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T I L L KONUNGEN. 

J ämlikt nådig föreskrift får Eders Kungl. Maj:ts och Rikets 
Kommerskollegium härmed afgifva underdånig berättelse rö
rande bergshandteringen i riket år 1909, hvarvid under sär-

KommerskoUegii berättelse om bergshandteringen dr 1909. 

skilda afdelningar redogörös för A) Järnhandteringen, B) An
dra bergverksprodukter än järnmalm och järn, C) Arbetskraft, 
D) Fyndigheters förvärfvande och försvar, E) Bergverkens 
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VI Järnhandteringen: Malmbrytning i järngrufvorna. 

fördelning efter ägare samt F) Bergverkens för bevillning 
uppskattade inkomst. 

Berättelsen ansluter sig i afseende å innehåll och upp
ställning till den närmast föregående utom i hvad rör järn
malmens uppfordring och anrikning. I dessa delar afyker 
densamma från tidigare offentliggjorda berättelser, bland annat 
därutinnan att uppgifter blifvit meddelade jämväl rörande 
järnmalmens beskaffenhet med hänsyn såväl till dess större 
och mindre halt af järn och fosfor som ock till förekomsten 
af vissa vid malmens tillgodogörande betydelsefulla lager
arter, äfvensom rörande de brytningsmetoder, som kommit 
till användning i olika grufvor m. m. (se härom närmare tab. 1). 
I fråga om järnmalmens anrikning hafva, i olikhet med hvad 
förut skett, upplysningar lämnats beträffande, bland annat, 
rågodsets och den framställda sligens halt af järn, fosfor och 
svafvel (se tab. 2). 

En något utförligare redogörelse än i föregående be
rättelser har dessutom lämnats angående träkolsförbrukningen 
vid järnverken. 

A) Järnhandteringen. 

a) Malmuppfordring. 

Under år 1909 hafva, enligt hvad tab. 1 närmare utvisar, 
ur 267 med malmfångst arbetade, inom 12 olika län belägna 
järngrufvor uppfordrats tillsammans 3,659,063 ton direkt an
vändbar och 477,351 ton för anrikning afsedd malm, hvar-
jämte, såsom af tab. 2 framgår, vid 25 anrikningsverk fram
ställts 225,983 ton järnslig. Produktionen i dess helhet af 
användbar järnmalm under sistlidet år uppgick alltså till 
3,885,046 ton eller 827,448 ton (17-6 %) mindre än under år 
1908. I och för sig är 1909 års produktionssiffra den lägsta, 
som förekommit under de senaste sex åren. En jämförande 
öfversikt af j ä rnmalmsprodukt ionen i medeltal per år 
under femårsperioderna från och med 1861 samt under hvart-
dera af åren 1901—1909 meddelas i efterföljande tablå: 

Produktion af järnmalm (från grufvor) åren 1861—1909. 

Härtill kommer en mindre kvantitet sjö- eller myrmalm, 
för hvilken längre fram redogöres. 

Den minskning i järnmalmsproduktionen redogörelseåret 
företer vid jämförelse med närmast föregående år och som 
har sin förklaring, bland annat, i den under året rådande 
depressionen inom affärslifvet samt i den allmänna arbets-
nedläggelse, hvilken ägde rum under augusti, september och 
delvis äfven oktober månader, drabbade så godt som hela 
riket. Huru förhållandena i detta hänseende gestaltade sig 
inom de olika länen, visar nedanstående tablå: 

Järnmalmsproduktionen inom länen åren 1908 och 1909. 

De särskilda länens relativa andelar i den samfällda års
produktionen 1909 framgå af följande öfversikt, hvari äfven 
meddelas motsvarande relationstal för femårsperioderna 1886— 
1890, 1891—1895, 1896—1900 och 1901—1905 samt åren 
1906, 1907, 1908 och 1909: 



Malmbrytning i järngrufvorna. VII 

Såsom ofvan nämnts, har uppfordring af järnmalm under 
år 1909 ägt rum i 267 grufvor. Antalet därvid använda 
uppfordringsschakt, stoilar o. dyl. utgjorde 217. 

För denna berättelse hafva uppgifter funnits att tillgå 
jämväl rörande de brytningsmetoder, som under redo
görelseåret kommit till användning i olika grufvor. Detaljerade 
upplysningar i detta hänseende äro meddelade i tab. 1. Af 
tabellen framgår, att pallbrytning varit den metod, som allmän
nast blifvit använd. I ganska stor utsträckning förekom emel
lertid äfven magasinsbrytning — hvilken brytningsmetod liksom 
äfven rasbrytning, enligt hvad det uppgifvits, under senare 
tid vunnit en allt större utbredning på bekostnad af den 
förut mycket använda igensättningsbrytningen. I dagbrott 
brötos under året 3,823,009 ton malmförande berg, däraf största 
delen å de hittills hufvudsakligen i dagen bearbetade malm
fälten i Norrbottens län. 

Genom de uppgifter, som finnas intagna i tab. 1 rörande 
kvantiteten brutet berg och malm tillsammans, är möjlighet be
redd att genom beräkning utröna kvant i te ts förhål landet 
mellan den lösbrutna bergmassan och den skrädda 
malmen, däri inbegripna plock, vask och magnetisk sofrings-
produkt. De malmkvantiteter, som erhållits ur äldre varp, 
äfvensom den kvantitet berg och malm, som under året blifvit 
bruten, men ej skrädd — angående hvilka förhållanden speci
ficerade uppgifter finnas i noter till vederbörande tabeller — 
äro i jämförelse med det hela så obetydliga, att de härvid 
kunna saklöst lämnas ur räkningen. Förhållandena ställa sig 
i de skilda länen sålunda: 

Det sålunda under redogörelseåret vunna malmutbytet 
har, såsom synes, för riket i dess helhet uppgått till 6-AT pro
cent af kvantiteten brutet berg och malm tillsammans, medan 
år 1908 motsvarande siffra v a r 6 5 . Högst har malmprocenten 
varit i Norrbottens (70-4), Västmanlands (68-2), Södermanlands 
(66-e) och Värmlands län (Ws), lägst i Gäfleborgs (28-5), Väster
norrlands (39-7) och Östergötlands län (42o). 

I motsats till hvad tidigare varit fallet lämna de statistiska 
primäruppgifterna för år 1909 inga fullständiga upplysningar, 
huruvida den brutna järnmalmen utgjorts af svartmalm eller 
blodsten. För bergshandteringen torde emellertid förhållandena 
i detta hänseende numera vara af jämförelsevis underordnad 
betydelse. 

A andra sidan har i de fall, då malmen haft att uppvisa 
mera utpräglade egenskaper med afseende å förekomsten i 
densamma af vissa för dess vidare tillgodogörande betydelse
fulla lagerarter, detta blifvit i uppgifterna närmare an-
gifvet, på sätt tab. 1 utvisar. Dock finnes anledning förmoda, 
att beteckningarna för malmens karaktär icke blifvit af de 
olika grufägarne enhetligt tillämpade. Om malmerna, alltefter 
deras angifna beskaffenhet i berörda hänseende, på vanligt sätt 
indelas i torrstenar, engående malmer och blandmalmer, be-
finnes förekomsten af malmer af ena och andra slaget, absolut 
och relativt taget, i den år 1909 inom riket i dess helhet fram
ställda kvantiteten skrädd malm hafva varit följande: 

Länens relativa andelar i järnmalmsproduktionen åren 1886—1909. 



VIII Malmbrytning i järngrufvorna. 

Torrstenar i afsevärdare myckenhet hafVa under året 
brutits hufvudsakligen inom Örebro och Västmanlands län; 
samma län hafva äfven att uppvisa den största uppfordringen 
af blandmalmer. Engående malmer hafva däremot uppfordrats 
företrädesvis inom "Värmlands och Kopparbergs län samt 
framförallt inom Norrbottens län (Gellivare malmfält). 

De specificerade uppgifter, hvilka äro i tab. 1 meddelade 
rörande järnmalmens beskaffenhet i åtskilliga andra hänseenden, 
angifva, bland annat, i hvad mån den genom skrädning er
hållna malmen varit att rubricera såsom primamalm eller 
befunnits hänförlig till andra kvali teter . En sammanfattning 
af härutinnan vunna upplysningar lämnas i efterföljande tablå: 

Den sålunda redovisade primamalmen företedde allt efter 
fyndorten en ganska växlande beskaffenhet. Hvad först järn-
halton beträffaT, varierade denna från 40 till inemot 70 procent. 
Huru stora mängder primamalm af olika järnhalt under året 

erhållits inom de olika länen hvart för sig och inom riket i 
dess helhet, visa nedanstående siffror. 

Under året erhållen primamalm af olika järnhalt. 

Öfver 73 procent af all den primamalm, som under året 
inom riket producerades, hade sålunda att uppvisa en järnhalt 
af mellan 60 och 70 procent. Malmerna från de stora järnmalms
fälten i Norrbottens län voro i detta hänseende af dominerande 
betydelse. Representerande öfver 65 procent af rikets hela 
produktion af primamalm, utmärkte sig nämligen dessa malmer 
tillika genom en hög grad af järnhalt. Åtskilliga grufvor inom 
Kopparbergs län, särskildt det för den svenska järnmalms
produktionen viktiga Grängesbergsfältet, lämnade äfven en 
primamalm, hållande öfver 60 procent järn. En betydligt 
lägre järnhalt, i allmänhet ej öfverstigande 55 procent, företedde 
malmen från grufvorna inom Örebro län. 

Af särskildt intresse äro de upplysningar, som vunnits 
beträffande den vid järnförädlingen så betydelsefulla fosfor
hal ten hos malmerna. Närmare uppgifter i detta hänseende 
meddelas i tab. 1. Nedanstående öfversikt visar i stora drag, 
i hvilken myckenhet primamalm af olika fosforhalt under året 
producerats inom de olika länen och i riket i dess helhet. 

Under året erhållen primamalm af olika fosforhalt. 



Malmbrytning i järngrufvorna. Anrikning. Brikettering. IX 

Primamalmens beskaffenhet, med afseende fäst å dess 
större och mindre halt af fosfor, har såsom häraf framgår varit 
ganska växlande. Hufvudmassan af den inom riket under år 
1909 producerade primamalmen (67-o %) utgjordes emellertid 
af fosforrik malm, hållande minst (Hoo procent fosfor, detta till 
hufvudsaklig del beroende på den höga fosforhalten hos de 
norrbottniska gruffältens malmer, hvilken såsom af tab. 1 
inhämtas, för stora malmpartier uppgått till 2 å 3 procent. En 
ansenlig fosforhalt företedde äfven malmerna från vissa fyndig
heter inom Kopparbergs län, bland andra flertalet af Gränges
bergsmalmerna, hvilka till större delen höllo 1 procent fosfor 
eller däröfver. Med sistnämnda undantag voro de mellan
svenska malmerna till öfvervägande del fosforfattiga malmer, 
med en fosforbalt endast undantagsvis öfverstigande 0-oso å 
0'o4o procent. 

Med afseende å den under redogörelseåret skrädda malmens 
värde, hvilket jämlikt gällande föreskrifter skolat af bergverks-
ägarne beräknas efter ungefärligt medelpris å grufbacken vid 
försäljningarna under året eller, där sådana ej skett, efter 
sannolika försäljningspriset, utvisa de inkomna primärupp
gifterna, att detsamma uppgick per ton för stuffmalmen till 
5-99 kronor och för sligen till 9-36 kronor samt för båda i 
genomsnitt till 6-is kronor, hvilket i jämförelse med 1908, då 
motsvarande värde uppgick till 6-oi kronor, innebär en pris
stegring af 2-8 procent. Inom de olika malmproducerande 
länen ställde sig malmvärdena så som följer: 

Under 1909 hafva, enligt Kollegium tillhandakomna upp
gifter, användts 13 stycken magnet iska sofringsverk, vid 
hvilka erhållits 177,714 ton malm, inräknade i ofvan lämnade 
uppgifter om direkt användbar malm. Af hela kvantiteten 
sådan malm utgör den magnetiskt sofrade 4-9 procent. 

Jä rnmalmsanr ikn ing har, såsom förut nämnts, under 
år 1909 bedrifvits vid 25 anrikningsverk, vid hvilka ur 501,884 
ton malm framställts 225,983 ton järnslig med ett värde af 
2,114,523 kronor. Beträffande därvid använda anriknings
metoder har uppgifvits, att magnetisk anrikning enbart före
kommit vid 16 anrikningsverk och våtanrikning enbart vid 
tvenne sådana, medan de öfriga 7 anrikningsverken utgjort 
kombinerade magnetiska och våtanrikningsverk. . 

I hvad mån den framställda sligen haft att uppvisa en 
stegring af järnhalten i förhållande till det behandlade rå-

godset, framgår af följande siffror, hvilka grunda sig på de 
mera detaljerade uppgifter i förevarande hänseende, hvilka 
äro i tab. 2 meddelade. 

1 hvilka mängder åter slig af olika fosforhalt under året 
utvunnits vid anrikningsverken inom riket, framgår af nedan
stående öfversikt: 

Hvad svafvelhalten hos den framställda järnsligen be
träffar, hänvisas till tab. 2, som härutinnan liksom äfven be
träffande det vid anrikningen använda rågodsets halt af svafvel 
lämnar detaljerade upplysningar. 

Tillverkning af briketter har med användning af inom 
anrikningningsverken framställd järnslig ägt rum vid 14 bri-
ketteringsverk, af hvilka flertalet anordnats i närmaste samband 
med de förenämnda anrikningsverken. Brikettillverkningen 
i riket under redogörelseåret uppgick till sammanlagdt 148,380 
ton, värderade till 2,083,611 kronor. Därvid har emellertid 
icke inräknats brikettproduktionen vid Hälsingborgs koppar
verk, där i olikhet med öfriga briketteringsverk briketterna 
framställts med användning af importcradt rågods. 

Den arbetss tyrka, som under år 1909 varit vid järn
grufvorna och anrikningsverken sysselsatt, uppgifves till 
9,707 personer. Per arbetare hafva sålunda erhållits 400 
ton malm och slig. Till jämförelse med förhållandena i ena
handa hänseende under femårsperioderna 1861—1905 samt 
de särskilda åren från och med 1901 meddelas efterföljande 
medeltals- och årssiffror: 



X Arbetsstyrka. Sjö- och myrmalmer. Tackjärnstillverkning. 

En från teknisk synpunkt lämpligare måttstock for bedö
mande af arbetseffekten vid grufbrytning erhålles, om vid 
beräkningen hänsyn tages till förhållandet mellan antalet 
under jord sysselsatta arbetare och kvantiteten berg och malm, 
som af dessa arbetare brutits. Dylika uppgifter föreligga dock 
endast för tiden från och med år 1892. Siffrorna hafva varit: 

Dessa siffror liksom de nyss förut anförda utvisa en på
fallande minskning i arbetseffekten för år 1909, ett förhållande, 
som utan tvifvel äger siu förklaring i den förut omnämnda 
långvariga arbetsnedläggelse, hvilken under året ägde rum 
och hvars inflytande tydligt skönjes af de i tab. 1 meddelade 
uppgifter angående antalet månader under året, som arbetet 
inom de olika grufvorna fortgått. 

Skärskådas ytterligare förhållandet mellan den i dagbrott 
erhållna bergmassan och antalet arbetare ofvan jord, som haft 
en mot arbetarnes under jord svarande sysselsättning, så visar 
sig att, då kvantiteten dylikt berg år 1909 utgjorde 3,823,009 
ton och antalet på ofvan angifna sätt sysselsatta arbetare upp
gick till 1,382, arbetseffekten vid dagbrytning sagda år steg 
till 2,766 ton pr man1). Jämlikt från och med år 1894 erhållna 
uppgifter voro motsvarande förhållanden: 

Sjö- och myrmalmer hafva år 1909 upptagits inom Jön
köpings, Kronobergs och Kalmar län till sammanlagd mängd 
af 1,014 ton, hvilkas uppgifna värde utgjorde 3,819 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 afsevärd.t minskats, har i medeltal under femårs
perioderna 1861—1905 samt åren 1901—1909 omfattat föl
jande kvantiteter: 

Sammanläggas ofvan angifna belopp bruten bergmalm 
samt sjö- och myrmalmer, visar sig, att den vunna järnmalmen 
i sin helhet uppgått till följande kvantiteter: 

Sammanlagda värdet å all under år 1909 erhållen järn
malm belöpte sig till 24,026,688 kronor. 

b) Tackjärnstillverkning. 
Under år 1909 hafva, såsom af tab. 3 kan inhämtas, vid 

83 med arbetande masugnar försedda verk 108 dylika ugnar 
varit begagnade. Dessutom hafva 33 masugnar uppgifvits 
såsom brukbara, ehuru de icke under året varit i verksamhet. 
Sammanlagda blåsningstiden utgjorde 25,048 dygn, och till
verkningsmängden uppgick till 444,764 ton med 32,074,658 
kronors uppgifvet värde, hvaraf 8,535 ton gjutgods, åstad-
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kommet direkt från masugn. Föregående året, 1908, tillver
kades vid 121 masugnar med en blåsningstid af 31,634 dygn 
567,821 ton tackjärn, då det direkt framställda gjutgodset in
beräknats. Redogörelseåret företer sålunda en till 123,057 ton 
eller 21-7 proc. uppgående minskning i produktionen af tackjärn. 
Förklaringsgrunden härtill torde vara densamma, som angifvits 
beträffande minskningen under året i järnmalmsproduktionen 
inom riket. 

De genom tackjärnsblåsningen i riket under de senaste 
decennierna vunna resultaten inhämtas för öfrigt af efterföljande 
siffror, som i fråga om femårsperioderna utgöra årsmedeltal: 

Tackjärnstillverkningen i riket åren 1861—1909. 

Tages hänsyn till förhållandena under år 1909 med af-
soende på kvantiteten inom särskilda län tillverkadt tackjärn, 
visar sig, att minskning i tillverkningsmängden uppstått inom 
samtliga län på ett undantag när, nämligen Kopparbergs län med 
42,212 ton, Örebro med 27,107 ton, Gäfieborgs mod 19,263 ton, 
Norrbottens med 12,537 ton, Uppsala med 6,180 ton, Stockholms 
med 5,515 ton, Yästmanlands med 4,898 ton, Värmlands med 
3,933 ton, Östergötlands med 2,950 ton, Södermanlands med 
719 ton och Jönköpings mod 202 ton; en ökning i kvantiteten 
tillverkadt tackjärn har ägt rum endast inom Kalmar län med 
2,459 ton. Gifvetvis framstå förhållandena i förevarande hän
seende i en förändrad dager, om man jämför å ena sidan 
årets för hvarje län uppkomna ökning eller minskning samt 
å andra sidan de respektive länens under föregåendo året 
redovisade tillverkningsbelopp. Do i sådant afseendo beräk
nade relativa talen angifva, för de fall, då minskning inträdt, 
följande minskningsprocontor, nämligen för Jönköpings län 100, 
Norrbottens 54, Stockholms 35, Kopparbergs 30, Södermanlands 
24, Gäfieborgs 22, Uppsala och Örebro hvardera 19, Öster
götlands 15, Västmanlands 9 och Värmlands 8; ökningen för 
Kalmar län uppgår till 156 proc. 

Den betydelsefulla ställning med afseende på tackjärns
tillverkningen, som Örebro och Kopparbergs län sedan gam
malt intagit, hafva dessa tvenne län äfven år 1909 bibehållit, 
enär inom desamma framställts nära hälften (48-6i %) af 
allt det tackjärn, som i riket blåsts. Närmast därefter i ord
ningen bland länen följde Gäfieborgs län med 15, Västman
lands med 11 och Värmlands med närmare 10 procent. Till 
de återstående 16 procenten bidrogo gemensamt sex län. 
Nedanstående tablå innehåller medeltalsberäkningar för femårs
perioderna 1886—1890, 1891—1895, 1896—1900 och 1901— 
1905 samt årssiffror för åren 1906, 1907, 1908 och 1909 
rörande länens relativa andelar i tackjärnstillverkningen: 

Länens relativa andelar i tackjärnstillverkningen åren 1886—1909. 
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Medeltillverkningen per masugn utgjorde under redo
görelseåret 4,118 ton, medelblåsningstiden pr masugn 232 
dygn och medeltillverkningen pr dygn och masugn 17-76 ton. 
För jämförelses skull och såsom tjänande i viss mån till 
ledning för bedömande af tackjärnstillverkningens utveckling 
i tekniskt hänseende meddelas här nedan motsvarande medel
talsberäkningar för hvart femte år under tiden 1833—1903 
samt därefter för hvarje efterföljande år: 

Tackjärnstillverkningen per masugn i riket åren 1833—1909. 

Bland de län, inom hvilka tackjärnstillverkning under år 
1909 ägt rum, företedde Stockholms län den högsta medel
tillverkningen (10,135 ton) och den högsta medelblåsnings
tiden (360 dygn) per masugn, hvaremot lägsta medeltill
verkningen (1,110 ton) per masugn förekom i Södermanlands 
län. Norrbottens län hade att uppvisa den utan jämförelse 
högsta medeltillverkningen per dygn och masugn, nämligen 
36'44 ton1). Närmast i ordningen därefter komma Stockholms 
och Östergötlands län med resp. 28is och 2 2 M ton; sist 
kommer Södermanlands län med 8-74 ton. Hithörande siffror 
för de olika länen för såväl 1909 som 1908 inhämtas af efter
följande tabellariska sammanställning: 

Masugnarnas tillverkningar år 1909, närmare specificerade, 
utgjordes af följande olika slags tackjärn, oberäknadt gjut-
gods framställdt direkt från masugn: 

De olika tackjärnssorternas kvantitativa betydelse har, 
procentiskt uttryckt, varit följande under de sex senaste pro
duktionsåren : 

Det förstnämnda slaget, smides- och puddeltackjärn, fram
ställdes år 1909 inom nio af de elfva tackjärnsproducerande 
länen i kvantiteter, växlande från 32,073 ton i Örebro län 
ned till 661 ton i Kalmar län. Tillverkning af Bessemer-
och Martintackjärn ägde rum inom tio olika län, af hvilka 
Kopparbergs, Örebro och Gräfleborgs tillsammans lämnade om
kring 66 proc. af samfällda beloppet. Spegeljärn tillverkades 
under året endast vid Schisshyttans järnverk i Kopparbergs 
län, hvarest af denna vara framställdes 862 ton. Aducerings-
tackjärn framställdes inom fem olika län, men i betydligare 
mängd endast inom Örebro län, hvars tillverkning uppgick till 

Tackjärnstillverkningen per masugn inom lånen åren 1908 och 1909. 
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14,719 ton. Annat gjuttackjärn framställdes däremot i sju 
skilda län med produktionsbelopp, växlande mellan 6,326 ton 
(Värmlands län) och 316 ton (Västmanlands län). 

Förutom ofvan angifna kvantiteter vid masugn framställdt 
tackjärn hafva under redogörelseåret vid Gullspångs kiselverk, 
Kortfors stålverk och Domnarfvets järnverk på elektrisk väg 
framställts inalles 2,852 ton tackjärn, hvaraf 2,550 ton kiseljärn. 

c) Framställning af smidbart järn och stål. 

Antalet år 1909 begagnade ve rk för beredande af smid
bart järn och stål uppgick enligt tab. 4 till 83, mot 88 år 
1908. Förenärnnda 83 verk voro belägna inom sjutton olika 
län (Stockholms stad inberäknad), af hvilka Västmanlands och 
Örebro lan räknade hvartdera 12, Kopparbergs 11, Gäfleborgs 
10, Uppsala 8, Östergötlands 7, Värmlands 6, Södermanlands, 
Jönköpings och Kalmar hvartdera 3, Stockholms 2 och Stock
holms stad samt Kronobergs, Blekinge, Älfsborgs, Skaraborgs, 
och Västerbottens län hvartdera 1. 

De h ä r d a r och a n d r a u g n a r , som under redogörelse
året varit använda för omvandling af tackjärn till smidbart 
järn och stål äfvensom af smidesjärn till stål, redovisas jäm
väl i förberörda tabell, men några hjälpugnar, såsom räck
härdar och vällugnar m. m. d., äro lika litet där upptagna som 
rostugnar och varmluftsapparater vid tackjärnstillverkningen. 

Antalet använda Lancashiresmälthärdar utgjorde 223, för
delade på 11 olika län, antalet Franche-Comté-härdar 4, på 
4 län, Vallonsmälthärdar 22, på 3 län, samt härdar för skrot
smältning 6, på 5 län. Sammanlagdt begagnades således 
255 härdar för färskning och skrotsmältning. Af puddolugnar 
voro under året inga i bruk. För götmotalls framställande an
vändes år 1909 inom 14 särskilda län 100 ugnar, hvaraf 20 
Bessemer-, 60 Martin- och 9 degolstålsugnar äfvensom 11 
elektriska smältugnar, af hvilka sex varit uppställda vid Gull-
spång i Skaraborgs län, fyra vid Kortfors i Örebro län och en 
vid Gysinge i Gäfleborgs län. De under året i bruk varande 
brännstålsugnarne voro till antalet 4, af hvilka tvenne voro 
belägna i Uppsala län (vid Österby bruk), en i Värmlands 
län (vid Munkfors bruk) och en i Västmanlands län (vid 
Svanå bruk). 

För att erhålla summan af allt smidbart järn och stål äro i 
tab. 5 sammanförda ovällda såväl smältstycken och råskenor 
som göt. Det är nämligen endast dessa o vä l lda m e l l a n -
p r o d u k t e r , som omfatta hela summan af smidbart järn ocb 
stål, ty utom att dessa såsom sådana delvis exporteras, blir 
en annan del däraf såsom amnosjärn 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 bergshandteringen, kan aldrig summan af 
v ä l l d t ) järn och stål, stång-, fason- och finjärn m. fl. i tab. 6 
upptagna produkter gifva ett riktigt begrepp om tillverknings-
beloppet af smidbart järn och stål. De år 1909 erhållna 
mellanprodukterna, däri inberäknadt skrotadt gjutgods af smid
bart järn och stål, utgjordes af: 

Förstnämnda tillverkningar eller smältstycken och rå-
skenor, som framställdes inom tretton olika län, med maximi-
produktion (24,865 ton) i Västmanlands län, utgjordes till allra 
största delen, 113.279 ton eller 93-9 proc, af Lancashire-
smältstycken. Af andra i härd beredda smältstycken, däri 
äfven inräknade sådana, af hvilka Franche-Comté-stångjärnet 
blifvit framställdt, uppgick årsproduktionen till endast 7,390 
ton eller 6 i proc. Under do senast gångna nio åren har 
tillverkningen af smältstycken och råskenor omfattat följande 
kvantiteter: 

Ecdogörelseåret företer alltså en afscvärd minskning i till
verkningen af smältstycken och råskenor, uppgående till 31,587 
ton eller 20-7 procent. 

Det andra slaget af hithörande produkter, nämligen göt
metall, utgjordes af 63,351 ton (20-a proc.) Bcssemermetall, 
248,757 ton (79'5 proc.) Martinmetall, inberäknadt elektrogöt, 
och 927 ton (0-3 proc.) degelmetall. Häraf utgjordes 5,766 
ton af skrotadt gjutgods, hvaraf största delen eller 5,724 ton 
Martingjutgods. Tillverkningen af götmetall under hvartdera 
af åren 1901—1909 inhämtas af nedanstående produktions
siffror, som utvisa kvantiteterna i ton: 

Jämföras do tvenne senaste årens siffror, visar det sig, 
att tillverkningen af såväl Bcssemermetall och Martinmetall 
som degelmetall minskats med resp. 17,703, 106,637 och 242 
ton. I sin helhet har alltså äfven produktionen af götmetall 
under år 1909 i afsovärd grad minskats, nämligen med 124,582 
ton eller 28-5 procent. Bland Martingöt hafva här inräknats 
591 ton från elektrisk smältugn framställda, som erhållits vid 
Gysinge i Gäfleborgs län. 

Bessemermetall framställdes år 1909, likasom de närmast 
föregående åren, endast inom Kopparbergs, Gäfleborgs, Örobro 
och Värmlands län. Tillverkning af Martinmetall förekom 
inom tolf län; största produktionsbeloppen hade Kopparbergs, 
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Örebro, Västmanlands, Gäfleborgs och Värmlands län, hvilka 
tillsammans bidrogo med 85-i procent af den samfällda pro
duktionen. Degel niotall framställdes vid verk belägna i Stock
holms stad samt Uppsala, Västmanlands och Kopparbergs län. 

Med desåkallade basiska defosforiseringsmetoderna 
hafva i värt land år 1909 framställts 182,095 ton i ofvan an-
gifna belopp inräknad götmetall, hvaraf 34,325 ton Bessemer-
och 145,548 ton Martingöt samt 2,222 ton Martingjutgods. Bland 
de järnverk, som tillämpat ifrågavarande metoder, kommer med 
afseende pä tillvorkningskvantitetens storlek Domnarfvets järn
verk i Kopparbergs län i främsta rummet (51,695 ton eller 
mer än fjärdedelen af hela tillverkningen). Den öfriga hit
hörande tillverkningen härrör från Degerfors i Örebro län 
(17,427 ton), Fagersta i Västmanlands län (16,170 ton), Sand
viken och Forsbacka i Gäfleborgs län (resp. 11,416 och 11,316 
ton), Avesta i Kopparbergs län (11,409 ton) och Nykroppa i 
Värmlands län (9,730 ton) samt Schebo i Stockholms län, 
Söderfors i Uppsala län, Ankarsrum i Kalmar län, Kallinge i 
Blekinge län, Bångbro i Örebro län, Hallstahammar och Sura
hammar i Västmanlands län, Fors, Horndal, Långshyttan och 
Smedjebacken i Kopparbergs län äfvensom Hofors i Gäfleborgs 
län. Angående do med tillhjälp af de basiska metoderna er
hållna kvantiteter götmetall meddelas nedanstående uppgifter: 

Don produktionsminskning, som under redogörelseårot 
inträdt, uppgår till ej mindre än 66,078 ton eller 26-e procent. 

Uti tab. 6 redogöres 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, icko mod 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, broar m. m. d., järnvägs
skenor, järnvägshjulband (tires), axlar, ankare och andra grof-
smiden, hvilka alla med omedelbart föregående vällning mera 
direkt framställas, i denna tabell sammanställts med stäng-, 
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, dä dylika 
tillverkningar möjligen utföras vid mekaniska verkstäder utan 
egen järntillverkning, desamma blifva redovisade i berättelsen 

om fabriker och handtverk, hvaraf följer, att här meddelade 
siffror måhända icke fullt omfatta produktionen i dess helhet. 

För lättare öfvorblick af do olika tillverkningar, som i 
förenämnda tab. 6 finnas specificerade särskildt för hvarje 
län, äro i följande tablå årsuppgifterna, för så vidt de afse 
produktionens kvantitet och värde inom hela riket, sammanförda 
med motsvarande kvantitotssiffror för det närmast förutgångna 
året, hvarjämto i skilda kolumner procontiskt angifvits hvarje 
år 1909 redovisad tillverknings fördelning på do ämnen, välljärn 
och götmetall, hvaraf densamma framställts: 

Tillverkningar af smidesjärn och -stål åren 1908 och 1909. 

Den i tablån först upptagna tillverkningen, vällda biooms 
och billets för export, framställdes år 1909 inom åtta af rikets 
län, hufvudsakligast i Stockholms, Gäfleborgs, Kopparbergs, 
Värmlands, Örebro, Östergötlands och, Uppsala län med resp. 
4,995, 4,188, 2,199, 1,956, 1,879, 1,588 och 1,118 ton. 

Stångjärn och -stål framställdes uti femton olika län. 
Främst bland dessa i afseende på årstillverkningens storlek 
stodo Västmanlands, Kopparbergs, Gäfleborgs och Örebro län 
med resp. 33.479, 29,243, 28,235 (hvaraf 135 elektrostål) och 
21,187 (hvaraf 48 elektrostål) ton; därnäst följde Östergötlands 
län med 13,550 ton och Uppsala län med 12,235 ton, medan 
för öfriga nio län den samfällda tillverkningen steg till 
15,807 ton. 

Det för ej särskildt specificeradt fasonjärn och -stål ofvan 
anförda produktionsbeloppet redovisades från fem olika län, 
nämligen från Kopparbergs 10,212 ton, Örebro 1,492 ton, Väst
manlands 603 ton, Östergötlands 499 ton och Gäfleborgs 377 ton. 

Beträffande band-, söm- och ej särskildt specificeradt fin
järn framstodo bland de sju med dylik tillverkning under re
dogörelseåret sysselsatta länen Örebro och Kopparbergs län 
såsom de i sådant hänseende mest produktiva. Deras produk
tion utgjorde nämligen resp. 12,274 och 11,853 ton, medan 
från Gäfleborgs län erhöllos 10,412 ton, från Värmlands 8,115, 
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från Östergötlands 6,646, från Västmanlands 4,186 och från 
Kalmar län 1,750 ton. 

Talstråd i ringar tillverkades i sju olika län, företrädesvis 
i Kopparbergs län med 10,296 ton, Örebro med 9,645 ton, 
Gäfleborgs med 7,801 ton och Yärmlands med 5,960 ton, 
medan återstående 3,705 ton fördelade sig på Yästmanlands, 
Kalmar och Östergötlands län. 

Af tubämnen, ihåliga och massiva, hade under redogö
relseåret framställts 12,203 ton (däraf 6,763 ton massiva) i 
Värmlands län, 10,175 ton (däraf 5,036 ton massiva) i Gäfle
borgs län, 8,208 ton (massiva) i Västmanlands län, 598 ton 
(massiva) i Kopparbergs och 17 ton (ihåliga) i Örebro län. 

Grofplåt tillverkades vid järnverk belägna inom Koppar
bergs, Örobro, Västmanlands och Östergötlands län. Det först
nämnda länets produktion utgjorde 6,485 ton eller nära hälften 
af den totala årstillverkningen (14,898 ton). 

Utvalsning af järnvägshjulband (tires) ägde rum endast i 
Västmanlands län, för hvilket län produktionssiffran för året 
uppgick till 2,271 ton. 

Axlar, ankare och andra gröfre smiden framställdes inom 
Västmanlands, Värmlands, Östergötlands, Kopparbergs och 
Gäfleborgs län, till en sammanlagd kvantitot af 5,312 ton. 

Om till stångjärn i vidsträckt bemärkelse hänföras ej blott 
hvad här i mera egentlig mening förståtts med stångjärn och 
-stål, utan äfven andra gröfre tillverkningar af smidesjärn och 
-stål med undantag af plåt samt hjulband, axlar, ankare och 
dylika produkter, ställer sig en jämförelse i afseende på till
verkningskvantiteterna häraf under hvartdera af åren 1901— 
1909 så som nedanstående siffror utvisa: 

För vinnande af kännedom om förhållandet mellan smidt 
och valsadt stångjärn och -stål har i tab. 7 en uppdelning 
gjorts, af hvilken framgår bland annat att, oberäknadt fin- och 
fasonjärn samt -stål m. m., som framställes uteslutande medelst 
valsning, år 1909 beredts 22,921 ton stångjärn och -stål i in
skränkt bemärkelse medelst smidning och 116,628 ton medelst 
valsning. I hvilket förhållande smidning eller valsning an-
vändts undor de sist gångna åren vid framställande af stång
järn och -stål i inskränkt bemärkelse, framgår af efterföljande 
siffror: 

Af den för år 1909 angifna kvantiteten smidt stångjärn 
och -stål hade 17,557 ton (76-6 proc.) utsmidts af smält
stycken, 5,283 ton (23-o proc.) af götmetall och 81 ton (0-

proc.) af brännstål. Af valsadt stångjärn och -stål i inskränkt 
bemärkelse hade sagda år 54,909 ton (47-os proc.) utvalsats af 
i härd beredt järn och stål, 9 ton (0-oi proc.) af puddeljärn 
och -stål samt 61,710 ton (52-»i proc.) af götmetall. 

Smidt stångjärn och -stål framställdes inom fjorton olika 
län, hvaribland Uppsala, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs 
och Gäfleborgs län intogo främsta rummen med en årstill-
verkning af resp. 7,131, 4,058, 3,370, 3,251 och 2.979 ton. 
Medelst valsning beredt stångjärn och -stål framställdes åter 
inom elfva län, därvid den hufvudsakliga delen af produktionen 
(85'i proc.) kommer på Västmanlands, Kopparbergs, Gäfleborgs, 
Örebro och Östergötlands län, med resp. 29,324, 23,345, 17,918, 
15,970 och 12,661 eller sammanlagdt 99.218 ton. 

d) Träkolsförbrukningen vid järnverken. 

Förbrukningen af träkol vid rikets järnverk har under 
år 1909 i sin helhet uppgått till 31,416,118 hektoliter, åsatta 
ett sammanlagdt värde af 1S,077,457 kronor. 

Inom de särskilda länen har järnverkens träkolsförbruk
ning under redogörelseårot uppgått till: 

Såsom häraf framgår, har Örebro län att uppvisa den 
största förbrukningen af träkol, nämligen 7,274,104 hektoliter. 
Närmast efter detta län komma Kopparbergs (med 5,967,969 
hektoliter), Gäfleborgs (med 5,449.356 hektoliter), Västman
lands (mod 3,842,451 hektoliter), Uppsala (med 2,756,734 hekto
liter) och Värmlands län (med 2,755.374 hektoliter). 

Med afseende på träkolsförbrukningen vid järnverken 
innehålla de statistiska primäruppgifterna för år 1909 åtskil
liga upplysningar angående de förbrukade träkolens beskaf
fenhet, hvilka för tidigare år icke blifvit meddelade. Allt
eftersom träkolen varit tillverkade af skogsved eller af såg-
verksribb och i den mån. de kunnat särskiljas i milkolade och 
ugnskolado träkol, har sålunda i 1909 års primäruppgifter 
angifvits, huru stora mängder kol som åtgått af ena och andra 
slaget. En sammanfattning af ifrågavarande uppgifter lämnas 
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i nedanstående tablä, hvilken utvisar träkolsåtgången under 
året vid järnverken, länsvis specificerad. 

Förbrukningen under året af olika slag af träkol inom de 
skilda länen. 

Af de förbrukade träkolen voro sålunda största delen eller 
78-7 procent tillverkade af skogsved. Af dessa träkol voro 
93-3 procent milkolade; för de af sågverksribb tillverkade trä
kolen var motsvarande procenttal 91-i procent. 

Med tillhjälp af de meddelade uppgifterna angående värdet 
å de förbrukade träkolen hafva uträknats följande medeltal, 
hvilka angifva medelvärdet i kronor per hektoliter förbrukade 
träkol af olika slag för hela riket. 

Nedanstående sammanställning utvisar kvantitet, samman-
lagdt värde och medelvärde per hektoliter för vid järnverken 
förbrukade träkol åren 1901—1909: 

I och för framställning af tackjärn (oboräknadt kisoljärn) 
förbrukades under året inalles 25,904,370 hektoliter träko]. 
Däraf har en relativt obetydlig del (207,127 hl.) användts i 
blandning med kox. 

I samband härmed må omnämnas, att vid ett verk tack
järn framställts äfven med kox enbart utan tillblandning af 
träkol. 

Lämnar man dessa fall ur räkningen, befinnes den genom
snittliga träkolsförbrulniingen per ton tillverkadt tackjärn, in
klusive från masugn direkt framställdt gjutgods, för riket i 
dess helhet hafva utgjort 63-4 hektoliter. 

B) Andra bergverksprodukter än järnmalm 
och järn. 

a) Malmer. 

Ur 34 för vinnande af annan malm än järnmalm år 
1909 arbetade grufvor hafva, såsom af de i tab. 8 samman
förda uppgifterna kan i detalj inhämtas, uppfordrats 37,423 
ton direkt användbar malm af skilda slag till ett sammanlagdt 
värde af 903,287 kronor samt 91,418 ton för anrikning af-
sedd produkt. Anrikning har, enligt tab. 9, ägt rum vid 8 
anrikningsverk, hvarest erhållits 38,936 ton slig, uppskattade 
till 1,716,735 kronor. Kågodset, hvarur anrikningsprodukton 
framställts, utgjordes af dels 102,748 ton i tab. 9 redovisad 
malm, dels en i tab. 2 upptagen kvantitet gods om 10,692 ton, 
innehållande jämväl järnmalm. Sammanläggas de direkt an
vändbara samt de genom anrikning vunna kvantiteterna af 
skilda malmslag, erhållas såsom resultat af 1909 års brytning 
och anrikning följande summor användbar malm: 

1 tab. 8 finnas äfven meddelade fullständiga uppgifter 
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 226,546 ton, hvarur erhållits ofvannämnda olika 
malmslag, som sammanlagda uppgå till ett belopp af 76,359 
ton och alltså utgöra 33'7 proc. af hela den brutna bergmassan. 

För att i någon mån åskådliggöra, huru brytningen af malmer, 
andra än järnmalm, ökats eller minskats under år 1909 i för
hållande till enahanda brytning under hvartdera af närmast 
föregående fem år, har Kollegium här nedan sammanställt upp
gifterna i berörda hänseende för de sex åren 1904—1909 med 
angifvande af kvantiteterna i ton: 
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På grund af förändradt redovisningssätt äro emellertid pro
duktionssiffrorna för åren 1906—1909 delvis ojämförbara med 
de föregående årens. 

Rostadt zinkblände har framställts vid ett par verk, näm
ligen Ammebergs rosthytta i Örebro län och Eäfvåla rosthytta 
i Kopparbergs län. Kvantiteten häraf uppgick till samman-
lagdt 33,879,000 kg. med ett värde af 2,068,866 kronor. 

b) Stenkol och eldfasta leror. 

Euligt det i tab. 10 meddelade sammandrag af uppgifterna 
rörande uppfordringen år 1909 ur rikets stenkolsgrufvor an
vändes för densamma nämnda år 16 uppfordringsschakt, däraf 
1 vid ett stenkolsfält i Kristianstads län och återstående 15 
vid de fem inom Malmöhus län belägna stenkolsfälten. Totala 
brytningsmängden eller kvantiteten brutet berg, stenkol och 
lera utgjorde 471,402 ton, hvaraf erhållits 246,808 ton stenkol 
af olika kvaliteter samt 87,476 ton eldfast lera och 49,069 
ton klinkerlera. Värdet å de erhållna stenkolen har uppgifvits 
till 1,941,913 kronor, å den eldfasta leran till 146,271 kronor 
och å klinkerleran till 125,147 kronor. 

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

För jämförande öfversikt af tillverkningarna under de 
sistförflutna åren meddelas följande kvantitetsuppgifter: 

Brytningen af stenkol har, enligt hvad förestående siffror 
ådagalägga, år 1909 försiggått i betydligt mindre skala än år 
1908, väsentligen beroende af det fullkomliga stillestånd i 
grufbrytningen, som på grund af den pågående arbetsned-' 
läggelsen ägde rum under tiden 4 augusti t. o. m. 31 oktober. 
Skillnaden i • de under sagda tvenne år vunna totalbeloppen 
uppgick till ej mindre än 58,398 ton eller 19'i procent. Af 
eldfast lera hafva under redogörelseåret brutits 87,476 ton mot 
122,993 ton år 1908, utvisande alltså dessa produktionssiffror 

en minskning af 35,517 ton eller 28a procent, i fräga om 
förhållandet mellan de under senaste tvenne år brutna kvanti
teterna klinkerlera framträder för redogörolseåret en minsk
ning af 8,599 ton eller 14u procent. 

När för utrönande af arbetseffekten vid stenkolsgruvorna 
kvantiteten brutet borg sammanställes med antalet under jord 
sysselsatta arbetare, erhållas beträffande de nio senaste aren 
följande relationer: 

c) Fältspat. 

Enligt do till Kollegium inkomna uppgifterna angående 
fältspatsbrytningen i riket hafva, såsom tab. 11 utvisar, vid 29 
under arbete varande brott erhållits inalles 15,772 ton fält
spat, nvars värde uppskattats till 166,323 kronor, utgörande i 
genomsnitt 10 kr. 55 öre per ton. Omständigheter finnas 
emellertid, som tyda på, att denna brytning icke är fullständigt 
redovisad. 

Vid fältspatsbrotten har äfven erhållits kvarts, 10,267 ton, 
till ett uppskattadt värde af 54,038 kronor. 

Af de nio olika län, inom hvilka fältspatsbrytning under 
redogörelseåret ägde rum, hade Stockholms län att uppvisa 
den största produktionen, uppgåonde till 4,531 ton. Därefter 
följde i ordningen Västmanlands län med 4,084 ton, Öster
götlands län med 1,959 ton, Norrbottens län med 1,593 ton, 
Örebro län med 1,500 ton, Göteborgs och Bohus län med 1,123 
ton samt Kopparbergs län med 792 ton. Återstående 190 
ton brötos inom Blekinge och Hallands län. Största kvanti
teten vid något fältspatsbrott uppfordrad fältspat erhölls vid 
Kolsva, beläget inom Bro socken af Västmanlands län, och 
utgjorde 3,385 ton. 

Uppgifna brytningskvantiteter fältspat för do senaste nio 
åren redovisas här nedan: 
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d) Metaller. 

Under hänvisning, för närmare detaljers inhämtande, till 
tab. 12 fär Kollegium i afseende å hithörande produkter med
dela följande öfversikt. 

Guld. Produktionen år 1909 omfattade ett belopp af 
14-083 kg. med ett angifvet värde af 35,058 kronor. Hela 
detta produktionsbelopp hade erhållits vid Falu kopparverk. 
Det framställda guldet hade bekommits på den våta vägen. I 
jämförelse med resultatet för år 1908 visar guldproduktionen 
under år 1909 en nedgång af 6212 kg., såsom af nedanstående 
siffror, hvilka jämväl ange årsmedeltalen för femårsperioderna 
under tiden 1861—1905 samt årsproduktionen åren 1901—1909. 
närmare belvses: 

Silfver. Sammanlagda produktionsboloppet vid de med 
tillverkning af silfver år 1909 sysselsatta verk uppgick till 
511-5 kg., i penningvärde utgörande 32,308 kronor. Härtill 
hade Sala silfververk bidragit med 338-9 kg. I jämförelse 
med år 1908 visar redogörelseåret en minskning, uppgående 
till 118'5 kg. Årsproduktionen i sin helhet utgjorde i genom
snitt under femårsperioderna från och med 1861 samt under 
hvartdera af åren 1901—1909: 

Bly. Det under år 1909 för riket uppnådda produk
tionsbeloppet utgjorde 165,588 kg. Föregående år uppgick 
motsvarande produktionssiffra till 277,371 kg., och har alltså 
en minskning i produktionen ägt rum, uppgående till 111,783 

kg. Värdet å 1909 års tillverkning har uppgifvits till 41,200 
kronor. 

Under femårsperioderna från och med 1861 samt åren 
1901—1909 omfattade blytillverkningen per år nedanstående 
belopp: 

Koppar. Koppartillverkningen i riket har under år 1909 
lämnat som resultat inalles 2,374,657 kg., utgörande raffinad-
koppar, hvilket är 433,135 kg. mindre än år 1908. Hela till
verkningen förskrifver sig från Hälsingborgs kopparverk, där 
sedan år 1902 raffineras dels vid samma verk producerad 
cementkoppar, dels från Norge importerad besscrnererad koppar. 
Värdet af den framställda kopparen har uppgifvits utgöra 
2,596,900 kronor. 

Framställningen af gar- och raffinadkoppar har i årligt 
medeltal under femårsperioderna 1861—1905 samt under hvart
dera af åren 1901—1909 omfattat nedan angifna kvantiteter: 

Zink. Framställning af zink har under år 1909 ägt rum 
vid aktiebolaget Saxbergets zinkfabrik i Älfsborgs län till en 
kvantitet af 634,872 kg. med uppgifvet värde af 349,180 
kronor, hvilken produktion med 360,691 kg. öfverstiger 1908 
års produktion, som endast utgjorde 274,181 kg. mod ett värde 
af 131,606 kronor. 

e) Diverse bergverksprodukter. 

Svafvel. Vid Falu kopparverk, det enda verk, hvarcst 
under de senare åren svafvel producerats, har under år 1909 
lika litet som de fyra föregående åren någon renkokning och 
destillering af svafvel ägt rum. Produktionen utgjorde: 
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Kopparvitriol. Tillverkningen häraf, som bedrifvits 
endast vid Falu kopparverk, uppgick år 1909 till 628,050 kg. 
och uppskattades till ett värde af 188,400 kronor. Produk
tionen omfattade: 

J ä r n v i t r i o l . Äfven denna tillverkning bar under år 
1909 endast förekommit vid Falu kopparverk. Dess kvantitet 
uppgår till 181,950 kg. och dess värde till 6,368 kronor. Före
gående års tillverkning uppgick till 277,000 kg., hvadan en 
produktionsminskning af 95,050 kg. under redogörelsoåret in-
trädt. Tillverkningen under år J909 och närmast föregående 
år har omfattat följande kvantiteter: 

Alun. Tillverkningen häraf, bedrifven vid två verk, af 
hvilka Skånska superfosfat- och svafvelsyrefabriken i Hälsing
borg år 1909 likasom föregående år har att uppvisa det högsta 
beloppet, omfattar följande kvantiteter: 

hvaraf synes, att produktionen undor redogörelseåret minskats 
med 5,771 kg. Värdet å 1909 års produktion uppgick till 
13,239 kronor. 

Blyerts. Under redogörelsoåret liar blyertstillverkningen 
bedrifvits hufvudsakligen vid Västanfors grafitverk i Västman
lands län, därvid framställts en kvantitet af 23,053 kg. Emel
lertid har Jönköpings gasverk uti till Kollegium insända upp
gifter redovisat en under året vid verket producerad kvantitet 
retortgrafit om 2,800 kg. Mod inberäknande häraf utgjorde 
produktionen för år 1909 25,853 kg. med ett uppgifvet värde 
af 2,905 kr. Produktionssiffrorna för de senasto åren gestalta 
sig på följande sätt: 

Produktionen under år 1909 företer alltså en minskning af 
40,286 kg. i förhållande till år 1908. 

Brunsten, pulvoriserad, har framställts vid Dunkehallar 
i Jönköpings län. Tillverkningskvantitoten för år 1909 har upp-
gifvits till 60,000 kg., som uppskattats till ett värde af 4,200 
kronor. I jämförelse med föregående år har redogörelsoåret 
att uppvisa en produktionsökning af 8,000 kg. 

C) Arbetskraft. 

a) Motorer. 

Vid järnverken. För omedelbar bruksdrift hafva, en
ligt tab. 14, under 1909 användts 1,876 motorer om tillsam
mans 86,274 hästkrafter. Af dessa hafva varit: 

För drifvande af do elektricitetsgeneratorer, genom hvilka 
alstrats ström till ofvan redovisade elektriska motorer (äfven-
som dessutom till belysning), hafva särskildt användts 144 
motorer om 21,626 hästkrafter, icke inräknade bland de för 
omedelbar bruksdrift använda, nämligen 129 vattenhjul och 
vattenturbiner samt 15 ångmaskiner om resp." 19,114 och 
2,512 hästkrafter. 

Mesta vattenkraften, nämligen sammanlagdt för omedel
bar bruksdrift och för drifvande af eloktricitetsgoneratorer 
12,388 hästkrafter, har tillgodogjorts i Örebro län; därefter 
komma Kopparbergs län med 12,302 och Värmlands län med 
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11,269 hästkrafter. Med afseende på ångmaskiner har Koppar
bergs län det största hästkrafttalct för samma ändamål, eller 
7,526, att uppvisa. Elekriska motorer åter hafva användts, 
för omedelbar bruksdrift, till största omfattningen i Kopparbergs 
(7,470 hkr) och därnäst i Gäfleborgs län (6,885 hkr). Största 
hästkrafttalen inalles för omedelbar bruksdrift visa Koppar
bergs (25,373), Gäfleborgs (15,520), Värmlands (11,997) och 
Örebro län (11,909). 

Vid grufvor och anrikningsverk samt fält-
spatsbrott. Utom 26 motorer för handkraft samt 8 kreaturs
vandringar (so tab. 15) hafva år 1909 användts 89 vatten
hjul och -turbiner om 2,337 hästkrafter, 136 ångmaskiner om 
8,465 hästkrafter och 555 andra, hufvudsakligen elektriska, ma
skiner, hvaraf 553 haft sammanlagdt 17,427 hästkrafters styrka. 
Hela uppgifna antalet motorer har alltså utgjort 814, af hvilka 
778 haft ett sammanlagdt hästkrafttal af 28,229 hästkrafter 
att uppvisa. Största angifna maskinstyrkan har förekommit 
i Kopparbergs (7,279 hkr), Örebro (6,646 hkr), Norrbottens 
(4,465 hkr), Malmöhus (3,102 hkr) och Västmanlands län 
(2,462 hkr). 

Största hästkrafttalcn för do olika slagen af maskinkraft 
äro uppgifna: för vattenhjul och -turbiner i Örebro län (913), 
för ångmaskiner i Norrbottens län (3,349) och för andra 
maskiner i Kopparbergs län (6,377). 

Vid andra bergverk hafva, enligt tab. 15, under re
dogörelseåret användts 13 vattenhjul om 2,049 hästkrafter 
(däraf i Älfsborgs län 8 om 1,930 hkr), 4 ångmaskiner om 
720 hästkrafter och 49 andra maskiner om 718 hästkrafter 
äfvonsom 1 kreatursvandring, hvarför sammanlagda antalet 
motorer vid dessa bergverk utgjort 67 och sammanlagda häst
krafttalet 3,487. 

b) Arbetare och utgjorda dagsverken. 

Antalet af de vid bergverksrörelsen i riket år 1909 an
vända arbetare utgjorde, enligt tab. 16, inalles 29,157 mot 
31,754 år 1908. Antalet under redogörelscåret utgjorda dags
verken uppgick till 6,790,748 eller i medeltal per man 233. 
Don anmärkningsvärda nedgång, som sistnämnda medeltal 
företer vid jämförelse med motsvarande siffra för föregående 
år, står gifvetvis i väsentlig mån i samband med don i det 
föregående omnämnda, långvariga och omfattande arbetsned-
läggelse, som ägde rum under redogörelsoårets senare hälft. 

Antalet arbetare och utgjorda dagsverken särskildt vid 
grtifbrytning och anrikning var: 

Af den till grufvorna och fältspatsbrotten hörande perso
nalen arbetade 5,134 (42 proc.) under jord samt 7,091 (58 
proc.) i dagen, och bland dessa senare voro 1,456 (20-5 proc.) 
sysselsatta med arbete, motsvarande grufarbete under jord. 

Utom vid grufvorna voro år 1909 sysselsatta mod fram
ställning af bergverksprodukter: 

I arbetet vid bergverken deltogo under året tillsammans 
233 kvinnor, af hvilka omkring två tredjedelar eller 162 voro 
sysselsatta vid järngrufvorna. Medelantalet utgjorda dags
verken uppgick för kvinnor till ondast 155, mot 234 för män. 

Endast 2,549 (8-7 proc.) af liela det uppgifna arbetareantalet 
voro under 18 år, nämligen 2,493 män och 56 kvinnor. 

Bland de olika länen (se tab. 17) räknade Kopparbergs 
län den talrikasto arbetarepersonalen, uppgående till 6,217 
eller i förhållande till rikssiffran 21-3 proc, af hvilka 3,006 
hade sysselsättning vid grufvorna och 3,211 vid öfriga berg
verk. Vid do inom Örebro län belägna grufvorna och 
bruken användes under året 5,155 arbetare (17-7 procent af 
rikssiffran), och i Västmanlands län uppgick arbetsstyrkan till 
3,589 personer (12-3 proc.) och i Norrbottens län till 3,003 
personer (10s proc). De fyra nu nämnda länen förfogade sålunda 
tillsammans öfver betydligt mer än halfva antalet vid rikets 
samtliga bergverk använda arbotare. I hvartdera af Gäfleborgs 
och Värmlands län uppgick antalet arbetare till mellan 2,000 
och 3,000, i hvartdera af Malmö, Uppsala och Östergötlands 
län till öfver 1,000 men högst 2,000 samt uti öfriga 13 län jämte 
Stockholms stad till mindro än 1,000 i hvartdera, växlande 
från 572 i Stockholms till endast 3 i Kronobergs län. Huru 
antalet utgjorda dagsverken fördelar sig på de skilda länen, 
framgår af samma tabell 17. 

Härjämte har, enligt hvad af redogörelserna från Södra 
bergmästaredistriktet kan inhämtas, för upptagning och ren
göring af sjö- och myrmalmer under året användts 759 dags
verken, hvaraf 543 i Jönköpings, 212 i Kronobergs och 4 
i Kalmar län. 

D) Fyndigheters förvärfvande och försvar. 

a) Koncessioner. 

Under rcdogörolseåret har icke någon koncession att i 
enlighet med lagen don 28 maj 1886 eftersöka och bearbeta 
stenkolsfyndigheter meddelats. 

b) Mutsedlar. 
Enligt tab. 19 hafva under redogörelseåret af veder

börande tjänstemän blifvit utfärdade 1,232 mutsedlar, hvaraf 
240 å nyupptäckta och 992 å förut inmutade fyndigheter. 
Af hela antalet utfärdade mutsedlar gällde 646, motsvarande 
52-4 procent, järnmalm och 368, eller 29-9 procent, koppar
malm samt återstoden diverse andra, i tabellen specificerade 
malmanledningar. 
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Då hithörande uppgifter i viss mån kunna 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 öfvorsikt 
af förhållandena under sist gångna nio år: 

Antal utfärdade mutsedlar åren 1901—1909. 

Antalet under år 1909 utfärdade mutsedlar understeg, 
såsom af ofvanstående sammanställning synes, med 140 an
talet under år 1908 utfärdade. 

Hvad i förevarande afseende särskildt Norrbottens län 
beträffar, är den allmänna tillbakagången i inmutningsverk
samheten under senare år väsontligen beroende på den in
skränkning i inmutningsrätten, som innefattas i lag af den 
6 juni 1902, sedermera årligen förnyadJ), enligt hvilken inom 
nämnda län endast för kronans räkning inmutning må ske 
å kronojord, som ej under ständig besittningsrätt innehafvos 
eller är till boställe anslagen. Ar 1909 i Norrbottens län utfär
dade mutsedlar utgjorde 89 mot 80 år 1908, 109 år 1907, 
115 år 1906, 162 år 1905, 318 år 1904, 672 år 1903 och 853 
år 1902. 

c) Tilldelade utmål. 

Uti tab. 20 äro sammanförda uppgifter rörande de utmål, 
som jämlikt kap. 4 af nådiga grufvestadgan under år 1909 
blifvit lagda, och inhämtas af nämnda tabell, att hela antalet 
dylika utmål utgjort 82, fördelade på Stockholms län (14), 
Södermanlands (3), Jönköpings (2), Kristianstads (1), Örebro 
(31), Västmanlands (10), Kopparbergs (17) och Jämtlands län (4). 
Af de lagda utmålen hafva 56 eller 68-3 procent afsett enbart 
järnmalm, samt resten diverse andra malmanledningar. 

Under do senaste åren hafva tilldelats följande antal 
utmål: 

hvilket utvisar en minskning under sistförflutna året med 33 
utmål. 

d) Arbetsskyldighetens fullgörande. 
Rätten till erhållna utmål och koncessioncrade områden 

har under år 1909, såsom tab. 21 närmare utvisar, bevarats i 
tillsammans 3,346 utmål samt i 14 enligt lagen den 28 maj 
1886 koncossionerade områden. Af ifrågavarande antal utmål 
och koncessioncrade områden voro 997 (29-7 proc.) under 
hvilostånd, och i 263 (7-8 proc.) hade arbotsskyldigheten 
blifvit fullgjord genom arbete under föregående år, hvaroniot 
arbetsskyldigheten fullgjordes genom arbete under året med 
malm- eller stcnkolsfångst i 321 (96 proc), utan malm-
eller stenkolsfångst i 270 (8-o proc), inom angränsande utmål 
i 853 (25-4 proc.) samt genom erläggando af afgift i 656 
(19'5 proc.) utmål och koncessionsområden. Med hänsyn till 
fördelningen på olika slag af grufvor tillhörde 2.210 eller 65-8 
proc. järnmalmsgrufvor, 745 eller 22-2 proc. andra grufvor samt 
405 eller 12-o proc. stenkolsgrufvor. 

Följande ur de resp. årsredogörelserna hämtade jämfö
relsesiffror upplysa om hithörande förhållanden under do nio 
senaste åren. 

e) Beviljade hvilostånd. 
Uppgifter angåonde utmål, för hvilka hvilostånd eller 

förlängning däraf beviljats att träda i kraft vid redogörelse-
årets iirgång eller från och med den 1 januari 1910, rinnas 
meddelade i tab. 18, och utvisa dessa ett sammanlagdt antal 
af 541 dylika utmål. Af do sålunda medgifna hvilostånden 
voro 488 af bergmästarne meddelade, gällande i de flesta 
eller 242 fall kopparmalms- och i 211 fall järnmalmsfyndighetcr 
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och för öfrigt fyndigheter, som innehållit blymalm (4), bly-
och silfvermalm (15), nickelmalm (3), zinkmalm (3), zink- och 
blymalm (2), arsenikkis 7 och svafvelkis (1); af bergsöfver-
styrelsen jämlikt § 44 i gällande grufvestadga beviljade för
längningar af hvilostånd utgjorde 53. 

Af de ifrågavarande utmålon tillhörde 242 Norrbottens län, 
102 Kopparbergs län, 74 Örebro län, 40 Västmanlands län, 22 
Värmlands län, 20 Stockholms län, 8 Uppsala och likaså Söder
manlands län, 7 Gäfleborgs och Västerbottens län, 5 Jönköpings 
och Jämtlands län samt 1 Kalmar 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. 22 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 bergverk, hvilka under 
året varit i gång. Att antalet i denna tabell upptagna verk 
icke till fullo öfverensstämmer mod summan af de i föregå
ende tabeller uppgima vcik förklaras helt naturligt däraf, att 
hvarjo verk här redovisats endast en gång, mödan beträffande 
öfriga tabeller ett och samma verk på grund af sina särskilda 
tillverkningar stundom ingår bland uppgifterna till tvenne eller 
flere skilda tabeller. 

Af de i förenämnda tab. 22 upptagna bergverk, utgörande 
i allt 475, tillhörde 64 eller 135 proc. ensamme ägare, 302 
eller 63-6 proc. aktiebolag och 109 eller 22-9 proc. andra bolag, 
hvarundcr, bland annat, innefattas intressentskap äfvensom 
sådana föreningar af vare sig aktiobolag sinsemellan eller 
aktiebolag jämte enkla bolag eller enskilde ägare, hvilka icke i 
och för det ifrågavarande verkets drift bildat särskildt aktie
bolag. Do olika slagen af bergverk fördelade sig med hänsyn 
till ägarne på följande sätt: 

Häraf synes, bland annat, att af grufvorna något mer än en 
tiondel tillhöra ensamma ägare, öfver hälften däremot aktiebolag 
och ungefär tredjedelen andra bolag, medan af järnverken tro 
fjärdedelar tillhöra, aktiebolag och den öfriga fjärdedelen är 
fördelad mellan andra bolag samt ensamma ägare. Af andra 
bergverk tillhöra tre fjärdedelar aktiebolag. 

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

F) Bergverksägares för bevillning upp
skattade inkomst. 

Uti tab. 23 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 1909 i riket för be
villning uppskattade bergverksägares inkomst af bergverkens 
drift utgjort 15,027,482 kronor, hvaraf kommit på: 



Bergverksägares för bevillning uppskattade inkomst. XXIII 

Den mest inkomstbringande bergverksrörelsen synes, 
enligt de i tabellen närmare detaljerade uppgifterna, hafva 
bedrifvits inom Norrbottens län, där den för bevillning upp
skattade inkomsten af förenämnda slag uppgick till sammanlagdt 
7,163,412 kronor. Närmast i ordningen följde Kopparbergs 
län med 2,142,730 kronor och Örebro län med 1,867,538 kronor 
samt därefter Västmanlands län med 1,072,449 kronor, Gäfle-

borgs län med 898,717 kronor, Värmlands län med 608,164 
kronor, Malmöhus län med 476,987 kronor och Uppsala län 
med 365,039 kronor. För de öfriga bergsbruksidkande länen 
uppgick beloppet sammanlagdt till 432,446 kronor. 

Bergverksägarnes år 1908 för bevillning uppskattade in
komst af bergverkens drift utgjorde 18,587,205 kronor eller 
3,559,723 kronor mer än år 1909. 

Stockholm den 22 augusti 1910. 

Underdånigst 

ALFR. LAGEMHEIM. 

GÖRAN BJÖRKMAN. 

Allen Vannérus. 



XXIV 

Résumé. 
Les lois qui règlent actuellement l'exploitation des mines 

en Suède sont: 
1) lo code des mines, du 16 mai 1884 (avec les modifica

tions apportées par les lois du 20 octobre 1899 et du 5 juillet 
1901) aux termes duquel chaque citoyen suédois est autorisé 
à réclamer les gisements qui contiennent a) 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, ôtain, titane, molybdène, wolfram, 
bismuth, antimoine et arsenic, ainsi que b) pyrite de fer, pyrite 
magnétique, graphite, apatite et magnésite, les deux derniers 
minerais cependant seulement s'ils se trouvent sur des terres 
du domaine public; toutefois, en vertu de la loi du 6 juin 
1902, renouvelée chaque année suivante, aucune réclamation 
de gisements situés dans des terres du domaine public ne peut 
avoir lieu dans la préfecture de Norrbotten, sinon pour le 
compte de l'Etat, stipulation qui, selon la loi du 19 avril 
1907, renouvelée les années suivantes, s'applique aussi aux 
préfectures de Vâsterbotten et Jâmtland; 

2) la loi sur la recherche et l'exploitation des houilles, 
du 28 mai 1886, selon laquelle l'exploitation des mines de 
houille est soumise à une concession du Gouvernement. 

L'exploitation des mines en Suède pendant l'année 1909, 
comparée à celle de l'année précédente, présente une dimi
nution notable. Ce fait s'explique essentiellement tant par la 
dépression générale de la vie commerciale qui n'a pas cessé 
de régner pendant l'année, que par la grève dévaste étendue 
et de longue durée qui pend ant les mois d'automne régnait 
sur divers champs de l'industrie et des métiers. 

La s t a t i s t i que de l'industrie minérale pour l'année 
1909 fait connaître que l'extraction des divers minerais 
•A donné les quantités et valeurs détaillées ci-après : 

Les minerais de lac et de marais (limonites) étant compris 
dans les chiffres précités, il faut en déduire une somme de 
1,014 tonnes pour avoir la quantité du minerai de roche seul. 

En comparant la quantité de roche et de minerai réunis 
avec le minerai de fer trié, on constatera que la quantité 
relative de minerai a été de 64-7 pour cent. 

Du minerai de fer trié, 3,519,949 tonnes se composaient 
de minerai de première qualité. 

Par rapport à la proportion de fer contenu dans le minerai 
de première qualité on a obtenu les résultats suivants: 

La proportion de phosphore contenu dans le minerai de 
première qualité ressort de l'aperçu suivant: 

La production de fer a fourni, comme résultat principal 
pour l'année 1909, les quantités et valeurs suivantes: 

Les hauts-fourneaux ont produit, en moyenne, 4,118 tonnes 
par fourneau pendant l'année; le temps de production pour 
chaque haut-fourneau a été, en moyenne, 232 journées; la 
production moyenno par journée et par haut-fourneau a atteint 
17-76 tonnes. 



Résumé. XXV 

Le charbon de bois est au fond le seul combustible em
ployé dans les hauts-fourneaux de la Suède; ee n'est qu'en 
des cas très rares que le coke est employé soit seul soit en 
mélange avec le charbon de bois. La consommation du charbon 
de bois, en 1909, pour la production de fer en entier, s'élève 
à 31,416,118 hectolitres. 

Les chiffres indiquant la production dos métaux autres que 
le fer se résument ainsi qu'il suit: 

Dos mines de houille, situées exclusivement dans la 
province la plus méridionale du royaume, la Scanie, on a 
extrait, en 1909, une quantité totale de 246,808 tonnes de 
houilles, c'est-à-dire 58,398 tonnes de moins que l'année pré
cédente. La valeur déclarée dos houilles était de 1,941,913 
couronnes. 

Les gisements d'argile réfractaire et d'argile de »klinker», 
qui s'exploitent en combinaison avec la production de la 
houille, ont donné, en 1909, 87,476 tonnes d'argile réfractaire 
et 49,069 tonnes d'argile de »klinker». La valeur déclarée de 
l'argile était en somme de 271,418 couronnes. 

Autres substances diverses, produites dans l'industrie miné
rale, pendant l'année 1909, ont été: 

Le nombre des ouvriers employés, en 1909, à l'exploitation 
des mines et usines a été do 29,157,.soit 2,597 de moins qu'en 
1908. Ces ouvriers se répartissent de la manière suivante: 

Le nombre des moteurs en activité pendant l'année 1909. 
ainsi que la puissance motrice, en tant qu'elle a été déclarée 
par les industriels, se font voir par les chiffres suivants: 

Le nombre dos permis d'exploitation des mines, accordés 
pendant l'année 1909. a été de 1.2.'!2. au lieu de 1,372 en 
1908. Les gisements divers ayant fait l'objet de ces concus
sions étaient: 

En répartissant les mines et les usines, exploitées pendant 
l'année 1909, à l'égard des différentes catégories des posses
seurs actuels, on arrive aux résultats suivants: 

Les revenus nefs résultant de l'exploitation des mines et 
usines dont les produits sont spécifiés dans le présent rapport 
comprennent, d'après l'appréciation faite par les autorités de 
taxation, un montant total do 15,027,42 couronnes. Cette 
somme se décompose comme suit: 





TABELLER. 
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Tab. 1. Uppfordringen ur järngrufvorna år 1909. 
Anm. Genom anrikning vunnen produkt redovisas i tab. 2. 

I tabellen använda beteckningar: 
Malmens karaktär: t = torrsten; e = engående malm; k = kalkig eller blandnialm; b = blodstensmalm; s = svartmahn; bt = blodstensmahn, 

som är torrsten; st = svartmalm, som är torrsten; es = ongående svartmalm; ks = kallog svartmalm; o. s. v. 

Brytningsmetod: D = dagbrott; I = igensättningsbrytning; M = magasinsbrytning; P = pallbrytning i öppna rum; R = rasbrytning, 
T = takbrytning utan igensättning; U = undersökningsarbete; Tr = tillredningsarbete; G = gafvelstrossning; o. s. v. 



Tab. 1. (Forts.) Uppfordringen ur järngrufvorna år 1909. 
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Tab.1l. (Forts.) Uppfordringen ur järngrufvorna år 1909. 
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Tab. 1. (Forts.) Uppfordringen ur järngrufvorna år 1909. 
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Tab. 1. (Forts.) Uppfordringen ur järngrufvorna år 1909. 
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Tab. 1. (Forts.) Uppfordringen ur järngrufvorna år 1909. 
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Tab. 2. Järnmalms anrikning och brikettering år 1909.*) 
I tabellen använda beteckningar: 

Slag af a n r i k n i n g : m = magnetiskt, v = våtanriknings, inv = korubineradt magnetiskt och vätanrikningsverk. 
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Tab. 2. (Forts.) Järnmalms anrikning och brikettering år 1909. 



Tab. 3. Masugnar och deras tillverkningar år 1909. 
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Tab. 4. Antal begagnade verk och ugnar för beredande af smidbart järn och stål år 1909. 
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Tab. 5. Tillverkningar af smältstycken, råskenor och göt m. fl. mellanprodukter, jämte 
skrotadt gjutgods af smidbart järn och stål år 1909. 
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Tab. 6. Stång-, fason- och finjärn samt -stål jämte andra gröfre tillverkningar af 
smidesjärn och stål år 1909. 
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Tab. 6. (Forts.) Stång-, fason- och finjärn samt -stål m. m. år 1909. 

Tab. 7. Närmare redogörelse för tillverkningarna år 1909 af stångjärn och -stål, bunkstål 
och stångjärnsafhugg m. m. däri inbegripna. 
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Tab. 8. Uppfordringen ur andra malmgrufvor än järnmalmsgrufvor år 1909. 
Anm. Genom blotta försöks- eller försvarsarbeten vunna kvantiteter berg och malm redovisas ej i denna tabell. 

Genom anrikning vunnen produkt redovisas i tab. 9. 
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Tab. 8. (Forts.) Uppfordringen ur andra malmgrufvor än järnmalmsgrufvor år 1909. 
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Tab. 9. Anrikning af annan malm än järnmalm år 1909. 
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Tab. 10. Uppfordringen ur stenkolsgrufvorna år 1909. 

Tab. 11. Uppfordringen af fältspat och kvarts ur fältspatsbrotten år 1909. 
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Tab. 11. (Forts.) Uppfordringen af fältspat och kvarts ur fältspatsbrotten år 1909. 
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Tab. 12. Tillverkning af andra metaller än järn år 1909. 
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Tab. 13. Diverse vid bergverken beredda produkter år 1909. 

Tab. 14. Motorer, använda vid järnverken år 1909. 
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Tab. 15. Motorer, använda vid andra bergverk än järnverk, år 1909. 
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Tab. 16. Antal bergverksarbetare och vid bergverken utgjorda dagsverken, med fördelning 
efter skilda slag af bergverk, år 1909. 
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Tab. 17. Antal bergverksarbetare och vid bergverken utgjorda dagsverken år 1909. 
Länssammandrag . 

Tab. 18. Antal utmål, för hvilka hvilostånd beviljats att gälla från och med den 1 januari 1910. 
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Tab. 19. Antal mutsedlar, utfärdade under år 1909. 
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Tab. 20. Antal utmål, tilldelade under år 1909. 

Tab. 21. Arbetsskyldighetens fullgörande i utmålen1) år 1909. 
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Tab. 22. Bergverken fördelade efter ägare år 1909. 
(Grufvor, nr hvilka malm erhållits under redogörelseåret, samt andra verk, hvilka under året varit i gång.) 
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Tab. 23. För bevillning uppskattad inkomst af bergverksdrift år 1009. 



Järnmalmsbrytningen i olika länder åren 1871—1908. 
31 

Bilaga A. 



32 
Tackjärnstillverkningen i olika länder åren 1871-1908. Bilaga B. 
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