Trehörnings masugn
فرن التعدين Trehörning

المحم يف المقاطعة.
يعتب فرن التعدين  Trehörningهو مسبك
ر
الحديد الوحيد ً ي
ر
بن يف عام  1636واستخدم لتصنيع الحديد ألكب من  250عاما .لم يتم استخدامه
قد ي
بعد ذلك لسنوات عديدة وكاد ان ينهار  ،ولكن تم ترميمه عدة مرات خالل القرن
ر
العشين.
كبب عىل تطور المقاطعة من القرن الثان ر
عش
لقد أثرت أعمال الحديد الصلب بشكل ر
ي
ر
ى
حوال  300مسبك يف المقاطعة .من بينها
األكب  ،كان هناك
حن السبعينيات .عىل
ي
 ،تم اليوم الحفاظ عىل عدد قليل من المسابك .فرن  Trehorningsهو مسبك
للحديد الصلب .الجزء العلوي من المسبك مغىط بالخشب الذي جمع معه طبقة
أرضية من ى
مبن من الحجر .يف وسط المبن يوجد أنبوب
الباب بينما الجزء
السفىل ي
ي
العال حيث يذوب الخام ال الحديد Mulltimmerhyttan .هو نوع قديم من
الفرن
ي
ً
ر
يعتب فرن Trehornings
فرن الصهر الذي كان شائعا يف أواخر القرن التاسع عش .ر
هو المسبك الحديدي الوحيد الذي تم الحفاظ عليه يف مقاطعة  Örebroوواحد من
ى
والن تم الحفاظ عليها يف جميع أنحاء السويد
ىالمسابك القليلة من هذا النوع ي
بق يعمل ى
حت I drift fram till 1889
ي
تم بناء فرن  Trehörningيف  s1630وتم رشاؤه يف عام  1648من قبل Louis de
 .Geerكان يتم إنتاج سبائك الحديد يف فرن التعدين وتنقل بعد ذلك إل مصنع
 Godegårdيف  .Östergötlandهناك  ،تم تحويلها ال قضبان حديدية .يف وقت
الحق  ،تم نقل الحديد إل مصنع  Mariedammالمجاور .كان هذان المصنعان
مملوكان لعائلة  De geerالمشهورة ى
حن عام  ، 1775حينذاك انتقلت الملكية عائلة
 .Grillمثل المسابك األخرى  ،تم ترميم فرن التعدين باستمرار .يف عام  ، 1781تم
أكب وأحدث فرن للتعدين ضمن سلسلة جبال
إجراء إصالح شامل  ،وأصبح ر
ى
ر
 .Lerbäckى
حن خالل القرن التاسع عش تم إجراء العديد من البميمات .يف عام
 ، 1888تم رشاءمصنع  Mariedammمع فرن  Trehorningبواسطة
التال  ،تم وقف العمل يف المسبك.
 .Skyllbergs Bruk ABيف العام ي
ى
المبت من االنهيار Räddad från förfall
إنقاذ
ى
غب مستخدم و مهمل لسنوات عديدة .بعد ذلك
بق فرن التعدين  Trehörningر
ي ً
الصناع يف  Göteborgيف عام 1923
وأوال تم عرض نموذج للكابينة خالل المعرض
ي
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التقن
 ،وبذلك استيقظ االهتمام بالمنشأة .يتوفر النموذج اليوم يف المتحف
ي
يف . Stockholmتم ترميم المسبك يف عام  1932من قبل اتحاد األبنية السكنية يف
كببة خالل الستينيات والتسعينيات.
 Lerbäckوبعد ذلك تم إجراء عمليات ترميم ر

