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Besiktning av kanoner.

Provskjutningsplatsen i Hälleforsnäs. Foto: Kaj Eriksson

Förbesiktningen.
När eldrörets lopp blivit borrat gjordes en så kallad förbesiktning. Det gjordes för att man inte skulle göra kanonen klar med
eventuella gjutfel. En gjutjärnskanon var svårarbetad med alla
typer av skärande verktyg vilket gjorde att man på bruken först
okulärt besiktade kanonen och såg efter om loppet hade gjutfel
i form av gallror eller sprickor. Ett stearinljus på ett långt skaft
fördes in i loppet på de kanoner som hade en större kaliber. Med
ljuset från stearinljuset letade man efter sprickor och gropar
(gallror) som kan ha uppkommit i gjutningen. Om man hittade
en defekt undersöktes den noga med en gallerkrok. Man försökte med hjälp av gallerkroken bestämma gallrornas djup, vidd
och avstånd från mynningen. Man gjorde hela tiden noggranna
anteckningar om gallrornas placering i loppet.
Förbesiktning av mindre eldrör gjordes med en tastare, som var
uppbyggd av 19 små gallerkrokar fästa vid en stång med spetsarna utåtvända. Dessa mindre krokar kunde man genom att
släppa på en järnring justera så att de spände utåt, eller dra in
med samma ring göra så att krokarna trycktes tillbaka in mot
stången och släppte från loppets insida. När man letade efter
gallror så släppte man ut krokarna så de låg i spänn mot insidan
av eldrörets lopp av sin egen fjädringsförmåga. Med krokarna i
spänn fördes tastaren från stötbotten och ut mot loppet. Då en
krok i tastaren hamnade i en spricka eller gallra fastnade tastaren. Även här gjordes löpande anteckningar över eventuella
gjutfel. Om tastaren fastnat förde man in en gallerkrok och försökte bestämma skadans omfattning. Om det visade sig vara en
större defekt gjordes ett avtryck av fin lera som trycktes på plats
med en speciell träkolv tillverkad av en ansättare för aktuell ka-

liber. Avtrycket synades och gallrans storlek bedömdes från avtrycket.
Kammar- eller stötbottnarna kunde också kontrolleras med att man
gjorde en avgjutning av deras ytor. Ibland kunde utstående “tappliknande” gjutfel upptäckas.
I och med 1756 års förordning om att stycken skulle gjutas massiva utan
kärnstång blev denna förbesiktning mindre tillämpad. De massivt gjutna eldrören var mer eller mindre helt förskonade från gallror och gjutfel.

Besiktningen.

Eldröret genomgår nu en uppsnyggning, man rensar gjutskägg, mejslar,
svarvar och tappsvarvar. Därefter flyttas den in i besiktningsrummet
som ofta fanns i anslutning till motstugan (verkstaden som tillverkar
modeller och formar). Här rengör man stycket noga med blår (trassel)
och finsand. Först letar man efter gjutfel på ytan med ritspets och sedan med en liten hammare och mejsel. Även här antecknas alla defekter
noga. I de fall större defekter kan lagas bearbetas dessa tills att hela ytan
är frilagd ned till rent järn. Man hugger sedan upp ett hål på platsen för
defekten så att den inre (närmast loppet) diameter är större än ytans
diameter. Det nygjorda hålet mäts upp och antecknas innan man sätter
igen hålet med inlaxade bitar av mjukt smitt järn som drivs ner i hålet.
Järnbitens nedre del är kluven i ett kryss vilket gör att järnet vid indrivningen kilas ut och utvidgas vid basen. Djupet på ett lagningshål gjordes
alltid större än 2 linjers djup vilket är cirka 4,5 mm med dagens mått
mätt. Ytan filas och jämnas till efter att det smidda järnbitarna svalnat.
Om bruken smyglagat stycket och detta upptäcks av kontrollofficeren
kasseras stycket och skrotas. Efter utsidans besiktning anses klar kontrolleras eldrörets form med godkända mallar för att säkra att kanonen
håller givna mått enligt konstruktionsritningen.

Kaliberns storlek undersöks med en etoil. Instrumentet består
av en cylindrisk mässingshylsa där en axel med en lång stålkona
kan skjutas fram och tillbaka. Konan verkar mekaniskt på två
fjäderbelastade muttrar på ömse sidor om konan. På muttrarna
sitter avrundade ståldubbar som är anpassade i längd efter den
aktuella diametern på kalibern som ska mätas upp. Vinkelrätt
motsvarande ovan nämnda dubbar finns två fasta dubbar som
inte är fjädrande. Detta mäthuvud sitter på ett skaft med en genomgående järnstång. Allt hålls på plats i loppet med ett stöd
nära mynningen. Man börjar mätningen vid mynningen och
flyttar sedan etoien en tum i taget in i loppet. Om kanonen har
kammare mäts den varje halvtum. Man gör sedan ett avtryck av

Ytterdiametrar på eldröret kontrolleras med parallell- och dubbelvinkelhake.
Om stycket klarat alla mätningar så här långt skickas det till verkstaden för att borra fänghålet. På senare kanoner borrades och gängades
hål för uppsättningsinstrumentet. Om man hittat mindre gjutfel huggs
dessa rena och lämnas tills kontrollofficeren mätt upp och antecknat
måtten. Nu kan i närvaro av kontrollofficeren även dessa lagas enligt
tidigare beskrivna ordning. Kontrollofficeren kan visserligen i vissa fall
också be verkstadspersonalen att lämna vissa gjutfel olagade och öppna tills det att vattenprovet gjorts (beskrivs senare).Besiktningsmannen
kontrollerar nu fänghålets lutning och rakhet med en tolk. Fänghålet
provas också med en haknål eller upplyses med stearinljus från kammarbottnen och besiktas okulärt.
När alla stycken från partiet har passerat mätningen så väger man varje
stycke var för sig och antecknar vikten. I äldre tider fram till ungefär 1830
används metallvikt stapelstad och senare viktualievikt vilket stämplas
V.V. För att inte blandas med äldre vägningar. När vägningen är genomförd transporteras kanonerna till brukets provskjutningsplats.

Provskjutningen.

Man provskjuter alla kanoner från samma tillverkningstillfälle, med
samma pundigtal och konstruktion var för sig när antalet överstiger
10, eller om kontraktet säger annat. Samtliga kanoner provskjuts med 5
skott och om en tiondel eller fler sprungit eller fått tydlig spricka/sprickor i gods, tapp eller druva sprungit skrotas hela partiet.
Första och andra provskottet görs med en tredjedel större krutladdning
och projektilvikt i förhållande till den laddning (jämförelseskottet) som
kanonen är avsedd och konstruerad för att kunna skjutas med i krig.
Tredje och fjärde provskottet görs med krutladdningen enligt jämförelseskottets men med en tredjedel större projektilvikt. Femte skottet
är enligt jämförelseskottet. För de kanoner i vilka man använder 2 eller
3 projektiler görs tredje och fjärde provskottet med en tredjedel större
krutladdning men med projektilvikten oförändrad.
För mörsare är laddningen till alla provskotten lika med den största
brukliga laddningen men med dubbla projektilvikten på första och andra provskottet. På tredje och fjärde provskottet minskas projektilvikten
till en tredjedel större än jämförelseskottet.
Kulor och projektiler som används är efter bestämda mått och bör vara
så gjorda att de på minsta sätt skadar loppen i eldrören. Under provskotten läggs kanonerna i stadiga trälavetter med tapplager av järn. Lavetterna är tillverkade på bruken och uppställda på särskild provskjutningsplats. Karronader läggs på marken eller bäddstockar. Kanonerna
eleveras till max till 6° och mörsare mellan 60 och 65°.
Protokoll vid kanonbesiktning, avskrift från 1785, källa:
ArkivSörmland, Hälleforsnäs bruksarkiv.

kammarbotten som jämförs med en mall.
För att se om kanonen borrats rakt och inte avvikit från styckets
kärnlinje (centrumlinje) görs en noggrann mätning av loppets
lutning och eventuella krokighet. Till detta används avancerade mätverktyg liknande etoiens men endast en dubb (stift). När
styckets kärnlinje och kanalen (loppets) centrumlinje eventuella
avvikelser noterats gör man anteckningar om detta och för stora
avvikelser medför att stycket kasseras. På de stycken som hamnat inom tolerans mäts nu kanalens längd från stötbotten till
mynning med en kanalmätare.
Nu sätter man upp stycket i en jigg där man med vattenpass
kan väga upp eldröret så att det ligger eleverat så att kanalen
ligger efter järnlinjen och tappaxeln horisontellt. Genom att krita ytor och prova mot mallar konstateras tapparna längd, mått
och läge.

Vattenprovningen.

När ett parti blivit godkänt transporteras de tillbaka till bruket för att
utsättas för vattenprovet.
Här täpper man igen fänghålet och reser kanonen till en nära vertikal
ställning med druvan nedåt och trumfen uppåt och fylls med vatten.
Meningen är att allt vatten ska bli kvar i loppet och att det inte ska läcka
ut genom godset. Om godset är poröst och vatten sipprar ut kasseras
stycket. I vissa fall kan kontrollofficeren göra eftergift på lagning med
det var ovanligt. Om en kanon inte klarar vattenprovet gör inte det att
de andra per automatik kasseras utan drabbar endast det läckande eldröret. Det kan däremot göra att kontrollofficeren vill att resterande parti
ska provas en längre tid än vanligt och/eller utsätta eldrörets vatten för
ett högre tryck. Återigen kontrolleras eldrören noga.
Vid efterkontrollen letar men efter fel som kan ha uppkommit vid provskjutningen och om det funnits ett noterat gjutfel görs en extra kontroll
så att det lagade felet hållit ihop efter provskjutningen. Loppet rengörs
med blår och fin sand och tittar med stearinljus i loppet för att se om
det skadats eller repats svårt under provskjutningen. Man tar ett nytt
avtryck av kammaren och ser på fänghålets väggar.

Sprängskjutningen
Vid kontroll- och sprängskjutningen tar man ut det eller de eld-

Exempel på den cylindriska provstången, Foto: Tekniska museet, Stockholm

rör som väger minst i det provade partiet och transporterar återigen upp dessa till provskjutningsplatsen. Man sprängskjuter ett
eldrör av ett part om 8-15 stycken. Man tar två eldrör om antalet
är mellan 16-50. Vid ovanligt stora partier ökas antalet med ett
eldrör för varje nytt 35:e eldrör i partiet.
Sprängskjutning kan förekomma i mindre partier än 7 gjutna
stycken om man har anledning att misstänka svagheter i partiet.
För bombkanoner och karronader är de tio första skotten med
en och en halv eller två gånger jämförelseskottet och projektilvikten en tredjedel eller två gånger jämförelseskottet. Från elfte
till nittonde skottet är laddningen två och en fjärdedel gånger
större än jämförelseskottet och projektilvikten ökas med två
gånger av förra kulvikten vid varje skott.
Från det 20 skottet ökas krutladdningen med en fjärdedel och
projektilvikten med hela vikten av jämförelseskottets kulvikt.
För kulkanoner laddas kanonen från första till tionde skottet
med en och en fjärdedels gånger jämförelseskottet och kulan
med en tredjedel eller två gånger kulans vikt i jämförelseskottet.
Därefter skjuter man med samma förutsättningar som i tidigare
beskrivning gällande bombkanoner och karronader.
I alla kanontypers fall fortsätter skjutningen tills dess att eldröret springer (sprängs) eller tills dess att projektilens vikt motsvarar vikten på 16 sfäriska kulor av pjäsens pundigtal.
Pjäser som sprängskjuts måste klara de första 10 provskotten. Efter de första 10 skotten vattenprovas den vid skjutplatsen innan
provskjutningen för aktuell pjäs fortsätter.
Om en pjäs klarat hela prövningen förses styckets högra tapp
med ett kassationsmärke (en sluttande avmejsling av övre delen
av tappen) så att det under inga omständigheter blandas med
resten av partiet.. Man gör även en trämodell där man tydligt
märker ut hur stycket sprängts.

Stämplingen

Eftersom alla pjäser blivit vägda av kontrollofficeren innan provskjutningen behöver inte stämplingen ske förrän efter skjutningen. Brukets gjutnummer finns på kammarstycket i romerska
siffror efter bokstaven N.Vikten utsätts på raden under brukets
gjutnummer på kanonens kammarstycke med romerska siffror
(nyare tid även med V.V. för viktualievikt efter de romerska siffrorna). Förr vägdes kanonerna efter skeppund, lispund och skålpund stapelstad och på 1800-talet med viktualievikt. Kanonens
vänstra tapp ska av bruket vara märkt med år och den högra
med brukets märke. När kanonen kommit till respektive tyghus
stämplas det med ett ordningsnummer (löpnummer). Även en
siffra för flottan eller armén stämplas på kammarstycket. På senare tid stämplades godkända pjäser med tre öppna kronor på
övre delen av mynningsesplanet ovan loppet samt initialerna på
besiktningsofficeren på det undre mynningsplanet under loppet.

Skjutriktningar vid provskjutning av kanoner i Hälleforsnäs

Skeppund är en äldre viktenhet. Enheten kan omvandlas till andra enheter
enligt:
Skeppund
1 skeppund = 4 centner = 20 lispund = 400 skålpund = 170 kg.
För metaller var 1 skeppund stapelstadsvikt, (stapelstad var benämningen på
en hamnstad med rätt att handla med utlandet). Vikten var lägre än viktualievikten för att kompencera för transporten till hamnen.
1 skeppund stapelstad= 136 kg
1 lispund stapelstad = 6,804 kg

Samtidigt vid gjutningen av varje parti stycken gjuts en provcylinder som kallades den cylindriska provstången. Den var 20
decimaltum (593,808 mm) lång och 3 decimaltum (89,0712 mm)
i diameter. Provstången skulle vara helt kall innan den fick tas
ur formen.
Genom olika tester och labratorieprover av provcylindern kunde
man bestämma kvaliteten på gjutjärnet för eldrören i hela det
gjutna partiet.
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Ordningsnummer: 155
Gjutnummer (XIX) 19
Väger: (VI : XVII : XV) 6 skeppund 17 lispund och 15 skålpund stapelstad
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs.
Tillverkad år 1785
Placerad vid/på: Skansen, Stockholm
På stycket finns hål för uppsättningsinstrument, dessa är gjorde på senare tid.

