlig förbättring av dess stabilitet. Men ännu mera betydelsefull i 
säkerhetshänseende var Nobels uppfinning att överföra nitroglyceri
nen i fast (plastisk) form genom att absorbera den i kiselgur. Visser
ligen försvagades sprängkraften i proportion till den overksamma 
gurtillsatsen, men han ansåg dock, att fördelarna därav övervägde 
denna nackdel. På hösten 1866 var han färdig med detta nya spräng- 127
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Nitroglycerin 
contra dynamit.

I Värmland.

ämne, vilket han kallade »dynamit», och under 1867 uttog han pa
tent därpå i de flesta länder (i Sverige den 19.1 1867).

När nu det förutnämnda nitroglycerinförbudet kom sommaren 
1868 voro Nobel och hans bolag således beredda att tillhandahålla 
ett efter deras mening fullgott ersättningssprängämne. Men detta gick 
ej så lätt att inarbeta som man tänkt sig. Det får nog ej heller helt till
skrivas gruvfolkets kända konservatism att de ogärna utbytte spräng
oljan mot dynamiten. Berglossningen per viktenhet sprängämne räk
nat gav snart tillkänna, och detta särskilt i hårdsprängt berg, att man 
måste använda betydligt mera av det nya sprängämnet än av den 
trots alla dess risker omtyckta gamla sprängoljan.

Frågan »nitroglycerin contra dynamit» blev nu ett ofta omdisku
terat ämne vid sammankomster av bergsmän och ingeniörer. Så t. ex. 
vid Ingeniörsföreningens årsmöte den 26.2.1869, då ett av överlägg- 
ningsämnena var: »Jemförelse mellan de resultat, som erhållits vid 
bergssprängning med nitroglycerin och dynamit?» Härvid yttrade 
sig särskilt bergmästare A. Sjögren från Persberg och gruvingeniören 
G. Nordenström från Åtvidaberg och »uttalade den bestämda åsigten, 
grundad på praktiska försök och mångårig erfarenhet, att dynamiten 
ingalunda ersätter den numera förbjudna nitroglycerinen. Flera talare 
voro av samma tanke och uttalade densamma med mer eller mindre 
skärpa. Man häntydde till och med på, att nitroglycerinförbudet till
kommit icke så alldeles utan det gamla Nobelska bolagets goda minne. 
Dynamiten vore nämligen icke att anse annat än som en utspädd eller 
utblandad nitroglycerin, alldeles enahanda med de förlsag, som man 
någon gång gjort att utblanda vanligt bergkrut med sågspån. Också 
visade sig effekten i proportion härtill.»

I en insändare (Dagligt Allehanda 27.2.1869) svarade Nitroglyce
rin AB. bl. a.: »Klagomålen öfver de olyckor och de vådor, som trans
porterandet och lagringen af nitroglycerin medförde, voro nemligen 
så allmänna, att det är tanklöst att våga påstå, det vår regering be- 
höft några särskilda påstötningar för att vidtaga sådana åtgärder i 
lagstiftningsväg, hvilka redan förut i utlandet visat sig nödvändiga.»

Det var framför allt i det värmländska bergsbruket som motviljan 
mot att ersätta den gamla sprängoljan med dynamit gjorde sig märk
bar. Vederbörande disponenter och förvaltare vid dessa gruvor upp- 
togo nu en förtvivlad kamp med myndigheterna i avsikt att fort
farande få använda nitroglycerin under åberopande av att man i det128
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hårdsprängda berget icke kunde ersätta denna med den svagare dy
namiten och att riskerna vid sprängoljans rätta användning och 
transport ej vore större än vid användning av dynamit. Slutligen 
lyckades man utverka Kungl. Maj:ts dispens från förbudet i 1869 
års förordning och man fick den 2 december 1870 tillstånd att från 
Nora-Gyttorps krutbruk transportera nitroglycerin försatt med två 
procent benzin eller nitrobenzin (härmed menas bensol eller nitro- 
bensol) till ifrågavarande gruvors upplagsmagasin. Genom förnyade 
resolutioner förlängdes detta tillstånd att gälla ända till utgången 
av 1899.

Denna speciella fördel för en konkurrent lämnade givetvis Nitro
glycerin AB, den gamla sprängoljeleverantören, ingen ro. På ett gan
ska originellt men tekniskt sett föga tillfredsställande sätt sökte man 
därför komma förbi leveranssvårigheterna. Rob. Nobel, vid denna 
tid fabriksföreståndare vid Vinterviken, tog nämligen 1868 ut patent 
på ett »sätt att så bereda nitroglycerin eller sprängolja, att den för 
transport och lagring finge dynamitens egenskaper».

Uppfinningen gick helt enkelt ut på att nitroglycerinen uppblan
dades med ett i vatten lösligt ämne, vanligt salt, som helt enkelt ge
nom tvättning kunde avlälgsnas. Då sådan dynamit kunde transpor
teras enl. förordningens bestämmelser skulle bolaget kunna förse sina 
kunder därmed och dessa hade endast att genom läkning med vatten 
utvinna nitroglycerinen.

Någon praktisk tillämpning torde detta förfarande ej ha fått.

Den »frusna» nitroglycerinen och dess nyckfulla egenskaper.

Vem som först iakttog att den flytande nitroglycerinen vid lägre 
temperatur kristalliserar till en vit sockerliknande kropp, kan icke 
med säkerhet avgöras. Sobrero synes i alla händelser icke ha gjort nå
gon sådan iakttagelse. I sin avhandling »Sulla glicerina fulminante o 
piroglicerina» (Venedig 1848) anger han att nitroglycerinen är fly
tande även vid —20°, och samma uppgift återfinnes i hans 1860 
publicerade artikel »Sur la pyroglycerine». Jag har över huvud taget 
icke kunnat finna någon uppgift som tyder på att han kände till 
nitroglycerinen i fast form. Då han talar om att den är flytande även 
vid —20° har han råkat göra samma felaktiga observation som så 
många efter honom. Nitroglycerinen har helt enkelt varit underkyld 
och någon kristallkärna, som kunde utlösa dess kristallisation, hade 
han då ännu ej tillhands. 129
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Svårfrysbar nitro
glycerin enl. 
Rudberg.

Ej heller de Vrij och Railton tala i sina respektive avhandlingar 
om nitroglycerin i fast form. Sannolikt är det först i samband med 
tillverkningen av nitroglycerin i större skala, som iakttagelsen att den 
kunde frysa till en vit sockerliknande massa först gjordes.

Av det brev från ingeniör Rathsman, ledaren av den provisoriska 
nitroglycerinfabriken ombord på pråmen i Bockholmssundet och 
som omnämnes å sid. 111 får man en uppfattning om de oerhörda 
svårigheter som han hade att övervinna på grund av den stränga ky
lan under februari månad 1865. Egendomligt nog nämner R. ingen
ting om att han hade svårt att hålla nitroglycerinen flytande då 
allt annat, t. o. m. nitrersyran, frös för honom. Tvärtom säger 
han i ett senare brev av den 14 febr.: »Vi hafva i dag liksom i 
går beredt Nitroglycerin. Såsom vi ej kunna veta huru länge det 
blidare vädret fortfar hafva vi ej velat upptaga tiden med tvättning 
och filtrering hvarföre ännu ej någon Nitroglycerin blifvit fil
trerad; detta kan naturligtvis göras under hvilken väderlek som
helst»----------- . Detta kan möjligtvis tydas så att han ej hade något
besvär med att nitroglycerinen frös och måste upptinas, i så fall be
roende på att den befann sig i »underkylt» tillstånd och att hans kärl 
och redskap ännu ej voro »nedsmittade» med ympkristaller. Möjligen 
kan en exceptionellt stor underkylningsförmåga hos den nitroglycerin 
han framställde bero på att starkt polymeriserad glycerin användes 
vid tillverkningen. De framställningsmetoder, som vid denna tid an
vändes vid tillverkningen av glycerin, voro helt säkert ägnade att 
giva en polymeriserad produkt, karakteriserad av hög viscositet och 
som förlänade nitroglycerin stor underkylningsförmåga.

Även om vi således sakna bevis för att själva tillverkningen vid 
Bockholmssund besvärades av att nitroglycerinen ville stelna, så kan 
man nog med stor sannolikhet antaga, att den sprängolja, som under 
denna tid användes vid sprängningsarbetena i Södertunneln och Tysk- 
bagarebergen i Stockholm, kom fram dit i frusen form och därför 
måste upptinas före användningen.

Den förste, som i tryckt skrift lämnar en uppgift om nitroglyceri
nens höga stelningstemperatur och angiver en metod att undvika de 
därmed förenade olägenheterna, torde vara den förut nämnde upp
finnaren A. E. Rudberg, I sin patentskrift av den 30 april 1866, skri
ver han sålunda:

»Som det hittills visat sig, att den sprängolja, som nu finns i han
deln, redan vid + 6 grader Celsius stelnar och denna egenskap orsakar130
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stora olyckor, isynnerhet när om denna sprängoljas egenskaper okun
niga personer äro anförtrodda att leda sprängningsarbeten, så har jag 
uppfunnit ett sätt att hos nitroglycerinen helt och hållet förhindra 
denna egenskap att stelna, till och med vid en temperatur under o 
Celsius. För detta ändamål blandar jag färdigtvättad nitroglycerin 
med Benzin, Nitrobenzin eller något annat passande ämne, med hvil
ket det låter blanda sig. Sålunda behandlad nitroglycerin explode
rar för en stark stöt lika lätt och utvecklar lika stor kraft som icke 
preparerad, men man behöfver ej befara, att den exploderar under 
transporter etc.»

Nästa gång man i litteraturen finner någon uppgift om nitroglyce
rinens stelningstemperatur är i Nobels amerikanska huvudpatent av 
1866.Han anger där nitroglycerinens »melting point» till 550 Fahren- 
heit, motsvarande + 12,8 C. Denna tidiga uppgift är så tillvida 
märklig, som den med endast några tiondels grader avviker från den 
senare bestämda exakta smältpunkten + 13,2' C. Egendomligt nog 
har denna temperaturuppgift blivit helt förbisedd, ty ingenstädes har 
den förekommit i sprängämneslitteraturen annat än i en not i Mow
brays bok Tri-Nitro-Glycerin.

Men Nobels ifrågavarande patent är märkligt även i ett annat av
seende. Det är nämligen inriktat på en metod att framställa nitro
glycerin, som lätt kristalliserar, medan han nästan samtidigt i Sverige 
sökte patent på en metod att förekomma nitroglycerinens frysning. 
I det amerikanska patentet skriver Nobel bl. a.:

----------- »My invention consists of nitrine or crystallizing nitro
glycerine, prepared by the admixture of glycerine, sulphuric acid, 
and nitric acid, free or nearly free, from hyponitric acid, so that the 
compound thus produced will not decompose, and so that it may be
come solidified at a moderate temperature, and may be transported 
and used with greater safety than ordinary nitroglycerine.

The essential physical property which distinguishes the said nitrine 
or crystallizing nitroglycerine from the nitroglycerine discovered by 
Sobrero, and described in chemical works, is that former passes into 
a solid form when exposed to a moderate temperature, its melting 
point being at 55 Fahrenheit, or thereabout, according to its purity, 
while the ordinary nitro-glycerine, as stated in chemical works, has 
been subjected to a cold below the zero of Fahrenheit (motsv.— 17,8 
C) without losing its liquid State, and has in fact, been known for 
twenty years without ever having been obtained in a solid form. 131
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The essential difference in the preparation between the said nitrine 
or crystallizing nitroglycerine and the nitroglycerine previously dis
covered is that the latter is obtained when fuming nitric acid is used 
in the operation whereas the preparation of the former requires a 
nitric acid free or comparatively free from hyponitric acid.

The complete distinction between the two compounds is proved 
by the fact that when crystallized nitroglycerine is made with a nitric 
acid but little charged with hyponitric acid a small quantity of the 
non-cristallizing nitroglycerine is obtained, which remains liquid, 
while the crystallizing nitroglycerine passes into a solid State.»-------

Nobels nyssnämnda svenska patent av i oktober 1866 åter lyder i 
utdrag som följer:

»Såsom kändt är, har den hittills tillverkade nitroglycerinen egen
skapen att vid låg temperatur frysa, hvilken olägenhet förorsakat 
många olyckshändelser genom oförstånd vid dess upptinande under 
den kalla årstiden. Till förekommande häraf bör nitroglycerinen be
frias från vatten genom dettas avdunstning vid en temperatur emel
lan 15—/jo° C (förf. kursiv.). Nitroglycerinen, på så sätt behandlad, 
har nu egenskapen att icke frysa och är således icke underkastad de 
dermed förenade olägenheter.»

I samma patentskrift beskrives Nobels metod att försätta nitro
glycerinen med »träalkohol» (5—200 procent) i vilken blandning 
den ansågs kunna transporteras utan risk och----------- »dess explo
siva kraft återställdes fullkomligt----------------genom nitroglycerin-
preparatets behandling med vatten antingen i de kärl, hvari sagda 
preparat försändes, eller verkställande af denna operation i särskildt 
kärl, i borrhålet eller det rum där sprängoljan skall användas. Den 
kan då genast användas.»

Det är onekligen svårt att förstå hur Nobel i dessa två ungefär sam
tidigt avfattade patentskrifter kan göra så mot varandra stridande 
påståenden. Han måste ha varit väl medveten om att även nitrogly
cerin, beredd med nitroshaltig salpetersyra, besatt förmågan eller rät
tare sagt den otrevliga benägenheten att vid lägre temperatur övergå 
i en fast massa. I sitt svenska patent betecknar han också detta som 
en avgjord olägenhet, vilken han söker övervinna, under det att han 
i den amerikanska patentbeskrivningen säger sig eftersträva, att nitro
glycerinen »may become solidified at a moderate temperature and 
may be transported and used with greater safety than ordinary nitro
glycerine».
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Men det kan vara skäl att i detta sammanhang även granska det 
kemiska underlaget för Nobels påstående, att nitroglycerin beredd 
med rena syror lättare skulle kristallisera än sådan beredd med nitros- 
haltiga syror.

Man kan väl knappast förutsätta, att Nobel förmenade, att den 
produkt, som hans patent avsåg, var en ny kemisk individ, även om 
vissa uttryck i patentbeskrivningen onekligen kunna tydas så. Sna
rare får man väl uppfatta Nobels mening vara den, att under det att 
hans »nitrine» var en kemisk produkt utan benägenhet att dekom- 
ponera, samtidigt som den lätt kristalliserade, så innehöll den tidigare 
beredda nitroglycerinen vissa föroreningar, som höllo tillbaka dess 
kristallisationsbenägenhet, ja, t. o. m. hindrade dess frysning.

Om det nu skulle vara så, att nitroglycerinens frysbarhet väsentligt 
nedsattes, d. v. s. stelningspunkten sänktes eller underkylningsför- 
mågan ökades genom nitrering med nitroshaltiga syror, så måste detta 
bero på att en viss halt av glycerinestrar härvid bildas av undersalpe
tersyran (glycerinnitriter). Då dessa emellertid äro mycket lättlösliga 
i vatten, måste de till största delen bliva uttvättade även vid en mind
re fullständig tvättningsprocess. Någon väsentlig nedsättning av kri
stallisation stemperaturen kan därför icke förorsakas därav, och med 
största sannolikhet hava de ej heller någon inverkan på den spontana 
kristallisationen (underkylningsförmågan). Däremot är det givet, att 
även en mycket liten halt av glycerinnitriter i hög grad påverkar 
nitroglycerinens stabilitet, och helt säkert var den »Blasting oil», som 
det tyska Nobelbolaget exporterade till Amerika och som gav anled
ning till så många olyckor, av mycket dålig beskaffenhet i detta av
seende. I sin patentbeskrivning sammankopplar nu Nobel dessa båda 
omständigheter och säger: »Another distinction is that the crystalliz
ing nitroglycerine is not liable to decomposition, and after being pro- 
perly washed does not present any acid reaction, whereas the ordinary 
nitroglycerine, as clearly stated in chemical works, decomposes of 
itself and deposes oxalic salts.»

Att de uppgifter över nitroglycerinens fryspunkt som man finner 
i litteraturen äro mycket varierande (Cronquist anger sålunda på ett 
ställe + 4—70 C, på ett annat + 6—8° C, Champion + 8—ioc C, 
o. s. v.) torde snarare bero på otillfredsställande bestämningsmetoder 
än på att de gjorts på nitroglycerin som ej bestått av ren nitrogly
cerin utan innehållit större eller mindre mängder di-nitroglycerin. 
Halten av lägre salpetersyreestrar är huvudsakligen beroende på

Stelningspunkten
oviss.
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Grangers
iakttagelse.

H2O- resp. HNOs-halten i den efter nitreringsprocessen kvarvarande 
restsyran, och dennas sammansättning är i sin tur beroende av nitrer- 
syrans sammansättning samt proportionen mellan glycerin och nitrer- 
syror, varvid även förutsättes att glycerinens vattenhalt är minimal.

I nitroglycerinindustriens barndom, då man icke hade tillgång till 
högkoncentrerad svavelsyra eller oleum och då även glycerin av låg 
kvalitet (hög vattenhalt) måste användas samtidigt som man många 
gånger arbetade med ett ofördelaktigt blandningsförhållande mellan 
glycerin och nitrersyror, är det mycket sannolikt, att restsyrans vat
tenhalt ofta kunde stiga till 18—20 °/o. Man kan under sådana för
hållanden räkna med att den färdiga nitroglycerinen kunde hålla 
3—4 °/o dinitroglycerin, vilket motsvarar en fryspunktsnedsättning 
av minst 20 C, och den verkliga kristallisationstemperaturen på sådan 
nitroglycerin kan då beräknas vara omkr. + 11 ° C.

Det var först i början av 1900-talet som en mera vetenskapligt 
inriktad forskning på detta område satte in. Oberoende av varandra 
undersökte H. Kast i Berlin och författaren nitroglycerinens kristal- 
lisationsegenskaper, varvid man fann att nitroglycerinen besatt en 
mycket utpräglad underkylningsförmåga och att den kristalliserade 
i tvenne allotropa modifikationer, en stabil form vid + 13,2° och 
en labil form vid + 2,1°. Dessa undersökningar fullföljdes senare 
av Hibbert i USA varvid resultaten bekräftades.

De flesta olyckorna vid hanteringen av frusen nitroglycerin inträf
fade emellertid vid upptiningen för att göra den användbar vid 
sprängningsarbete. Den oerhörda vårdslöshet, med vilken detta 
mången gång skedde, kan knappast beskrivas. I de värmländska 
gruvorna t. ex., där sprängoljan, som förut nämnts, trots de många 
olyckor som därmed inträffade, användes längre än i någon annan 
svensk gruva, lära arbetarna ofta ha tinat upp det frusna innehållet 
i sprängoljeflaskorna genom att placera dem direkt över lågan på en 
gruvlampa. Man bör komma ihåg, att gruvtemperaturen här i landet i 
regel ligger väsentligt under nitroglycerinens fryspunkt och att man 
därför, om inga särskilda, värmda rum för sprängoljans förvaring 
voro anordnade, oftast måste räkna med att den var frusen då den 
skulle användas.

Man kan nästan tycka, att det stod i strid mot all dittills vunnen 
erfarenhet beträffande den frusna nitroglycerinens risker, då Mow
bray i sin nitroglycerinfabrik vid Hoosac-tunneln införde metoden att 
alltid lagra och transportera nitroglycerinen i frusen form. Men han134
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gjorde det i full överensstämmelse med de erfarenheter som han vun
nit där. Särskilt var det en iakttagelse som hans medarbetare W. P. 
Granger gjorde då han vintern 1867—68 skulle spränga en isbarriär 
i en avlägset belägen flod, som övertygade Mowbray om den frusna 
nitroglycerinens okänslighet och svårigheten att bringa den till ex
plosion. Trots vidlyftiga anordningar för att hålla nitroglycerinen 
flytande i de patroner han medförde, voro dessa vid framkomsten 
till sprängningsplatsen frusna, och hans försök att bringa laddningar
na till explosion på vanligt sätt misslyckades totalt. Först då han 
vidtagit anstalter för att tina upp nitroglycerinen och använda den 
i flytande form, exploderade laddningarna med gott resultat. Mow
bray skriver:

»From that day I have never transported nitro-glycerine except 
in a frozen condition, and to that lesson are we indebted for the safe 
transmission of more than two hundred and fifty thousand pounds 
of this explosive, over the roughest roads of New Hampshire, Ver- 
mont, Massachusetts, New York, and the coal and oil regions of 
Pennsylvania, in spring wagons with our own teams.»

Mowbrays fabrik var för detta ändamål försedd med ett infrys- 
ningskar, som innehöll isvatten eller en köldblandning, vari de 
med nitroglycerin fyllda plåtkannorna kunde förvaras tills innehållet 
frusit. I varje kärl fanns en rörslinga för genomledning av varmt 
(25—35 ') vatten, då nitroglycerinen på användningsplatsen skulle 
upptinas. Kärlen voro väl förpackade i ytterlådor av trä.

Ett ytterligare bevis på den frusna nitroglycerinens okänslighet 
fick Mowbray den 12 mars 1871, då ett värmemagasin i fabriken 
innehållande 1.600 pounds nitroglycerin exploderade. På 12 fots av
stånd från detta befann sig ett skjul innehållande 12 stycken för leve
rans avsedda kärl med frusen nitroglycerin. Dessa återfunnos efter 
explosionen genomslagna av splitter och svårt tillbucklade men med 
oskadat innehåll. Mowbray drar härav följande slutsats: »Now, this 
fact proves one of two things: Either that the nitroglycerine made 
by the Mowbray process, differs from the German nitroglycerine in 
its properties, or the statements printed in the foreign journals, as 
quoted again and again, that nitroglycerine, when congealed, is more 
dangerous than when in a fluid State, are erroneous».

Man måste fråga sig om Nobel möjligen hade gjort några lik
nande erfarenheter, innan han 1866 skrev sin förut omnämnda ame
rikanska patentansökan. Någon som helst litteraturuppgift därom 135
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finnes emellertid ej, och om Nobel verkligen hade bibringats en sådan 
uppfattning, skulle han väl icke i fortsättningen som skedde i det 
svenska patentet ha talat om den frusna nitroglycerinens stora risker.

Icke så få olyckor inträffade emellertid till följd av att frusen 
nitroglycerin vårdslöst bearbetades med hårda föremål, hackor, spett 
o. d., och man häpnar nästan då man i tidningsnotiser från nitrogly
cerinens första tid läser om vad bergssprängare på den tiden kunde 
företaga sig i detta hänseende.

Sobreros inställning till Nobels framgångar.

Det torde hava framgått av det föregående, att de första åren av 
Alfred Nobels strävanden att utnyttja metoderna för att använda 
nitroglycerin i bergsbruket voro föga framgångsrika. De ekonomiska 
missräkningarna för Alfred Nobel och hans kompanjoner voro också 
ganska fatala. Den centrala punkten för Nobels verksamhet var 
under senare delen av 1860-talet Hamburg, där han 1865 hade 
grundat bolaget Alf. Nobel & Co. Huru besvärligt detta företags 
ekonomi var under de första åren skildrade Dr G. Aufschläger i 
ett tal vid högtidlighållandet av 100-årsdagen av Alf. Nobels fö
delse. »Die ersten Jahre waren fur das junge Unternehmen sehr 
schwer. Die Fabrik wurde von mehreren Explosionen heimgesucht,
und das Geld war manchmal so knapp, dass man----------- öfters am
Tage der Lohnzahlung in der Stadt herumlaufen musste, um das 
nötige Geld aufzutreiben. Der Salpetervorrat in Krummel war der 
Firma Gunther Schröder & Co. in Hamburg verpfändet, und wenn 
man in Krummel Salpetersäure machen wollte, musste erst ein Schliis- 
sel zum Magazin und ein Beauftragter der Hamburger Firma nach 
Krummel geholt werden, der die Entnahmen kontrollierte.»

Det var först i och med de nya sprängämnenas införande, guhr- 
dynamiten 1868 och den gelatinerade dynamiten (extradynamiten) 
1878, båda betydelsefulla uppfinningar av Nobel, som hans egen och 
hans bolags ekonomi förbättrades och blevo framgångsrika, världs
omspännande företag.

Man kan ej förvåna sig över att nitroglycerinens verklige upptäc
kare, Sobrero, med ett visst, med förtrytelse blandat intresse följde de 
äventyr, som hans »andes barn» fick uppleva ute i stora vida världen. 
Mest förargade det honom kanske, att hans namn föga nämndes i 
sammanhang med att det nya sprängämnets undergörande kraft 
vitt och brett reklamerades. Det hette icke »Sobreros nitroglycerin»
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utan »Nobels patenterade sprängolja» eller »Nobel’s Blasting Oil», 
»L’huile explosive de Nobel» m. m., och även i vetenskapliga upp
satser var Sobreros upptäckaregärning ibland bortglömd.

År 1870 tager han bladet från munnen och skriver i en uppsats 
i Turin-akademiens handlingar »Alcuni appunti riguardani la nitro- 
glicerina, la nitromannite e la cellulosa nitrica» följande, nästan tea
traliska satser, riktade närmast till hans italienska kolleger, men san
nolikt avsedda att nå längre ut i den vetenskapliga världen.

»Jag riktar till mina kolleger en bön om tillgift för att jag nu uppe
håller mig vid en fråga som endast berör mig personligen, nämligen 
angående upptäckten av nitroglycerinen. Inte av ärelystnad utan en
dast av kärlek till rättvisan tager jag nu till orda. Det är icke för att 
försöka framhålla värdet av egna förtjänster utan endast för att be
kräfta fakta. Dessa fakta liksom konsekvenserna därav tala för sig 
själva. Det händer emellertid att fakta ignoreras eller förvrängs, och 
det måste därför vara berättigat att återkalla i minnet det verkliga 
händelseförloppet för att var och en må tillerkännas den andel i ve
tenskapens framsteg, även om den är liten, som tillkommer honom.»

Han rättar sedan en ofta även i italiensk litteratur återkommande 
uppgift, att han skulle ha gjort upptäckten av nitroglycerin, medan 
han ännu var elev vid Pelouze’s laboratorium i Paris. Han meddelar, 
att han vistades i Paris åren 1840—1843 men att han redan i två 
år hade varit lärare i tillämpad kemi i Turin, då han gjorde denna 
upptäckt. Han framhåller, att nitroglycerinen därför är att betrakta 
som ett resultat av uteslutande italienskt ihärdigt arbete, och även 
om den icke så mycket bidragit till vetenskapens framsteg, så är han 
dock medveten om att ha uträttat vad i hans förmåga stod för detta 
ädla ändamål och tror, att han har rätt att för sitt land och sig själv 
påyrka förtjänsten av en upptäckt, vars värde andra helt eller delvis 
tillskriva sig.

Sobrero avslutar denna artikel med följande ord: »Då jag tänker 
på alla de offer som krävts vid nitroglycerinexplosioner och de för
färliga förödelser, som uppkommit och väl ännu komma att hända, 
skäms jag nästan över att jag skrivit dessa ord med krav att bliva 
ansedd som dess upptäckare. Endast följande tankar ge mig tröst. 
1 :o. Som ett ofrånkomligt resultat av kemisk forskning måste nitro
glycerinen förr eller senare ha blivit upptäckt, om icke av mig så av 
andra kemister, som följt den av Schönbein utstakade vägen. 2:0. De, 
som nu och i framtiden komma att arbeta med nitroglycerinen, ledda 137
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av de fördelar användningen av denna våldsamma och riskabla kropp 
erbjuder, komma att bättre än nu anpassa den efter den mänskliga 
viljan. Dess förtjänster skola bli bestående under det att den befrias 
från sådana egenskaper, vars smärtsamma följder man nu måste be
klaga.»

I samma avhandling omtalar Sobrero med en viss förtrytelse att 
Nobel den 17 juli 1865 vid Franska vetenskapsakademiens samman
träde »framlade dokument, som ur praktisk synpunkt bevisade nitro- 
glycerinets oerhörda explosionsstyrka», utan att Sobrero nämndes 
som nitroglycerinets upptäckare. Det var emellertid ej Nobel själv 
som i akademien framförde det ifrågavarande meddelandet, vilket 
i huvudsak utgjordes av ett återgivande av den rapport över de 
förut omnämnda sprängningsförsöken med nitroglycerin vid Mores- 
net (La Société de la Vieille-Montagne), som Le Chatelier, Ing. en 
chef des Mines, avgivit, utan föredraganden var Prof. Chevreul, med
lem av akademien. Det är således denne som är ansvarig för att So
breros namn ej nämndes. Sobrero fick emellertid redan vid samman
trädet sin upprättelse, ty, som han själv säger, »prof. Pelouze tog 
självmant till orda för att ge mig, sin gamla elev, erkännandet av 
upptäckten av denna kropp, därigenom för sista gången givande mig 
ett bevis på den välvilja, som han alltid frikostigt slösat på mig och 
vilket jag alltid skall bevara i dyrbart och tacksamt minne.» (Pelouze 
dog 1867.)

Men det var ej nog med att Sobrero själv kände sig förorättad. Den 
italienska kemiska vetenskapen delade denna känsla med honom. All
deles särskilt kom detta till uttryck då man 1912 i Turin firade 100- 
årsminnet av Sobreros födelse. I den minnesskrift som då utgavs 
uppehåller sig Professor I. Guareschi gärna vid den orättvisa behand
ling Sobrero och hans upptäckt av nitroglycerinen varit utsatta för. 
Han påpekar bland annat, hurusom Nobelarna endast tack vare 
Sobreros upptäckt lyckades rädda sig ur den misär, vari de befunno 
sig vid återkomsten från Ryssland, och säger: »Vid betraktande av 
Nobelprisen kunde man ha anledning att påstå, att de rätteligen borde 
betecknas som Sobrero-Nobelprisen, vilket vore en enkel gärd av rätt
visa. Redan Sobrero hade påvisat, att nitroglycerinen var ett kraftigt 
sprängämne. Det återstod endast att tillämpa denna iakttagelse.»

Då Guareschi söker draga fram allt som talar för en orättvis be
handling av Sobrero glömmer han emellertid att påvisa, att Nobel 
vid olika tillfällen visade Sobrero sin högaktning och erkänsla. Så-138
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lunda erbjöds Sobrero i början av 1870-talet en väl avlönad ställning 
som vetenskaplig rådgivare åt Nobels schweizisk-italienska bolag 
med fabrik i Avigliana nära Turin, och Sobreros änka erhöll också 
därifrån en livstidspension. Nobels uppskattning av den framstående 
kemikern och forskaren kom också till uttryck i den brevväxling han 
förde med Sobrero vid det tillfälle, då en staty över denne avtäcktes 
vid Aviglianifabriken den 28 maj 1879 (Nobelboken, sid. 120).

Det bör kanske i detta sammanhang påpekas att Sobrero själv för
sökte sig på att vara uppfinnare på sprängämnesområdet. I december 
1875 lämnade han nämligen ett meddelande i Turinakademien över 
en av honom uppfunnen metod att tillverka ett dynamitliknande 
sprängämne (vilket han kallade »Melanin»). Han ville komma ifrån 
de förmenta riskerna vid nitroglycerinens blandning med kiselguhr 
och denna massas patronering genom att på förhand forma patroner 
av fuktig diatomacéjord (från Santa Fiora i Toscana). Efter tork
ning fingo sådana patroner en lämplig porositet för att kunna suga 
upp ända till 75 °/o nitroglycerin. Enligt Sohlmans uppgift grundade 
Sobrero också 1873 en fabrik härför, men hade tydligen ingen fram
gång som industriman, ty i meddelandet i Turinakademien säger han 
sig vilja offentliggöra förfarandet för att andra dynamitfabrikanter 
skulle kunna göra sig någon nytta därav.

Då man kritiskt granskar de primitiva apparater och arbetsmeto
der som nitroglycerinindustriens pionjärer, såväl här i Sverige som 
utomlands, måste betjäna sig av samt de resultat de uppnådde då de 
skulle omsätta Sobreros upptäckt i industriell skala, måste man taga 
i betraktande att den kemiska industrien vid denna tidpunkt var föga 
utvecklad. Endast ett fåtal kemiska produkter voro i mitten av förra 
århundradet föremål för verkligt industriell tillverkning och den tek
nik som därvid tillämpades var mycket primitiv. Man hade således 
mycket ringa erfarenhet att bygga på.

Här i Sverige fanns sålunda på 1860-talet ingen annan kemisk in
dustri av nämnvärd storlek än de av Lars Johan Hierta grundade 
svavelsyra- och stearinljusfabrikerna i Stockholm. Båda dessa fabri
ker blevo också av betydelse för det Nobelska företaget, ty från det 
första fick han koncentrerad svavelsyra av god kvalitet och ur stea- 
rintillverkningens avfallslutar utvanns den behövliga glycerinen. Det 
är inte osannolikt att det just var Nitroglycerinaktiebolagets behov 
härav som föranledde Hierta att tillvarataga och bearbeta glycerin- 139
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vattnet. Emellertid lär kvaliteten på den koncentrerade glycerinen 
ibland ha varit mycket dålig, en omständighet som Alarik Liedbeck 
vid flera tillfällen framhöll för författaren som förklaring till att 
nitroglycerinutbytena vid denna tid voro så dåliga.

Salpetersyra tillverkades ännu icke i Sverige i mitten av 1860-talet 
utan måste importeras från Tyskland. Även denna råvara var nog 
av tvivelaktig beskaffenhet, särskilt beträffande den höga nitroshal- 
ten som många gånger lär ha uppgått till flera procent. Egen till
verkning av salpetersyra upptogs vid Vinterviken 1867 med använ
dande av mycket primitiva apparater.

Dessa omständigheter bidrogo givetvis till att göra den i och för 
sig riskabla nitroglycerintillverkningen i än högre grad farlig och 
man kan ej undra över, att så många olyckor inträffade under de 
första åren. Någon mera ingående statistik häröver eller hur många 
människoliv som i samband därmed gingo till spillo finns ej, men 
enbart här i Sverige inträffade under de första tillverkningsåren 1865 
—1868 ej mindre än tre svåra explosionsolyckor som tillsammans 
krävde 19 dödsoffer. Den sammanlagda nitroglycerintillverkningen 
under samma tid uppgick endast till 2 300 ctr., d. v. s. ej fullt 100 ton.

En annan ganska skrämmande bild av olycksfallsfrekvensen inom 
sprängämnesindustrien under dess första år får man även av ett ut
talande av Alfred Nobel inför »the select committee on explosive 
substances» 1874. Han sade sig räkna med att en olycka skulle in
träffa för varje 1 500 ton dynamit som tillverkades! Numera, då 
flera tusen ton nitroglycerin årligen tillverkas, är olycksfallsfrekven
sen inom den svenska sprängämnesindustrien ej högre än inom varje 
annan industri här i landet.

Sobrero hade således rätt då han uttalade en förvissning om att 
hans nya sprängämnes förtjänster skulle bli bestående och att man 
helt visst skulle lyckas i att övervinna dess olägenheter!
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