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TILL KONUNGEN. 

Jämlikt nådig föreskrift får Eders Kungl. Maj:ts och Rikets Kommers-
kollegium härmed afgifva underdånig berättelse rörande bergshandteringen 
i riket år 1911, hvarvid under särskilda afdelningar redogöres för A) Järn-
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handteringen, B) Andra bergverksprodukter än järnmalm och järn, C) Arbets
kraft, D) Fyndigheters förvärfvande och försvar, E) Bergverkens fördelning 
efter ägare samt F) Bergverksägares för bevillning uppskattade inkomst. 

Berättelsen afviker från tidigare offentliggjorda berättelser därutinnan, 
att uppgifter i densamma jämväl blifvit meddelade för järngrufvor beträf
fande den producerade prima järnmalmens beskaffenhet med hänsyn till dess 
större eller mindre halt af svafvel, för järnverk beträffande tillverkning af 
dels valsadt stångjärn och stål af skrotsmältor och garfstycken, dels balkar 
och vinkeljärn samt ämnesjärn för manufakturering äfvensom förbrukning af 
utländskt skrot, stenkol och koks, för det enda verk, där jänsvamp fram-
ställes, beträffande denna tillverkning, för andra grufvor än järnmalmsgrufvor 
rörande brytningsmetod, använda schakt, stoliar m. m., tid hvarunder grufva 
arbetats, den direkt användbara malmens metallhalt i Å, slag af anrikning 
och tid hvarunder anrikningsverksamhet pågått, samt för fältspatsbrotten 
beträffande erhållen fältspat af andra kvaliteter än prima och sekunda. 
I öfrigt ansluter sig berättelsen, frånsedt de förändringar som betingas af 
förändradt format, i afseende ä innehåll och uppställning i hufvudsak till 
den närmast föregående. 

A) Järnhandteringen. 
a) Malmuppfordring. 

Under år 1911 hafva, enligt hvad tab. 1 närmare utvisar, ur 278 
med malmfångst arbetade, inom 10 olika län belägna, järngrufvor uppfor
drats tillsammans 5 769 528 ton direkt användbar och 813 973 ton för 
anrikning af sedd malm, hvarjämte, såsom af tab. 2 framgår, vid 31 anrik-

Produktion af järnmalm (från grufvor) åren 1861—1911. 
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ningsverk framställts 374 194 ton jämslig och 6 996 ton grof- och fin-
separerad malm. Produktionen i dess helhet af användbar järnmalm under 
sistlidet år uppgick alltså till 6 1 5 0 7 1 8 ton eller 6 0 0 7 3 1 ton (108%) 
mera än Under år 1910. I och för sig är 1911 års produktionssiffra den 
högsta, som någonsin förekommit. En jämförande öfversikt af j ä r n m a l m s 
p r o d u k t i o n e n i medeltal per år under femårsperioderna från och med år 
1861 samt under hvart och ett af åren 1907—1911 meddelas i före
stående tablå. 

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

Järnmalmsproduktionen år 1911 utvisar, såsom framgår af nedan
stående tablå, jämförd med 1910 års järnmalmsproduktion, en ökning af 
600 731 ton. Som 1910 års produktion var osedvanligt hög, hvilket för
hållande till ej ringa del berodde på leveransförskjutningar på grund af 
den stora arbetsinställelsen år 1909, hade man år 1911 kunnat vänta till
bakagång i produktionen. 1911 års produktion visar emellertid en afse-
värd ökning utöfver föregående års produktion, och har anledningen där
till varit den alltjämt stegrade efterfrågan från utlandet. 1911 års ökning 
faller hufvudsakligen på Norrbottens län (med 485 721 ton), Kopparbergs 
län (med 71 466 ton) och Yästmanlands län (med 27 964 ton), men äfven 
öfriga län, där järnmalm under året vunnits, hafva i någon mån därtill bi
dragit utom Uppsala län, där någon minskning inträdt. 

Järnmalmsproduktionen inom länen åren 1910 och 1911. 

De särskilda länens relativa andelar i den samfällda produktionen år 
1911 framgå af omstående öfversikt, hvari äfven meddelas motsvarande 
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relationstal för femårsperioderna 1891—1895 , 1896—1900, 1 9 0 1 — 1 9 0 5 
och 1906—1910 samt åren 1907, 1908, 1909, 1910 och 1911 . 

Lånens relativa andelar i järnmalmsproduktionen åren 1891—1911. 

Såsom ofvan nämnts, har uppfordring af järnmalm under år 1911 ägt 
rum i 278 grufvor. Antalet därvid använda uppfordringsschakt, stoilar 
o. dyl. utgjorde 200. 

Körande brytningsmetoder, som under redogörelseåret kommit till 
användning i olika grufvor, äro detaljerade upplysningar meddelade i tab. 1. 
Af densamma framgår, att pallbrytning och därnäst magasinsbrytning varit 
de metoder, som allmännast blifvit använda. I d a g b r o t t brötos under 
året 5 589 096 ton malmförande berg, däraf största delen å de hittills 
hufvudsakligen i dagen bearbetade malmfälten i Norrbottens län. 

Genom de uppgifter, som finnas intagna i tab. 1 rörande kvantiteten 
brutet berg och malm tillsammans, är möjlighet beredd att genom beräk
ning utröna k v a n t i t e t s f ö r h å l l a n d e t me l l an den l ö s b r u t n a b e r g m a s s a n 
och den s k r ä d d a m a l m e n , däri inbegripna plock, vask och magnetisk 
sofringsprodukt. De malmkvantiteter, som erhållits ur äldre varp, äfvensom 
den kvantitet berg och malm, som under året blifvit bruten, men ej skrädd 
— angående hvilka förhållanden specificerade uppgifter finnas i noter till 
vederbörande tabeller — äro i jämförelse med det hela så obetydliga, att 
de härvid kunna saklöst lämnas ur räkningen. Ifrågavarande kvantitets
förhållande ställer sig i de skilda länen sålunda: 
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Högst har malmprocenten år 1911 varit i Norrbottens län (76'4), 
Södermanlands län (71'3), Kopparbergs län (70'l) och Västmanlands län 
(66'0), lägst i Gäfleborgs län (34'8), Stockholms lan (39'8) och Örebro län 
(54-3). 

I de fall, då malmen haft att uppvisa mera utpräglade egenskaper med 
afseende å förekomsten i densamma af vissa för dess vidare tillgodogörande 
betydelsefulla l a g e r a r t e r , har detta blifvit i uppgifterna närmare angifvet, 
på sätt tab. 1 utvisar. Om malmerna, alltefter deras angifna beskaffenhet 
i berörda hänseende, på vanligt sätt indelas i torrstenar, engående malmer 
och biandmalmer, befinnes förekomsten af malmer af ena och andra slaget, 
absolut och relativt taget, i den år 1911 inom riket i dess helhet fram
ställda kvantiteten skrädd malm hafva varit följande: 

Såsom häraf framgår, utgjorde torrstenar, engående malmer och bland 
malmer endast 33,3 %, hvaremot öfvervägande kvantiteten eller 66,7 % an-
gifves hafva varit malmer utan uppgifven karaktär. Detta förhållande torde 
i allmänhet bero därpå att malmerna saknat tillräckligt utpräglade egenskaper 
för att kunna hänföras till det ena eller andra slaget, men ock därpå, att 
formulärets beteckningar ej blifvit af de olika grufägarne enhetligt till-
lämpade. 

Enligt de lämnade uppgifterna hafva torrstenar under året brutits 
hufvudsakligen inom Örebro och Västmanlands län; samma län hafva äfven 
att uppvisa den största uppfordringen af biandmalmer. Engående malmer 
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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 erhållna malmen varit att rubricera så
som p r i m a m a l m eller befunnits hänförlig till a n d r a k v a l i t e t e r . En 
sammanfattning af härutinnan vunna upplysningar lämnas i efterföljande tablå: 

Den sålunda redovisade primamalmen företedde allt efter fyndorten en 
ganska växlande beskaffenhet. Hvad först j ä r n h a l t e n beträffar, varierade 
denna från 38 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. 
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Öfver 74 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 järnmalmsfälten i Norrbottens län voro 
i detta hänseende af dominerande betydelse. Eepresenterande 70'4 procent 
af rikets hela produktion af primamalm, utmärkte sig nämligen dessa malmer 
tillika genom en hög grad af järnhalt. En primamalm, hållande öfver 60 
procent järn lämnade äfven det för den svenska järnmalmsproduktionen 
viktiga Grängesbergsfältet i Kopparbergs län. Hufvudmassan af primamal
men från det med hänsyn till den producerade kvantiteten tredje i ord
ningen af våra järnmalmsproducerande län eller Örebro län höll en järn
halt af från och med 50 % intill 60 % järn. 

Beträffande den vid järnförädlingen så betydelsefulla f o s f o r h a l t e n 
hos malmerna äfvensom sva fve lha l t en meddelas närmare uppgifter i tab. 1. 
Nedanstående öfversikter visa i stora drag, i hvilken myckenhet primamalm 
af olika fosforhalt och svafvelhalt under året producerats inom de olika 
länen och i riket i dess helhet: 

Under året erhållen primamalm af olika fosforhalt. 
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Under året erhållen primamalm af olika svafvelhalt. 

Primamalmens beskaffenhet, med afseende fäst å dess större och min
dre halt af fosfor, har, såsom häraf framgår, varit ganska växlande. Hufvud-
massan af den inom riket under år 1911 producerade primamalmen (81 %) 
utgjordes emellertid af fosforrik malm, hållande minst 0,100 procent fosfor, 
däraf den hufvudsakliga delen utgöra de norrbottniska gruffältens malmer, 
hvilka, såsom af tab. 1 inhämtas, för stora malmpartier uppvisat en fosfor
halt af ända till 2 à 3 procent. En ansenlig fosforhalt företedde äfven 
malmerna från vissa fyndigheter inom Kopparbergs län, bland andra fler
talet af Grängesbergsmalmerna, hvilka till större delen höllö öfver 1 procent 
fosfor. Med sistnämnda undantag voro de mellansvenska malmerna till 
öfvervägande del fosforfattiga malmer, med en fosforhalt endast undantagsvis 
öfverstigande 0030 à 0050 procent. 

Hvad beträffar förekomsten af svafvel hos malmerna höll af den år 
1911 producerade primamalmen 63'8 %, däribland hufvudmassan af de 
norrbottniska gruffältens malmer, en svafvelhalt af fr. o. m. 0'030 intill 
0'050 %. En betydligt lägre svafvelhalt, endast 0'010 %, höllo däremot 
Grängesbergsmalmerna. 7 6 % af primamalmen höllo en svafvelhalt af fr. o. m. 
0050 % intill 0100 % och 3'5 % en svafvelhalt af 0"100 % eller däröfver. 
Eör 1'1 % hade analys af svafvelhalten ej blifvit gjord. 

Med afseende å den under redogörelseåret skrädda malmens v ä r d e , 
som jämlikt gällande föreskrifter skolat af bergverksägarne beräknas efter 
ungefärligt medelpris å grufbacken vid försäljningarna under året eller, där 
sådana ej skett, efter sannolika försäljningspriset, utvisa de inkomna primär-
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uppgifterna, att detsamma uppgick per ton för stuffmalmen till 7 04 kro
nor och för sligen, inklusive förenämnda kvantitet grof- och. finseparerad 
malm, till 9'41 kronor samt för båda i genomsnitt till 7 18 kronor, hvilket 
i jämförelse med år 1910, då motsvarande värde uppgick till 6'76 kronor, 
innebär en prisstegring af 6'2 procent. Inom de olika malmproducerande 
länen ställde sig malm värdena så som följer : 

Under år 1911 hafva, enligt Kollegium tillhandakomna uppgifter, an-
vändts 21 stycken m a g n e t i s k a sofr ingsverk , vid hvilka erhållits 384 971 
ton malm eller 5'8 % af ofvan uppgifna kvantiteter erhållen användbar 
malm. 

J ä r n m a l m s a n r i k n i n g har, såsom förut nämnts, under år 1911 be-
drifvits vid 31 anrikningsverk, af hvilka Broby anrikningsverk i Stockholms 
län, Pershyttans anrikningsverk i Örebro län, Carlvagnens anrikningsverk i 
Västmanlands län, Lekombergs anrikningsverk i Kopparbergs och Långnäs 
anrikningsverk i Gäfleborgs län tillkommit sedan föregående år. Därvid 
har ur 860 199 ton malm framställts 374 194 ton järnslig och 6 996 ton 
grof- och finseparerad malm, den sistnämnda kvantiteten framställd vid 
Persbergs kombinerade anriknings- och separeringsverk i Värmlands län. 
Värdet af den framställda sligen, inklusive den grof- och finseparerade 
malmen, utgjorde 3 586 011 kronor. Beträffande vid anrikningen använda 
anrikningsmetoder har uppgifvits, att magnetisk anrikning enbart förekom
mit vid 18 anrikningsverk och våtanrikning enbart vid 2 sådana, medan 
de öfriga 11 anrikningsverken utgjort kombinerade magnetiska och våt
anrikningsverk . 

I hvad mån den framställda sligen haft att uppvisa en stegring af 
järnhalten i förhållande till det behandlade rågodset, framgår af följande 
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siffror, hvilka grunda sig på de mera detaljerade uppgifter i förevarande 
hänseende, hvilka äro i tab. 2 meddelade: 

I hvilka mängder åter slig af olika fosforhalt under året utvunnits vid 
anrikningsverken inom riket, framgår af nedanstående öfversikt: 

Hvad slutligen angår svafvelhalten hos den vid anrikningen fram
ställda järnsligen, framgår densamma af följande tablå: 

Tillverkning af b r i k e t t e r har med användning af inom anriknings
verken framställd järnslig ägt rum vid 17, briketteringsverk, af hvilka fler
talet anordnats i närmaste samband med de förenämnda anrikningsverken 
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I nedanstående tablå lämnas en öfversikt öfver brikettillverkningen 
under 5-årsperioden 1 9 0 7 - 1 9 1 1 : 

Brikettillverkningen år 1911 utgjorde sålunda 255 948 ton. Värderad 
till 3 849 033 kronor, öfverstiger densamma med 8 002 ton motsvarande 
tillverkning år 1910. I ofvanstående kvantiteter har emellertid icke inräknats 
brikettproduktionen vid Hälsingborgs kopparverk, där i olikhet med öfriga 
briketteringsverk briketterna framställts med användning af importeradt rå-
gods. Brikettillverkningen vid Hälsingborgs kopparverk, som år 1907 ut
gjorde 49 168 ton, år 1908 31 320 ton, år 1909 34 620 ton och år 
1910 62 571 ton, uppgick år 1911 till 45 227 ton, värderade till 561 440 
kronor. 

Den a r b e t s s t y r k a , som under år 1911 varit sysselsatt vid järn-
grufvorna samt anriknings- och briketteringsverken för järnmalm, har uppgifvits 
till 10 461 personer. Per arbetare hafva sålunda erhållits 588 ton malm 
och slig. Till jämförelse med förhållandena i enahanda hänseende under 
femårsperioderna 1861 :—1910 samt de särskilda åren från och med 1907 
meddelas efterföljande medeltals1 och årssiffror: 

E n från teknisk synpunkt lämpligare måttstock för bedömande af 
arbetseffekten vid grufbrytning erhålles, om vid beräkningen hänsyn tages 
till förhållandet mellan antalet under jord sysselsatta arbetare och kvan-

2 
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titeten berg och malm, som af dessa arbetare brutits. Dylika uppgifter före
ligga dock endast för tiden från och med år 1892. Siffrorna härför hafva varitÖ 

Siffrorna för år 1911 liksom motsvarande siffror år 1910 utvisa en 
påfallande ökning i arbetseffekten, hvilket förhållande hufvudsakligen beror 
på, att modernare borrmaskiner af större effektivitet alltmer börjat komma 
till användning vid grufbrytningen. 

Skärskådas ytterligare förhållandet mellan den i dagbrott erhållna 
bergmassan och antalet därvid sysselsatta arbetare, så visar sig att, då 
kvantiteten dylikt berg år 1911 utgjorde 5 589 096 ton och antalet därvid 
sysselsatta arbetare uppgick till 2 118, arbetseffekten vid dagbrytning sagda 
år steg till 2 639 ton pr man. Jämlikt från och med år 1894 erhållna 
uppgifter voro motsvarande förhållanden: 

Sjö- och myrma lmer , afsedda för framställande af gjuttackjärn, 
hafva år 1911 upptagits inom Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län till 
sammanlagd mängd af 3 060 ton, hvilkas uppgifna värde utgjorde 21 298 
kronor eller 6 kronor 96 öre pr ton. De största kvantiteterna, resp. 2 986 
och 40 ton, hafva erhållits från sjöarna Yidöstern och Salen i Jönköpings, 
resp. Kronobergs län. Uppfordringen af dessa malmer, hvilken i all-
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mänhet utmärkt sig för en synnerlig ojämnhet i kvantitativt hänseende, 
beroende mestadels på vintrarnas beskaffenhet, har i medeltal under fem
årsperioderna 1861—1910 samt under hvart och ett af åren 1907—1911 
uppgått till följande kvantiteter: 

Sammanläggas de angifna beloppen 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 1911 erhållen järnmalm belöpte 
sig till 44 209 866 kronor. 

b) Tackjärnstillverkning. 
Under år 1911 iafva, såsom af tab. 3 kan inhämtas, vid 84 med 

arbetande masugnar försedda verk 114 dylika ugnar, hvaraf 2 elektriska, 
varit begagnade. Dessutom hafva 30 masugnar uppgifvits såsom brukbara, 
ehuru de icke under året varit i verksamhet. Sammanlagda blåsningstiden 
utgjorde 32 187 dygn, och tillverkningsmängden uppgick till 634 392 ton 
med ett uppgifvet värde af 48 547 235 kronor, hvaraf 11 284 ton gjutgods, 
framställdt direkt från masugn, med ett värde af 1 151 157 kronor. Före
gående året, 1910, tillverkades vid 112 masugnar med en blåsningstid af 
31 765 dygn 603 939 ton tackjärn, då det direkt framställda gjutgodset in
beräknats. Redogörelseåret företer sålunda en1 till 30 453 ton eller 5"04 
proc. uppgående ökning i produktionen af tackjärn. I och for sig är 1911 
års siffra den högsta, som någonsin förekommit. , 

De genom tackjärnsblåsningen i riket under de senaste decennierna 
vunna resultaten inhämtas för öfrigt af efterföljande siffror, som i fråga om 
femårsperioderna- utgöra årsmedeltal: 
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Tackjärnstillverkningen i riket åren 1861—1911. 

Med afseende å kvantiteten inom särskilda län under år 1911 till ver -
kadt tackjärn visar sig i motsats till föregående år, att ökning i tillverk
ningsmängden uppstått inom nio län och utgjorde denna ökning för Koppar
bergs län 11 905 ton, Örebro 8 860 ton, Västmanlands 8 307 ton, Älfs-
borgs 3 873 ton, Stockholms 3 146 ton, Gäfleborgs 1 231 ton, Östergöt
lands 820 ton, Värmlands 782 ton och Södermanlands län 232 ton; en 
minskning i kvantiteten tillverkadt tackjärn har ägt rum inom Uppsala län 
med 11 381 ton, Kalmar län med 1 009 ton, Norrbottens län med 719 
ton och Jönköpings län med 563 ton. Inom Västernorrlands län, som för 
år 1910 icke hade att redovisa någon tackjärnstillverkning, hafva under året 
tillverkats 4 969 ton. För de fall, då ökning inträdt sedan föregående år, 
angifva de för densamma uträknade relativa talen följande ökningsprocenter, 
nämligen för Älfsborgs län 729, Stockholms 22, Västmanlands 13, Söder
manlands 9, Kopparbergs 8, Örebro 6, Östergötlands 4, Värmlands 2, 
Gäfleborgs 1; minskningen för Jönköpings län utgjorde 61, för Kalmar 
län 35, för Uppsala län 30 och för Norrbottens län 3 procent. 

Den betydelsefulla ställning med afseende på tackjärnstillverkningen, 
som Örebro och Kopparbergs län sedan gammalt intagit, hafva dessa tvenne 
län äfven år 1911 bibehållit, enär inom desamma framställts nära hälften 
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(48'58 %) af allt det tackjärn, som i riket blåsts. Närmast därefter i ord
ningen bland länen följde Gäfleborgs län med 16'06, Västmanlands med 
11 22 och Värmlands med 7/91 procent. Till de återstående 16'23 procen
ten bidrogo gemensamt nio län. Nedanstående tablå innehåller medeltals
beräkningar för femårsperioderna 1891—1895 , 1896—1900 , 1901—1905 
och 1 9 0 6 — 1 9 1 0 samt årssiffror för åren 1907, 1908, 1909, 1910 och 
1911 rörande länens relativa andelar i tackjärnstillverkningen : 

Länens relativa andelar i tackjärnstillverkningen åren 1891—1911. 

Medeltillverkningen per masugn utgjorde under redovisningsåret 5 565 
ton, medelblåsningstiden pr masugn 282 dygn och medeltillverkningen pr 
dygn och masugn 19'73 ton. För jämförelses skull och såsom tjänande i 
viss mån till ledning för bedömande af tackjärnstillverkningens utveckling 
i tekniskt hänseende meddelas här nedan motsvarande medeltalsberäkningar 
för hvart femte år under tiden 1 8 3 3 — 1 9 0 8 samt därefter för hvarje efter
följande år : 
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Tackjärnstillverkningen per masugn i riket åren 1833—1911. 

Bland de län, inom hvilka tackjärnstillverkning under år 1911 ägt 
rum, företedde Norrbottens län den högsta medeltillverkningen (11 442 ton) 
per masugn, hvaremot lägsta medel tillverkningen (355 ton) per masugn 
förekom i Jönköpings län. Norrbottens län hade att uppvisa den utan 
jämförelse högsta medeltillverkningen per dygn och masugn, nämligen"31'35 
ton1). Närmast i ordningen kommo Stockholms och Kopparbergs län med 
resp. 27'24 och 25'32 ton; sist kom Jönköpings län med 6'83 ton. Hit
hörande siffror för de olika länen för såväl år 1911 som år 1910 inhämtas 
af omstående tabellariska sammanställning. 

Masugnarnas tillverkningar år 1911, närmare specificerade, utgjordes 
af följande o l ika s l ags t a c k j ä r n , oberäknadt gjutgods, framställdt direkt 
från masugn: 

1) Vid ett inom Kopparbergs län beläget verk, nämligen Domnarfvets järnverk, hvars 
masugnar delvis beskickas med kox, uppgick medeltillverkningen per masugnsdygn till 
48'1 (1910: 49'9) ton, hvilket var den högsta produktion, som förekom vid något verk i riket. 
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Tackjärnstillverkningen per masugn inom länen åren 1910 och 1911. 

De olika tackjärnssorternas kvantitativa betydelse har, proceutiskt ut
tryckt, varit följande under de fem senaste tillverkningsåren: 

Det förstnämnda slaget, smides- och puddeltackjärn, framställdes år 
1911 inom tio af de fjorton tackjärnsproducerande länen i kvantiteter väx
lande från 54 404 ton i Örebro län ned till 248 ton i Älfsborgs län. 
Tillverkning af Bessemer- och Martintackjärn ägde ram inom elfva olika 
län, af hvilka Kopparbergs, Örebro och Gäfleborgs tillsammans lämnade 
64'3 proc. af samfällda beloppet. Spegeljärn tillverkades endast "inom 
Kopparbergs län, och utgjorde tillverkningen 1 0 1 7 ton. Aduceringstackjäm 
framställdes inom fem olika län, men i betydligare mängd endast inom 
Örebro län, hvars tillverkning uppgick till 15 054 ton. Annat gjuttack-
järn framställdes däremot i åtta skilda län med tillverkningskvantiteten väx
lande mellan 7 257 ton (Värmlands län) och 90 ton (Gäfleborgs län). 
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Framställning af tackjärn på elektrisk väg har under år 1911 ägt rum 
vid Järnkontorets Försöksverk i Trollhättan, ur hvars elektriska masugn 
framställts 4 404 ton samt vid Domnarfvets järnverk, ur hvars elektriska 
masugn framställts 1 382 ton tackjärn. Därjämte hafva på elektrisk väg 
vid sistnämnda järnverk samt Gullspångs kiselverk, Trollhättans Elektro-
thermiska Aktiebolags elektriska smältverk och Kortfors stålverk framställts 
sammanlagdt 3 828 ton kiseljärn och 451 ton kiselmanganjärn. 

I och för cyankaliumtillverkning samt jämväl för utvinnande af järn 
har under året vid Degerhämn på Öland färdigbyggts en masugn med en 
årlig kapacitet af 1 2 0 0 0 à 1 5 0 0 0 ton, vid h vilken alunskiffer är ämnad 
att användas som råvara. 

c) Järnsvamptillverkning. 
En ny produkt, järnsvamp, har sedan de förberedande experimenten 

afslutats, under året börjat tillverkas vid Höganäs. Reduktionsverk i Malmö
hus län. Järnsvamp, hvarmed menas den porösa massa, som uppkom
mer, då järn reduceras ur en malm genom syrets bortskaffande därur utan 
malmens samtidiga smältning, är närmast afsedd att användas till direkt 
framställande af smidbart järn. Råvara för tillverkningen har hufvudsak-
ligen varit Gellivare varpmalm, anrikad vid Luleå järnverk till slig 
med 71 % järn. Den tillverkade kvantiteten järnsvamp utgjorde 3 772 ton 
med ett värde af 226 320 kronor. I och för framställningen hafva användts 
Höganäs stenkol, hvilka kol trots deras höga askhalt därför visat sig lämpliga, 
och utgjorde förbrukningen däraf 40 415 hektoliter med 35 % aska och 
14 130 hektoliter med 50 % aska. 

d) Framställning af smidbart järn och stål. 
Antalet år 1911 begagnade verk för beredande af smidbart järn och 

stål uppgick enligt tab. 4 till 79, mot 81 år 1910. Förenämnda 79 verk 
voro belägna inom sjutton olika län (Stockholms stad inberäknad), af hvilka 
Örebro, Västmanlands och Gäfleborgs län räknade hvartdera 11, Uppsala 
och Kopparbergs hvartdera 8, Östergötlands och Värmlands hvartdera 7, Söder
manlands och Kalmar hvartdera 3, Stockholms och Jönköpings hvartdera 2 och 
Stockholms 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 redogörelseåret varit an
vända- för omvandling af tackjärn till smidbart järn och stål äfvensom af 
smidesjärn till stål, redovisas jämväl i förberörda tabell, men några hjälp-
ugnar, såsom räckhärdar och vällugnar m. m. d., äro lika litet där upp
tagna som rostugnar och varmluftsapparater vid tackjärnstillverkningen. 

Antalet använda Lancashiresmälthärdar utgjorde 199, fördelade på 11 
olika län, antalet Franche-Comté-härdar 4 på 4 län, Vallonsmälthärdar 22 
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på 3 län samt härdar för skrotsmältning 7 på 5 län. Sammanlagdt be
gagnades således 232 härdar för färskning och skrotsmältning. Af puddel-
ugnar voro under året inga i bruk. För götmetalls framställande användes 
år 1911 inom 13 särskilda län 108 ugnar, hvaraf 20 Bessemer-, 66 
Martin- och 9 degelstålsugnar äfvensom 13 elektriska smältugnar, af hvilka 
en varit uppställd vid Söderfors i Uppsala län, sex vid Gullspång i Skaraborgs 
län, fyra vid Kortfors i Örebro län, en vid Domnarfvet i Kopparbergs län 
och en vid Gysinge i Gäfleborgs län. De under året i bruk varande 
brännstålsugnarne voro till antalet 5, af hvilka två voro belägna i Uppsala 
län (vid Österby bruk) och två i Värmlands län (vid Munkfors bruk) samt 
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 ovä l lda m e l l a n p r o d u k t e r , som omfatta hela sum
man 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 verk
städer,' och då ingendera af dessa delar inom landet omvandlas till sådana 
produkter, som böra inordnas i berättelsen om bergshandteringen, kan aldrig 
summan af välldt 1) järn och stål, stång-, fason- och finjärn m. fl. i tab. 6 
upptagna produkter gifva ett riktigt begrepp om tillverkningsbeloppet af 
smidbart järn och stål. De år 1911 erhållna mellanprodukterna, däri in-
beräknadt skrotadt gjutgods af smidbart järn och stål, utgjordes af: 

Förstnämnda tillverkningar eller smältstycken och råskenor, som fram
ställdes inom tretton olika län, med maximiproduktion (28 936 ton) i Örebro 
län, utgjordes till allra största delen, 137 247 ton eller 93'5 p roc , af 
Lancashiresmältstycken. Af andra i härd beredda smältstycken, däri äfven 
inräknade sådana, af hvilka Franche-Comté-stångjärnet blifvit framställdt, 
uppgick årsproduktionen till endast 9 475 ton eller 6'5 proc. Under de 
senast gångna fem åren har tillverkningen af smältstycken och råskenor om
fattat följande kvantiteter: 

1) Såsom välldt har räknats äfven sådant jä rn och stål, som med delvis bibehållet fram
ställningsvärme före utvalsningen endast insat ts i värmeutjämnings- eller svettningsgropar. 
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Redogörelseåret företer i förhållande till år 1910 en minskning i till
verkningen af smältstycken och råskenor, uppgående till 4 991 ton eller 
3'3 procent och beroende i hufvudsak på minskad efterfrågan, men där
jämte i någon mån på produktionsminskning vid åtskilliga verk på grund 
af vattenbrist. 

Det andra slaget af hithörande produkter, nämligen götmetall, utgjor
des af 93 853 ton (19-9 proc.) Bessemermetall, 372 705 ton (79'2 proc.) 
Martinmetall och 4 309 ton (0'9 proc.) degel- och elektrogötmetall. Häraf 
utgjordes 9 101 ton af skrotadt gjutgods, hvaraf största delen eller 8 984 
ton Mariingjutgods. Tillverkningen af götmetall under h vartdera af åren 
1907—1911 inhämtas af nedanstående produktionssiffror, som utvisa kvan
titeterna i ton: 

Bedogörelseåret uppvisar, jämfördt med föregående år, en minskning i 
kvantiteten tillverkad Bessemermetall med 3 730 ton, beroende på ena
handa anledningar som minskningen i tillverkningen af smältstycken och 
råskenor, en ringa ökning i kvantiteten tillverkad Martinmetall med 254 
ton och en nästan fördubblad ökning i kvantiteten tillverkad degel- och 
elektrogötmetall med 2 094 ton. 

Jämföras siffrorna för samtliga 5 åren 1 9 0 7 — 1 9 1 1 , visar det sig, att 
1911 års tillverkning af såväl Martinmetall som degel- och elektrogötmetall 
varit den största under hela perioden. Elektrogötmetallen utgjordes af 2 034 
ton göt och skrotadt gjutgods, hvaraf 1 176 ton tillverkades vid Kortfors i 
Örebro län, 426 ton vid Gysinge i Gäfleborgs län och återstoden vid Söder
fors i Uppsala län. 

Bessemermetall framställdes år 1911, likasom de närmast föregående 
åren, endast inom Kopparbergs, Gäfleborgs, Örebro och Värmlands län. 
Tillverkning af Martinmetall förekom inom elfva län; största produktions-
beloppen hade Kopparbergs, Västmanlands, Gäfleborgs, Örebro och Värm
lands län, hvilka tillsammans bidrogo med 89 procent af deii samfällda 
produktionen. Inom Kalmar län, som år 1910 hade att uppvisa en till
verkning af 5 788 ton, förekom under år 191 lingen tillverkning af Martin
metall. Degel- och elektrogötmetall framställdes vid verk belägna i Stock
holms stad samt Uppsala, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gäfle
borgs län. 

Med de så kallade b a s i s k a d e f o s f o r i s e r i n g s m e t o d e r n a hafva i vårt 
land år 1911 framställts 277 120 ton i ofvan angifna belopp inräknad göt-
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metall, hvaraf 52 737 ton Bessemer- och 220 532 ton Martingöt samt 
3 851 ton Martingjutgods. Bland de järnverk, som tillämpat ifrågavarande 
metoder kommer med afseende på tillverkningskvantitetens storlek Domn-
arfvets järnverk i Kopparbergs län i främsta rummet (78 996 ton). Den 
öfriga hithörande tillverkningen härrör från Degerfors i Örebro län (27 691 
ton), Fagersta i Västmanlands län (25 509 ton), Sandviken i Gäfleborgs län 
(21 3 2 5 ton), Avesta i Kopparbergs län (18 178 ton), Hofors och Fors
backa i Gäfleborgs län (resp. 14 316 och 13 655 ton), Horndal och 
Smedjebacken i Kopparbergs län (resp. 11 220 och 10 645 ton) och Ny-
kroppa i Värmlands län (10 137 ton) samt Långshyttan i Kopparbergs län, 
Kallinge i Blekinge län, Schebo i Stockholms län, Surahammar i Väst
manlands län, Bångbro i Örebro län, Hallstahammar i Västmanlands län 
och Söderfors i Uppsala län. Angående de med tillhjälp af de basiska meto
derna erhållna kvantiteterna götmetall meddelas nedanstående uppgifter: 

Såsom häraf framgår, är redogörelseårets tillverkning beträffande fram
ställning af götmetall med de basiska metoderna utom beträffande Martin
gjutgods något mindre än föregående år. 

Uti tab. 6 redogöres för v ä l l d t j ä r n och s t å l , s t ång- , fason- och 
f in järn s a m t - s t å l j ä m t e a n d r a gröf re t i l l v e r k n i n g a r af s m i d e s j ä r n 
och s t å l , som, oberäknadt i vissa fall omvällningar, direkt framställts af 
tillförene ej vällda ämnen. Då allt sådant, som med fog kan anses såsom 
verklig 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 omsmält-
ning af tackjärn beredt gjutgods, öfverflyttats till berättelsen om fabriker 
och handtverk, hvaremot tubämnen, grofplåt för ångpannor, fartyg, broar 
m. m. d., järnvägsskenor, skarfjärn och bottenplåtar, järnvägshjulband (tires), 
axlar, ankare och andra grofsmiden, hvilka alla med omedelbart föregående 
vällning mera direkt framställas, i denna tabell sammanställts med stång-, 
fason- och finjärn samt -stål, som af enahanda ämnen på liknande sätt' be
redas. I fråga om axlar och somliga andra grofsmiden må dock anmärkas, 
att i de undantagsfall, då dylika tillverkningar möjligen utföras vid meka
niska verkstäder utan egen järntillverkning, desamma blifva redovisade i 
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berättelsen om fabriker och handtverk, hvaraf följer, att här meddelade 
siffror måhända icke fullt omfatta produktionen i dess helhet. 

I och för lättare Öfverblick af de olika tillverkningar, som i förenämnda tab. 
6 finnas specificerade särskildt för hvarje län, äro i följande tablå årsupp-
gifternä, för så vidt de afse produktionens kvantitet och värde inom hela 
riket, sammanförda med motsvarande kvantitets siffror för det närmast förut
gångna året, hvarjämte i skilda kolumner procentiskt angifvits hvarje år 
1911 redovisad tillverknings fördelning på de ämnen, välljärn och göt
metall, hvaraf densamma framställts: 

Tillverkningen af smidesjärn och -stål åren 1910 och 1911. 

Enligt livad denna tablå utvisar, företedde 1911 års tillverkningar af 
smidesjärn och -stål i jämförelse med år 1910 en minskning af 8 707 ton, 
beroende på enahanda anledningar som minskningen i tillverkningen af 
smältstycken, råskenor och Bessemermetall, och voro 77 '7 % framställda af 
götmetall, medan endast 22 3 % framställdes af välljärn. 1910 voro mot
svarande procenttal 75'7 och 24'3. 

Den i tablån först upptagna tillverkningen, vällda biooms och billets 
för export, framställdes år 1911 inom åtta af rikets län, hufvudsakligen i 
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Gäfleborgs, Kopparbergs, Värmlands, Stockholms, Örebro och Uppsala län 
med resp. 4 077, 3 547, 2 624, 2 601 , 2 105 och 1 119 ton. 

Stångjärn och -stål framställdes uti femton olika län. Främst bland 
dessa i afseende på årstillverkningens storlek stodo Kopparbergs, Gäfleborgs, 
Västmanlands och Örebro län med resp. 39 713, 38 943 (hvaraf 279 elektro-
stål), 34 438 och 28 124 ton (hvaraf 33 elektrostål); därnäst följde Öster
götlands län med 14 903 ton och Uppsala län med 12 813 ton (hvaraf 
208 elektrostål), medan för öfriga nio län den samfällda tillverkningen steg 
till 16 247 ton. 

Det för ej särskildt specificeradt fasonjärn och -stål ofvan anförda 
produktionsbeloppet redovisades från fem olika län, nämligen från Koppar
bergs 7 984 ton, Örebro 1 924 ton, Västmanlands 900 ton, Östergötlands 
552 ton och Gäfleborgs 402 ton. 

Beträffande band-, söm- och ej särskildt specificeradt finjärn framstodo 
bland de sju län, som under redögörelseåret ägnade sig åt dylik tillverkning, 
Örebro och Kopparbergs län såsom de i sådant hänseende mest produktiva. 
Deras produktion utgjorde nämligen resp. 17 545 och 14 367 ton, medan 
från Värmlands län erhöllös 10 595 ton, från Gäfleborgs 9 575, från Öster
götlands 6 371 , från Västmanlands 5 350 och från Kalmar län 175 ton. 

Järnvägsskenor samt skarfjärn och bottenplåtar af götmetall tillverkades 
endast i Kopparbergs län med 6 1 , resp. 510 ton. 

Balkar och vinkeljärn af götmetall tillverkades i 4 olika län, hufvud-
sakligen i Kopparbergs län, för hvilket län tillverkningssumman utgjorde 
8 760 ton. Återstoden, 464 ton, fördelade sig på Örebro, Gäfleborgs och 
Stockholms län. 

Ämnesjärn för manufakturering, som liksom balkar och vinkeljärn, i 
motsats till hvad som skett i föregående berättelser, i denna berättelse sär
skildt redovisats, erhölls från 7 olika län, företrädesvis från Kopparbergs 
län (21 609 ton), Östergötlands län (6 600 ton) och Gäfleborgs län (6 042 
ton), medan återstoden (5 416 ton) framställdes i Blekinge, Stockholms, 
Värmlands och Västmanlands län. 

Valstråd i ringar tillverkades i åtta olika län, företrädesvis i Koppar
bergs län med 14 200 ton, Gäfleborgs med 12 952 ton, Örebro med 11 076 
ton, Värmlands med 9 267 ton och Västmanlands med 3 833 ton. Åter
stående 857 ton fördelade sig på Kalmar, Östergötlands och Uppsala län. 

Af tubämnen, ihåliga och massiva, framställdes under redogörelseåret 
17 316 ton (däraf 10 471 ton massiva) i Värmlands län, 15 215 ton (däraf 
7 698 ton massiva) i Gäfleborgs län, 10 668 ton (massiva) i Västmanlands 
län, 1 098 ton (massiva) i Kopparbergs och 3 ton (ihåliga) i Örebro län. 

Grofplåt, utvalsad af götmetall, tillverkades vid järnverk belägna inom 
Kopparbergs, Örebro, Västmanlands och Östergötlands län. Det först
nämnda länets produktion utgjorde 10 708 ton eller 46'8 % af den totala 
årstillverkningen (22 848 ton). 
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Utvalsning af järnvägshjulband (tires) ägde rum endast i Västmanlands 
län, för hvilket län produktionssiffran för året uppgick till 2 889 ton. 

Axlar framställdes inom Kopparbergs, Västmanlands, Östergötlands, 
Gäfleborgs och Värmlands län och ankare samt andra gröfre smiden inom 
Västmanlands, Värmlands, Östergötlands och Gäfleborgs län till en sam
manlagd kvantitet af resp. 2 996 och 4 452 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 
af seende på tillverkningskvantiteterna häraf under hvartdera af åren 1907 
—1911 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 fram-
ställes uteslutande medelst valsning, år 1911 beredts 24 609 ton stångjärn 
och -stål i inskränkt bemärkelse medelst smidning och 141 780 ton medelst 
valsning. I hvilket förhållande 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 1911 angifna kvantiteten smidt stångjärn och -stål hade 
16 698 ton (67'9 proc.) utsmidts af smältstycken, 7 662 ton (31'1 proc.) 
af götmetall och 249 ton (1'0 proc.) af brännstål. Af valsadt stångjärn och 
-stål i inskränkt bemärkelse hade sagda år 56 546 ton (39'9 proc.) utval
sats af i härd beredt järn och stål, 3 096 ton (2,2 proc.) af skrotsmältor 
och garfstycken samt 82 138 ton (57'9 proc.) af götmetall. Beträffande af 
skrotsmältor och garfstycken valsadt stångjärn och -stål har särskild redo
visning ej funnits i föregående berättelser. 

Smidt stångjärn och -stål framställdes inom fjorton olika län, hvar-
ibland Uppsala, Kopparbergs, Örebro, Västmanlands och Gäfleborgs län in-
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togo främsta rummen med en årstillverkning af resp. 7 704, 4 745, 4 155, 
3 240 och 2 766 ton. Medelst valsning beredt stångjärn och -stål fram
ställdes åte;r inom tolf län, därvid den hufvudsakliga delen af produktionen 
(87'6 proc.) kommer på Kopparbergs, Västmanlands, Gäneborgs, Örebro 
och Östergötlands län, med resp. 3 1 7 9 4 , 30 145, 25 741 , 22 448 och 
14 037 eller sammanlagdt 1 2 4 1 6 5 ton. 

e) Förbrukningen vid järnverken af träkol, utländskt 
skrot, stenkol och koks. 

Förbrukningen af träkol vid rikets järnverk har under år 1911 i sin 
helhet uppgått till 40 541 332 hektoliter, åsatta ett sammanlagdt värde af 
26 588 864 kronor. 

Inom de särskilda länen har järnverkens träkolsförbrukning under redo
görelseåret uppgått till: 

Såsom häraf framgår, har Örebro län att uppvisa den största förbruk
ningen af träkol, nämligen 9 015 641 hektoliter. Närmast efter detta län 
komma Gäfleborgs med 7 797 552 hektoliter, Kopparbergs med 7 088 653 
hektoliter, Västmanlands med 5 201 95o hektoliter, Värmlands med 
3 487 424 hektoliter, Uppsala med 2 982 836 hektoliter, Östergötlandsmed 
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1 732 723 hektoliter, Stockholms län med 1 124 437 hektoliter och Norr
bottens län med 1 120 782 hektoliter. 

En sammanfattning af i de statistiska primäruppgifterjia för år 1911 
meddelade upplysningar angående de förbrukade träkolens beskaffenhet lämnas 
i nedanstående tablå : 

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

Af de förbrukade träkolen voro sålunda största delen eller 74"5 procent 
tillverkade af skogsved. Af dessa träkol voro 92 procent milkolade; för 
de af sågverksribb tillverkade träkolen var motsvarande procenttal 93'9 
procent. 

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

1) Inberäknadt 497 035 hl. icke specificerade kol med ett värde af 298 221 kr. 
2) » 489 411 » » » » » » » » 385166 » 
3) » 282 754 » » » » » » » » 178135 » 
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Nedanstående sammanställning utvisar kvantitet, sammanlagdt värde 
och. medelvärde per hektoliter för vid järnverken förbrukade träkol åren 
1907—1911 : 

Såsom häraf framgår, är 1911 års medelvärde per hektoliter förbru
kade träkol det högsta i 5-årsperioden 1907—1911 . 

I och. för framställning af tackjärn (oberäknadt kiseljärn) förbrukades 
under året inalles 34 408 110 hektoliter träkol. Däraf har en relativt 
obetydlig del (224 142 hl.) användts i blandning med koks. 

I samband härmed må omnämnas, att vid Dégerfors, Avesta och 
Domnarfvets verk framställts inalles 72 138 ton tackjärn med koks enbart 
utan tillblandning af träkol. 

Frånräknas sistnämnda kvantitet, befinnes den genomsnittliga träkols-
förbrukningen per ton tillverkadt tackjärn, inklusive från masugn direkt 
framställdt gjutgods, för riket i dess helhet hafva utgjort 61'2 hektoliter. 

Järnverkens redovisade förbrukning år 1911 af utländskt skrot utgjorde 
42 196 813 kg, af stenkol 3 698 305 hektoliter och af koks 2 317 667 
hektoliter. Huru förbrukningen häraf, hvarom redogörelse ej förekommit i 
föregående berättelser, gestaltar sig inom olika län, framgår af omstående 
tablå. 

Den största förbrukningen af utländskt skrot hade, såsom häraf framgår, 
Örebro län, med 12 265 245 kg, därnäst Kopparbergs län med 8 747 000 
kg, Gäfleborgs län med 6 430 450 kg och Blekinge län med 6 351 408 
kg. Största förbrukningen af stenkol hade Kopparbergs län med 834 256 
hektoliter, därnäst Gäfleborgs län med. 710 800 hektoliter, Västmanlands 
län med 708 088 hektoliter och Örebro län med 520 851 hektoliter. Största 
förbrukningen af koks förekom i Kopparbergs län med 1 515 389 hektoliter, 
därnäst i Örebro län med 412 282 hektoliter och i Gäfleborgs län med 
205 730 hektoliter. Beträffande utländskt skrot torde den uppgifna förbruk-

3 



34 F Ö R B R U K N I N G A F UTLÄNDSKT SKROT M. M. 

Förbrukningen under året af utländskt skrot, stenkol och koks 
inom de skilda länen. 

ningen vara för lågt angifven, beroende därpå att vederbörande uppgifts-
lämnare ej alltid med säkerhet kunnat uppgifva, huru mycket af det för
brukade skrotet varit af utländskt ursprung. 

B) Andra bergverksprodukter än järnmalm 
och järn. 
a) Malmer. 

Ur 30 för vinnande af annan malm än järnmalm år 1911 arbetade 
grufvor hafva, såsom af de i tab. 8 sammanförda uppgifterna kan i detalj 

1) Däri inräknadt 11311 000 kg. köpt skrot utan -angifvct ursprung. 
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inhämtas, uppfordrats 45 884 ton direkt användbar malm af skilda slag till 
ett sammanlagdt värde af 1 188 401 kronor samt 125 511 ton för anrikning 
afsedd produkt. Anrikning har, enligt tab. 9, ägt rum vid 8 anriknings
verk, däraf 5 våtanrikningsverk och 3 kombinerade magnetiska och våt
anrikningsverk, och hafva därvid erhållits 45 453 ton slig, uppskattade till 
2 459 7 78 kronor. Eågodset, hvarur anrikningsprodukten framställts, ut
gjordes af dels 118 581 ton i tab. 9 redovisad malm, dels en i tab. 2 
upptagen kvantitet gods om 25 112 ton, innehållande jämväl järnmalm. 
Sammanläggas de direkt användbara samt de genom anrikning vunna kvan
titeterna af skilda malmslag, erhållas såsom resultat af 1911 års brytning 
och anrikning följande summor användbar malm: 

I tab. 8 finnas äfven meddelade fullständiga uppgifter angående kvan
titeten brutet berg och malm tillsammans. Då emellertid ur det samtidigt 
med malmerna lösbrutna gråberget ofta utskrädts flera sorters malm, har det 
ej varit möjligt att för hvarje malmslag specifikt angifva den däremot sva
rande bergmassan. Inalles utgjorde kvantiteten brutet berg och malm 278 413 
ton, hvarur erhållits ofvannämnda olika malmslag, som sammanlagda uppgå 
till ett belopp af 91 337 ton och alltså utgöra 32'8 proc. af hela den 
brutna bergmassan. 

För att i någon mån åskådliggöra, huru brytningen af malmer, andra 
än järnmalm, ökats eller minskats under år 1911 iförhållande till enahanda 
brytning under hvartdera af närmast föregående fyra år, har Kollegium här 
nedan sammanställt uppgifterna i berörda hänseende för de fem åren 1907 
— 1 9 1 1 med angifvande af kvantiteterna i ton: 
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För år 1911 hafva uppgifter äfven meddelats rörande antalet vid gruf-
vorna använda uppfordringsschakt, stoilar m. m., brytningsmetoder och den 
direkt användbara malmens metallhalt. 

Enligt tabell 8 utgjorde antalet under året vid grufvorna använda upp
fordringsschakt, stollar m. m. 31 . 

Beträffande de brytningsmetoder, som under året varit använda i olika 
grufvor, meddelas i tabellen detaljerade upplysningar. Liksom vid järn-
grufvorna har pallbrytning varit den brytningsmetod, som allmännast före
kommit. 

Hvad beträffar metallhalten varierade densamma för kopparmalmen 
mellan 1'74 och 13 p roc , för manganmalmen mellan 20 och 50 p r o c , för 
zinkmalmen mellan 35 och 48 proc. och för svafvelkisen mellan 32 och 42 
proc. Silfver- och blymalmen vid Kallmora silfvergrufva i Västmanlands 
län, där nästan hela den redovisade kvantiteten brutits, höll 50 proc. bly 
och 350 gram silfver per ton. 

Rostadt zinkblände har framställts vid ett par verk, nämligen -Amme
bergs rosthytta i Örebro län och Räfvåla rosthytta i Kopparbergs län. 
Kvantiteten häraf uppgick till sammanlagdt 37 537 000 kg med ett värde 
af 2 994 307 kronor, och höllo 32 366 000 kg 41 proc. zink, 1 980 000 
kg 33 proc. och 3 191 000 kg 29 proc. zink. 

b) Stenkol och eldfasta leror. 

Enligt det i tab. 10 meddelade sammandraget af uppgifterna rörande 
uppfordringen år 1911 ur rikets stenkolsgrufvor användes för densamma 
nämnda år 14 uppfordringsschakt, däraf 2 vid stenkolsfält i Kristianstads 
län och återstående 12 vid de inom Malmöhus län belägna stenkolsfälten. 
Totala brytningsmängden eller kvantiteten brutet berg, stenkol och lera ut
gjorde 614 971 ton, hvaraf erhållits 311 809 ton stenkol af olika kvali
teter samt 145 141 ton eldfast lera och 82 511 ton klinkerlera. Yärdet 
å de erhållna stenkolen har uppgifvits till 2 372 427 kronor, å den eldfasta 
leran till 245 709 kronor och å klinkerleran till 203 919 kronor,. 

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

I och för en jämförande öfversikt af uppfordringarna under de sist-
förflutna fem åren meddelas följande kvantitetsuppgifter: 
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Brytningen af stenkol år 1911 öfversteg, enligt hvad förestående siffror 
ådagalägga, 1910 års brytning med 9 023 ton eller 3 procent. Af eldfast 
lera hafva under redogörelseåret brutits 145 141 ton mot 140 607 ton år 
1910, utvisande alltså dessa produktionssiffror en ökning af 4 534 ton 
eller 3'2 procent. I fråga om förhållandet mellan de under senaste tvenne 
år brutna kvantiteterna klinkerlera framträder för redogörelseåret en ökning 
af 15 259 ton eller 22'7 procent. 

Om för utrönande af arbetseffekten vid stenkolsgrufvorna kvantiteten 
brutet berg sammanställes med antalet under jord sysselsatta arbetare, er
hållas beträffande de fem senaste åren följande relationer: 

c) Fältspat. 
Enligt de till Kollegium inkomna uppgifterna angående fältspatsbryt-

ningen i riket hafva, såsom tab. 11 utvisar, vid 74 under arbete varande 
brott erhållits inalles 36 235 ton fältspat, hvars värde uppskattats till 
335 625 kronor, utgörande i genomsnitt 9 kr. 26 öre per ton. Föregående 
redogörelseår utgjorde kvantiteten bruten fältspat 21 591 ton, och utvisar 
1911 års fältspatsbrytning sålunda i jämförelse därmed en ökning af 14 644 
ton, hvilken ökning beror hufvudsakligen därpå, att för år 1911 utom 
l:ma och 2:da fältspat äfven redovisats fältspat af andra kvaliteter. 

Kvarts har för år 1911 redovisats med en kvantitet af 24 927 ton . 
och till ett uppskattadt värde af 141 023 kronor. 

Af de tio olika län, inom hvilka fältspatsbrytning under redogörelse
året ägde rum, hade Stockholms län att uppvisa den största produktionen, 

1) Sedan vederbörande uppgiftslämnare meddelat, a t t i de för åren 1908, 1909 och. 1910 
för Billesholms och Ljungsgårds stenkolsfält afgifna primäruppgifterna den eldfasta skiffern 
(svartberget) uteglömts, hafva till de för nämnda år i motsvarande berättelser upp tagna 
kvantiteterna eldfast lera lagts de för nämnda år å samma stenkolsfält producerade kvanti
teter eldfast skiffer. 
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uppgående till 12 193 ton. Därefter följde i ordningen Göteborgs och 
Bohus län med 5 550 ton, Västmanlands län med 5 348 ton, Norrbottens 
län med 4 086 ton, Hallands län med 3 172 ton, Östergötlands län med 
3 158 ton samt Örebro län med 2 313 ton. Återstående 415 ton brötos 
inom Älfsborgs, Kopparbergs och Blekinge län. Största kvantiteten vid 
något fältspatsbrott uppfordrad fältspat erhölls vid Kolsva, beläget inom 
Bro socken af Västmanlands län, och utgjorde 4 739 ton. 

Uppgifna brytningskvantiteter fältspat för de senaste fem åren redovisas 
här nedan: 

d) Metaller. 

Under hänvisning, för närmare detaljers inhämtande, till tab. 12 får 
Kollegium i afseende å hithörande produkter meddela följande öfversikt. 

Guld. Produktionen år 1911 omfattade ett belopp af 11 "020 kg. med 
ett angifvet värde af 27 278 kronor. Af detta produktionsbelopp erhöllos 
5'890 kg. vid Sala silfververk och 5 "130 kg. vid Falu kopparverk. Guldet 
vid förstnämnda verk framställdes på torra vägen och vid sistnämnda verk 
på våta vägen. År 1910 uppgick motsvarande tillverkning till endast 1'846 
ton. Nedanstående siffersammanställning beträffande guldproduktionen anger 
femårsmedeltal för tiden 1861—1910 samt årssiffror för åren 1 9 0 7 — 1 9 1 1 : 

Silfver. Sammanlagda produktionsbeloppet af silfver år 1911 upp
gick till 1 289424 kg., i penningvärde utgörande 84 970 kronor. Den 
vunna kvantiteten, som är betydligt högre under redogörelseåret än 
under något af de närmast föregående fem åren, har bekommits dels på den 
våta vägen vid Falu kopparverk, dels på den torra vägen vid Sala silfver-



39 BLY. K O P P A R . 

vert. Den öfvervägande delen däraf eller 1 239'148 ton har vunnits vid 
sistnämnda silfvefverk, där verksamheten, som under år 1910 varit inställd, 
under året återupptagits. Årsproduktionen i sin helhet utgjorde i genom
snitt under femårsperioderna från och med 1861 samt under hvart och ett 
af åren 1 9 0 7 — 1 9 1 1 : 

Bly. Den under år 1911 för riket uppnådda kvantiteten slutprodukt 
erhölls vid Sala silfververk och utgjorde 1 134 221 kg., däraf 31 602 kg. 
antimonbly och återstoden frisk- och raffinadbly. Föregående år uppgick 
motsvarande tillverknings siffra till 355 436 kg. och har alltså en ökning i 
tillverkningen ägt rum, uppgående till ej mindre än 778 785 kg. Den 
år 1911 tillverkade kvantitetens värde har uppgifvits till 297 900 kronor. 

Under femårsperioderna från och med 1861 samt under hvart och ett 
af åren 1907—1911 omfattade blytillverkningen nedanstående belopp: 

Koppar. Koppartillverkningen i riket har under år 1911 som slut
produkt lämnat inalles 3 218 421 kg. raffinadkoppar, hvilket är 107 643 
kg. mera än är 1910, och 2 772 kg. garkoppar. Hela tillverkningen 
utom garkopparn, som tillverkats vid Granefors koppar- och mässingsverk i 
Blekinge af utländsk råvara, förskrifver sig från Hälsingborgs kopparverk, 
där sedan år 1902 raffineras dels vid samma verk producerad cementkoppar, 
dels från Norge importerad bessemererad koppar. Värdet af den framställda 
raffinadkopparn utgjorde 3 308 460 kronor och af garkopparn 3 326 kronor. 

Framställningen af gar- och raffinadkoppar har i årligt medeltal under 
femårsperioderna 1861 —1911 samt under hvart och ett af åren 1 9 0 7 — 
1911 omfattat följande kvantiteter: 
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Af ofvan angifna belopp, hvilka afse toppar, som framställts som slut
produkt af såväl inhemskt som importeradt rågods, har tillverkningen vid 
Granefors koppar- och mässingsverk samt Hälsingborgs kopparverk utgjort 
följande kvantiteter: 

Om de vid båda verken erhållna produktkvantiteter sammanräknas, 
finner man, att koppar som slutbehandlad produkt under 5-årsperioden 1907 
— 1 9 1 1 endast framställts vid nämnda 2 verk. 

Zink. Framställning af zink har under år 1911 ägt rum vid Troll
hättans Elektrothermiska Aktiebolags elektriska smältverk i Alfsborgs län 
till en kvantitet af 2 123 641 kg. med uppgifvet värde af 1 106 958 kronor, 
däraf 106 035 kg. handelszink med värde 47 715 kronor. Tillverkningen 
öfverstiger med ej mindre än 1 565 157 kg. 1910 års tillverkning, som 
utgjorde 558 484 kg. med ett värde af 318 336 kronor. 

e) Diverse bergverksprodukter. 
Kopparvitriol. Tillverkningen häraf, som bedrifvits endast vid Falu 

kopparverk, uppgick år 1911 till 320 130 kg. och uppskattades till ett 
värde af 112 045 kronor. Den tillverkade kvantiteten utgjorde: 
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Järnvitriol. Äfven denna tillverkning har under år 1911 endast 
förekommit vid Falu kopparverk. Dess kvantitet uppgår till 155 665 kg 
och dess värde till 7 472 kronor. Som 1910 års tillverkning uppgick till 
235 950 kg, har en minskning i tillverkningen af 80 285 kg under redo
görelseåret inträdt. Tillverkningen under år 1911 och närmast föregående 
år har omfattat följande kvantiteter: 

Alun. Tillverkningen häraf, bedrifven vid två verk, af hvilka Skånska 
superfosfat- och svafvelsyrefabriken i Hälsingborg år 1911 liksom före
gående år har att uppvisa det högsta beloppet, omfattar följande kvantiteter : 

hvaraf synes, att en minskning i tillverkningen ägt rum med 23 258 kg 
Värdet å 1911 års produktion uppgick till 15 928 kronor. 

B l y e r t s . Under redogörelseåret har blyertstillverkning endast bedrif-
vits vid Västanfors grafitverk i Västmanlands län, därvid framställts en 
kvantitet af 65 377 kg med ett uppgifvet värde af 7 845 kr. Tillverknings-
siffrorna för de senaste åren gestalta sig på följande sätt: 

Produktionen under år 1911 företer alltså i förhållande till år 1910 
en ökning af 16 452 kg. 

Dessutom har under året vid Jönköpings, Malmö, Hälsingborgs och 
Örebro gasverk såsom biprodukt vid gastillverkning af utländsk råvara fram
ställts grafit med ett sammanlagdt värde af 1 642 kronor. 
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Brunsten. pulveriserad, har framställts vid Dunkehallar i Jönköpings 
län. Tillverkningskvantiteten för år 1911 har uppgifvits till 56 OOO kg, 
som uppskattats till ett värde af 3 920 kronor. I jämförelse med är 1910 
har redogörelseåret att uppvisa en produktionsminskning af 2 000 kg. 

C) Arbetskraft. 
a) Motorer. 

Vid grufvor och anrikningsverk samt fältspatsbrott. För 
omedelbar grufdrift och anrikning hafva under år 1911 enligt tab. 14, för
utom 26 motorer för handkraft och 15 kreatursvandringar, som användts 
för uppfordring och pumpning, användts 919 motorer om 29 906 effektiva 
hästkrafter, nämligen : 

Den närmare användningen af dessa motorer framgår af följande 
öfversikt : 
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Största angifna drifkraften har förekommit i Kopparbergs (8 139 hkr), 
därnäst i Örebro (7 320 hkr), i Norrbottens (3 802 hkr), i Västmanlands 
(3 668 hkr) och i Malmöhus län (2 057 hkr). 

Hvad beträffar den olika användningen af drifkraften förbrukas inom 
dessa län största antalet hästkrafter i Kopparbergs län (3 198) för uppfordring 
och pumpning, i Norrbottens län (2 175) för borrning, i Örebro län (2 433) 
för omedelbar anrikning, i Malmöhus län (1 630) för uppfordring och pump
ning och i Västmanlands län (1 300) för omedelbar anrikning. 

Förutom denna för omedelbar grufdrift och anrikning använda drifkraft 
hafva dessutom för drifvande af elektricitetsgeneratorer särskildt användts 
40 motorer om 9 675 hästkrafter, däraf : 

Vid järnverken. För omedelbar bruksdrift hafva, enligt tab. 15, 
under år 1911 användts 2 113 motorer om 105 560 hästkrafter, sålunda 
fördelade : 

Hvad beträffar den olika användningen af drifkraften inom skilda län, 
har största antalet hästkrafter (895) för vattenhjul förekommit i Uppsala län. 
Största hästkrafttalet för vattenturbiner (10 042 hkr) har förekommit i 
Kopparbergs län; därefter komma Värmlands län med 10 000 och Örebro 
län med 8 867 hästkrafter. För ångmaskiner, ångturbiner samt olje- och 
gasmotorer komma största hästkrafttalen (resp. 12 823, 365 och 900) på 
Kopparbergs län. Elektriska motorer åter hafva användts till största om
fattningen i Kopparbergs län (13 237 hkr) och därnäst i Gäfleborgs län 
(9 441 hkr). 
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Förutom denna för omedelbar bruksdrift använda drifkraft hafva dess
utom för drifvande af elektrioitetsgeneratorer särskildt användts 119 motorer 
om 21 944 hästkrafter, nämligen: 

För andra bergverk hafva, enligt tab. 15, oberäknadt en kreaturs
vandring, för omedelbar bruksdrift redovisats 2 vattenhjul om 30 hästkrafter, 
1 vattenturbin om 24 hästkrafter, 1 ångmaskin om 5 hästkrafter och 112 
elektriska motorer om 6 472 hästkrafter (däraf 52 om 664 hästkrafter i 
Malmöhus län och 49 om 5 620 hästkrafter i Alfsborgs län) eller tillsam
mans 116 motorer om 6 531 hästkrafter. 

Förutom dessa för omedelbar bruksdrift afsedda motorer hafva dess
utom för drifvande af elektricitetsgeneratorer användts 5 motorer om 350 
hästkrafter. 

För samtliga bergverk, såväl grufvor, anrikningsverk och fältspats-
brott som järnverk och andra bergverk (tab. 14 och 15), uppgick motorer
nas redovisade sammanlagda hästkrafttal, fördeladt på olika slags motorer 
efter deras hufvudsakliga användning, till följande belopp: 

Huru motorernas hästkrafttal varit fördeladt på de olika länen, visar 
följande sammandrag: 
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Af denna öfversikt framgår, att största hästkrafttalet år 1911, utnyttjadt 
för såväl omedelbar drift som drifvande af elektricitetsgeneratorer redovisats 
från Kopparbergs län med 28 250 hästkrafter. Därnäst komma Gäfleborgs 
län med 15 547 hästkrafter, Örebro län med 14 636 hästkrafter och Värm
lands län med 13 148 hästkrafter. Största hästkrafttalet för vattenkraft 
redovisades från Örebro län (13 675), därnäst från Kopparbergs län (13 081) 
och Värmlands län (12 673), för ångkraft från Kopparbergs län (14 033), 
därnäst från Norrbottens län (8 865) och för olje- och gasmotorer från 
Kopparbergs län (1 136). För elektriska motorer slutligen redovisades största 
hästkrafttalet från Kopparbergs län (20 798). 

Förutom denna i tab. 14 och 15 redovisade drifkraft hafva slutligen 
för borrning i sjömalm redovisats 25 hästkrafter (för 1 oljemotor). 



4 6 ARBETARE OCH UTGJORDA DAGSVERKEN. 

b) Arbetare och utgjorda dagsverken. 
Antalet af de vid bergverksrörelsen i riket år 1911 använda arbetarne 

utgjorde, enligt tab. 16, inalles 30 579 mot 29 990 år 1910. Antalet 
under redogörelseåret utgjorda dagsverken uppgick till 8 451 425 eller i 
medeltal per man 276. 

Arbetare och utgjorda dagsverken särskildt vid grufbrytning och anrik
ning uppgingo till följande antal: 

Af den till grufvorna och fältspatsbrotten hörande personalen arbetade 
5 115 (39 proc.) under jord samt 7 875 (61 proc.) i dagen, och bland 
dessa senare voro 3 141 (40 proc.) sysselsatta vid dagbrytning. 

Utom vid grufvorna användes år 1911 för framställning af bergverks
produkter : 

I arbetet vid bergverken deltogo under året tillsammans 195 kvinnor, 
af hvilka omkring två tredjedelar eller 131 voro sysselsatta vid järngruf-
vorna. Medelantalet utgjorda dagsverken uppgick för kvinnor till endast 
216, mot 276 för män. 

Endast 2 622 (8'6 proc.) af hela det uppgifna arbetareantalet voro 
under 18 år, nämligen 2 571 män och 51 kvinnor. 

Bland de olika l ä n e n (se tab. 17) räknade Kopparbergs län den tal
rikaste arbetarepersonalen, uppgående till 6 186 eller i förhållande till riks
siffran 20'2 p roc , af hvilka 2 979 hade sysselsättning vid grufvorna och 
3 207 vid öfriga bergverks Vid de inom Örebro län belägna grufvorna och 
bruken användes under året 5 509 arbetare (18'0 procent af rikssiffran), i 
Västmanlands län uppgick arbetsstyrkan till 3 643 personer (11'9 proc.) 
och i Norrbottens län till 3 542 personer ( l l ' 6 p r o c ) . De fyra nu nämnda 
länen förfogade sålunda tillsammans öfver betydligt mer än halfva antalet 
vid rikets samtliga bergverk använda arbetare. I hvart och ett af Gäfleborgs, 
Värmlands och Malmöhus län uppgick antalet arbetare till mellan 2 000 
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och 3 000, i Uppsala län till mellan 1 0 0 0 och 2 0 0 0 samt uti öfriga län 
jämte Stockholms stad till mindre än 1 0 0 0 i hvart och ett, växlande från 
856 i Östergötlands till endast 3 i Kronobergs län. Huru antalet utgjorda 
dagsverken fördelar sig på de skilda länen, framgår af samma tabell 17. 

Härjämte hafva, enligt hvad af redogörelserna från Södra bergmästare
distriktet kan inhämtas, för upptagning och rengöring af sjö- och myrmalmer 
under året användts 1 540 dagsverken, hvaraf 1 496 i Jönköpings, 40 i 
Kronobergs och 4 i Kalmar län. 

D) Fyndigheters förvärfvande och försvar. 
a) Koncessioner. 

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

b) Mutsedlar. 
Enligt tab. 19 hafva under redogörelseåret af vederbörande tjänste

män blifvit utfärdade 865 mutsedlar, hvaraf 219 å nyupptäckta och 646 
å förut inmutade fyndigheter. Af hela antalet utfärdade mutsedlar gällde 
525, motsvarande 60'7 procent, järnmalm, 142, eller 16'4 procent, koppar
malm och 105, eller 12'1 procent, zinkmalm samt återstoden diverse andra. 
i tabellen specificerade malmanledningar. 

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

Antal utfärdade mutsedlar åren 1907—1911. 
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Antalet under år 1911 utfärdade nmtsedlar var, såsom framgår af 
ofvanstående sammanställning, det lägsta i 5-årsperioden 1907—1911 och 
488 lägre än år 1910. 

Under året har rörande inmutningsverksamheten genom lag af den 2 
juni 1911 stadgats, att inom Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 
under tiden intill den 1 oktober 1912 endast för Kronans räkning inmut
ning må ske å kronojord, som ej under ständig besittningsrätt innehafves 
eller är till boställe anslagen. Denna lag trädde i kraft den 1 oktober 
1911 , intill hvilken dag med enahanda inskränkning i inmutningsrätten 
gällde lag af den 12 augusti 1910. Dessutom har genom Kungl. kun
görelsen den 12 maj 1911 stadgats, att nåd. kungörelsen den 20 oktober 
1899 om begagnande af Kronans jordägareandel i grufva med däri genom 
nåd. kungörelsen den 8 juni 1900 gjorda ändringar fortfarande intill den 
1 juli 1912 skall lända till efterrättelse. 

c) Tilldelade utmål. 
Uti tab. 20 äro sammanförda uppgifter rörande de utmål, som jämlikt 

kap. 4 af nådiga grufvestadgan under år 1911 blifvit lagda, och inhämtas 
af nämnda tabell, att hela antalet dylika utmål utgjort 53, fördelade på 
Östergötlands län (2), Örebro (24), Västmanlands (8), Kopparbergs (9), 
Gäfleborgs (3), Västernorrlands (1), Västerbottens (2) och Norrbottens län (4). 
Af de lagda utmålen hafva 48 eller 90'6 procent afsett enbart järnmalm 
samt resten diverse andra malmanledningar. 

Under de senaste åren hafva tilldelats följande antal utmål: 

hvilket utvisar en minskning sedan sistförflutna året med 57 utmål. 
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d) Arbetsskyldighetens fullgörande. 
Rätten till erhållna utmål och koncessionerade områden har under år 

1911 , såsom tab. 21 närmare utvisar, bevarats i tillsammans 3 506 utmål 
samt i 15 enligt lagen den 28 maj 1886 koncessionerade områden. Af 
ifrågavarande antal utmål och koncessionerade områden voro 1 335 (37 '9 
proc.) under hvilostånd, och i 207 (5'9 proc.) hade arbetsskyldigheten blifvit 
fullgjord genom arbete under föregående år, hvaremot arbetsskyldigheten 
fullgjordes genom arbete under året med malm- eller stenkolsfångst i 360 
(10'2 proc), utan malm- eller stenkolsfångst i 216 (6'1 proc) , inom angrän
sande utmål i 900 (25'6 proc.) samt genom erläggande af af gift i 503 
(14'3 proc) utmål och koncessionsområden. Med hänsyn till fördelningen 
på olika slag af grufvor tillhörde 2 356 eller 66"9 proc. järnmalmsgrufvor, 
749 eller 21'3 proc. andra grufvor samt 416 eller 11'8 proc. stenkols-

grufvor. 
Följande ur de resp. årsredogörelsernå hämtade jämförelsesiffror upp

lysa om hithörande förhållanden under de fem senaste åren: 

e) Beviljade hvilostånd. 
Uppgifter angående utmål, (inclusive 1 koncessioneradt område) för hvilka 

hvilostånd eller förlängning däraf beviljats att träda i kraft vid redogörelseårets 
utgång eller från och med den 1 januari 1912, finnas meddelade i tab. 18, och ut
visa dessa ett sammanlagdt antal af 270. Af de sålunda medgifna hvilostånden 
voro 205 af bergmästarne meddelade, gällande i de flesta eller 146 fall 
järnmalmsfyndigheter och för öfrigt fyndigheter, som innehållit kopparmalm 
(37), manganmalm (11), bly- och silfvermalm (3), zinkmalm (3), koppar-, 
järn- och zinkmalm (3), svafvelkis (1) och stenkol (1); af bergsöfverstyrelsen 
jämlikt § 44 i gällande grufvestadga beviljade förlängningar af hvilostånd 
utgjorde 65. 

Af de ifrågavarande utmålen tillhörde 108 Kopparbergs län, 51 Örebro 
län, 30 Västmanlands län, 18 Värmlands län, 12 hvartdera af Jönköpings 
och Norrbottens län, 11 Skaraborgs län, 10 Uppsala län, 4 hvartdera af 
Stockholms och Kalmar län, 3 hvartdera af Södermanlands och Östergöt
lands län, 2 Alfsborgs län och 1 Gäfleborgs län samt det enda koncessio
nerade området Malmöhus län. 

4 
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Hvilostånd eller förlängningar däraf hade för nedan angifna antal ut-
mål (inclusive koncessionerade områden) beviljats att träda i kraft vid ut
gången af: 

E) Bergverkens fördelning efter ägare. 
Uti tab. 22 hafva sammanförts och länsvis ordnats de ur primärupp

gifterna hämtade upplysningarna angående förekommande olika slag af ägare 
till grufvor och brott, ur hvilka malm, stenkol, leror eller fältspat under 
redogörelseåret erhållits, äfvensom till järnverk och andra bergverk, hvilka 
under året varit i gång. Att antalet i denna tabell upptagna verk icke till 
fullo öfverensstämmer med summan af de i föregående tabeller uppgifna 
verk, förklaras helt naturligt däraf, att hvarje verk här redovisats endast en 
gång, medan hvad beträffar 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 bergverken, utgörande i allt 5 4 1 , 
tillhörde 59 eller 10'9 proc. ensamma ägare, 331 eller 61'2 proc. aktiebolag 
och 151 eller 2 7'9 proc. andra bolag, hvarunder, bland annat, innefattas 
intressentskap äfvensom sådana föreningar af vare sig aktiebolag sinsemel
lan eller aktiebolag jämte enkla bolag eller enskilda ägare, hvilka icke i 
och för det ifrågavarande verkets drift bildat särskildt aktiebolag. De olika 
slagen af bergverk fördelade sig med hänsyn till ägarne på följande sätt: 



51 B E R G V E R K E N S F Ö R D E L N I N G E F T E R Ä G A R E . 

Häraf synes, bland annat, att af grufvorna öfver hälften och af järn
verken mer än tre fjärdedelar tillhörde aktiebolag. Et t ganska stort antal 
grufvor, 35'6 procent, ägdes äfven af andra bolag. 

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

Af ofvanstående öfversikt framgår, att antalet under redogörelseåret i 
gång varande bergverk i sin helhet ökats med 12 eller från 529 till 5 4 1 . 



5 2 BERGVERKSÄGARES UPPSKATTADE INKOMST. 

F) Bergverksägares för bevillning uppskattade 
inkomst. 

Uti tab. 23 finnas sammanförda af bergverksägarne meddelade upp
gifter angående beloppen af deras för bevillning uppskattade inkomst af 
grufvor och andra bergverk. Af denna sammanfattning framgår, att samt
liga år 1911 i riket för bevillning uppskattade bergverksägares inkomst af 
bergverkens drift utgjort 25 075 328 kronor, hvaraf kommit p å : 

Den mest inkomstbringande bergverksrörelsen synes, enligt de i tabel
len närmare detaljerade uppgifterna, hafva bedrifvits inom Norrbottens län, 
där den för bevillning uppskattade inkomsten af förenämnda slag uppgick 
till sammanlagdt 14 520 453 kronor. Närmast i ordningen följde Koppar
bergs län med 2 976 465 kronor och Örebro län med 2 400 141 kronor 
samt därefter Gälleborgs län med 1 743 035 kronor, Västmanlands län med 
1 300 524 kronor, Värmlands län med 535 871 kronor, Malmöhus län med 
493 609 kronor, Uppsala län med 446 344 kronor och Östergötlands län 
med 431 005 kronor. För de öfriga bergsbruksidkande länen uppgick be
loppet sammanlagdt till 227 881 kronor. 

Bergverksägarnes år 1911 för bevillning uppskattade inkomst af berg
verkens drift är mer än dubbelt så stort som 1910 års belopp och öfver-
skrider med 4 836 339 kronor 1907 års rekordbelopp. Sviterna af 1909 
års stora arbetsinställelse, hvarpå 1910 års låga belopp berodde, synas 
sålunda år 1911 hafva blifvit öfvervunna. 

Stockholm den 14 augusti 1912. 

Underdånigst 

ALFR. LAGERHEIM. 

GÖRAN BJÖRKMAN. 
Johan Wallner. 



53 

Résumé. 
Les lois qui règlent actuellement l'exploitation des mines en Suède sont: 
1) le code des mines du 16 mai 1884 (avec les modifications apportées par 

les lois du 20 octobre 1899, du 5 juillet 1901 et du 12 août 1910) 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, étain, titane, molybdène, wolfram, bismuth, antimoine et arsenic, 
ainsi que h) 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 2 juin 1911 aucune réclamation 
de gisements situés dans des terres du domaine public ne peut avoir lieu dans 
les préfectures de Norrbotten, de Västerbotten et de Jämtland, sinon pour le 
compte de l 'Etat. 

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 Gouver
nement. 

L'exploitation des mines en Suède pendant l'année 1911, comparée à celle 
des années précédentes, présente une augmentation d 'autant plus remarquable, 
comme le résultat de l'année 1910 dépassait celui de toutes les années antérieures. 

La s t a t i s t i q u e de l 'industrie minérale pour l'année 1911 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 3 060 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 71 '2 pour cent. 
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Du minerai de fer trié, 5 508 871 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 et de soufre contenu dans le minerai de première 
qualité ressort des aperçus suivants : 

La production de fer a fourni, comme résultat principal pour l'année 1911, 
les quantités et valeurs suivantes: 
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Les hauts-fourneaux ont produit, en moyenne, 5 565 tonnes par fourneau 
pendan t l'année; le temps de production pour chaque haut-fourneau a été, en 
moyenne, 282 journées; la production moyenne par journée et par haut-fourneau 
a atteint 19'73 tonnes. 

Les usines à fer ont consommé, pour la production de fer en entier, 
40 541 332 hectolitres de charbon de bois, 3 698 305 hectolitres de houille, 2 317 667 
hectolitres de coke et 42 196 813 kilogrammes de ferraille étrangère. 

A Höganäs, préfecture de Scanie, on a commencé à produire de l'éponge 
de fer. En 1911 cette production s'est élevée à 3 772 tonnes. 

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

Des mines de houille, situées exclusivement dans la province la plus méri
dionale du royaume, la Scanie, on a extrait, en 1911, une quantité totale de 311 809 
tonnes de houilles, c'est-à-dire 9 023 tonnes de plus que l 'année précédente. La 
valeur déclarée des houilles était de 3 298 000 francs. 

Les gisements d'argile réfractaire et d'argile de »klinker», qui s'exploitent en 
combinaison avec la production de la houille, ont donné, en 1911, 145 141 tonnes 
d'argile réfractaire et 82 511 tonnes d'argile de »klinker». La valeur déclarée de 
l'argile était en somme de 625 000 francs. 

Autres substances diverses, produites dans l'industrie minérale, pendant l 'année 
1911, ont été: 

1) Pour l'année 1910 le fer ébauché n'est pas spécifié dans la statistique. 
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Le nombre des ouvriers employés, en 1911, à l'exploitation des mines e t 
usines a été de 30 579, soit 589 de plus qu'en 1910. Ces ouvriers se répar t issent 
de la manière suivante: 

Le nombre des moteurs directement employés pour le travail pendant l 'année 
1911j ainsi que leur puissance motrice se font voir par les chiffres suivants: 

Le nombre des permis d'exploitation des mines, accordés pendant l 'année 1911, 
a été de 865, contre 1 353 en 1910. Les gisements divers ayant fait l'objet de 
ces concessions étaient: 

1) Ne sont pas compris 42 manèges à colliers et autres moteurs sans puissance déclarée. 
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En répart issant les mines et les usines, exploitées pendant l'année 1911, à 
l'égard des différentes catégories des possesseurs actuels, on arrive aux résultats 
suivants : 

Les revenus nets 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 de 34 855 000 francs. Cette 
somme se décompose comme suit: 

1 C o u r o n n e = l,39 f ranc . 1 F r a n c . = 0'72 c o u r o n n e . 





TABELLER. 
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Tab. 1. Uppfordringen ur 

I tabellen använda 

Malmens karaktär: t = torrsten ; e = engående malm ; k = kalkig eller biandmalm ; b = Mod

es = engående svartmalm; ks = kalkig svartmalm; o. s. v. 

Brytningsmetod: D = dagbrott; I = igensättningsbrytning; M = niagasinsbrytning; P = p a l l b r y t -

1) Ur äldre varp genom magnetisk sofring. — 2) Ur äldre varp. — 3) Däraf genom magnetisk sofring 
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järngrufvorna år 1911. 

beteckningar: 

stensmalm; s = svartmalm; bt = blodstensmalm, som är torrsten; st = svartmalm, som är torrsten; 

ning i öppna rum; R = rasbrytning; T = takbrytning utan igensättning; U = undersökningsarbete; o. s.v. 

46 560 ton. 
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1) Ur äldre varp. — 2) Däraf genom magnetisk sofring 6 059 ton cch ur äldre varp 381 ton. -
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3) Diiraf genom magnetisk sofring 16 ton. — 4) Vid schaktsänkning. — 5) Däraf genom magnetisk sofring 643 ton. 
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1) Genom försvarsarbeton erhållen malm, som kvarligger pä grufbacken. 
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5 
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1) Däraf enligt uppskattning kvarliggande i grufvan 1 500 ton. — 2) Ur äldre varp. — s) Däraf ur 
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äldre varp genom magnetisk sofring 3 330 ton. 
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1) Däraf 98 ton blodsten och torrsten och 171 ton kalkig svartmalm. — 2) Däraf genom magnetisk 
4) Ur äldre yarp. — 5) Däraf med pallbrytning 6 369 ton och med magasinsbrytning 20 331 ton. — 6) Däraf 



69 

sofring 11748 ton. — s) Däraf med igensättningsbrytning 5 500 ton och med magasinabrytning 35 116 ton.— 
ur äldre varp 3860 ton. 
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1) Ur äldre yarp. — 2) Malmen häller äfven omkring 5 % mangan. — 3) Däraf med igensättningsbrytning 
tisk sofring 1 221 ton. — 6) Däraf genom magnetisk sofring 11 354 ton. — 7) Däraf ur äldre varp 40 ton. — 
79 462 ton. — 9) Däraf ur äldre yarp 696 ton. — 10) Däraf ur äldre yarp 9 328 ton. — " ) Däraf ur äldre 



71 

8 296 ton och med magasinsbrytning 2 964 ton. — 4) Däraf ur äldre varp 116 ton. — 5) Däraf genom magne-
8) Däraf med magasinsbrytning 8 700 ton, med pallbrytning 11 000 ton och, med takbrytning utan igensättning 
varp 1 722 ton. 
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1) Ur äldre varp. — 2) Genom magnetisk sofring. — 3) Däraf ur äldre varp 4 478 ton. 
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1) Däraf genom magnetisk sofring 3 915 ton. — 2) SyafYelhalten analyseras ej ärligen, men har yisat 
ton, hållande 49-4 % järn och 2 % fosfor. — 4) Däraf genom magnetisk sofring 5 875 ton. 



75 

sig Tara några tusendels procent. — 3) Däraf 55 ton, hållande 56'92 % järn och 1.14 % fosfor och 25 
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1) Däraf genom magnetisk sofring 122 566 ton. — 2) Genom magnetisk sofring. — 3) Den er-
fosforrik blodsten, hällande 62'89 % järn och 1/09 % fosfor, och 583137 ton fosforrik svartmalm, hållande 
ton. — 5) Däraf 9 232 ton blodsten och 1 805 ton svartmalm. — 6) Däraf genom magnetisk sofring 13 104 
tisk sofring 255 ton. — 9) Däraf genom magnetisk sofring 153 ton. — 10) Uppfordring i samband med gruf-
lande 51 % järn. — 12) Däraf genom magnetisk sofring 2 400 ton. — l3) Af den erhållna primamalmen höllo 
svafvel. 
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hållna primamalmen bestod af 1428 ton segmalm, hållande 61'37 % järn, 0'170 % fosfor, 132 340 ton 
61'55 % järn och 1'02 % fosfor. — 4) Däraf genom magnetisk sofring 10 596 ton och ur äldre varp 4 616 
ton och ur äldre varp 3 053 ton. — 7) Däraf genom magnetisk sofring 8 803 ton. — 8) Däraf genom magne-
driften inom Kompanigrufvan. — 11) Däraf blodsten 80 ton, hållande 55 % järn, och svartmalm 112 ton, hål-
4 200 ton 58 % järn, 0'03 % fosfor och 0'01 % svafvetoch 2 800 ton 52 % järn, 0'05 % fosfor och 0'15 % 
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1) Däraf ur äldre Yarp 1 880 ton. — 2) Ur äldre yarp. — s ) Däraf genom magnetisk sofring 83 451 ton. 
67-35 % järn, 0'216 % fosfor och 0,037 % svafyel, 3 6 4 1 1 8 ton 6 6 4 4 % järn, 0'557 % fosfor och 0-060 % 
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— 4) Af primamalmen höllo 11838 ton 69"41 % järn, 0,023 % fosfor och 0'048 % eyafvel, 129 740 ton. 
svafvel och 618 261 ton 63'44 % järn, l o 8 l % fosfor och 0,o40 % svafyel. 
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1) Af primamalmen liöllo 68 706 ton 69;74 % järn och 0-022 % fosfor, 23 659 ton 68'70 % järn och 
samt 740 209 ton 57'89 % järn och 3'02 % fosfor. — 2) Dessutom 14 863 ton malmbreecia. — 3)Afprima-
0'023 % fosfor och 0-005 % syafvel och 52 819 ton 67'20 % järn, 0'096 % fosfor och 0'005 % svafyel. 
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0-085 % fosfor, 286 499 ton 67'52 % järn och 0-210 % fosfor, 1 382 924 ton 62-04 % järn och 1'95 % fosfor 
malmen höllo 40 071 ton 68-12 % järn, Q-010 % fosfor och 0'OOfi % svafvel, 7 1 1 2 ton 67-10 % järn, 

6 
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Tab. 2. Järnmalms anrikning 
I tabellen använda 

Slag af anrikning: m = magnetiskt, v = våtanriknings-, 

*) Utöfver i tabellen redovisade kvantiteter, hvilka endast afse anrikningsprodukter och briketter, som 
biprodukt vid kopparframställning tillverkats 45 967 ton purple-ore (järnoxid) med ètt värde af 344 753 kronor, 

1) Slig. — 2) Separerad malm. — 3) A upplag kvarvarande slig, som blifvit utlastad. Kvantiteten utgör 
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och brikettering år 1911. *) 
beteckningar: 

mv = kombineradt magnetiskt och våtanrikningsverk. 

erhållits ur inhemskt råmaterial, hafva vid Hälsingborgs kopparverk af kisbränder från Sulitelma i Norge såsom 
hvaraf sedermera tillverkats 45 227 ton briketter med ett värde af 561 440 kronor. 

övervikt å förut upptagen färdig vara. 
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1) Prima slig. — 2) Sekunda slig. — 3) Magnetisk slig. — 4) Blodstensslig. — 6) Däraf 3 781 ton till-
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verkade af slig från Slotterbergsgrufvor. — 6J Härur jämväl svafvelkis, se tab. 9. 
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1) Briketterna äro tillverkade af 15 761 ton köpt slig och mullmalm från Mossgrufvan i Örebro län m. fl. 
— 3) Delvis frän upplag. — 4) Produkten bestod enligt uppgift af 13 020 ton prima slig, hållande 68 % järn, 
59 % järn, 0'S9 % fosfor och 0'0S5 % syafvel, värderade till 20000 kronor. 
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— 2) Briketterna äro tillverkade af slig från Långgrufvans (Andersbennings) anrikningsverk i Västmanlands län. 
0'129 % fosfor och 0'018 % svafvel, värderade till 100 000 kronor, och 4 061 ton sekunda slig, hällande 
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1) Briketterna äro tillverkade af 9 677 ton slig från diverse anrikningsverk. 
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Tab. 3. Masugnar och deras 

1) Elektrisk. — 2) Framställda på elektrisk väg vid Järnkontorets Försöksverk i Trollhättan. Dess
ton kiseljärn med ett värde af 185 130 kr. och 436 ton kiselmanganjärn med ett värde af 109 065 kr. — 
50 % och 510 ton 75 % järn. — 4) Däraf en för träkol i blandning med koks och en för enbart koks. — 
ton. — 7) Dessutom hafva på elektrisk väg framställts 607 ton kiseljärn med ett värde af 117 925 kr. — 
med enbart koks 63 082 ton samt i elektrisk masugn 1 382 ton med ett värde af 103 650 kr. — n ) Till-
framställts 213 ton kiseljärn och 15 ton kiselmanganjärn med ett värde af resp. 31 900 och 2 300 kr. 
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tillverkningar år 1911. 

utom hafva på elektrisk väg vid Trollhättans Elektrothermiska Aktiebolags elektriska smältverk framställts 1 058 
3) På elektrisk väg hafva framställts 1 950 ton kiseljärn med ett värde af 364 890 kr., däraf 1 440 ton hållande 
5) Däraf med kokstillblandning 6 508 ton och med enbart koks 8 140 ton. — 6) Däraf med enbart koks 914 
8) Däraf en elektrisk och fem för enbart koks. — 9) Däraf för en elektrisk masugn 94 dygn. — 10) Däraf 
verkade med kokstillblandning. — 12) Däraf med koks enbart 2 ton. — 13) Dessutom hafva på elektrisk väg 
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Tab. 4. Antal begagnade verk och ugnar för 
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beredande af smidbart järn och stål år 1911. 
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Tab. 5. Tillverkningar af smältstycken, råskenor och göt m. fl. mellan-
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produkter, jämte skrotadt gjutgods af smidbart järn och stål år 1911. 
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1) Degelgötmetall, där ej annorlunda angifves. — 2) Däraf 367 ton elektrogöt. — 3) Elektrogjutgods. 
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skrotadt. — 4) Elektrogöt. 

7 
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Tab. 6. Stång-, fason- och finjärn samt -stål jämte andra 

1) Däraf 208 ton elektrostål — 2) Däraf 33 ton clektrostål. — 3) Däraf 279 ton elektrostål. 
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gröfre tillverkningar af smidesjärn och stål år 1911. 
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Tab. 7. Närmare redogörelse för tillverkningarna år 1911 af stång-

1) Däraf 33 ton elektrostâl. — 2) Däraf 175 ton elektrostål. — 3) Däraf 279 ton elektrost&l. 
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järn och -stål, bunkstål och stångjärnsafhugg m. m. däri inbegripna. 
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Tab. 8. Uppfordringen ur andra malm-
Anm. Genom blotta försöks- eller försvarsarbeten 

I tabellen använda 

Brytningsrnetod: D = dagbrott; I = igensättningsbrytning; M = magasinsbrytrring; P = pallbryt-

1) Ur äldre yarp. — 2) Uppfordringsschakt i Örebro, s. d. 
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grufvor än järnmalmsgrufvor år 1911. 
vunna kvantiteter malm redovisas ej i denna tabell. 

beteckningar: 

ning i öppna rum; R = rasbrytning; T = takbrytning utan igensättning; U = undersökningsarbete o.s.v 
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1) Berget, oskrädt, innehåller kopparmalm. — 2) GrufVorna äfven upptagna i tab. 1. — 3) Berget, oskrädt, 
Den angifna malmkvantiteten har uppfordrats jämte järnmalmen. — 6) Den erhållna silfver- och blymalmen 
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innehåller bly- och zinkmalm. — 4) Silfver-, zink- och blymalm. — 5) Griiffältet är à'fven upptaget i tab. 1. 
har hållit 50 % bly och 350 gram silfver per ton. 
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1) Den erhållna kopparmalmen har hållit 3'5 % koppar och svafvelkisen 32—42 % svafvel. — 2) Den 
har hållit 5 % koppar och zinkmalmen 35 % bly och zink. — 4) Däraf ur äldre varp 6 510 ton. 
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erhållna zinkmalmen har hållit 44 % zink och kopparmalmen 6'1 % koppar. — 3) Den erhållna kopparmalmen 
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Tab. 9. Anrikning af annan malm än järnmalm år 1911. 

I tabellen använda beteckningar: Slag af anrikning: v = våtanriknings-, mv = kombineradt magnetiskt och våtanrikningsverk. 

1) Däraf 20 771 ton af c-.a 88 % oeh 8 319 ton af c-.a 27 %. — 2) I -raket ingående gods redo-risadt i tab. 2. — 3) Hållande 38'48 % svafvel. — 
4) Däraf 2 728 ton gammalt lågprocentigt affall från anrikningsverket. — 6) Däraf 300 ton zink-blyslig. 
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Tab. 10. Uppfordringen ur stenkolsgrufvorna år 1911. 

') Hyllinge stenkolsfält utgöres af två koncessionsområdon: Hyllingekoncessionen i Kristianstads län och Hosendalskoncessionen i Malmöhus län. — 
2) I dagbrott. Grufvan åtnjuter hvilostånd. — 3) Dessutom i dagbrott 9 258 ton, hvarvid vunnits 15 ton stenkol n:r 2 och 16 ton stenkol n:r 3 samt 9 227 

co ton klinkerlera, inräknade i de redovisade produktkvantiteterna, med resp. värden 117 och 15 378 kronor. — 4) AU uppfordring sker genom grefve Strömfelts 
schakt inom Bjufs gmffält. — 5) I schaktet grefve Strömfelt hai- äfven uppfordrats inom Norra Vrams koncessionsområde brutna stenkol, se föregående anm. 
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Tab. 11. Uppfordringen af fältspat 
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och kvarts ur fältspatsbrotten år 1911. 
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Tab. 12. Tillverkning af andra metaller än järn år 1911*). 

*) Utöfver i tabellen redovisade produkter, som erhållits ur inhemskt material, hafva vid Hälsingborgs kopparverk af med svafvel- och magnetkis 
uppblandad - kopparmalm frän Sulitelma i Norge framställts dels 16 011 kg guldhaltigt silfverprecipitat med ett värde af 54 200 kr., hvaraf 5119 kg med 
14'47S % silfver och 10892 kg med 1-037 % silfver (silfrets vikt utgjorde 854 kg till ett värde af 50 240 kr. och guldets 1'8 kg till ett värde af 
3 960 kr.), dels 4085 773 kg koppar som halfprodukt med ett värde af 2 501110 kr., hvaraf 290 013 kg koppaTskärsten med 48'69 % koppar, 3 611665 
kg cementkoppar med 65'62 % koppar och 184 095 kg råkoppar med 79'56 % koppar, och dels som slutprodukt 3 218 421 kg raffinadkoppar med ett värde 
af 3 308 460 kr., hvaraf 753 781 kg bekommits på torra vägen och 2 464 640 kg pä våta vägen, äfvensom vid Ceres fabriker i Göteborgs och Bohus 
län genom utlakning af svafvelkis, som dels importerats frän Norge och dels från Spanien, tillverkats som halfprodukt 7 400 kg cementkoppar med ett värde af 
4 900 kr., samt vid Granefors koppar- och messingsvcrk i Blekinge län som slutprodukt af utländsk råvara tillverkats 2 772 kg garkoppar med värde 3 326 kronor. 

1) Däraf 72 479 kg verkbly med ett värde af 14 495 kronor, 129 550 kg tennbly med ett värde af 29 149 kronor och 164 701 kg silfverbly 
(med c:a 4 250 gr. silfver per 1 000 kg med ett värde af 55 175 kronor. — 2) Finzink och handelszink, däraf handelszink 106 035 kg med värde 47 715 
kronor. — 3) Bekommet på torra vägen. — 4) Verkbly. — 5) Frisk-, rafflnad- och antimonbly, däraf antimonbly 31 602 kg med värde 7 900 kronor, 
— 6) Bekommet på våta vägen, 
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Tab. 13. Diverse vid bergverken beredda produkter år 1911*). 

* Utöfver i tabellen redovisade produkter, som erhållits ur inhemskt material, hafva vid Jönköpings, Malmö, Hälsingborgs och Örebro gasverk af 
utländsk råvara såsom biprodukt vid gastillverkningen vunnits grafit till ett värde af sammanlagdt 1 642 kronor. 

1) Däraf 32 366 000 kg, hällande 41 % zink, och 3191000 kg, hållande 29 % zink. — 2) Höllo c:a 33 % zink. 
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Tab. 14. Motorer, använda vid grufvor och 

1) Med hästkrafter menas i hvart fall effektira hästkrafter. — 2) Häfvert. — 3) Däraf 1 vattenpelar-
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anrikningsverk samt fältspatsbrott1) år 1911. 

maskin om 25 hkr. 
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1) Däraf 2 ångpumpar om 100 hkr. — 2) Däraf 1 lokomobil om 50 hkr. — 3) Oljemotorer, när annat 
7) Däraf 1 gasmotorlokomotiv om 12 hkr. 



125 

ej är särskildt angifyet. — 4) Gasmotor. — 5) Däraf 2 gasmotorer om 36 hkr. — 6) Dieselmotorer. — 
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1) Däraf 1 för borrning, uppfordring och pumpning om 80 hkr. — 2) Däraf 7 elektriska lokomotiv om 
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710 hkr. 
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Tab. 15. Motorer, använda vid järn-

1) Oljemotorer, där annat ej är särskildt angifyet. — 2) Gasmotorer. — 3) Däraf 2 gasmotorer om 600 
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verk och andra bergverk år 1911. 

och 1 dieselmotor om 80 hästkrafter. — 4) Däraf 14 elektriska smältugnar om 5 500 hästkrafter. 
9 
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Tab. 16. Antal bergverksarbetare och vid bergverken utgjorda dagsverken, 
med fördelning efter skilda slag af bergverk, år 1911. 

') Uppgifter angående dagsverken hafva icke kunnat erhållas. De 4 arbetame häfta utfört sitt arbete 
på ackord. — 2) Häri ingår ett antal arbetare, som yarit sysselsatta med brytning af manganmalm. 
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1) För vid ett fältspatsbrott utgjorda 3 426 manliga och. 229 kvinnliga dagsverken hafva uppgifter ej 
kunnat erhållas beträffande antalet arbetare, emedan arbetsjournaler däröfver ej förts. — 2) För 9 arbetare 
hafva uppgifter om antalet dagsverken ej kunnat erhållas, emedan brytningen skett på ackord. 
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Tab. 17. Antal bergverksarbetare och vid bergverken utgjorda dagsverken år 1911. 
Länssammandrag. 
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Tab. 18. Antal utmål1), för hvilka hvilostånd beviljats att gälla från och med den 1 januari 1912. 

1) Beträffande stenkolsgrufvor jämväl de enligt lagen den 28 maj 1886 koneessionerade områden. 
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Tab. 19. Antal mutsedlar, utfärdade under år 1911. 

1 Däraf 1 koppar- och silfvermalm. — 2) Zink- och blymalm. — 3 Däraf 2 koppar- och silfVermalm 
och 1 koppar- och-zinkmalm. — 4) Däraf 9 zink-; och blymalm och 1 zink-, bly- och silfvermalm. — 5) Däraf 
1 zink- och kopparmalm. -6) Däraf 3 koppar- och blymalm. — 7) Däraf, 7 zink- och blymalm och 1 zink-
och kopparmalm. — 8) Däraf 3 hnfvudsakligen svafvelkis. — 9 Blyglans. — 10) Däraf 2 järn- och blymalm. 
— 11Däraf 4 koppar- och silfvermalm. — 12) Däraf 3 zink-, bly- och silfvermalm och 2 zink- och blymalm. — 
I3) Däraf 1 järn- och kopparmalm och 3 järn- och zinkmalm. — u ) Däraf 3 bly- och zinkmalm. — 16) Däraf 
3 koppar-, zink- och blymalm. — 1 6 ) och kopparmalm. — 1 7 ) Däraf 4 koppar- och zinkmalm och 2 
koppar-, zink- och blymalm-, — 18) Nickel- och kopparmalm. — 19) Däraf 3 järnmalm och grafit. 
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Tab. 20. Antal utmål, tilldelade under år 1911. 
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Tab. 21. Arbetsskyldighetens fullgörande i utmålen 1) år 1911. 

1) Beträffande stenkolsgrufvor jämväl de enligt lagen den 28 maj 1886 koncessionerade områdena. 
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1) Beträffande stenkolsgrufvor jämTäl de enligt lagen den 28 maj 1886 koncessionerade områdena. — 
2) Däraf 1 inom både Malmöhus och Kristianstads län. — 3) Höganäs privilegierade område räknadt såsom 
1 utmål. 
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Tab. 22. Bergverken fördelade efter ägare år 1911. 
(Grufvor, ur hvilka, malm erhållits under redogörelseåret, samt andra verk, hvilka under året varit i gäng.) 
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Tab. 23. För bevillning uppskattad inkomst af bergverksdrift år 1911. 

1) Inklusive anriknings- och brikettcringsverk. 
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Bilaga A. 

Järnmalmsbrytningen i olika länder åren 1871—1910. 
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Bilaga B. 

Tackjärnstillverkningen i olika länder åren 1871—1910. 
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