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Lyckad urborrning av Vasakanonens eldrör
Efter det att Vasakanonen gjutits kvarstod en järnkärna i eldröret. Borrkärnan är nu avlägsnad
genom en framgångsrik urborrning genomförd av företaget Betongborrarn på plats vid
Vasamuseet. Nästa fas inom ramen för Vasamuseets Vänners projekt Vasakanonen är nu att
färdigställa eldröret, bygga lavett, införskaffa krut samt övrig kringutrustning inför
testskjutningarna planerade till oktober 2014.
Projektet Vasakanonen har som mål att klarlägga hur sjöstrid gick till i början av 1600-talet, vilket
skjutavstånd valdes, vilken verkan hade de olika typer av ammunition som man använde såsom
rundkulor, stånglod, piklod, saxlod resp. kartescher. Projektet skall också undersöka
kanonbesättningarnas villkor under strid med hantering av mycket tunga vikter på en rörlig plattform
under inverkan av tryckvågor, buller och krutgaser. En 24-pundig bronskanon gjöts i november 2013 vid
Tierps Järnbruk i samarbete med Lantz Järn & Metall.
Ett mål som är en kopia av en del av Vasas fartygssida i solid ek, ca 4,5 x 3,4 m har byggts och färdigställts.
Målet kommer att användas vid testskjutningarna vid Bofors Test Center under hösten 2014. Det kommer
även att tillverkas ett mindre mastarrangemang som tillsammans med målen skall ge svar på hur ett
fartyg motstod påverkan av fientlig beskjutning.
– Efter det att Vasakanonen gjöts kvarstod en borrkärna av järn och sand, den satt fast ordentligt. Vi är
mycket tacksamma gentemot företaget Betongborrarn som nu mycket professionellt löst utmaningen och
avlägsnat kärnan. Vi är synnerligen tacksamma för alla våra sponsorer som hjälper oss mot projektets
fullbordan, säger Bertil Björkman, ordförande för Vasamuseets vänförening.
För ytterligare information:
Bertil Björkman, tel. mobil. 070-398 83 18, alt. E-Post. Bertil.bjorkman@tele2.se
För koordination och högupplösta bilder samt film, kontakta Mårten Granberg,
tel. mobil. 070-764 01 00 alt. E-Post. margranberg@gmail.com
Besök även: http://www.vasamuseet.se/sv/Om/Vasamuseets-vanner/ och www.betongborrarn.se
Film kring urborrningen av borrkärnan: https://vimeo.com/97040740

