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T I L L KONUNGEN. 

Jämlikt nådig föreskrift får Eders Kungl. Maj:ts och Rikets 
Kouimerskollegium härmed afgifva underdånig berättelse rö-
rando borgshandteringen i riket är 1902, hvarvid under sär-

Komrnerskolltgii berättelse om bergthaniUeringen åv 1902. 

skilda afdolningar redogöros for A) Järnhandteringen, B) An
dra bergverksproduktor än järnmalm och järn, C) Arbetskraft, 
D) Fyndigbetors förvärfvando och försvar, E) Bergverkens 
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VI Järnhandteringen: Bergmalm. 

fördelning oftor ägare samt F) Bergverkens för bevillning 
uppskattade inkomst. De redogörelsen åtföljande tabellerna 
äro upprättade i hufvudsaklig öfverensstämmelse med mot
svarande bilagor till närmast föregående årsberättelse. 

A) Järnhandteringen. 

a) Malmuppfordring. 

Under ar 1902 hafva, enligt livad tab. 1 närmare utvisar, 
ur 332 med malmfångst arbetade, inom 10 olika län belägna 
järngrufvor uppfordrats tillsammans 2,896,208 ton bergmalm, 
medan under år 1901 ur 346 dylika grufvor orhöllos 2,793,566 
ton. Ökningen i produktionen sistlidet år uppgick sålunda 
till 102,642 ton, motsvarande 3-7 procent. 1 och för sig är 
1902 års produktionssiffra den högsta, som någonsin förekom
mit. En jämförande öfvorsikt af järnmalmsbrytningen i 
medeltal per år under femårsperioderna från och med 1861 
samt under h vartdera af aren 1897- 1902 meddelas i efter
följande tablå: 

Järnmalmsbrytningen i riket åren 1861—1902. 

Såsom följande sammanställning närmare utvisar, faller 
den hufvudsakliga ökningen på ^Norrbottens län (mod 132,429 
ton\ 'Viirmlands län (mod 7,877 ton), Örebro län (med 7,800 
ton) och Västmanlands län (med 5,322 ton), hvarjämto äfven 
årsbrytningen i Uppsala och Östergötlands län med samman
lagd t 2,679 ton öfverstigit det föregående årets. I do öfriga 
länen har malmproduktionon under år 1902 varit mindre än 
under år 1901, särskildt i Kopparbergs län, där minskningen 
uppgått till 40,441 ton. 

Järnmalmsbrytningen inom länen åren 1901 och 1902. 

De särskilda länens relativa andelar i den samfällda års
produktionen 1902 framgår af nedanstående öfversikt, hvari 
äfven meddelas motsvarande relationstal för femårsperioderna 
1886—1890, 1891-1895 och 1896—1900 samt do två åren 
1900 och 1901: 

Länens relativa andelar i järnmalmsbrytningen åren 1886—1902. 

Genom de uppgifter, som finnas intagna i tab. 1 rörande 
icke allenast det erhållna malmbeloppet utan jämväl kvan
titeten brutet berg och malm tillsammans, är möjlighet be
rodd att genom beräkning utröna kvant i te tsförhål landet 
mellan den lösbrutna bergmassan och den skrädda 
malmen, däri inbegripna plock, vask och separationsprodukt. 
Härvid är likväl nödigt, för vinnande af full noggrannhet, att 
frånräkna do ur äldre varp erhållna malmkvantiteterna äfven-
som den kvantitet berg och malm, som under året blifvit 
bruten men ej skrädd, angående hvilka förhållanden specifi
cerade uppgifter finnas i anmärkningarna till tab. 1. Med 
iakttagande häraf har omstående öfversikt uppgjorts: 



Bergmalm. Separation. Arbetsstyrka. VII 

Det sålunda undor redogörelseåret vunna malruutbytet 
har, såsom synes, för rikot i doss helhet uppgått till 55-8 pro
cent af kvantiteten brutet berg och malm tillsammans, medan 
motsvarande procenttal år 1901 utgjorde 55'e. Inom de sär
skilda länen har malmproconten år 1902, jämförd med för
hållandena år 1901, stigit i Södermanlands län från 62-3 till 
75-6 % äfvensom i Uppsala, Yärmlands, Örebro och Norr
bottens län, men nedgått i öfriga län, däribland i Stockholms 
län från 68-e till 47-5 %. 

Af den under redogörelseåret brutna kvantiteten berg
malm utgjordes 2,615,533 ton, motsvarande 90'3 procent, af 
magnetisk järnmalm eller svartmalm och 280,675 ton, mot
svarande 9-7 procent, af järnglans, äfven kallad blodston. 
Brytningen af sistnämnda malmsort, som i mera afsevärd mängd 
endast förekommer i Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och 
Värmlands län, har undor de sista åren uppgått till: 

Med afseende på den under året skrädda malmens värde, 
hvilket jämlikt gällande föreskrifter skolat af bergvorksägarno 
beräknas efter ungefärligt medelpris å grufbackon vid försälj
ningarna under året oller, där sådana ej skett, efter sannolika 
försäljningspriset, utvisa do inkomna primäruppgiftorna, att 
detsamma uppgick till ett totalbelopp af 14,367,267 kronor 
mot 14,446,501 kronor år 1901. Då, såsom ofvan omförmälts, 
malmfångsten i riket utgjorde 2,896,208 ton, blir alltså medel
värdet per ton 4 kronor 96 öro, hvilket i jämförelse med 1901, 
då motsvarande värde uppgick till 5 kronor 17 öro, innebär 
ett prisfall af 4-i procent. Inom de olika malmproducorande 
länen ställde sig malmvärdona så som följer: 

För separation af järnmalmer hafva, enligt Kollegium 
tillhandakomna uppgifter, under år 1902 varit använda 17 
magnetiska separationsverk och 11 anrikningsverk, medelst 
hvilka separerats inalles 188,578 ton malm (mot 203,154 ton 
år 1901), fördelade på nedanstående nio län: 

Den arbetsstyrka, som undor år 1902 varit vid järn-
grufvorna sysselsatt, uppgifves till 10,496 personer. Per arbe
tare hafva sålunda erhållits 275-o ton malm. Till jämförelse 
mod förhållandena i enahanda hänseende under femårsperio
derna 1861—1900 samt de särskilda åren från och mod 1897 
meddelas efterföljande medeltals- och årssiffror: 

En från teknisk synpunkt lämpligare måttstock för bedö
mande af arbetsoffekton vid grufbrytning erhålles, om vid 



VIII Arbetsstyrka. Sjö- och myrmalmer. Tackjärnstillverkning. 

beräkningen hänsyn tages till förhållandet mellan antalet 
under jord sysselsatta arbetare och kvantiteten berg, som af 
dessa arbetare brutits. Dylika uppgifter föreligga för tiden 
från och med år 1892. För 1902 och de närmast föregående 
fem åren hafva siffrorna varit: 

Skärskådas ytterligare förhållandet mellan den i dagbrott 
erhållna bergmassan och antalet arbetare of v an jord, som haft 
en mot arbetarnes under jord svarande sysselsättning, så visar 
sig att, då kvantiteten dylikt berg år 1902 utgjorde 3,042,963 
ton och antalet pä ofvan angifna sätt sysselsatta arbetare upp
gick till 2,059, arbetseffekten vid dagbrytning sagda ar steg 
till 1,478 ton pr man. Jämlikt erhållna uppgifter voro mot
svarande förhållanden: 

Sjö- och myrmalmer hafva år 1902 upptagits inom Jön
köpings, Kronobergs och Kalmar län till sammanlagd mängd 
af 408 ton, bvilkas uppgifna värde utgjorde 1,539 kronor 
eller 3 kronor 77 öre pr ton. Uppfordringen af dessa för fram
ställande af gjuttackjärn afsedda malmer, hvilken i allmänhet 
utmärkt sig för en synnerlig ojämnhet i kvantitativt hänse
ende, beroende mestadels på vintrarnas beskaffenhet, men som 
i det hela afsovärdt minskats, har i medeltal under femårs
perioderna 1S61—1900 samt åren 1895—1902 omfattat föl
jande kvantiteter: 

Sammanlagda värdet å all under år 1902 erhållen järn
malm belöpte sig till 14,368,806 kronor. 

b) Tackjärnstillverkning. 

Under år 1902 hafva, såsom af tab. 2 kan inhämtas, vid 
115 med arbetande masugnar försedda verk 136 dylika ugnar 
varit begagnade. Dessutom hafva 26 masugnar uppgifvits 
såsom brukbara, ehuru de icke under året varit i verksamhet. 
Sammanlagda blåsningstiden utgjorde 37,288 dygn, och till
verkningsmängden uppgick till 538,113 ton med 37,676,594 
kronors uppgifvet värde, hvaraf 7,417 ton gjutgods, åstad
kommet direkt från masugn. Föregående året, 1901, tillver
kades vid 139 masugnar mod en blåsningstid af 37,854 dygn 
528,375 ton tackjärn, då det direkt framställda gjutgodset in
beräknats. Redogörclseåret företer sålunda en till 9,738 ton 
eller 1-8 proc. uppgåondo ökning i produktionen af tackjärn. 

De genom taekjärnsblåsningen i riket under de senaste 
decennierna vunna resultaten inhämtas för öfrigt af efterföl
jande siffror, som i fråga om femårsperioderna utgöra års-
medeltal : 

Tackjärnstillverkningen i riket åren 1861—1902. 

Tages hänsyn till förhållandena, sådana de i förevarande 
hänseende gestaltat sig under år 1902 inom särskilda län, 
visar sig, att absolut ökning i tillvorkningsmängden uppstått 
inom Örebro (8,838 ton), Västmanlands (7,522 ton), Gäfleborgs 
(1,716 ton), Uppsala (1,511 ton), Södermanlands (925 ton) och 
Värmlands län (707 ton), hvaremot minshdng ogt rum i Koppar
bergs (9,757 ton), Kalmar (469 ton), Östergötlands (432 
ton), Västernorrlands (362 ton), Jönköpings (350 ton) och 
Stockholms län (111 ton). Gifvetvis framstår betydelsen af 
dessa växlingar i en förändrad dager, när desamma bedömas 
efter förhållandet mellan årets för hvarjo län uppkomna ökning 
eller minskning samt de respektive länens under föregående året 

Sammanläggas ofvan angifna belopp bruten borgmalm 
samt sjö- och myrmalmer, visar sig att den vunna järnmalmen 
i sin helhot uppgått till följande kvantiteter: 
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redovisade tillverkningsbelopp. De i sådant afseende boräknade 
relativa talen angifva ökning för följande län, nämligen Söder
manlands med 35, Västmanlands med 14, Örebro med 7, Upp
sala med 5, Gäfleborgs med 2 och Värmlands län med 1 pro
cent, men minskning för Jönköpings län med 72, Kopparbergs 
och Kalmar med hvardera 7, Västernorrlands med 6 samt 
Östergötlands och Stockholms län mod hvardera 2 procent. 

Den betydelsefulla ställning med afseende på tackjärns
tillverkningen, som Örebro och Kopparbergs län sedan gam
malt intagit, hafva dessa tvenne län äfven år 1902 bibehållit, 
enär inom desamma framställts mer än hälften (51 proc.) af 
allt det tackjärn, som i riket blåsts. Närmast därefter i ord
ningen bland länen följde Gäfleborgs län med 15 proc, Väst
manlands med 11 och Värmlands med 10 proc. Till de åter
stående 13 procenten bidrogo gemensamt sju län. Efterföljande 
tablå innehåller medeltalsberäkningar för femårsperioderna 1886 
—1890, 1891—1895 och 1896—1900 samt årssiffror för tiden 
1900-1902 rörande: 

Länens relativa andelar i tackjärnstillverkningen åren 1886—1902. 

Tackjärnstillverkningen per masugn i riket åren 1833—1902. 

Modeltillverkningen per masugn utgjorde under redo
görelseåret 3,957 ton, medelblåsningstiden 274 dygn och 
medeldygnstillverkningen 1443 ton. För jämföielses skull och 
såsom tjänande i viss mån till ledning för bedömande af tack
järnstillverkningens utveckling i tekniskt hänseende meddelas 
här codan motsvarande medeltalsboräkningar för hvart femte 
år under tiden 1833—1893 samt därefter för hvarje efter
följande år; 

Bland länen företedde år 1902 Västernorrlands län den 
högsta medeltillverkningen (5,428 ton) och den högsta medel
blåsningstiden (365 dygn) per masugn, hvaremot såväl lägsta 
medeltillverkningen (139 ton) som ock lägsta medelblåsnings
tiden (36 dygn) per masugn förekom i Jönköpings län. 
Högsta medeldygnstillverkningen hade Kopparbergs län att 
uppvisa med 19-26 ton per masugn '), lägsta åter Jönköpings 
län med 3 M ton, hvilket allt jämte motsvarande förhållanden 
för år 1901 inhämtas af efterföljande tabellariska samman
ställning: 

Tackjärnstillverkningen per masugn inom länen åren 1901 och 1902. 

•) Vid ett inom dotta län beläget verk, nämligen Domnarfyets jänrrerk, 
nppgick medeldygnstillverkningen per masugn till 50 84 ton, hyilket Tar den 
högsta produktion, som förekom Tid något verk i rikot. 



Tackjärnstillverkning. Smidbart järn och stål. 

Masugnarnos till Torkningar år 1902, närmare specificerade, 
utgjordes af följande olika slags tackjärn, oberäknadt gjut-
gods framställdt direkt från masugn: 

1901. Förenämnda 109 verk voro belägna inom aderton olika 
län (Stockholms stad inberäknad), af hvilka Örebro län hade 
att uppvisa det största antalet, 19, medan Västmanlands län 
räknade 14, Kopparbergs och Gäfleborgs hvartdera 12, Uppsala 
och Värmlands hvartdera 10, Östergötlands 7 o. s. v. 

De härdar och andra ugnar , som under redogörelse
året varit använda för omvandling af tackjärn till smidbart 
järn och stål äfvonsom af smidesjärn till stål, redovisas jäm
väl i förberörda tabell, men några hjälpugnar, såsom räck
härdar och vällugnar ni. m. d., äro lika litet där upptagna 
som rostugnar och varmluftsapparater vid tackjärnstillverk
ningen. 

Antalet använda Lancashiresmälthärdar utgjorde 274, för
delade på 14 olika län, antalet Franche-Comte-härdar 15, på 
8 län, Vallonsmälthärdar 26, på 3 län samt härdar för skrot
smältning 14, på 8 län. Sammanlagdt begagnades således 
329 härdar för färskning och skrotsmältning. Af puddelugnar 
voro under året endast 3 i bruk, alla i Västmanlands län. 
För götmetalls framställande användes år 1902 inom 13 sär
skilda län 83 ugnar, hvaraf 24 Bessemer-, 51 Martin- och 7 
degolstålsugnar samt 1 elektrisk smältugn (vid Gysingo i 
Gäfleborgs län). De under året i bruk varande brännstals-
ugnarne voro till antalet 6, tillhörande 3 olika län. 

För att erhålla summan af allt smidbart järn och stål äro i 
tab. 4 sammanförda ovällda såväl smältstycken och råskenor 
som göt. Det är nämligen endast dessa ovällda mellan-
produkter, som omfatta hela summan af smidbart järn och 
stål ty utom att dessa såsom sådana delvis exporteras, blir 
en annan del däraf såsom ämnesjärn dels vid järnverken 
själfva använd till manufaktur, dels afyttrad till inhemska 
mekaniska verkstäder, och då ingendera af dessa delar inom 
landet omvandlas till sådana produkter, som böra inordnas i 
berättelsen om bergsbandteringen, kan aldrig summan af 
välldt 1) järn och stål, stång-, fason- och finjärn m. fl. i tab. 5 
upptagna produkter gifva ett riktigt begrepp om tillverknings
beloppet af smidbart järn och stål. Do år 1902 erhållna 
mellanprodukterna, däri inberäknadt skrotadt gjutgods af smid
bart järn och stål, utgjordes af: 

Förstnämnda tillverkningar eller smältstycken och rå-
skenor, som framställdes inom sexton olika län, medmaximi-
produktion (35,652 ton) i Västmanlands län, utgjordes till 
allra största delen, 170,252 ton eller 91-5 proc, af Lancashire-
smältstycken. Af andra i härd beredda smältstycken, däri 
äfven inräknade sådana, af hvilka Franehe-Comté-stangjärnet 
blifvit framställdt, uppgick årsproduktionen till endast 13,617 
ton eller 7-8 proc, och återstående 2,207 ton (1-2 proc.) ut
gjordes af puddolråskonor. Under do senast gångna sex åren 

l) Såsom välldt har räknats äfvon sådant järn och stål, som med delvis 
bibehållet framställningsviirmo förö utvalsningen endast insatts i värmeutjämnings-
eller svettningsgropar. 

X 

Do olika tackjärnssorternas kvantitativa betydelse har, 
procentiskt uttryckt, varit följande under do fem senasto pro
duktionsåren : 

Det förstnämnda slaget, smides- och puddeltackjärn, fram
ställdes år 1902 inom elfva af de tolf tackjärnsproducerande 
länen i kvantiteter, växlande från 67,330 ton i Örebro län 
ned till 2,047 ton i Södermanlands län. Tillverkning af Besse
mer- och Martintackjärn cgdo rum inom tio olika län, af hvilka 
Kopparbergs, Örebro och Gäfleborgs tillsammans lämnade om
kring 75 proc. af samfällda beloppet. Spegeljärn producerades 
ondast inom Kopparbergs län, nämligen vid Schisshyttans järn
verk. Aduceringstackjärn framställdes inom fem olika län, men i 
betydligare mängd endast inom Örebro län, hvars tillverkning 
uppgick till 5,532 ton, motsvarande 69'i proc. af hela årstill-
verkningen. Annat gjuttackjärn framställdes däremot i tio 
skilda län med produktionsbelopp växlande mellan 1,704 ton 
(Värmlands län) och 63 ton (Stockholms län). 

c) Framställning af smidbart järn och stål. 

Antalet år 1902 begagnade verk för beredande af smid
bart järn och stål uppgick enligt tab. 3 till 109 mot 110 år 
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Redogörelseåret företer alltså en ökning i tillverkningen 
af smältstycken och räskenor, uppgående till 21,226 ton eller 
12'9 procent. 

Det andra slaget af hithörande produkter, nämligen göt-
metall, utgjordes af 84,014 ton (29-3 proc.) Bessemer-, 201,311 
ton (70-3 proc.) Martin- och 1,091 ton (OM proc.) degel-
metall. Häraf utgjordes 5,331 ton af skrotadt gjutgods, hvaraf 
största delen eller 5,269 ton Martingjutgods. Tillverkningen af 
götmetall under hvartdera af åren 1897—1902 inhämtas af nedan
stående produktionssiffror, som utvisa kvantiteterna i ton: 

Jämföras de tvenne senaste årens siffror, visar det sig, 
att tillverkningen af Bessemermetall ökats med 6,783 ton, 
af Martinmetall med 10,434 ton och af degelmetall med 
3 ton. 1 sin helhet har alltså produktionen af götmetall un
der år 1902 ökats mod 17,220 ton eller 6-4 procent. Bland 
Martingöt hafva här inräknats 208 ton från elektrisk smält
ugn, framställda vid Gysingo i Gäfleborgs län. 

Bessemermetall framställdes år 1902, likasom de närmast 
föregående åren, endast inom Kopparbergs, Gäfleborgs, Örebro 
och Värmlands län. Tillverkning af Martinmetall förekom 
inom tolf län; största produktionsbeloppon hade Kopparborgs, 
Västmanlands, Örebro, Värmlands och Gäfleborgs län, hvilka 
tillsammans bidrogo mod 85-o procent af den samfällda pro
duktionen. Degelmetall framställdes vid verk belägna i Stock
holms stad samt Uppsala och Kopparbergs län. 

Med do så kallade basiska defosforiseringsmetoderna 
hafva i vårt land år 1902 framställts 113,564 ton i ofvan an-
gifna belopp inräknad götmetall, hvaraf 30,037 ton Bessemer-
och 82,690 ton Martingöt samt 837 ton Martingjutgods. Mer 
än en tredjedel af dessa tillverkningar (eller 41,290 ton) fram
ställdes vid Domnarfvets järnverk i Kopparbergs län. Andra 
järnverk i riket, där samma tillverkningsmetoder tillämpats, äro 
Degerfors i örobro län (med 14,156 ton), Avesta i Koppar
bergs län (med 11,741 ton), Hofors, Sandviken och Forsbacka 
i Gäfleborgs län (med resp. 11,644, 8,967 och 6,572 ton), Smed
jobacken i Kopparbergs län (med 6,240 ton) samt Söderfors i 
Uppsala län, Ankarsrum i Kalmar län, Kallinge i Blekinge 
län, Gullöfors i Älfsborgs län, Hallstahammar och Suraham

mar i Västmanlands län äfvensom Horndal i Kopparbergs län, 
vid hvilka sistnämnda verk tillverkningen bedrifvits i mindre 
omfattning. Angåonde de med tillhjälp af de basiska meto
derna erhållna kvantiteterna götmetall meddelas nedanstående 
uppgifter: 

Den jämförelsevis mindre betydliga produktionsökning, 
som under redogörelseåret inträdt, uppgår till 979 ton eller 
0-9 procent. 

Uti tab. 5 redogöros för välldt järn och stål, stång-, 
fason- och finjärn samt -stål jämte andra gröfre till
verkningar af smidesjärn och -stål, som, oberäknadt i 
vissa fall omvällningar, direkt framställts af tillförene ej vällda 
ämnen. Då allt sådant, som med fog kan anses såsom verk
lig manufaktur, icke med större rätt än t. ex. vid järnverk 
framställda maskiner kan sägas höra till bergshandteringen, 
har, på sätt i föregående årsberättelser skett, all egentlig 
manufaktur, såsom bleck- eller tunnplåt, spik, redskapssmide 
och mera dylikt, som framställes af förut välldt järn och stål, 
uteslutits ur förevarande redogörelse och, likasom efter om-
smältning af tackjärn beredt gjutgods, öfverflyttats till be
rättelsen om fabriker och handtverk, hvaremot tubämnen, 
grofplåt för ångpannor, fartyg, bryggor m. m. d., järnvägs
skenor, järnvägshjulband (tiros), axlar, ankaro och andra grof-
smiden, hvilka alla med omedelbart föregående vällning mera 
direkt framställas, i donna tabell sammanställts med stång-, 
fason- och finjärn samt -stål, som af enahanda ämnen på lik
nande sätt beredas. I fråga om axlar och somliga andra grof-
smiden må dock anmärkas, att i de undantagsfall, då dylika till
verkningar möjligen utföras vid mekaniska verkstäder utan egen 
järntillverkning, blifva desamma redovisade i berättelsen om 
fabriker och handtverk, hvaraf följer, att här meddelade siffror 
måhända icke fullt omfatta produktionen i dess helhet. 

För lättare öfverblick af de olika tillverkningar, som i 
förenämnda tab. 5 finnas specificerade särskildt för hvarje 
län, äro i följando tablå årsuppgiftorna, för så vidt do afse 
produktionens kvantitet och värde inom hela riket, sammanförda 
mod jämförande kvantitetssiffror för det närmast förutgångna 
året, hvarjämto i skilda kolumner procentiskt angifvits hvarje 
år 1902 redovisad tillverknings fördelning på de ämnen, välljärn 
och götmetall, hvaraf densamma framställts: 

har tillverkningen af smältstycken och råskenor omfattat föl
jande kvantiteter: 
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Tillverkningar af smidesjärn och -stål åren 1901 och 1902. 

Den i tablån först upptagna tillverkningen, vällda blooms 
och billets för export, framställdes år 1902 inom sju af rikets 
län, hufvudsakligast i Gäfleborgs och Värmlands län med resp. 
3,545 och 3,502 ton. 

Stångjärn och -stål framställdes uti sjutton olika län. 
Främst bland dessa i afseendo på årstillverkningens storlek 
stodo Västmanlands län med 34,392 och Kopparbergs län med 
32,824 ton; därnäst följde Gäfleborgs län med 26,458 ton, 
örobro mod 21,652 ton, Östergötlands med 17,590 ton, Uppsala 
med 16,413 ton och Värmlands med 11,588 ton, medan för 
öfriga tio län den samfällda tillverkningen ej steg högre än 
till 12,604 ton. 

Det för ej särskildt spocificeradt fasonjärn och -stål ofvan 
anförda prodtifctionsbeloppet redovisades från tro olika län, 
nämligen från Kopparbergs 6,247 ton, Örobro 1,087 ton och 
Gäfleborgs 136 ton. 

Beträffande band-, söm- och ej särskildt spocificeradt fin
järn framstodo bland de sju med dylik tillverkning under re
dogörelseåret sysselsatta länen Kopparbergs och Örebro län 
såsom do i sådant hänseende mest produktiva. Deras produk
tion utgjorde nämligen resp. 16,127 och 15,278 ton, medan från 
Västmanlands län erhöllos 9,069, frän Gäfleborgs 8,970, från 
Värmlands 8,727, från Östergötlands 8,367 och från Kalmar 
län 1,952 ton. 

Valstråd i ringar tillverkades i sju olika län, företrä
desvis i Kopparbergs län med 11,890 ton, Värmlands med 
7,459 ton, Örebro med 6,064 ton ocli Gäfleborgs län med 
5,473 ton, medan återstående 2,287 ton fördelade sig på Kalmar, 
Västmanlands och Östergötlands län. 

Af tubämnen, ihåliga och massiva, hade under redogö
relseåret framställts 8,382 ton (däraf 3,707 ton ihåliga) i Gäfle
borgs län, 7,142 ton (däraf 610 ton ihåliga) i Värmlands län 

För vinnande af kännedom om förhållandet mellan smidt 
och valsadt stångjärn och -stål har i tab. 6 en uppdelning 
gjorts, af hvilken framgår bland annat att, oberäknadt fin- och 
fasonjärn samt -stål, som framställes uteslutande medelst vals-
ning, år 1902 beredts 31,131 ton stångjärn och -stål medelst 
smidning och 129,130 ton medelst valsning. 1 hvilket för
hållande smidning eller valsning användts under de sist gångna 
åren, vid framställande af stångjärn och -stål i inskränkt be
märkelse framgår af efterföljande siffror: 

Af den för år 1902 angifna kvantiteten smidt stångjärn 
och -stål hade 26,284 ton (84-4 proc.) utsmidts af smält
stycken, 4,565 ton (14-7 proc.) af götmotall och 282 ton (0-9 
proc.) af brännstål. Af valsadt stångjärn och -stål i inskränkt 
bemärkelse hade sagda år 69,239 ton (53-c proc.) utvalsats af 
i härd beredt järn och stål, 2,400 ton (1-s proc.) af puddeljärn 
och -stål samt 57,491 ton (44-5 proc.) af götmetall. 

Smidt stångjärn och -stål framställdes inom sexton olika 
län, hvaribland Uppsala, Örobro, Kopparborgs, Västmanlands 
och Gäfleborgs län intogo främsta rummen med en årstill-
verkning af resp. 10,518, 5,284, 4,681, 4,344 oeh 3,257 ton. 
Medelst valsning beredt stångjärn och -stål framställdes åter 

och 3,246 ton (däraf 808 ton ihåliga) i Västmanlands län. 
Återstoden eller 789 ton, hvaraf 108 ton ihåliga, producerades 
i Kopparbergs och Örebro län. 

Grofplåt tillverkades vid järnverk belägna inom Koppar
bergs, Örebro, Västmanlands och Östergötlands län. Det först
nämnda länets produktion utgjorde 7,517 ton eller öfver hälf
ten af den totala årstillverkningen. 

Utvalsning af skarfjärn och bottenplåtar egde rum endast 
i Kopparbergs län, utvalsning af järnvägshjulband (tires) en
dast i Gäfleborgs län. 

Axlar, ankare och andra gröfre smiden framställdes huf-
vudsakligen inom Västmanlands, Värmlands, Kopparbergs, 
Gäfleborgs och Östergötlands län. 

Om till stångjärn i vidsträckt bemärkelse hänföras såväl 
hvad här i mera egentlig bemärkelse förståtts med stångjärn 
som ock vällda blooms och billets, ej spocificeradt fason- och 
finjärn samt -stål äfvensom valstråd i ringar samt tubämnen, 
ställer sig en jämförelse i afseende på tillverkningskvantite
terna häraf under hvartdera af åren 1897—1902 så, som ne
danstående siffror utvisa: 
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inom tolf län, bland hvilka Västmanlands och Kopparbergs 
län hade att uppvisa den högsta produktionen, resp. 29,052 
och 25,553 ton, eller tillsammans 42-3 proc. af totalbeloppet. 

d) Träkolsförbrukningen vid järnverken. 

Förbrukningen af träkol vid rikets järnverk har under 
är 1902 i sin helhet uppgått till 45,285,439 hektoliter, åsatta 
ett sammanlagdt värde af 20,455,552 kronor. 

Inom do särskilda länen har järnverkens träkolsförbruk
ning under redogörelseåret uppgått till: 

Såsom häraf framgår, hafva Örebro och Kopparbergs län 
att uppvisa den afgjordt största förbrukningen af träkol, näm
ligen resp. 10,143,198 och 10,053,654 hektoliter. Närmast dessa 
län komma Gäfleborgs (med 7,971,107 hektoliter), Västman
lands (med 4,851,384 hektoliter) och Värmlands län (med 
4,383,385 hektoliter). 

Nedanstående sammanställning utvisar kvantitet, samman
lagdt värde och medelvärde per hektoliter för vid järnverken 
förbrukade träkol åren 1899—1902: 

B) Andra bergverksprodukter än järnmalm 
och järn. 

a) Malmer. 

Ur de för vinnande af annan malm än järnmalm år 
1902 arbetade grufvor hafva, såsom af de i tab. 7 samman-

Kommerskollegii berättelse om bergshandteringen år 1902. 

I samma tabell finnas äfven meddelade fullständiga upp
gifter angående kvantiteten brutet berg och malm tillsammans. 
Då emellertid ur det samtidigt med malmerna lösbrutna grå
berget ofta utskrädts flera sorters malm, har det ej varit möj
ligt att för hvarje malmslag specifikt angifva den däremot 
svarande bergmassan. Inalles utgjorde kvantiteten brutet berg 
och malm 291,579 ton, hvarur erhållits ofvannämnda olika 
malmslag, som sammanlagda uppgå till ett belopp af 91,106 
ton och alltså utgöra 31-s proc. af hela don brutna bergmassan. 

För att åskådliggöra i hvad mån brytningen af malmer, 
andra än järnmalm, ökats eller minskats under år 1902 i för
hållande till enahanda brytning under hvartdera af närmast 
föregående fyra år, har Kollegium här nedan sammanställt upp
gifterna i berörda hänseende för femårsperioden 1898—1902 
med angifvande af kvantiteterna i ton: 

b) Stenkol och eldfasta leror. 

Enligt det i tab. 8 meddelade sammandrag af uppgifterna 
rörande uppfordringen år 1902 ur rikets stenkolsgrufvor an-
vändos för densamma nämnda år 18 uppfordringsschakt, däraf 
1 vid ett stenkolsfält i Kristianstads län och återstående 17 
vid de sju inom Malmöhus län belägna stenkolsfälten. Totala 
brytningsmängden eller kvantiteten brutet berg, stenkol och 
lera utgjorde 608,183 ton, hvaraf erhållits 304,733 ton stenkol 
af olika kvaliteter samt 161,312 ton eldfast lera och 65,024 
ton klinkerlera. Värdet å de erhållna stenkolen har uppgifvits 
till 2,511,228 kronor, å den eldfasta leran till 285,972 kronor 
och å klinkerleran till 138,638 kronor. 

På do i tabellen närmare angifna stenkolssorterna för
delade sig hela summan sålunda: 

Vid jämförelse mellan de tvenne sist förflutna årens pro
duktionssiffror framgår, att under år 1902 brytningsmängden 
ökats i fråga om kopparmalm med 6,435, manganmalm med 
579 och zinkmalm med 153 ton, men att minskning egtrum 
i afseende å silfver- och blymalm med 1,988 ton. 

förda uppgifterna kan i detalj inhämtas, följande till kvantitet 
och värde angifna olika slag af malm blifvit uppfordrade: 
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Brytningen af stenkol har, enligt hvad förestående siffror 
ådagalägga, ar 1902 försiggått i något större skala än är 1901 ; 
skillnaden i do under sagda tvenno är vunna totalbeloppen 
uppgick till 33,224 tun, motsvarande 12-2 procent. Af eldfast 
lera har under redogörelseåret brutits 161,312 ton mot 175,876 
ton är 1901, och utvisa alltså produktionssiffrorna en minskning 
af 14,564 ton eller 8-3 procent. 1 fråga om förhällandet mellan 
de under senaste tvenne är brutna kvantiteterna klinkerlora 
framträder för redogörelseåret en ökning af 24,616 ton eller 
60-9 procent. 

När för utrönande af arbetseffekten vid stenkolsgruvorna 
kvantiteten brutet berg sammanställos med antalet under jord 
sysselsatta arbetare, erhållas beträffande do sex senaste åren 
följande relationer: 

c) Fältspat. 

Enligt de till Kollegium inkomna uppgifterna angående 
fältspatsbrytningen i riket hafva, såsom tab. 9 utvisar, vid 29 
under arbete varande brott erhållits inalles 17,960 ton fält
spat, hvars värde uppskattats till 175,897 kronor, utgörande i 
genomsnitt 9 kronor 79 öre per ton. Då af de i tabellen 
specificerade uppgifterna framgår, att medelpriset växlat ej 
obetydligt, beror detta därpå, att tvännc till värdet väsent
ligen olika produkter blifvit redovisade, don ena kallad prima, 
den andra sekunda, af hvilka den förra i regeln betingar minst 
dubbelt sä högt pris som den senare. Af det förstnämnda 
slaget erhöllos inalles 6,517 ton och af det sistnämnda 
11,443 ton. 

Af de sex olika län, inom hvilka fältspatsbrytning under 
redogörelsoåret egde rum, hade Stockholms län att uppvisa 
den största produktionen, uppgående till 6,310 ton. Därefter 
följde i ordningen Göteborgs och Bohus län med 4,407 ton, 
Östergötlands län med 3,636 ton och Västmanlands län med 
3,230 ton. Återstående 377 ton brötos inom Blekinge och 
Kopparborgs län. Största kvantiteten vid något fältspatsbrott 
uppfordrad fältspat erhölls vid Kolsva, beläget inom Bro socken 
af Västmanlands län. och utgjorde 3,230 ton. 

För do senasto sex åren hafva följande brytningskvan
titeter fältspat redovisats: 

Då exportstatistiken, i hvilkon artikeln fältspat specifi
cerats fr. o. m. år 1901, för de tvä senaste åren angifver ut
förseln af nämnda vara hafva omfattat resp. 15,585 och 20,957 
ton, synas ofvan redovisade tillverkningsmängder få anses för 
låga, isynnerhet som en afsovärd förbrukning of ifrågavarande 
vara bedrifves inom riket. 

d) Metaller. 

Under hänvisning, för närmare detaljers inhämtande, till 
tab. 10 får Kollegium i afseende å hithörande produkter med
dela följande öfversikt. 

Guld. Produktionen år 1902 omfattade ett belopp af 
94-809 kg. med ett angifvet värde af 234,804 kronor. Af 
hela produktionsbeloppet hade 92-528 kg. erhållits vid Falu 
kopparverk samt det öfriga vid Kafveltorps blyhytta i Örebro 
län och Sala silfververk i Västmanlands län. Endast en obe
tydlig del af det framställda guldet eller Tm kg. erhölls på 
torra vägen. 1 jämförelse med resultatet för år 1901 visar 
guldproduktionen under år 1902 en ökning af 31-8ss kg., 
såsom af nedanstående siffror, hvilka jämväl ange årsmedeltalen 
för femårsperioderna under tiden 1861—1900 samt årsproduk
tionen åren 1895—1900, närmare belyses: 

Silfver. Sammanlagda produktionsbeloppet vid de med 
tillverkning af silfver år 1902 sysselsatta verk uppgick till 
1,365-2 kg., i penningvärde utgörande 88,601 kronor. Härtill 
hade Sala silfververk ensamt bidragit med 957-o kg. eller mer 
än 70 procent. I jämförelse med år 1901 visar redogörelse
året ett mindre gynnsamt resultat, i det att tillverknings
mängden minskats med 192-i kg. Årsproduktionen i sin hel
hot utgjorde i genomsnitt under femårsperioderna från och 
med 1861 samt under hvartdera af åren 1895—1902: 

För jämförande öfversikt af tillverkningarna under de 
sistförflutna sex åren meddelas följande kvantitetsuppgifter: 
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Bly. Det under år 1902 för riket uppnådda produk
tionsbeloppet utgjorde 838,593 kg. frisk- och raffinadbly samt 
4,100 kg. blyglete (silfverglitt), tillsammans 842,693 kg., eller 
145,703 kg. mindre än närmast föregående år. Värdet å hela 
årstillverkningen har uppgifvits till 145,589 kronor. 

Under femårsperioderna frän och mod 1861 samt åren 
1895—1902 omfattado blytillverkningen per år nedanstående 
belopp: 

Koppar. Koppartillverkningen i rikot har under år 1902 
lämnat som resultat inalles 177,987 kg. gar- och raffinad-
koppar, hvilket är 40,605 kg. mer än är 1901. Värdet har 
uppgifvits utgöra 176,193 kronor. 

Framställningen af gar- och raffinadkoppar har i årligt 
medeltal under senast tilländagångna femårsperioder samt un
der hvartdera af åren 1895—1902 omfattat nedan angifna 
kvantiteter: 

e) Diverse bergverksprodukter. 

Svafvel. Vid Falu kopparverk, det enda verk, hvarest 
under de senaste åren svafvel producerats, har under år 
1902 framställts 74,000 kg. svafvel med ett värde af 7,400 
kronor. Produktionen utgjorde: 

och uppskattades till ett värde af 395,882 kronor. Produk
tionen, som under redogörelseåret ökats med 32,727 kg., om
fattade : 

Jfirnvitriol. Äfven donna tillverkning har under år 
1902 endast förekommit vid Falu kopparverk. Dess kvantitet 
uppgår till 126,750 kg. och dess värde till 7,600 kronor. Före
gående års tillverkning uppgick till 140,450 kg., hvadan en 
produktionsminskning af 13,700 kg. under redogörelseårot in-
trädt. Tillverkningen under år 1902 och närmast föregående 
fem år har omfattat följando kvantiteter: 

Årliga medeltillverkningen under de fem åren 1897—1901 
utgjorde 156,920 kg. 

Alun. Tillverkningen häraf, bedrifven vid tre verk, af 
hvilka Skånska superfosfat- och svafvelsyrefabriken i Hälsing
borg ar 1902 likasom föregående år har att uppvisa det högsta 
beloppet, omfattar följande kvantiteter: 

Blyerts. Under redogörelseårot har blyertstillverkningen, 
som bedrifvits vid ett inom Västmanlands län beläget verk, 
omfattat en kvantitet af 03,339 kg. eller 7,259 kg. mer än 
år 1901. Årstillvorkningens värde för 1902 har uppgifvits 
vara 9,500 kronor. Produktionen utgjorde: 

Årliga medeltillverkningen under do föregående fem åren 
utgjorde 1,251,277 kg. 

Ärliga modeltillverkningen under femårsperioden 1897— 
1901 var 24,000 kg. 

Kopparvitrlol. Tillverkningen häraf, som bedrifvits 
endast vid Falu kopparverk, uppgick år 1902 till 1,256,767 kg. 

hvaraf synes, att produktionen under rodogörelseåret ökats 
med 11,824 kg. Värdet â 1902 års produktion uppgick till 
12,526 kronor. 

Årliga medeltillverkningen under åren 1897—1901 har 
utgjort 147,187 kg. 
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Ärliga modeltillverkningen under aren 1897—1901 ut
gjorde 65,032 kg. 

JSi'mistetif pulveriserad, har framställts vid Dunkehallar 
i Jönköpings län. Tillverkningskvantiteten för år 1902 har upp-
gifvits till 487,000 kg., som uppskattats till ett värde af 22,000 
kronor. 1 jämförelse mod föregående år har redogörelseårot 
att uppvisa en produktionsminskning af 13,000 kg. 

Af andra bergrerksprodukter har under redogörelse-
aret vid Ceres' fabriker i Göteborgs och Bohus län framställts 
zinksulfat till en kvantitet af 51,200 kg., värda 3,580 kr., 
vid Ammebergs rosthytta i Örebro län rostadt zinkblendo till en 
kvantitet af 27,564,000 kg. med ett värde af 1,543,584 kronor, 
och vid Norrbottens Malmförädlingsaktiebolags separerings
verk i Neder-Luleå socken af Norrbottens län 3,895,295 kg. 
apatitprodukt med ett värde af 58,429 kr. 

C) Arbetskraft. 

a) Motorer. 

De för bergverksrörelsen använda motorer hafva, säsom 
af tab. 12 närmare inhämtas, år 1902 uppgått till ett antal af 
1,794, nämligen 589 vid grufvorna och 1,205 vid öfriga berg
verk. Ojämförligt största delen motorer utgjordes af vatten
hjul och -turbiner (1,089) samt ångmaskiner (391). 

För ej mindre än 1,689 motorer har styrkan blifvit uppgif-
von, och utgjorde densamma inalles 78,910 hästkrafter, hvaraf för 
1,085 vattenhjul och -turbiner 53,688 hästkrafter, för 381 
ångmaskiner 17,818 hästkrafter och för 223 andra maskiner 
7,404 hästkrafter. I fråga om 4 vattenmotorer, 10 ångmaskiner 
och 3 andra maskiner saknas i primäruppgifterna anteckning 
rörande hästkntfttalet. 

Största antalet motorer eller 398 har uppgifvits från Öre
bro län, hvarefter följa i ordning Kopparbergs län med 341, 
Västmanlands län med 215, Värmlands län med 199 och Gäfle-
borgs län med 190. Uti öfriga sjutton län växlade antalet 
från 100 i Uppsala län till endast 1 i Stockholms stad. 

I afsoendo på omfattningen af motorernas uppgifna styrka 
stod Kopparbergs län främst med sammanlagdt 17,488 häst
krafter och efterföljdes närmast af Örebro (14,460), Gäfleborgs 
(13,900). Värmlands (11,312), Västmanlands (6,909), Östergöt
lands (3,549\ Uppsala (2,752), Malmöhus (2,740) och Norr
bottens län (1.632), under det att i intet af de återstående 
tretton länen hästkrafttalet uppgick till 1,000. 

Vattenhjul och -turbiner synas hafva den största använd
ningen inom Örebro län, hvarifrån uppgifvits ej mindre än 

251 stycken med en sammanlagd styrka af 10,631 hästkrafter, 
hvaremot, då endast hästkrafttalet afses, Kopparbergs län står 
främst, enär af det därstädes använda antalet motorer af ifråga
varande slag, 190 stycken, 186 egde en styrka af samman
lagd^ 12,647 hästkrafter. 

Ångmaskinernas antal var högst i Kopparbergs län,hvarest 
af 71 uppgifna ångmaskiner 69 egde tillsamman 2,334 häst
krafter; den största samfällda ångkraften åter disponerade Gäfle
borgs län, hvars 59 ångmaskiner representerade tillsammans 
5,481 hästkrafter. 

Af den till grufvorna och fältspatsbrotten hörande perso
nalen arbetade 7,087 (48M proc.) under jord samt 7,567 (51-6 
proc.) i dagen, och bland dessa senare voro 2,059 (27-a proc.) 
sysselsatta med" arbete motsvarande grufarbete under jord. 

De 16,096 vid andra verk än grufvor för framställning af 
bergsverksprodukter använda arbetarne fördelade sig sålunda, 
att på järnverken kommo 15,255 (94's proc), på guld-, silfver-
och bly verken 107 (0.7 proc), på kopparverken 196 (1-2 proc.) 
och på samtliga öfriga bergverk 538 (3-3 proc) 

I arbetet vid bergverken deltogo under året tillsammans 
496 kvinnor, af hvilka omkring tre fjärdedelar eller 375 voro 
sysselsatta vid järngrufvorna. 

Endast 2,895 (9-4 proc.) af hela det uppgifna arbetareantalet 
voro under 18 år, nämligen 2,737 män och 158 kvinnor. 

Bland de olika länen räknade Kopparbergs län den 
talrikaste arbetarepersonalen, uppgående till 6,835 eller i för
hållande till rikssiffran 22-2 proc, af hvilka mer än två femte
delar hade sysselsättning vid järnverken och nära lika många 
vid järngrufvorna. Vid de inom Örebro län belägna grufvorna 
och bruken användes under året 5,971 arbetare (19-4 procent 
af rikssiffran), hvaraf nära hälften sysselsattes vid järnverken 
och två femtedelar vid järngrufvorna. I Västmanlands län 
uppgick arbetsstyrkan till 3,742personer (12-2 proc). De trenno 
nu nämnda länen förfogade sålunda tillsammans öfver mer än 
halfva antalet vid rikets samtliga bergverk använda arbe
tare. I hvartdera af Gäfleborgs, Värmlands, Norrbottens och 
Malmöhus län uppgick antalet arbetare till mellan 2,000 och 
3,000, i hvartdera af Uppsala och Östergötlands län till mellan 

b) Arbetare. 

Antalet af de vid bergverksrörelsen i riket år 1902 an
vända arbetare utgjorde, enligt tab. 13, inalles 30,750 mot 
30,776 år 1901. 

Af samtliga år 1902 sålunda använda arbetare voro 14,654 
eller 47-7 proc sysselsatta mod grufdrift och fältspatsbrytning 
samt egde anställning vid: 
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1,000 och 2,000 samt uti öfriga 13 län till mindre än 1,000 
i hvartdera, växlande frän 605 i Stockholms till endast 3 i 
Västerbottens län. 

Förutom hvad sålunda, med stöd af uppgifterna i tab. 13, 
ofvan blifvit upplyst rörande antalet vid bergverken är 1902 
sysselsatta arbetare, inhämtas därjämte af redogörelserna från 
södra bergmästaredistriktet, att för upptagning och rengöring 
af sjö- och myrmalmer under året användts 573 dagsverken, 
hvaraf 410 i Jönköpings, 151 i Kronobergs och 12 i Kalmar län. 

c) Olyckshändelser. 
Af sådana vid grufvor och andra bergverk timade olycks

händelser, som medfört dödlig utgång eller ock oförmåga till 
arbete under minst fjorton dagar, lämnas i tab. 14 en öfver-
sikt, hvaraf framgår, bland annat, att 800 dylika olycks
händelser, hvaraf vållats 802 särskilda olycksfall, inträffat 
nnder år 1902 och att därvid 20 personer drabbats af döden 
samt 782 lidit skador, som haft oförmåga till arbete under 
minst fjorton dagar till följd. Af samtliga olyckshändelser 
inträffade 474 vid grufvor eller fältspatsbrott och 326 vid 
andra bergverk. Dödsfallen fördelade sig sålunda, att 16 egde 
rum vid grufvor — däraf femton nere i grufvan — och 4 vid 
andra bergverk. Af de skadade voro 460 grufarbetare, däraf 
295 sysselsatta nere i grufvan, medan 322 tillhörde arbetare
personalen vid andra bergverk. De genom olycksfall dödade 
voro samtliga manliga arbetare, 1 af dem under 18 år. Bland 
de skadade voro 2 kvinnor (öfver 18 år) och 17 manliga ar
betare under 18 år. 

Rörande orsakerna till de timade olyckshändelserna in
hämtas genom de af vederbörande afgifna primäruppgifterna 
i fråga om de dödade, att 4 ljutit döden genom fall, 1 ihjäl-
klämts, 1 aflidit af blodförgiftning, ådragen genom vanvård 
af ett huggsâr, 1 dödats genom oförsiktig beröring af elektrisk 
ledning, 1 krossats till döds under en hisskorg, 7 dödats 
genom ras, 1 genom spräDgskott och 4 till följd af slag i 
hufvud, rygg eller sida. Beträffande åter de skadade lämna 
primäruppgifterna ingalunda något fullständigt eller i allo till
fredsställande material för bedömande af de uppkomna ska
dornas olika orsaker eller art. Kollegium har emellertid sökt, 
så godt sig göra låtit, sammanföra do i berörda hänseende 
meddelade upplysningar och därvid utrönt, att af hela antalet 
(782) skadade personer 223 skadats genom klämning, slag, 
stötar o. d., 23 genom att träffas af nedfallande föremål, 51 
genom fall eller halkning, 15 genom sten-, kol- eller stålfli
sors inträngande i ögonen, 19 genom stålbitars inträngande i 
handen eller handloden, 31 genom vrickning, försträckning 
eller förlyftning, 65 genom ras och nedfallande stenblock och 
8 genom sprängskott eller explosion. Utan närmare angifven 
orsak till olycksfallet hafva uppgifvits 11 fall af stympning, 
krossade lemmar eller benbrott och 79 af krossår. Dessutom 
hade 47 erhållit brännskador, 13 skär-, skrubb- eller huggsâr, 
7 liknande sår, som förorsakat blodförgiftning, och 190 andra 
eller ej närmare angifna skador. 

Under närmast föregående år, 1901, inträffado vid berg
verken i riket 19 dödsfall genom olyckshändelser under ar-
botet eller 1 mindre än år 1902. Antalet personer, som genom 
olyckshändelso lidit skador, medförande oförmåga till arbete 
under minst 14 dagar, var 739 år 1901 mot 782 år 1902. 

D) Fyndigheters förvärfvande och försvar. 
a) Koncessioner. 

Koncession att i enlighet med lagen den 28 maj 1886 
eftersöka och bearbeta stenkolsfyndigheter har under redo
görelseåret, jämlikt nådigt bref den 5 september 1902, bevil
jats åt grosshandlaren O. Flensburg i Gäfle, landtbrukareu 
R. Christiansen i Bunketofta och ingenjören E. Ulffers i Häl
singborg för ett område, beläget inom Flenninge, Kropps och 
Mörarps socknar af Malmöhus län, samt, jämlikt nådigt bref den 
26 september s. å., dels åt v. konsuln K Persson, lifmedikus 
J. Hafström och handlanden A. Sylvan i Hälsingborg samt 
landtbrukarcn P. Paulsson i Ekeberga, dels ock åt Skånska kol
brytningsaktiebolaget för områden, belägna inom Västra Broby, 
Ströfvelstorps, Ausås och Björnekulla socknar af Kristianstads 
län. Ansökning om dylik koncession har under året inkom
mit från disponenten friherre I. Fock samt bankdirektören H. 
Henriksson beträffande ett område inom Ausås, Västra Broby 
och Björnekulla socknar af sistnämnda län. 

b) Mutsedlar. 
Enligt tab. 16 hafva under redogörelseåret af vederbörande 

tjänstemän blifvit utfärdade 1,587 mutsedlar, hvaraf 660 å 
nyupptäckta och 927 å förut inmutade fyndigheter. Af hela 
antalet utfärdade mutsedlar gälde 888, motsvarande 56 procent, 
järnmalm, 52 eller 3 procent silfver- och blymalm, 375 eller 
24 procent kopparmalm samt återstoden diverse andra i ta
bellen specificerade malmanledningar. 

Då hithörande uppgifter kunna i viss mån tjäna som 
mätare på den vid skilda tider rådande större eller mindre 
lifaktigheten inom bergsnäringens och särskildt grufdriftens 
olika branscher, meddelas här nedan en jämförande öfversikt 
af förhållandena under sist gångna sex år: 

Antal utfärdade mutsedlar åren 1897—1902. 
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Antalet under år 1902 utfärdade mutsedlar var, såsom af 
ofvanstâende sammanställning synes, icke obetydligt mindre 
än motsvarande antal för år 1901 och understiger med 183 
årsmcdeltalet för hela den föregående femårsperioden. 

Liksom under de närmast föregående åren gäller den 
ojämförligt största delen af dessa mutsedlar fyndigheter inom 
Norrbottens län. Sålunda hafva inom detta län under redo-
görelseåret utfärdats 853 mutsedlar (mot 957 året förut) eller 
54 procent af hela antalet. 

c) Tilldelade utmål. 

Uti tab. 17 äro sammanförda uppgifter rörande de utmål, 
som jämlikt kap. 4 af nådiga grufvestadgan under år 1902 
blifvit lagda, och inhämtas af nämnda tabell, att hela antalet 
dylika utmål utgjort 479, fördelade på Stockholms län (3), 
Östergötlands (4), Jönköpings (3), Kalmar (2), Yärmlands (3), 
Örebro (37), Västmanlands (10),Kopparbergs (18), Västernorr
lands (1), Västerbottens (16) och Norrbottens län (382). Af 
de lagda utmålen hafva 259 eller 54 procent afsett enbart 
järnmalm samt resten diverse andra malmanlodningar. 

Under de senaste åren hafva tilldelats följande antal 
utmål : 

d) Arbetsskyldighetens fullgörande. 

Bätten till erhållna utmål och koncessionerade områden 
har under är 1902, såsom tab. 18 närmare utvisar, bevarats i 
tillsammans 2,809 utmål samt i 10 enligt lagen den 28 maj 
1886 koncessionerade områden. Af ifrågavarande antal utmål 
voro 534 (19-o proc.) under hvilostånd, och i 230 (8-s proc) 
hade arbetsskyldigheten blifvid fullgjord genom arbete under 
föregående år, hvaremot arbetsskyldigheten fullgjordes genom 
arbete under året med malm- eller stenkolsfångst i 634 (22-o 
proc), utan malm- eller stenkolsfångst i 267 (9-5 proc), 
inom angränsande utmål i 078 (24-i proc.) samt genom 
erläggande af afgift i 466 (16-e proc.) utmål. Af utmålen 
tillhörde 1,845 eller 65-7 proc. järnmalmsgrufvor, 563 eller 
20-o proc. andra grufvor samt 401 eller 14-s proc. stenkols
gruvor. Beträffande de koncessionerade områdena framgår 
af tabellen, att 3 bearbetats med och 5 utan stenkolsfångst, 
hvarförutom 2 legat under hvilostånd. 

Följande ur do resp. årsredogörelserna hämtade jämfö
relsesiffror upplysa om hithörande förhållanden under de sex 
senasto åren: 

e) Beviljade hvilostånd. 

Uppgifter angående utmål, för hvilka hvilostånd eller 
förlängning däraf beviljats att träda i kraft vid redogörelse
årets utgång eller från och med den 1 januari 1903, finnas 
meddelade i tab. 15, och utvisa dessa ett sammanlagdt antal 
af 528 dylika utmål, tillhörande i de flesta eller 276 fall järn
malmsfyn digheter och återstoden fyndigheter, som innehållit 
kopparmalm (185), guldmalm (40), manganmalm (11), silfver-
och blymalm (7), zinkmalm (7), koboltmalm (1) och nickel
malm (1). Af de sålunda medgifna hvilostånden voro 501 
af bergmästarne meddelade hvilostånd och 27 af bergsöfver-
styrelsen, jämlikt § 44 i gällande grufvestadga, beviljade för
längningar af hvilostånd. 

Af do ifrågavarande utmålen tillhörde 310 Norrbottens 
län, 69 Kopparbergs län, 55 Jönköpings län, 31 Örebro län, 
24 Västmanlands län, 16 Stockholms län, 7 Uppsala län, 6 
hvartdera af Värmlands och Västerbottens län, 2 Kalmar län 
samt 1 hvartdera af Gäfleborgs och Västernorrlands län. 

Hvilostånd eller förlängningar däraf hade för nedan an-
gifna antal utmål beviljats att träda i kraft vid utgången af: 

E) Bergverkens fördelning efter ägare. 
Uti tab. 19 hafva sammanförts och länsvis ordnats de ur 

primäruppgifterna hämtade upplysningar angående förekom
mande olika slag af ägare till grufvor och brott, ur hvilka 
malm, stenkol, leror eller fältspat under redogörelseåret erhål
lits, äfvensom till järnverk och andra borgverk, hvilka under 
året varit i gång. Att antalet i denna tabell upptagna verk 

hvilket utvisar en ökning under sistförflutna året med ej 
mindre än 426 utmål, hvaraf 381 i Norrbottens län, där med 
anledning af K. Kungörelsen den 19 augusti 1889 rörande 
inmutning â kronojord inga utmål under en följd af år kunnat 
anvisas. 
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icke till fullo öfverensstämnier mod summan af de i föregå
ende tabeller uppgifna verk förklaras helt naturligt däraf, att 
hvarje verk här redovisats ondast en gäng, medan beträffande 
öfriga tabeller ett och samma verk på grund af sina särskilda 
tillverkningar stundom ingär bland uppgifterna till tvenne eller 
flere skilda tabeller. 

Af de i förenämnda tab. 19 upptagna bergverk, utgörande 
i allt 630, tillhörde 94 eller 14-9 proc. ensamme ägare, 346 
eller 54-9 proc. aktiebolag och 190 eller 30 a proc. andra bolag, 
hvarunder, bland annat, innefattas intressentskap äfvensom 
sådana föreningar af vare sig aktiebolag sinsemellan eller 
aktiebolag jämte enkla bolag eller enskilde ägare, hvilka icke i 
och för det ifrågavarande verkets drift bildat särskildt aktie
bolag. De olika slagen af bergverk fördelade sig med hänsyn 
till ägarne på följande sätt: 

Häraf synes, bland annat, att grufvorna till en åttondedel 
tillhöra ensamma ägare, till hälften aktiebolag och till tre 
åttondedelar andra bolag, medan af järnverken nära en femte
del tillhör ensamma ägare, öfver tre femtedelar tillhöra aktie
bolag och resten andra bolag. 

Beträffande bergverkens fördelning efter ägare inom de 
olika länen meddelas följande öfversikt, h varvid för jämförelses 
skull motsvarande siffror jämväl för närmast föregående är 
upptagits: 

Af ofvanstående öfversikt synes, att, ehuruväl minskning 
ägt rum i några län, antalet under redogörelseåret i gång 
varande bergverk i sin helhet ökats från 628 till 630. 

F) Bergverksägares för bevillning upp-
skattade inkomst. 

Uti tab. 20 finnas sammanförda af bergverksägarne med
delade uppgifter angående beloppen af deras för bevillning 
uppskattade inkomst af grufvor och andra bergverk. Af denna 
sammanfattning framgår, att samtliga år 1902 i riket för be
villning uppskattade bergverksägares inkomst af bergverkens 
drift utgjort 9,575,111 kronor, hvaraf kommit på: 

Den mest inkomstbringande bergverksrörelsen synes, 
enligt de i tabellen närmare detaljerade uppgifterna, hafva 
bedrifvits inom Kopparbergs län, där den för bevillning upp
skattade inkomsten af förenämnda slag uppgick till sammanlagdt 
2,173,062 kronor. Närmast i ordningen följde Örobro län med 
2,054,899 kronor och därefter Västmanlands län med 1,343,792 
kronor, Värmlands län med 851,438 kronor, Gäfleborgs län 
med 689,255 kronor, Malmöhus län med 652,579 kronor, 
Uppsala län med 613,669 kronor, Norrbottens län med 452,128 
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kronor och Östergötlands län med 343,313 kronor. För do 
öfriga elfva bergsbruksidkande länen uppgick beloppet sam-
manlagdt till 400,976 kronor. 

Stockholm den 22 juni 1903. 

Göran Björkman. 

Bergverksägarnes är 1901 för bevillning uppskattade in
komst af bergverkens drift utgjorde 13,582,986 kronor eller 
4,007,875 kronor mer än under är 1902. 

Underdänigst 

RICH. ÅKERMAN. 

KARL KEY-ÅBERG. 
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Résumé. 
Les lois qui règlent actuellement l'exploitation des mines 

on Suède sont: 
1) le code des mines, du 16 mai 1884, avec des modifica

tions selon la loi du 5 juillet 1901, aux termes duquel chaque 
citoyen suédois est autorisé à réclamer les gisements qui con
tiennent à) les minerais des métaux suivants: or, argent, platine, 
mercure, plomb, cuivre, fer (à l'exception des minerais de lac 
et de marais), manganèse, chrome, cobalt, nickel, zinc, étain, 
titane, molybdène, wolfram, bismuth, antimoine et arsenic, ainsi 
que b) pyrite de fer, pyrite magnétique, graphite, apatite et 
magnésite, ces deux derniers minerais cependant seulement sur 
des terres du domaine public; pourtant que, en vertu delà loi 
du 6 juin 1902, renouvelée par celle du 11 mai 1903, dans In 
préfecture de Norrbotten durant une annéo aucune réclamation 
de gisements situés dans des terres du domaine public no peut 
avoir lieu sinon pour le compte do l'Etat; 

2) la loi sur la recherche et l'exploitation des houilles, 
du 28 mai 1886, selon laquelle il est nécessaire, pour exploiter 
les mines de houille, d'en obtenir la concession du Roi. 

La s t a t i s t i q u e do l'industrie minérale pour l'année 
1902 fait connaître que l'extraction des divers minerais 
a donné les quantités ot valeurs détaillées ci-après, avec les 
différences do quantité constatées par rapport à l'année 
antérieure : 

Les hauts-fourneaux ont produit en moyenne 3,957 tonnes 
par fourneau pendant l'année: le temps de production pour 
chaque haut-forneau a été, en moyenne, 274 journées; la 
production moyenne par journée et par haut-fourneau a atteint 
14-13 tonnes. 

Lo charbon de bois est, du point do vue pratique, le seul 
combustible employé dans les hauts-fourneaux de la Suède, car 
seulement en cas très rares, comme pour la fabrication du 
»Spiegel», on le mélange avec un peu do coke anglais. La 
consommation du charbon de bois, en 1902, pour la produc
tion de for en entier, s'élève à 45,285,439 hectolitres. 

Les chiffres indiquant la production des métaux autres que 
le fer se résument, pour l'année on question, ainsi qu'il suit: 

Des mines do houille, situées exclusivement dans la 
province la plus méridionale du royaume, la Seanie, on a 
extrait, on 1902, une quantité totale de 304,733 tonnes de 
bouilles, c'est-à-dire 33,224 tonnes do plus que l'année pré
cédente. La valeur déclarée des houilles était de 2,511,228 
couronnes. 

Les gisements <Vargile réfraetaire, qui s'exploitent en 
combinaison avec la production do la houille, ont donné, en 
1902, 161,312 tonnes d'argile, soit 14,564 tonnes de moins que 
l'année antérieure. La valeur déclarée de l'argile était de 
285,972 couronnes. 

Autres substances ,/irerscs, produites dans l'industrie miné
rale, pendant l'année 1902, ont été: 

Les minerais do lac et de marais étant compris dans les 
chiffres précités, il faut en soustraire une somme de 408 
tonnes pour avoir la quantité du minerai do roche seul. 

En comparant la quantité do roche et do minerai réunis 
avec lo minerai de fer obtenu, on constatera que la quantité 
relative de minerai en a été do 55-s pour cent. 

La production do fer a fourni, comme résultat principal 
pour l'année 1902. les quantités et valeurs suivantes: 

l) 1 Couronne = l'39 franc. 



XXII Résumé. 

Le nombre des ouvriers employés, en 1902. à l'exploitation 
des mines et usines a été de 30,750, soit 26 de moins qu'en 
1901. L'es ouvriers se répartissent de la manière suivante: 

Le nombre des moteurs on activité pendant l'année 1902, 
ainsi que la puissance motrice, en tant qu'elle a été déclarée 
par les industriels, se font voir par les chiffres qui suivent 
ci-dessous: 

La statistique des accidents signalés parmi les ouvriers 
travaillant dans les mines et usines comprend le nombre 
total des tués ainsi que tous ceux des blessés qui, par suite 
dos accidents, sont devenus incapables de travailler pendant 
deux semaines au moins. Les renseignements à cet égard, 
pour l'année 1902. si.nt résumés dans le tableau ci-après: 

l) Pour l o tie ce nonthre i;t puissance motrice n'a pas été connue- — 
'-) Pour t de ce nomînv ht puissance motrice n:t pas été connue. — :î) Dont 
!M manches à .-uinei-s et antres moteurs sans puissance iléciarée. 

Le nombre des ouvriers tués en 1901 étant de 19, on 
peut constater, pour l'année 1902, une différence en plus 
de 1. 

Le nombre des permis d'exploitation des mines, accordés 
pendant l'année 1902, a été de 1,587, au lieu de 1,776 en 
1901. Les gisements divers ayant fait l'objet de ces conces
sions étaient: 

En répartissant les mines et les usines, exploitées pondant 
l'année 1902, à l'égard des différentes catégories des posses
seurs actuels, on arrive aux résultats suivants: 

Les chiffres précités indiquent, entre autres choses, qu'en
viron 13 % des mines et environ 19 % des usines à fer 
sont possédées par des possesseurs seuls, 50 % des mines 
et 65 % des usines par des sociétés anonymes et environ 
37 % des mines, mais seulement 16 % des usines par 
d'autres sociétés. 

Les rerentts nets résultant de l'exploitation des mines et 
usines dont les produits sont spécifiés dans lo présont rapport 
comprennent, d'après l'appréciation faite par les autorités de 
taxation, un montant total do 9,575,111 couronnes. Cette 
somme se décompose comme il suit: 



TABELLER. 

Komtnerskottetjii berättelse om bergaliandteringen år i002. A 
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Tab. 1. Uppfordringen ur järngrufvorna år 1902. 
Anm. Genom blotta försvars- ellor försöksarbeten vunna kvantiteter berg och malm redovisas ej i denna tabell. 

Börande upptagningen af sjö- och myrmalmer, se textafdelningen, sid. VIII. 
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Tab. 1. (Forts.) Uppfordringen ur järngrufvorna år 1902. 
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Tab. 1. (Forts.) Uppfordringen ur järngrufvorna år 1902. 
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Tab. 1. (Forts.) Uppfordringen ur järngrufvorna år 1902. 
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Tab. 1. (Forts.) Uppfordringen ur järngrufvorna år 1902. 
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Tab. 2. Masugnar och deras tillverkningar år 1902. 

Tab. 3. Antal begagnade verk och ugnar för beredande af smidbart järn och stål år 1902. 
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Tab. 4. Tillverkningar af smältstycken, råskenor och göt m. fl. mellanprodukter, jämte 
skrotadt gjutgods af smidbart järn och stål år 1902. 
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Tab. 5. Stång-, fason- och finjärn samt -stål jämte andra gröfre tillverkningar af 
smidesjärn och stål år 1902. 
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Tab. 5. (Forts.) Stång-, fason- och finjärn samt -stål m. m. år 1902. 

Tab. 6. Närmare redogörelse för tillverkningarna år 1902 af stångjärn och -stål, bunkstål 
och stångjärnsafhugg m. m. däri inbegripna. 
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Tab. 7. Uppfordrad malm af annat slag än järnmalm år 1902. 
Anm. Oenom blotta försöks- eller fiirsvarsarbeten vunna kvantiteter berg oeli malm redovisas ej i donna tabell. 
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Tab. 7. (Forts.) Uppfordrad malm af annat slag än järnmalm år 1902. 

Tab. 8. Uppfordringen ur stenkolsgrufvorna år 1902. 
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Tab. 9. Uppfordrad fältspat år 1902. 
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Tab. 10. Tillverkning af andra metaller än järn år 1902. 

Tab. 11. Diverse vid bergverken beredda produkter år 1902. 
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Tab. 12. Motorer, använda vid grufvor och andra bergverk år 1902. 
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Tab. 13. Antal arbetare, använda vid bergverken år 1902. 
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Tab. 14. Olyckshändelser vid bergverken år 1902. 
Anm. Mod undantag af de i not särskildt anmärkta fallen liafva samtliga här upptagna dödade och skadade varit manliga arbetare öfver 18 år. 

Tab. 15. Antal utmnl, för hvilka hvilostand beviljats att gälla frän oeh med den 1 januari 1903. 
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Tab. 16. Antal mutsedlar, utfärdade under år 1902. 
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Tab. 17. Antal utmål, tilldelade under år 1902. 

Tab. 18. Arbetsskyldighetens fullgörande i utmålen 1) år 1902. 
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Tab. 19. Bergverken fördelade efter egare år 1902. 
(Uritfvor, ur hvilka malm erhållits under redogörelsoåret, samt andra verk, hvilka under året varit i gång). 
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Tab. 20. För bevillning uppskattad inkomst af bergverksdrift år 1902. 



23 

Bilaga A. 

Järnmalmsbrytningen i olika länder åren 1871—1901. 
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Bilaga B. 

Tackjärnstillverkningen i olika länder åren 1871—1901. 
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