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28 Sanllsjö. 

sädet är 1 t:a pr tunnlandet; årliga 
skörden uppgifves till 6,700 t:r säd, 
8,600 t:r potates, 700 Ut. lin; häraf 
förbrukas inom socknen 5,200 t:r säd och 
all potatesen. Vinterfödda kreaturen upp
gifvas till 136 hästar, 12 tjurar, 408 
oxar, 544 kor, 300 ungnöt, 1,020 får 
och 300 svin. Ladugårdsafkastningen 
till afsalu är c:a 68 oxar, 102 kor, 68 
ungnöt, 40 la ost samt 100 la .. smör. 
I socknen finnes ett gjuteri vid 07'eIl10. 
Socknen, som år 1805 beboddes af 1,324 
och år 1862 af öfver 2,670 inb., inne
fattar 26 7/ 8 mt! skatte, 23/ 8 mU krono, 
43/

4 
mU frälse, tax. sistu. år till 863,700 

rdr; verk och inrättningar taxerades till 
59,900 rdr. Bevillningsafgiften efter II 
och III art. var 632 rdr 39 öre. 

Sandsjö var först ett särskildt pa
storat, likväl afsöndraut från Linneryd 
för den långa kyrkvägen skull. År 1595 
predikades första gången i den nya trä
kyrkan. Den nuvarande, med -vacker 
belägenhet vid sjön, 2 mil från moder
kyrkan, nybyggdes 1837 af sten, är 50 
alnar lång, 25 alnar bred utom tornet, 
som håller 13 alnar i qvadrat, 28 alnar 
i höjd. Predikstolen skall, enl. Wiesel
gren, vara utmärkt prydlig. En fattig
skola är stiftad af komminister B. Osen, 
som utom åker och äng till skolmästa
rens aflöning förärat på 1840-talet 1,000 
rdr rmt, utgörande då skolans fond 2,156 
rdr, hvars ränta användes till fattiga 
barns underhåll, då de läsa i skolan. 
B1\rnundervisningen bestrides uti 1 flytt
bar folkskola och 2 flyttbara småbarns
skolor. Barnens antal 1862 var 432, 
som undervisades af en examinerad och 
två oexaminerade lärare; dessutom under
visades 62 i hemmet. Till skolan hörer 
ett plauteringsland af 10,350 qvadrat
alnars yta. Ett folkskolhus och socken
magazin finna~. I socknen ligger det 
historiskt namnkunniga D ackemåla, se 
den art.; egentligen heter hemmanet 
Hellstorp, och är 1/ 'le mtl sam~ fånriks
boställe. Största godset utgöres af 1 
mU fr. Öl'el1lOen med masugn m. m., se 
den art., samt under!. 7/1 '1 mU i hela 
skattehemmanet Genesmåla och 3/ 4 mt! 
sk. H07'h:olleryd med mjölqvarn och såg, 
allts. tax. till 118,400 rdr rmt. - Af 
öfriga gårdar må uämnas : 1 mU skatte 
Tattwnåla med mjölc!"arn, i sambruk 
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med 1/
4 

mt! sk. Högebomåla, med mjöl
qvarn och såg; till uppodlingar vid denna 
gård hade bonden Lars Persson år 1817 
användt 1,979 rdr bco. - Vid 1/4 mt! 
sk. G-rönevilc finnes bränneri, vid Södra 
D ångebo, 27/ 8 mtl, mjölqvaru och såg, 
vid Dängemåla, 1 mt! skatte, 2 läder
garfverier och 1 färgeri, samt vid Dånge
borås mjöl-, sikt, grynqvarn och såg med 
2 ramar. Gästgifveri finnes vid Södra 
Dångebo. - Boställshemman äro 3/ 4 mU 
Blötan, fänriks-, 3/4 mtl Gl'opan, pastors 
stom, 5/8 Perstorp, komministersboställe, 
de två sistnämnda ligga 3/ 4 mil från 
kyrkan. - 23/ 4 mt! sk., lk fr. Holma
hult egdes på 1650-talet af Erik Gyllen
stjerna. - Vidare må nämnas 2 mant. 
sk. Kampingemåla och 2 fr. Böl,;et. -
Adress: Wexiö. 

Sandsjöhytta. En half skatte-hytta 
eller 2 mt! nti Nordmarks socken, Phi
lipstads bergslags härad af Carlstads län, 
skall blifvit byggd 1646 och 1689 lagd 
till Nordmarks grufvor. År 1862 bodde 
vid Sandsjöhytta 284 personer med 66 
hnshåll, och hyttan var s. år delad i 25 
egolotter, hvaraf 9/32, tax. till 45,000 
rdr rmt, egdes af Räms brl1ksbolag; 
%4' tax. till 36,000 rdr, af Lesjöfors 
bruks bolag ; resten vaJ.' taxerad till 35,500 
rdr rmt. 

Sandslät. Ett fjerdedels mt! frälse 
uti Bäckebo socken, Norra Möre härad 
af Kalmar län, med pappersbruk, 2 mjöl
qvarnar och vadmalsstamp ; det hela var 
1862 åsatt ett tax.värde af 6,500 rdr; 
egare en C. A. Carlsson. 

Sandvik eller Hosjö. Kapellförsam
ling till Wika pastorat, belägen uti Stora 
Kopparberg~ län, är redan beskrifven 
nnder art. Rosjö. Några sednare uppgifter 
må likväl här tilläggas. Folkmängden 
uppgick år 1862 till c:a 500. Under 
s. år var under byggnad ett särskildt 
skolhus för sågverksarbetarnes barn. I 
kapellet ligger general Gustaf Gabrie l 
Appelman begrafven; han informerade 
prins Carl, sedermera kon. Carl XII, i 
artilleri och fyrverkeri, har ock varit med 
i många af denne konungs bataljer. Vid 
Sand viks kopparhytta är fäst ett histo
riskt minne, det var der nämligen som 
Gustaf Wasa ingick under flykten från 
Ornäs till Svärdsjö och erhöll en af 
smältarne till följeslagare i till dep.ne lem-
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nade Gustaf vid afskedet en silfverdart, 
sägande: »Om Gud va'rclel' mig hjelpande, 
så kom till mig, då skall jag väl betala 
dig.» Bland egendomar och verk märkas: 
Sandviks egendom, 66 spannl. 4 snäsl. 
6 pg!., tax. till 29,000 rdr; här hölls 
länets sednaste landtbruksmöte, besökt 
af nära 2,000 personer; vid Sand vik är 
vaktstuga på Gelie-Dala jernviig. - CW'ls
/Ol'S ångsåg, tax. till 150,000 rdr, samt 
lVäs ångsåg, tax. till 140,000 rdr. -
Sandviks skog, åsatt ett taxeringsvärde 
af 13,100 rdr, eges af Stora Koppar
bergs bergslag. 

Sandviks Glasbruk, beläget i Bromma 
socken, Sollentuna härad af Stockholms 
län, invid Ulfsunda-sjön, som utgör en 
vik af Mälaren, c:a J/s mil land- och 
sjöväg från hufvudstadeu, är anlagdt för 
butelj-tillverkning med stenkolseldning 
och består af en byggnad eller s. k. 
Hytta för glastillverkning, uppförd till 
en höjd af 40 alnar, hvaraf nedra hälften 
af sten, den öfra af trä, jemte ny murad 
glasuglI för 8 större eleglar och erforder
liga kylugnar. Dessutom åtskilliga bo
stads-, verkstads- och magazinsbyggnader, 
dels af sten, dels af trä. Tillverkningen, 
som i anseende till utrymmet kan än 
ytterligare ökas, har hittintills årligen 
uppgått till c:a en million buteljer och 
flaskor af flera olika sorter. Vid glas
bruket funnos enligt 1862 års mantals
längd 19 personer på 4 hushåll; fastig
hetsvärdet upptogs till 35,000 rdr rmt. 
Sanclvi7c eller llfinabel'g, en annan lä
genhet i samma socken, taxerades till 
5,000 rdr rmt. 

Sandvik. En lägenhet uti Jerfälla 
socken af Sollentuna hiirad och Stock
holms län, vid ~1iilarens strand, 2 mil 
från Stockholm, der Uppsala-ångfarty
gen samt fartygen Enköping, Ekolsnnd 
och Bro-Svartsjö passera. Läget är natur
skönt, med härliga och vidsträckta ut
sigter, synnerligen från ett lätt tillgängligt 
trädbevuxet herg, hvarå finnas betydliga 
lemningar efter fordna borgvallar. Are
alen är 123 Ud, 30 kp!., hvaraf c:a 100 
tId god timmer- och vedskog, äfven in
nehållande goda ekar och audra löfträd; 
omkri)]g 14 tId. öppen jord. Lägenheten, 
bebyggd med tvenne boningshus utom 
nödiga uthus, eges af hand!. J. F. Molin . 
få egorna finnes tillgång på lera, pas-
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sande till finare lergods och dikesrör. 
Fastighetsvärdet 1862 var 16,000 rdr. 

Sandvik. Lastageplats uti Krokeks 
socken vid Bråviken. 

Sandviken. Ankarplats med dålig 
hållbotten och öppen för sydostsjö, iiI' 
belägen på Gotlands östra sida, uti Bunge 
socken, hörande till öns Norra fögderi. 
Under Ryssarnes inkräktning af ön år 
1808 ankom hit s. år den 16 Maj en 
svensk anne, som tågade under anförande 
af grefve R Cederström och frih. Carl 
Johan Fleetwoo{l mot Wisby och upp
gjorde der med ryska befälhafv. Bodisco, 
att ryssarne oförtöfvadt lemnade landet. 

Sandviken. Sveriges största stål-
och jernverk, beläget i Ofvansjö socken 
af Gestrikland i Gefleborgs län, något 
öfver 1/2 mil från Rögbo jernbruk och 
ungefär 1/2 fjerdingsväg från Jädrans 
jernvägsstation; har ock sjelf en station. 
Det utgör jemte Högbo ' och Edsken de 
s. k. Rögboverken, hvilka nu jemte 
Garpenberg, Rorndal, Dormsjö och Ny
köpings mekaniska verkstad blifvit in
köpta af ett bolag under namn af Högbo 
stål- och jernverks-aktiebolag, hvari konsul 
Göranson är delegare samt utsedd till 
bolagets disponent. 

Sandvikens yttre har väl ännu nå
gon anstrykning af en »koloni i ve
stern», men närmar sig för hvalje dag 
utseendet af en köping med betydlig 
rörelse och lif. De många rödmålade 
och trefliga, i enkel, men smakfull stil 
uppförda husen äro redan ordnade till 
blifvande gator, och om också en eller 
annan tall än står på post invid några 
af de nybyggda bostäderna, är den en
dast ett bevis på ställets ungdomlighet 
och på de svårigheter den stora arealens 
uppröjning erbjudit, samt gifver för öf
rigt ett friskt och angenämt intryck. 
Samma förhållande med de ä.nnu till en 
del qvarl'arande provisionella barackerna, 
hvilka lifligt erinra om förfädrens stock
hus, behodda af den ursvenska enkelheten 
och kärnfulla oförtrutenheten. Man har 
redan sin handelsbod i en rymlig och 
välbyg!5d lokal, der Sandvikens närmare 
500 invånare till samma priser som i 
Gefle inköpa sina förnödenheter, och 
arbetal'ebostäderna, om hvilka vi an
hålla att längre fram få yttra några ord, 
tilltaga alltjemt i antal. Ställets hela 
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yttre lofvar mycket och ingifver beundran 
för den kraftiga hand, som så hastigt 
förmått gestalta detsamma. 

Ett lämpligare läge för detta om
fattarrde verk låter svårligen tänka sig. 
J emvägen tillför nämligen de materialier 
af malm, kol och ved, hvilka i ofantliga 
qvantiteter uppslukas. På särskilda spår 
föras dessa inom verkstadens staket och 
så att säga direkte in i härdarna. Från 
verkstadens östra sida åtel' lastas det 
färdiga stålet och annat gods Ii kaså 
omedelbart på jernvägsvagnarna, hvilka 
föra kolosserna till Gefle och derifrån 
viuare ut i verldsmarknaden. Dessutom 
har läget beredt tillfälle till anlägg ning 
af en ansenlig vattenledning föl' den 
hufVlldsakliga driften af de olika verken 
och sålunua erbjudit en enorm besparing 
af dyrbara ångkrafter, hvilka likväl, så
som vi sedermera få se, icke förthy finnas 
att tillgå såsom reservdrifkrafter, äfven 
användbara vid behof af forcerad verk
samhet. Dessa fördelar undgingo icke 
anläggarens skarpa blick, och han visste 
att begagna desamma. 

Vi nämnde vattenledningen. Den 
förtjenar för visso att tagas i beskådande. 
Den består af en mycket bred och djup 
kanal, hl'ilken utgår från den 10,400 
fot aflägsna ån Jädran, genomskär sand
bankarna, låter vattnet plissera verkstaden 
och afiemnar den begagnade vattenmassan 
uti Storsjön. Eusamt denna kanal är ett 
vackert och betydligt företag, som kostat 
ansenliga summor, helst densamma måst 
till en del förses meu pålar, till undvi
kande af instörtningar från dess sandiga 
väggar, och med dammar samt dessutom 
med en särskild bro föl' jernvägen, hvil
ken stryker fram deröfver. 

Sedan vi omnämnt, att Sandviken 
eger eget tegelbruk, och efter att Ila 
kastat en blick på en af de säkerligen 
största vedgårdar, som finnas, bildande 
en af högt staket omsluten ofantlig qva
drat, del' tusentals famnar ved icke blott 
kunna rymmas, utan verkligen äro till 
finnandes, så skola vi med läsarens till
låtelse begifl'a oss inom uet gebit, der 
vi påträffa sjelfva härden föl' Sandvikens 
jätteverksamhet, eller till verkstaden, ett 
370 fot långt industrielt tempel. 

För att inkomma i Vulcani rike måste 
vi emellertid begifva oss till den på 
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Sandvikens högsta punkt belägna kon
torsbyggnaden. Derifrån leder en kort 
väo- till en paviljong, hvarest portvakten 

o o 

residerar. Denne Cerberus drager pa 
ett snöre - porten öppnas och vi in
träda. Hos portvakten finnes för öfrigt 
en inrättning, hvilken utvisar de passe
rande arbetarnes antal. Härefter bär det 
öfver en brygga, under hvilken jernvägen 
löper fram, och så utför en lång trappa, 
och vi befinua oss ändt.ligen å verksta
dens område, der riktiga berg af kol
och malmförråder upptorna sig till höger 
om oss. Vi gå emellertid till venster 
och påträffa då först den ganska rymliga 
provisionella byggnad med fyra k.upol
ugnar, uti hvilken de bekanta tackJerns
»grundplåtarne» föddes till veJ·lden. 

Den första giganten gjöts redan 'un
der året 1863 och vägde ungefär 1,000 
centner med en tjocklek af öfver en fot . 
Icke förthy förmådde han ej uthärda den 
stora ånghammarens domkraft, utan rem
nade under dennes majestätiska dunder
slag. En ny plåt måste alltså anskaffas, 
och gjutningen af densamma verkställdes 
lyckligen i bÖljan af Mars månad 1864. 
ärver detta Sveriges största stålverk, 
anlagdt uncler de två sista åren af bruks
patronen och konsuln Fr. Göransson, må 
tillåtas oss återgifva i korthet en beskrf
ning, som stod att läsa i ett ll :r af 
Aftonbladet för Augusti månad 1864. 

År 1862 togos de första spadtagen. Föga knnde 
den resande vid anblicken häraf och af den sterila 
trakten föres(älla sig möjligheten af aU inom 2:ne 
års tid sil oerhörda arbeten sknlle hiuna verkställas. 

Vi inträda i den stora med maskiner af fler
faldiga slag försedda verkstadsbyggnaden, som 
för näryarande är uppförd af trä, med undantag 
af några smärre delar, hvilka redan bestå af 
slaggtegel, hvarmed hela huset skall helt och 
hållet ombyggas. Det ofantliga taket af 48,746 
qvadratfots yta sammanhålles af smäckra jern
stängcr, och dll inga pelare stödja detsamma, får 
det stora skeppet ett luftigt och lätt utseende. 

Det är en ståtlig anblick, som möter en vid 
inträdet. Man kan göra sig ett ungefärlig t be
grepp om rummets storlek, då dess fond iir s1l. afläg
sen, att en ganska god syn erfordras för att igen
känna personer, hvilka befinna sig vid densamma. 

Till höger och venster skådar man eu lang 
sträcka af vällngnar med deras många rörled
ningar och respektiv. blåsmaskiner, hvilka fram
kalla orkanens brusande. Närmast framför sig 
finner man hval' {ör sig fristående den lilla och 
storn ånghamlllaren, ar hvilka redan den förre 
är en jätte, eburu blott en pygme vid sidan af 
sin aktningsbjudande kamrat. Längre fram är 
valsverket beläget med dess många beundrans-
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vUrdt kombinerade och kolossala hjul. ' Ännn 
längre bOl·t reser sig till höger masngnens runda 
torn, i dimensioner snarlikt medeltidens fäst
ningstorn. 

På andra sidan af en jättekran - verkstaden 
är för öfrigt. öfver allt försedd med kranar, bland 
annaL för manövrerandet af de jättetänger, hvar
med de tunga metallklumparne vändas och lyftas 
- hänga de ofantliga och äggformiga ståIng
name, hvilka till åskådarens hiipnad kunna verk
ställa roterande rörelse,'. 

Bakom de hängande ngnarne af jern, hvilka 
inuti äro beklädda med eldfasta ämnen, finnas 
rök kåpor af vanligt tegel, med utseende af ofant
liga niscbe,' i götisk stil. Dessa hafva till upp' 
gift att vid .. blåsningarne.. emottaga den fruk
tansvärda hetta, som ugnarne utandas i form af 
jättelika eldqvastar. 

De hängande ugnarne innesluta den stOl'a 
bemligbeten att på tio minuters tid förvandla 
smält tackjern till stål af ntmärkt beskaffenhet; 
i deras inre försig-gå r nämligen den våldsamma 
pro cc ss, som åstadkommer eLt dylikt nnderverk, 
hvarom vi ffi tillfälle ytterligarc tala vid kapitlet 
om blåsningen. B iir i dessa ugnar gömmer sig 
alltså Sandvikens miiktiga talisman, dess materi
ela nervus rerum. 

Den iilds!a konstruktionen af stålngnarne 
skiljer sig betydligt fran den sednast inventerade, 
enä.· densamma icke tillåter uguarnes omhvälf
ning, utan låter dem hvila på sin fasta grnnd, 
i stället för att vara hiingande och derigenom 
roternnde efter beIJag. 

Bortom dessa ugna,' finnas ytterligare Impol
ngnar, afsedda för taekjerosomsmältning, då mas
ngnen, ehuru den största i landet och presterandc 
hvar tionde timma 14U centn. smält jern, likväl 
icke hinner ensam lemna tackjern till verksta
dens beltof, synnerligast vid särskilda tillfällen, 
såsom vid kanongjnLningar m. fl. Vidare upp
täcker man på sidan af valsverket uti ett ut· 
skjutande annex på hufvndbyggnadens öst ... sida 
degeIngnar fö,' tillgodogörande på gamla sättet 
af dct stålskrot, som uppkommer vid de stora 
blåsningarna efte,' Bessemer-metodell. Uti en 
annan närbelägen flygel finnes sva"fverkstad med 
dess ångmaskin ocb verkmästarnes kontor salUt 
i olil<n våningar dessa sednares ganska komfor
tabla oeh rymliga bostäder. Under byggnad på 
samma sida äro andra annexer fÖl' knipphammare 
och ännu flera vällugnar samt en 250 hästars 
ny ångmaskin. 

Den stora byggnadens veslt'a sida befinnes 
nedgräfd i den ausenliga sandhöjden, undcr det 
att den östra är utfylld i Storsjön. Genom denna 
betydliga kostnad har man vunnit den iinnu 
större fö"delen att genom .jelfverksamma meka
niska hissverk lätteligen och direkt mata rostn~n 
krossmaskin och masugn från de stora mal~: 
o~.~ ko]förråderna, hvilka ligga uppstaplade på 
hOJden vester om verkstaden. - FÖl' öfrigt finnas 
lika~edes på denna sida af hufvudbyggnaden, an: 
senhga utsprång rör Bugmasl<iuer m. m., och 
ur gruppen nf dessa tillbyggnader höja sig rost
och ma~uguens höga torn. Det är äfven på 
denua s,da som torkngnarne för den torf, som 
kommer att anvii ndas, äro placerade bakom raden 
af .viiIIugnar och. uti sjelfva den tjocka tegel- och 
grastensmur, h VIlken iir uppförd till förhindrande 
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af rns frlln den ofvanför belngoa sandhöjden. Man 
har såledcs på allt sätt tillgodo~jort sig (e"rän
gens icke blott fördelar, utan till och med olä
genhcter. 

Transporten af de tunga stål pjeserna till och 
från ställen inom verkstaden, der de ' hafva att 
u~d~rgå olika behandling, sker på jernvägar en 
mJmature. 

Sedan vi nu som hastigast lokaliserat oss 
i den stora byggnaden, torde det måhända in
tressera att inhemta några detaljer om verksta
dens märklignste mekaniska inrättningar. 

Bland dessa intager den st01"3 ånghammaren 
i. d~bbclt ~fseende en framstående plats. Den 
ttllvlDner s'g särdeles nppmärksambet icke blott 
för sin ofantliga volvm, utan äfven och icke 
minst för den lälta· smidighet, hvarmed han 
förrättande sina storverk, höjer och säuker si~ 
åttiofY"a skeppund eller trehund"atrettiosex cent
Der tunga massa. Denna jätte ha,' också för 
närvarandr få sina likar i hela vida verlden. 
Icke ens det indnstriella England kan förevisa 
många ånghammare af denua fruktausvärda tyngd 
och kolossala stol"lek. Städet iir naturligtvis till· 
taget i p"oportion till de krafter det har att 
uthärda och viiger icke mindre än elthundrafem 
skeppnnd eller fyrahundratjllgo centner. 

Sandvikens mindre ånghammare förrättar icke 
heller kuappnålsarbeten, om ban än fördunklas 
af sin mäktigare granne. En tredje dylik pjes 
skall byggas, emedan de h'enne nuvarande icke 
fnllt medhinna hvad man af dem ford ... r. 

För närvarande är endast valsverket för lo
komotiv- salUt andra jel"llviigs-tyres (hjulringar) 
komplett få"digt och i verksamhet· men trenne 
sådana verk skola ytterligare byg~as, niimIigen 
för pIlIta .. , rails och fjäderstål. Redan det nn
varande valsverkets dimensioner äro i den full
komligaste p"oJlortion till allt an Ilat idenua 
stålverkstad - alltså ofantliga. Det måtte vara 
he"kuliska »tago den ena kuggen gifver den andra 
i de olika grofva hjuleu, som sätta i "örelse det 
hela med dess talrika och bastanta delar. 

Bland detta valsverks kuriosa finnes en sax 
som klipper flera tums tjocka stålklulIlpar med 
samma lätthet, SOIl1 en papperssax biter papperet 
eller en brodersax zefirgarnet, och detta i t"ols 
af Sandviksstålets utmärkta beskaffenhet, hvRt'på 
torde tjena SOlD bevis, alt man i Gefle-Dala 
jernvägens verkstad uti GeHe vid svarfnin" er
hållit stålspån om en längd af icke mind~ än 
360 fot. 

NRgra af. valsverkets svänghjnl äro så stom, 
att den S"'l1Itbeklädda fördjnpning, hvari de rörn 
sig med ned ... halfcirkeln, håller Urtgefäl' 10 fot 
till botten. 

Masngnens konstrnktion är sH till vida olik 
den vanliga, att allt slagg utrinner på ena sidan 
eller baksidan uti formar, der den omedelbart 
bildar det olll~ämnda förträffliga slaggteglet, nnder 
det att. tackJ~rnsfloden f ... mströmmar på mot
satta SIdan. Annn en masugn kommer sannolikt 
att uppföras för ytterligare ökande af de stora qvan
titeter tackjern, som stålbereclningen konsumerar. 

Svarfverkstaden företer maskiner af olika 
storlek för olika grofva arbeten; men synas i 
öf"igt dess mekaniska bcståndsdelar vara besliiu
tade med dylika i andra mekaniska verkstäde~. 

Vi gå nu att redogöra för den promenad, 
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slålembl'yonet har att verkstiilla, innan det pas
serat skiirseldens alla slndiel' och sålnnda uppnått 
den el'forder lign renheten föl' ntt öfvergå till 
stöITe eller mindl'e fullkomlighet eller till stål 
af diverse slag och i sådan form fylla ett af det 
dagliga lifvcts oumbärligaste behor. 

Malmklulllparne företaga först och främst, 
sedau de lemnat de olaliga kamraterna i de 
stora lagren och sedan- de blifvit instufvade i en 
godswaggon en miniafm'e, en lustresa på en liten 
jemviig, hvilken löper från marken ända upp 
till öfvel'sta spetsen af rostngneIIs höga skol'sten. 
II'astän de sten lugna passageramc sakna loko
motiv föl' siu lilla träng, föras de likl',il '{anska 
snabbt lill il et upphöjda målet föl' resan af de 
mekalliska hissverk, om hvilka vi redan talat, 
Komlle dit, nedsInngas dc i rostuglIen, del' dem 
väutar det varmaste emottagande, De äl'o emel
lertid icke väl uppvärmda och a(pel~ade allt öf
vcrflödigt, förräu det b,ir genast och i rask fart 
u(före igen, på en nIInon liten jernväg, ned i 
krossmaskinens glupska gap, hvarest de förmin
skas t ill volymen, ilerunder dock viunande i an
vändbart värde, 

När malmen s&lunda passerat krossmaskineu, 
matar den omedelbart derefter masnguen, hvarm' 
den efter 24 timmars operatiouer sl~tligen fram
kommel' såsom tackjem och slagg, Den har 
salullda fnlländat sitt första stadium, Under 
dess andra stadium försiggår tackjernets meta
morfos till stål. 

Under de l U il l ii minuter arbetet i sl~l
ugnen fodfar, utsprutar den sednare fri'.n en 
flera tums rund öppnillg nudel' vnIdsamt dunder 
och med oerhörd kraft hela massor af eldslågor 
och gnistor, hvilka antaga efter hand och stund
om samtidigt alla regubågens fiirger samt 
sträcka sig fl era alnar framåt eller ända till den 
stom steuskärmen, hvilken måste emottaga vul
kanens utbrott, 

Så smån ingom saktar sig emellertid proces
sens häflighet, dropparne i eldduschen blifva 
färre och upphöm sIn tIigen alldeles, eldsvansen 
afsmalnar mot sin yttersta linda, dess fiirger 
blifva renare, konslantare och intensirare, ända 
tills den hvitbran.dgula färgen blir den öfvervä
gan de, elementernas raseri hal' uttömt sin sl.yrka, 
ännu några få kraftyttringar, och det vackra 
fenomenet är förbi - tnckjernet är stål. 

Sandviken hal' eget laboratorinm och labo
rator, hvilken på kemisk väg noga undersöker 
prod,pkten af hvarje blåsniug, 

Auda tills föl' kort sedan tog en dylik under
sökniug några dagars tid; lucn numera kan den 
medelst en nyuppfnnnen, enkel metod verkställns 
på ett par timmar, Det hal' sålunda blifvit en 
möjlighet att med största precision finna hård
hetsgradeu, hvilken åtel' är beroeude af den stölTe 
eller mindre kolhalten hos hVfil'je stycke kol, 
som levereras nf bessemer-ugnarne, Numera kunna 
de allmänna kännetecknen på nämda hårdhet 
bestämmas ända till en hnndrndels procent, om 
man sa skulle önska, hvaraf åtel' följer, att mau 
medelst best.iillniugar alltid kan vnrn förvissad 
att erhålla stål fullt passande föl' afsedda ända
mål, så vida konsumenten sjelf hal' reda på hvil
ken hårdhetsgrad föl' honom är lämplig, något, 
som erfarenheten hittills visat icke alltid vara 
fallet. För öfrigt är Sandvikens stom stållager 
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alltid sorteradt efter en skilllad i stR lhalten af 
fembundradels och tiobnndrndels proeent, Man 
inser lätt vigten af denna nppfinning, Gellom 
densamma har Sandvikens stål blif"it i tillfälle att 
på verldsmarknaden tillgodogöl'a de förcträden, 
det hal' fl'amför annat stål. Denna uppfinning 
hal' i allmlinhet gifvit en kraftig handräckning 
åt ståltillvcl'lmingens gryende utveckligg inom 
vurt land, 

Professor Eggertz i Falun iiI' ullpfinnaren af 
denna profningsmetod, 

Dc största stålgöten, som för näl'varande 
åstadkommas vid Sandvikeu, uppnil en vigt af 
160 il ~()O eentner, och stnltillverkningen i vec
kan uppgår ända till 2,UUO centner, 

Af de dyrbara stålk lumparna förfiirdigas sedau 
diverse grMre pjcscr, såsom kauoner, plåtar, hjul
och audra axlar, jemvägs·tyres m, m, Blaud IIU 

pågåeude stöne arbeten må nämnas 31 kanoner 
föl' svensk räkning, af hvilka de fle sla väga l 2U 
centner oeh bilda efter blåsningen qvadratformiga 
klumpar på 45 tnms sidor, l~ö l' att i vällng'larne 
och under ham rarnc förmå lyfta och vlinda dessa 
små tingestar, begagnar man tängel' af 32 centners 
tyngd, Den l Mars 1864 gjöts den största pjes, 
som blifvit gjuten i Sverige, deu består nf eu 
hammarplåt, vägande omkr, I, I UU centner, Föl' 
I!jutningen af denna plåt, verkställd under den 
kallare årstideu, nedsmältes 1,352 centner tack
jern i 4 kupolugnnr under loppet af något öfver 
6 timmar, 

Att ett ind'ust,'ielt fÖl'etag (if den omfattlling 
S01ll Sand'viken ",åsie cistadl,omnw en I,,'aftig eko
'fIomisk inve,.kan 1'" omgifva·nde ol,tföl'ltcillanden, 
ä" alltfö,. påtagligt, Bä,.till kon.,n"1' de" om
S01'g om aJ'be/aI'ells och haliS familj s väl, som 
fö,'valtningw i alla hänseenden ådagalägge,., 

Helsovå rden t. ex, bestrides af tveune läkare, 
Vidare har man strängt förebyggt allt krog vii
sende - den Ila graf föl' så mången duglig svensk 
arbelares lycka, Hvarken i handelsboden eller 
annorstädes få spirituosa finnas t.ill afsaln, och 
häröfvel' hålles den noggrannaste kontroll. Följ
den hal' också blifvit den, att Saudvikens arbe
tarc befinua sig i välståud, och att man del' icke 
fÖl'llimmer de mer eller mindre sorgliga tilldra
gelser, hvilka tyvärr äro långt ifrån sällsynta 
på åtskilliga andra ställeu, del' hundratals arbe
tare äro hopade. 

Vid int.räde i ai'betareus bostad möter Illau 
tvenne rymliga rum, Det yttre ntgö l' hvardags
rummet samt tillika kök; det inre är försedt 
med ett möblemang och en tre fn ad, båda i hög 
g rad öfve l'l'askande och glädjande ntt pall'äffa, 
Hvarje familj hal' »sitt» föl' sig jemte egen in
gång - onekligen en väsendtlig förde l. De ogifta 
arbetarnes bostäder ä,'o väl icke så rymliga som 
de giftas, men fullt ut så iin Hamå lsenliga och äfven
ledes försedd" med särskilda ingångar, vanligen 
Rt husets baksida, under det familjerna logera 
3t gatan. 

Med helt f!\ undantag är heIn arbetspersonaleu 
illlärd på stället, Utom den så att säga ordi
narie befolkuingen, smeder, gjutare m. 11" finues 
äfven en mer tillfällig, bestående af vermliin
ningar, dalkarlar etc" hvilka sysselsättas med 
bygg nadsföretag och terrängens uJlJlröjning, 

Det torde icke vara en och hvar bekant, 
hvilken ersättning engelsmannen Bessemer åt-
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njnter för den teoretiska del lian JlRft uti den 
slora uppfinningen af stRlfabrikationen, Vi må 
derföre nämna, att utom alla runda summor hnns 
patent i olika länder inbringnt, han ensamt i 
E!nglalld erhåller tvil pund sterling föl' hval-je 
t,llvel'knd ton och att i veckan fabri ceras unge
färligen 2,OUU tons, 

Sandö. En vacker ö på 4,000 al
na rs arstånd från Skyttsudden uti Wet
tern; dess ljusa strandbräddar lysa på 
ganska långt afstånd och mot väder
skiften betydligt högre upp; ön, hvars 
areal utgör 13 tid, är beväxt med lindar, 
Djupet mellan ön och Skyttsudden är 
högst 20 fot. 

Sandö. Glasbruk på en ö i Änger
manelfven, i administrativt hänseende 
hörande till RjertJ~å, men i kyrkligt till 
Nora socken af Angermanlands Södra 
fögderi och Wester-Nol'I'lands län, är be
läget 4 1/ 2 mil från Hel'llösand. Det 
anlades redan på 1750-talet af baron 
Holterman, och har sedan än varit 
nedlagdt, än i gång, Nn drifves det i 
förening med ett bryggeri och åstad
kommer, oberäknadt buteljer föl' det 
nyssnämndas behof?, äfven ganska vac
kert fönsterglas. Oltillverkningen, som 
idkas i stOl' skala, är afsedd för ex
port till Westindien, men har äfven god 
afsättlling inom länet, der förtärandet af 
?ränvin i sednare tiden betydligt af tagit 
1 motsats till öl- och kafl'ebrnkningen, 
Sandö, der nyligen en ståtlig villa i 
schweizerstil blifvit uppförd, anlöpes af 
ångfartyg, Glasbruket, villan och öl
bryggeriet jemte dess vackra byggnader, 
taxerade 1862 till 490,000 rdr rmt 
(hvaraf 120,000 rdr föl' glasbruket), egas 
af handelsbolaget H, J, Wallis & C:lli.*) 
På ön :finnes ock en ångsåg, tax, till 
100,000 rdr rmt, som eges af grossh. 
J, Berger i Stockholm, Den 11 Jan, 
1862 ha sågverket och bryggeriet jcmte 
hela plank- och brädtillverkningen totalt 
uedbrunnit; men glasbruket lyckades man 
rädda. Det ned brunna var assnreradt i 
7 bolag för tills, 265,000 rdr rmt, Vid 
dessa verk, d er äfven skola :fin n es in
rätt.ad, bodde 1862: 131 inbyggare på 
43 hushåll. 

Sandön, Gotska, belägen omkring 

'J Wester-Norrlands läns tidning berät.tar, att 
grosshand!. Albert Wallis förs il It (år 1864) 
Salldö glnsbrnk med inventarier till inspekto
rerna Knllgren och Ramström för 50,000 rdr. 

VI. 
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6 mil norr ut i hafvet och 5 mil') från 
Fårön, hörer i administrativt hänsee nde 
till Wisby läns Norra fögderi, i kyrkligt 
lyder den und er Fårö pastorat, Ön, som 
är något öfver 3/4 mil lång och 1/. mil 
bred, har 6,000 tid skog och nära- 406 
tId åker, äng och beteshagar, allt af 
högst mager beskafl'enhet, På fil ställen 
är ön gräsbevuxen; men ljnng och ren
mossa växa häl' ymnigt, hV8rför ock 
renar blifvit der fordom underhållna, 
Flygsanden hal' längs stränderna bildat 
kullar och äfven på en del ställen in
trängt i skogen, utan hvilken ön snart 
skulle förvandlas uti en sandhed, Egare 
till ön hal' varit riksrådet Axel v, Fersen 
och dess arfv.' ål' 1799; grosshandl. Pa
tersson i Stockholm egde en del 1862, 
tax. till 27,000 rdr rmt; omkr, 1/3 in
köptes 1859 af Lotsvel'ket, och uppfördes 
härstädes 2:ne lentilIefyrar under åren 
1857, 58 och 1859 för utvisande af 
direktion till det 2 1/ 2 mil norr om Sandön 
belägna farliga g rnndet ))[{oppG.1'slenG1'l1e,)) 
Fyren, vid hvilken äro anställda en fyr
mästare och 4 man fyrbetjening, .. tändes 
första gången om hösten 1859, On har, 
enligt 1862 års mantalslängd, 28 inb" 
på 9 hushåll, som idka skälfångst. 

Sangis. By uti Norrbottens län, belä
gen uti eu dal, del' man får se många åker
fålt, och som genomskäres af den breda 
Sangitselfven, - Härifrån skjutsas till 
K ål'sMek i öster 1) /s mil. 
Landtjchi i ves ter , ,1)) 

Sannahed, 1J1lötesplats, sedan länge 
tillbaka för Nerikes l'egimente och se
dan 15 il:' 20 ål' äfven föl' Lifregimen
tets husarkår, Heden är ,~elägen i Kumla 
socken och härad af Orebro län 2 1/ 

mil i söder från Örebro stad, D~n ä~ 
ovanligt jemn och vidsträckt samt om
g'ifves af de fyra stora byama Norr- och 
Sör-Sanna, Rahla och Grönby, hvarest, 
äfvensom i den något längre bort he
lägna byn K umla-Blacksta, befäl och 
manskap äro förlagda under befäls- och 
rek,rytmötena; i nordvest sträcker sig 
utslgten ända till . Kihlsbergen, hVaJ'est 
tydligen skönjes den höga Lekhytteklint. 
På åsen söder om stora landsvägen, som 
stryker öfver heden, mellan Kumla
Blacksta och Wl'etstol'psgästgifvaregårdar, 

'J Djurberg uppgifver 2,6 mil. 
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