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TILL KONUNGEN. 

Kommerskoliegium får härmed avgiva underdånig berättelse rörande bergs
hanteringen i riket år 1913. Berättelsen, vars utgivande till följd av flere 
oförutsedda omständigheter kommit att avsevärt fördröjas, har utarbetats enligt 
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de förändrade bestämmelser i avseende på berättelserna om bergshanteringen 
samt om industri, som finnas föreskrivna i Eders Maj:ts nådiga skrivelse till 
Kommerskollegium den 22 november 1912. Förevarande berättelse upptager 
samma huvudavdelningar som föregående års berättelse, nämligen: A) Järn
hanteringen, B) Andra bergverksprodukter än järnmalm och järn, C) Arbets
kraft, D) Fyndigheters förvärvande och försvar, E) Bergverkens fördelning 
efter ägare samt F) Bergverksidkarnes för bevillning uppskattade inkomst. 
De olikheter, som föreliggande berättelse erbjuder i jämförelse med föregående 
års, äro huvudsakligen följande. För att tillmötesgå från industriidkarnes 
sida uttalade önskningar har i tabell 5 och 6 länsindelningen uteslutits, var
jämte de särskilda tillverkningarna redovisats, allteftersom desamma framställts, 
för eget behov eller för försäljning inom landet eller för export. Beträffande 
speciellt tabell 5 lämnas i densamma för första gången uppgifter angående 
produktionen av bessemer- och martingöt samt elektrostålgöt efter godsets kol-
halt över och under 0,5 %, I tabell 6, som motsvarar tab. 6 och 7 i föregående 
års berättelse, hava de särskilda tillverkningarne uppdelats på vissa huvudgrupper 
och har för att i berättelsen erhålla en översikt över samtliga tillverkningar vid 
järnverken i tabellen även upptagits värdet av vid verken under redogörelse
året för avsalu tillverkade manufakturvaror och mekaniska verkstadsprodukter. 
I analogi härmed hava i tabell 14, som motsvarar tabell 15 i' föregående års 
berättelse, upptagits all vid järnverken använd drivkraft, i tabell 16 järnverkens 
samtliga arbetare och i tabell 23 all järnverkens för bevillning uppskattade 
inkomst, således även den drivkraft och de arbetare, som använts vid järn-
manufakturering i vidsträckt bemärkelse, ävensom den för bevillning uppskattade 
inkomst, som härflutit därifrån. De uppgifter angående träkolsförbrukningen, 
som föregående år meddelats i tabellform i texten, återfinnas nu i tab. 7. 
I tab. 12, som motsvarar tab. 12 och 13 i föregående års berättelser, hava de 
särskilda tillverkningarna uppdelats efter deras användning för verkens egna. 
behov och för avsalu, varvid tillika uppgivits, huru mycket av resp. tillverk
ningar härrört från utländsk råvara. En alldeles ny tabell har tillkommit, 
nämligen tab. 15 rörande den vid bergverken sysselsatta förvaltningspersonalen. 
Beträffande brikettproduktionen hava uppgifter inhämtats rörande vid den
samma förbrukat bränsle. Textavdelningen har till stor del omarbetats samt 
tillika försetts med åtskilliga utvecklingen belysande diagram. 



A) Järnhanteringen. 

a) Malmuppfordring. 

Sveriges produktion av järnmalm utvisar för senare år en synnerligen 
stark ökning. Anledningen härtill är främst de goda konjunkturer, som i all
mänhet varit rådande på järnmarknaden. Från utlandet hava våra export
malmer rönt en allt livligare efterfrågan, och inom landet har malmkonsum
tionen allt mer ökats på grund av den alltjämt stegrade tackjärnsproduk
tionen. Samtidigt har utvecklingen av de tekniska hjälpmedlen, främst borr
maskinstekniken, kraftigt befrämjat produktionsökningen. Såsom följande 
tabell angiver, är 1913 års siffra i fråga om ur gruva vunnen användbar 

Produktionen av järnmalm (från gruvor) åren 1861—1913. 

malm, innefattande såväl direkt användbar malm som slig, den högsta hit
tills redovisade. Produktionen utgjorde nämligen ej mindre än 7 475 571 ton, 
därav 657 976 ton slig. Ökningen sedan år 1912 uppgick till 776 345 ton eller 
11"6 procent. 1913 års produktion är icke mindre än 325 gånger så stor som 
medelfångsten under den sista femårsperioden av det senast förflutna århundradet 
och ända till 16'2 7 gånger så stor som under femårsperioden 1861—1865, den första, 
som omfattas av förestående tablå. Under sistnämnda period bearbetades icke 
mindre än 500 gruvor mot endast 295 under 1913, hvilket förhållande, samman
ställt med uppgifterna om malmfångsten, tydliggöra, att gruvbrytningen följt den 
allmänna industriella koncentreringslagen. Utvecklingen av produktionen under 
de senaste decennierna belyses ytterligare av omstående grafiska framställ
ning, som därjämte för jämförelses skull upptager kurvor för exporten av 
järnmalm samt tackjärnsproduktionen, allt grundat på årssiffror från 1861, 
och åskådliggör diagrammet kraftigt disproportionen mellan järnmalmsexporten 
och tackjärnsproduktionen. 
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Järnmalmsproduktionen, järnmalmsexporten och tackjärnstillverkning en 
åren 1861—1913. 

Det största bidraget till produktionsökningen år 1913 lämnade export-
fälten i Norrbottens län. Detsamma uppgick till 659 897 ton, utgörande ej mindre 
än 85'o % av årets produktionsökning. Vid beräkningen av denna siffra har 
medtagits den slig, 32 668 ton, som vunnits genom anrikning vid Karlsviks 
anrikningsverk i Luleå, ävensom den slig, 13 115 ton, som vunnits vid Höga
näs anrikningsverk i Skåne genom anrikning av Gällivare varpmalm. Nästan 
hela återstoden av produktionsökningen föll på Sveriges andra stora järn
malmsförande område, det gamla »Bergslagen» med dess förgreningar mellan 
sydligaste delen av Bottniska viken i öster och sjön Yänern i väster, och gällde 
ökningen här huvudsakligen Kopparbergs län, vars produktion av slig ökats 
från 106 461 ton år 1912 till 229 437 ton år 1913 och sålunda betydligt mer 
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än fördubblats. A andra sidan utvisade produktionen uti ifrågavarande om
rådes västliga del, östra Värmland, en nedgång i produktionen från 72 898 
ton år 1912 till 60494 ton år 1913 eller med 17'0 procent. Av Sveriges 
övriga järnmalmsförekomster, som för övrigt äro av mer underordnad bety
delse, hava Nartorps gruvor och Uggletorpsgruvan i Skällviks socken i Öster
götlands län under året försöksvis bearbetats, närmast för blivande export. 
Inom de särskilda länen ställde sig järnmalmsproduktionen år 1913 i jäm
förelse med år 1912 sålunda: 

Järnmalmsproduktionen inom länen åren 1912 och 1913. 

De norrländska exportfältens hastiga utveckling till att bliva de domi
nerande i fråga om vår järnmalmsproduktion belyses av efterföljande tabell, 
som lämnar en redogörelse rörande länens relativa andelar i järnmalmspro
duktionen åren 1891—1913. 

Länens relativa andelar i järnmalmsproduktionen åren 1891—1913. 

1) Slig framställd av varpmalm frän Gällivare. 
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Beträffande de brytningsmetoder, som under redogörelseåret använts, läm
nas detaljerade upplysningar i tab. 1. Av densamma framgår, att 6 337 004 
ton malmförande berg brötos i dagbrott, därav ej mindre än 5 854 780 ton å 
de norrländska exportfälten. Dagbrytning är nämligen ännu å dessa fält för-
härskande. A de mellansvenska gruvfälten åter försiggår brytningen huvud
sakligen under jord, och är åtminstone i de mindre gruvorna pallbrytning 
i öppna rum därstädes ännu den allmännast förekommande brytningsmetoden. 
Vid de större gruvorna hava emellertid sedan sekelskiftet nyare brytnings
metoder av nordamerikanskt ursprung, företrädesvis magasinsbrytning, samt 
även, ehuru i mindre utsträckning, rasbrytning börjat komma till användning. 
Särskilt har sistnämnda metod funnit användning vid Dalkarlsbergs samt 
Kläcka och Lerbergs gruvfält i Örebro lan. 

Relationen mellan den lösbrutna bergmassan och den därur erhållna skrädda 
malmen, däri inberäknat plock, vask och magnetiskt sovrad malm ävensom 
slig, men utan frånräknande av de kvantiteter malmförande berg, som under 
året brutits, men ej skratts, ävensom av den malm, som vunnits ur äldre 
varp, vilka sistnämnda kvantiteter emellertid i förhållande till det hela spela 
en underordnad roll, ställer sig för redogörelseåret för de särskilda länen 
sålunda: 

Den ökade brytningsmängden och det stegrade malmutbytet i Norr
bottens län, där malmprocenten de senaste åren uppgått till 70 à 75, hava i 
sin ordning huvudsakligen åstadkommit den höjning av malmprocentsiffran 
för hela riket, som efterföljande sammanställning ådagalägger: 

1) Malm ur äldre varp. 
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Våra järnmalmer, som antingen utgöras av svartmalmer eller blodstenar 
eller av båda dessa mineralier i förening, förekomma i mer eller mindre 
intim blandning med s. k. lagerarter såsom kvarts, kalkspat, apatit och andra 
företrädesvis kalk-, talk- och järnhaltiga silikater, vilka giva järnet dess 
kemiska karaktär och därmed inverka på det framställda järnets och stålets 
beskaffenhet. Med hänsyn härtill pläga malmerna indelas i torrstenar, som 
övervägande hava kvarts som lagerart och som i masugn erfordra kalktillsats, 
engående malmer som övervägande hava någorlunda neutrala silikater som lager
arter och som smälta i masugn utan tillsats, samt biandstenar, som över
vägande hava kalk som lagerart och som för smältning användas såsom till
blandning till torrstenar och andra sura malmer. Av den år 1913 vunna direkt 
användbara malmen utgjorde: 

Såsom härav framgår, utgjorde den övervägande kvantiteten »malmer 
utan uppgiven karaktär». Detta förhållande beror i allmänhet därpå, att fler
talet av våra malmer äro sura utan att dock vara det i så hög grad, att de 
förtjäna namnet torrstenar. 

Såsom tab. 1 närmare angiver brötos under redogörelseåret torrstenar 
företrädesvis i Örebro län, engående malmer företrädesvis i Värmlands, 
Kopparbergs och framförallt i Norrbottens län (Gällivara malmfält) samt biand
stenar företrädesvis i Örebro och Västmanlands län. 

Av den under redogörelseåret uppfordrade malmen hava 6 548 342 ton 
redovisats som primamalm och 269 253 ton som malm av andra kvaliteter. 
Malmens fördelning på län gestaltade sig sålunda: 

Angående primamalmens beskaffenhet med hänsyn till järn-, fosfor- och 
svavelhalt meddela följande tre tabeller närmare upplysning: 
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Primamalmen, fördelad länsvis efter olika järn-, fosfor- och svavelhalt. 
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Vad först beträffar järnhalten, höll huvudmassan eller icke mindre än 
69'6 % av den uppfordrade primamalmen, en mycket hög järnhalt, varierande 
mellan 60 och 70 %. Denna högprocentiga malm härrörde företrädesvis från 
järnmalmsfälten i Norrbottens län samt Grängesbergsfältet i Kopparbergs län. 
En något lägre järnhalt, mellan 50 och 60 %, höll huvudmassan av prima
malmen från gruvfälten i Örebro län, det tredje i ordningen av våra järn-
malmsproducerande län. 

vad angår fosforhalten, som för järnförädlingen är av största betydelse, 
emedan malmer med olika fosforhalter måste tillgodogöras enligt helt olika 
metallurgiska metoder, höllo 442 477 ton av primamalmen mindre än 0'0i % 
fosfor och voro sålunda att rubricera som fosforrena och användbara för 
framställning av kvalitetsstål efter den sura bessemer- eller martinprocessen, 
561259 ton höllo en fosforhalt högre än 0.01 %, men lägre än 0"06 % och 
voro att beteckna som fosforfattiga och lämpliga till fölädling enligt lancashire-
metod, och 5 543 831 ton höllo slutligen mer än 0'06 % fosfor och voro att 
beteckna som fosforrika och lämpliga till förädling efter basisk metod. 
Av sistnämnda malm utgjordes den mera fosforrika i allmänhet av primamalm 
från malmfälten i Norrbottens län, där t. ex. inemot en tredjedel av den från 
Kirunavara malmfält erhållna primamalmen eller 1164 955 ton höllo ej 
mindre än 2'6 % fosfor, samt av de mellansvenska malmerna, primamalmen 
från Grängesberg, som höll en fosforhalt av l ' i à 1'8 %. De övriga mellan
svenska malmerna höllo i allmänhet en fosforhalt, som blott undantagsvis 
överskred 0'03 %. Vad slutligen beträffar svavelhalten höllo 87 i % av 
primamalmen mindre än 0"0 5 % och endast 3Éi % mer än 0 i %. 

Värdet av den år 1913 skrädda malmen i allmänhet beräknat efter unge
färligt medelpris å gruvbäcken vid försäljningarna under året, eller, där så
dana ej skett, efter sannolika försäljningspriset, uppgick per ton för stycke
malmen till 7'83 kronor, för sligen till 10'o7 kronor och för båda i genomsnitt 
till 8'03 kronor, vilket innebär en prisstegring sedan år 1912 av 8'4 %. Inom 
de olika malmproducerande länen ställde sig malmvärdena så som följer: 

Enligt vad förestående siffror ådagalägga, har malmvärdet under redo
görelseåret ställt sig högst i Malmöhus län, där detsamma uppgått till ej 
mindre än 21 kronor 80 öre per ton. Anledningen härtill är närmast att 
söka i de stora kostnader, som malmens transporterande från nordliga Sverige 
till Skåne betingat. Medelpriset hänför sig nämligen till den vid Höganäs 
producerade sligen, som erhålles genom anrikning av Gällivare varpmalm. 
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Till belysning av prisstegringen å den under tioårsperioden 1903—1913 
producerade järnmalmen meddelas efterföljande tabell. 

Såsom härav framgår, liar järnmalmens medelvärde sedan år 1903 stigit 
med ej mindre än 77'7 procent. 

Enligt vad de av bergverksidkarne lämnade uppgifterna meddela, har 
magnetisk sovring år 1913 förekommit vid 30 sovringsverk. Den sovrade 
malmen, som utgjordes av 755 638 ton primamalm samt 119 350 ton annan 
direkt användbar malm jämte 183 667 ton för anrikning lämplig produkt, till
sammans 1058 655 ton, utvisade sedan föregående år en stegring av ej mindre 
än 74" 9 procent. De flesta sovringsverken eller 13 funnos i Kopparbergs län, där 
genom magnetisk sovring vunnos 370 575 ton primamalm och 97 668 ton malm 
av andra kvaliteter. Därav sovrades vid Idkerbergets 2 sovringsverk 101556 
ton primamalm och vid Exportfältets 2 sovringsverk 180 820 ton primamalm 
och 78 007 ton malm av andra kvaliteter. Vid de båda magnetiska sovrings
verken vid Hermelin- och Tingvallskullegruvorna å Gällivara malmfält ut
gjorde den magnetiskt sovrade malmen ej mindre än 351 210 ton primamalm 
och 123 584 ton för anrikning avsedd produkt, tillsammans 474 794 ton malm, 
vilket representerade en ökning sedan föregående år av 73'3 procent. 

Sedan med sekelskiftet problemet att utnyttja järnmalmer, som förut 
genom för låg järnprocent eller för hög halt av föroreningar endast obetydligt 
kunnat komma till användning, genom d:r J. G. Gröndals anriknings- och 
briketteringsförfarande vunnit sin lösning, har produktionen av järnslig och 
briketter visat en kraftig tillväxt, såsom framgår av följande tabell, som an
giver tillväxten sedan år 1906, det år, då dessa varuslag började redovisas i 
denna berättelse. 

Produktionen av slig och briketter av järnmalm åren 1906—1913. 
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Slig producerades år 1913 vid 38 anrikningsverk mot 34 år 1912. Därav 
var ett anrikningsverk, nämligen Stollbergs i Kopparbergs län, anordnat som 
både järn- och blyanrikningsverk. Två nya anrikningsverk hava pådragits 
sedan föregående år, nämligen vid Höganäs i Malmöhus län och vid våg-
halsgruvan i Kopparbergs län. Förstnämnda verk blev färdigt i november 
1912, men har först under år 1913 kommit i regelbunden drift. Yåghals-
gruvans anrikningsverk pådrogs den 1 september 1913. Produktionen har 
ökats avsevärt vid flera anrikningsverk, särskilt vid Ickorbottens, Nybergs 
och Norra Håksbergs anrikningsverk i Kopparbergs län, vilka verk ökat 
sin produktion från resp. 4 249, 1165 och 9 500 ton år 1912 till resp. 49 792, 
35536 och 37 565 ton år 1913. Hela rikets produktion av slig år 1912 utgjorde 
520 710 ton. 1913 års produktion, 657 976 ton, representerar följaktligen en 
ökning av 26'4 procent. Beträffande vid anrikningen använda framställnings
metoder har uppgivits, att magnetisk anrikning enbart förekommit vid 19 
anrikningsverk och våtanrikning enbart vid 2 anrikningsverk samt kombina
tioner av båda dessa anordningar vid de 17 återstående verken. 

I vad mån den framställda sligen haft att uppvisa en stegring av järn
halten i förhållande till det behandlade rågodset, framgår av följande siffror, 
som grunda sig på de mera detaljerade uppgifterna i tab. 2. 

I vilka mängder åter slig av olika fosforhalt under året utvunnits vid 
anrikningsverken inom riket, framgår av nedanstående översikt: 

Vad slutligen angår svavelhalten hos den vid anrikningen framställda 
järnsligen, framgår densamma av följande tablå: 
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Största delen ay den framställda sligen pressas till briketter, som sedan 
rostas och brännas i särskilt konstruerade ugnar. År 1913 framställdes av 
järnslig 333 252 ton briketter med ett värde av o 133 628 kronor, utgörande 
15 kronor 40 öre per ton. Vid Hälsingborgs kopparverks briketteringsverk 
tillverkades 64 345 ton briketter av purple-ore (järnoxid), som framställdes av 
importerade s. k. kisbränder från Sulitelma i Norge. Antalet arbetare vid 
briketteringsverket utgjorde 39 och vid övriga briketteringsverk 400. Per 
arbetare tillverkades sålunda vid Hälsingborgs kopparverks briketteringsverk 
år 1913 1 650 ton och vid övriga verk 833 ton briketter. För de senaste fem 
åren ställde sig hela rikets brikettproduktion, inberäknat tillverkningen vid 
Hälsingborgs kopparverks briketteringsverk sålunda: 

För år 1913 hava jämväl inhämtats uppgifter rörande förbrukningen av 
stenkol och andra bränsleämnen vid briketteringsverken. Enligt vad dessa 
uppgifter meddela, har vid samtliga verk, Hälsingborgs kopparverks briket
teringsverk däri inbegripet, vid brikettering förbrukats 27 316 ton stenkol och 
1 071 ton torv, pinnar och ribb. Vid Karlsviks anriknings- och briketterings
verk i Norrbottens län användes uteslutande masugnsgas som bränsle för 
briketteringen. Detta var även till någon del förhållandet vid Avesta briket
teringsverk. 

Angående den a r b e t s s t y r k a , som under år 1913 varit sysselsatt vid 
järngruvorna samt med anrikning av järnmalm, meddelas för femårsperioderna 
1861—1910 samt de särskilda åren från och med 1909 efterföljande medeltals-
och årssiffror: 

En från teknisk synpunkt lämpligare måttstock för bedömande av arbets-
effekten vid gruvbrytning erhålles, om vid beräkningen hänsyn tages till för-
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hållandet mellan antalet med malmbrytning egentligen sysselsatta arbetare 
och kvantiteten berg och malm, som av dessa arbetare brutits. För arbete 
under jord ställer sig ifrågavarande relation sedan år 1892 sålunda: 

Vid dagbrytning, som ju försiggår under gynnsammare förhållanden än 
-underjordsbrytning, ställde sig jämlikt från och med år 1894 erhållna upp
gifter motsvarande siffror på efterföljande sätt: 

Den starka ökningen i arbetseffekten vid malmbrytningen, varom siff
rorna i förestående tabeller bära vittne, beror närmast därpå, att borrmaskiner 
av allt effektivare typ kommit till användning. 

Sjö- och myrmalmer, som användas för framställande av gjuttackjärn, hade 
i äldsta tider en ganska stor betydelse för Sveriges järnhantering, men spela 
numera en obetydlig roll på grund av det ringa utbytet. År 1913 upptogos 
inom Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län tillsammans 3 822 ton med ett 
uppgivet värde av 19 128 kronor eller 5 kronor per ton. Uppfordringen, som 
år 1912 utgjorde 1339 ton, har alltså under år 1913 nära tredubblats. Nästan 
hela den uppfordrade kvantiteten eller 3 792 ton erhöllos från sjön Vidöstern 
på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län, vilken sjö sedan gammalt 
lämnat de största kvantiteterna sjömalm. Arbetet med upptagningen av 
malmen ur samma sjö, vartill användes mudderverk, pågick i 8 månader, och 
höll malmen en genomsnittshalt av 49'8 % järn, 038 % fosfor och 0"047 % 
svavel. Uppfordringen av dessa malmer, vilken i allmänhet till följd av vint-
rarnes växlande beskaffenhet utmärkt sig för en synnerlig ojämnhet i kvan
titativt hänseende, har i medeltal under femårsperioderna 1861—1910 samt 
under vart och ett av åren 1909—1913 uppgått till följande kvantiteter: 
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Sammanläggas de angivna beloppen bruten bergmalm samt sjö- och myr
malmer, visar sig, att den vunna järnmalmen i sin helhet uppgått till följande 
kvantiteter: 

Sammanlagda värdet av all under år 1913 erhållen järnmalm belöpte sig 
till 60 022 843 kronor. 

b) Tackjärnsproduktionen. 

Även tackjärnsproduktionen har under de senare åren visat en kraftig
tillväxt, företrädesvis framkallad dels av den inom landet ökade tillverkningen 
av kvalitetsstål och järnmanufaktur dels av den stigande efterfrågan från ut
landet å exporttackjärn. Tillväxten har emellertid skett i långt svagare tempo 
än den samtidiga stegringen av järnmalmsproduktionen. En stark förskjutning 
har därför inträtt i förhållandet mellan de båda produkterna, varom siffrorna 
i följande tabell, som utvisar produktionen av järnmalm och tackjärn i medel
tal för varje femårsperiod under tiden 1861—1910 samt för vart och ett av 
åren 1909—1913, bära vittne: 

Förestående siffror ådagalägga, att, medan järnmalmsproduktionen under 
femårsperioden 1861 — 1866 förhöll sig till tackjarnsproduktionen som 2'27 : 1 , 
utgjorde enahanda förhållande år 1913 IO24 : 1 . Förskjutningen har givetvis 
sin närmaste anledning i stegringen av järnmalmsexporten, jfr den grafiska, 
framställningen å sid. 10. 
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Till belysning av tackjärnsproduktionens utveckling i jämförelse med 
importen och exporten av tackjärn under de senaste decennierna meddelas 
följande granska framställning, grundad på årssiffror från 1861. Anmärkas 
torde böra att under rubriken tackjärn i överensstämmelse med handelsstati
stiken här inräknas kiseljärn, järnsvamp m. fl. produkter, som eljest särhållas 
i denna berättelse. 

Produktion, import och export av tackjärn åren 1861—1913. 

Enligt vad förestående tabell och diagram utvisa, har tackjärnsproduk
tionen år 1913 (730 257 ton), varit den högsta hittills redovisade och utvisade 
en ökning i förhållande till medeltillverkningen under femårsperioden 1861— 
1865 av icke mindre än 256 %. Arskvantiteten översteg närmast föregående 
års med 30 441 ton eller 4'3 procent. Det värde, som produktionen repre
senterade, uppgick till ett belopp av 56 526 872 kronor, under det att mot
svarande för år 1912 redovisade värde utgjorde 53 388 856 kronor. 

Tackjärnsproduktionens stegring har ej åtföljts av ökning av antalet i 
verksamhet varande masugnar, som tvärtom, såsom efterföljande samman
ställning utvisar, nedgått från 226 år 1861 till 117 år 1913 eller med ej mindre 
än 482 procent: 
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Den minskning i antalet masugnar och samtidiga ökning i produktionen, 
som sålunda ägt rum, ådagalägga, att även tackjärnstillverkningen alltmer ut
vecklar sig till drift i stor skala. Följande masugnar, som år 1912 voro i 
verksamhet, hava under år 1913 ej varit påblåsta, nämligen Överums masugn 
i Kalmar län, Husaby masugn i Kronobergs län, Saxåhyttans masugn och 
1 masugn (vanlig) vid Hagfors i Värmlands län samt Lindesby och Västgöt-
hyttans masugnar i Örebro län. Däremot har Borgviks masugn i Värmlands 
län, som år 1912 ej var i verksamhet, under år 1913 varit i gång. Tre nya mas
ugnar hava under redogörelseåret blivit påblåsta, nämligen 1 elektrisk vid 
Hagfors järnverk, 1 elektrisk vid Domnarvets järnverk samt 1 vanlig trä-
kolsmasugn vid Forsbacka järnverk. 

Tackjärnsproduktionens framsteg eller tillbakagång inom de olika länen 
år 1913 i jämförelse med år 1912 belyses av följande siffror: 

Tachjärnsproduktionen inom länen åren 1912 och 1913. 

Örebro län uppvisar enligt förestående siffror för år 1913 en rätt be
tydlig minskning (över 10 000 ton) i framställningen av tackjärn. Minskningen 
sammanhänger D1. a. därmed, att, såsom förut nämnts, två masugnar, näm
ligen Lindesby och Västgöthyttans, som år 1912 voro i gång, under år 1913 
ej varit påblåsta. Ökningen inom Kopparbergs län (nära 22 000 ton) härrör 
närmast från avsevärt ökad produktion vid Domnarvet. 

Länens relativa andelar i tackjärnsproduktionen i medeltal för femårs
perioderna 1891—1910 samt för vart och ett av åren 1909—1913 ställde sig 
sålunda: 
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Länens relativa andelar i tackjärnsproduktionen åren 1891—1913. 

Av länen framställde Kopparbergs län år 1913, såväl absolut som relativt 
taget, den största tackjärnskvantiteten. Det återerövrade därmed från Örebro 
län den främsta platsen bland de tackjärnsproducerande länen, vilken plats 
det förlorade till sistnämnda län år 1908. 

Tack vare ej minst förbättrade blåsmaskiner och varmapparater har 
medeltillverkningen per masugn särskilt sedan sekelskiftet starkt ökats, såsom 
inhämtas av efterföljande medeltal, beräknade för vart femte år under tiden 
1833—1908 samt för vart och ett av efterföljande år: 

Tackjärnstillverkningen per masugn i riket åren 1833—1913. 

Enligt ovanstående siffror var år 1913 medeltillverkningen per masugn 
omkring 14 gånger, medelblåsningstiden omkring 2 gånger och medeltillverk
ningen per dygn och masugn nära 71/2 gånger större än vid början av den 
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tidsperiod tablån omfattar. Den högsta tillverkning per masugnsdygn, som 
något järnverk under redogörelseåret hade att uppvisa, uppgick till 52-05 ton. 

Inom länen ställde sig för år 1913 i jämförelse med år 1912 siffrorna 
för tackjärnstillverkningen per masugn sålunda: 

Tackjärnstillverkningen per masugn inom länen åren 1912 och 1913. 

Masugnarnas tillverkningar år 1913, närmare specificerade, utgjordes, 
oberäknat 13 898 ton direkt ur masugn framställt gjutgods, av följande olika 
slags tackjärn. 

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

Huru produktionen av de olika slagen av tackjärn fördelat sig på de 
särskilda länen år 1913, framgår närmare av tab. 3. Martintackjärnet, som 
ensamt representerar mer än hälften av hela tackjärnsproduktionen, fram
ställdes företrädesvis i Örebro, Kopparbergs, Västmanlands och Gävleborgs 
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län. I Örebro län visar sig martintackjärnet med avseende på producerat belopp 
hava betydligt övervägt produktionen av övriga tackjärnssorter. I Koppar
bergs län däremot tillverkades mer bessemer- än martintackjärn. I Väst
manlands län åter förekom ingen tillverkning av bessemertackjäm. Av spegel
järn tillverkades under året vid Vargöns smältverk i Älvsborgs län 50 ton i 
annan elektrisk ugn än masugn. 

Av det producerade tackjärnet utgjordes 629 572 ton av träkolstackjärn 
och 100685 ton av tackjärn, framställt med koks enbart. Av träkolstackjärnet 
var en obetjdlig del, 5 951 ton, framställd med träkol ock koks i blandning. 
Av järnverkens hela förbrukning av träkol, vilken förbrukning enligt tab. 7 
uppgick till 42 659 424 hektoliter, åtgingo icke mindre än 36 327 903 hektoliter 
eller 85'2 procent, till framställningen av träkolstackjärn. Därav användes 
58 467 hektoliter i blandning med koks. Med inräknande av sistnämnda kvan
titet och den därigenom framställda kvantiteten tackjärn åtgingo således 57'7 
hektoliter träkol per ton träkolstackjärn. Siffrorna för samma förbrukning 
under de fem senaste åren voro: 

Den betydande nedgång i träkolsåtgången i våra masugnar, varom före
stående siffror vittna, har möjliggjorts genom de senaste årens raska utveck
ling av tackjärnsindustriens teknik. Genom användning i masugn av briketter, 
som genom röstning erhållit större reducerbarhet, har åstadkommits en höj
ning av beskickningens järnutbyte och samtidigt en kolbesparing, beräknad 
i genomsnitt till 12'5 procent. Samtidigt hava blåsmaskiner och varmapparater 
av förbättrad typ, såsom redan nämnts, bidragit att höja smältningsförloppets 
effektivitet. Dessa tekniska framsteg jämte en ökad produktion av kokstack
järn och elektriskt tackjärn, varom närmare meddelas i det följande, hava i 
väsentlig mån reducerat de menliga följderna av en alltmer framträdande pris
stegring å träkol. Denna prisstegring, som i hög grad föranletts av trämasse
fabrikationens snabba och kraftiga utveckling särskilt inom de nordligare 
delarne av vårt land, belyses av efterföljande sammanställning. 

TräJcolspris vid järnverken per hektoliter. 

Enligt vad ovanstående siffror utvisa, har träkolspriset, som efter 1900 
års högkonjunktur åren 1902 och 1903 nedgick till 45 öre per hektoliter, sedan 
dess stigit till 66 öre per hektoliter eller med ej mindre än 46'7 procent. 

Tillverkningen av kokstackjärn (med koks enbart), som under år 1913 be
drivits vid Degerhamns järnverk på Öland samt vid Degerfors och Domnar vets 
järnverk har för de fem senaste åren uppvisat följande ständigt stegrade siffror: 

1) Med franräknande av det träkol, som använts i blandning med koks 63'4 hl. 
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För tillverkningen år 1913 av kokstackjärn åtgingo enligt de lämnade 
uppgifterna 114 781 ton koks eller 1-14 ton per ton tackjärn. 

Produktionen av tackjärn på elektrisk väg har under år 1913 ökats från 
17 561 till 31 966 ton, alltså med ej mindre än 82'0 procent. Därav framställdes 
i elektrisk masugn 31 916 ton och i annan elektrisk ugn 50 ton (förutnämnda 
kvantitet spegeljärn). Produktionen fördelade sig på de särskilda verken 
sålunda: 

Träkolsåtgången i de 6 elektriska masugnar, som voro i drift, utgjorde 
sammanlagt 815 692 hektoliter, eller 25'6 hektoliter per ton elektriskt tackjärn 
mot 57-7 hektoliter per ton i vanlig masugn. 

Produktionen av elektriskt tackjärn har för åren 1908—1913 redovisats 
med följande kvantiteter: 

En fördelning av tackjärnsproduktionen år 1913 efter användning för 
järnverkens eget behov, för försäljning inom landet samt för export lämnas i 
följande översikt: 

Tackjärnsproduktionen år 1913, fördelad efter användning. 
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Under förutsättning att det till försäljning inom landet framställda 
tackjärnet även här kommit till användning, hava sålunda 74-5 procent av 
tackjärnsproduktionen i det hela gjorts till föremål för inhemsk förbrukning 
och använts närmast till framställning av göt, smältstycken och råskenor. Av 
tillverkningen speciellt i Örebro län gingo 39-o procent till export. Länet 
stod främst av våra län i fråga om kvantiteten exporterat tackjärn. Med av
seende å. exporttackjärnets slutsumma (186 246 ton) må påpekas att enligt 
handelsberättelsen för år 1913 från riket utförts 195 230 ton tackjärn, vilken 
summa i det hela kan anses gott överenstämma med årets produktionskvantitet, 
då ju givetvis en del av 1913 års produktion för export levereras först under 
följande år och tvärtom en del av den år 1913 utförda mängden avser före
gående års tillverkning. 

Tillverkningen av ferrolegeringar på elektrisk väg visar en betydlig stegring 
sedan föregående år. Det största tillverkningsbeloppet eller 9 863 ton utgjordes 
av kiseljärn, som tillverkades vid Vargön i Älvsborgs län, Gullspång i Skara
borgs län, Kortfors i Örebro län samt vid Domnarvet, Månsbo och Sandsta i 
Kopparbergs län. Det vid Månsbo tillverkade kiseljärnet erhölls som bipro
dukt vid framställning av kalciumkarbid. Yid Sandsta erhölls kiseljärnet som 
biprodukt vid framställning av kalihaltigt gödningsämne (elektrokali). Kisel-
manganjärn tillverkades vid Vargön av manganmalm från Spexerydsfältet i 
Jönköpings län. Den tillverkade kvantiteten utgjorde 1 375 ton mot 997 ton 
år 1912. Vid Aktiebolaget Ferrolegeringars järnverk vid Trollhättan har under 
året även framställts ferrokrom, 760 ton, och vid Vargön och Gullspång till
sammans 136 ton av en ny legering, kisel mangan-aluminiumjärn. För tillverk
ningen av samtliga nu nämnda legeringar voro 19 elektriska ugnar i gång. 
Värdet av det tillverkade kiseljärnet utgjorde 1 900 910 kronor och av övriga 
legeringar 608 224 kronor. Den övervägande kvantiteten av de framställda 
legeringarna, 10 934 ton, exporterades, medan av återstoden 560 ton användes 
av de producerande verken för eget behov och 640 ton försåldes inom landet. 

Den redovisade tillverkningen av ferrolegeringar under de fem senaste 
åren har omfattat följande kvantiteter. 

För tillverkningen av legeringarna år 1913 förbrukades 245308 hektoliter 
träkol. 

c) Järnsvamptillverkning. 

Tillverkningen av järnsvamp vid Höganäs reduktionsverk i Malmöhus 
län lämnade år 1913 ett utbyte av 6 073 ton med ett värde av 384 420 kronor 
mot år 1912 3979 ton med ett värde av 242 719 kronor. Under redogörelse
året har, såsom i ett annat sammanhang omnämnts, vid Höganäs för regel
bunden drift pådragits ett anrikningsverk och anrikas vid detsamma av Gälli
vare varpmalm den slig, som användes för framställning av järnsvampen. I 
och för reduktionen av samma slig har 1 reduktionsugn varit i verksamhet. 
För reduktionsprocessen åtgingo 148 ton stenkol med c:a 15 procent aska, 
6 287 ton stenkol ined c:a 35 procent aska och 2 746 ton stenkol med c:a 50 
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procent aska, allt kol från Höganäs gruvor. Att döma av handelsstatistiken, 
enligt vilken av järnsvamp utförts 

kommer större delen av ifrågavarande produkt till användning inom riket. 
Speciellt användes densamma som beskickningsmateriel i martinugn, elektriska 
ugnar och dylikt. 

d) Framställning av smidbart järn och stål. 
Under år 1913 tillverkades smidbart järn och stål, omfattande såväl 

ovällda, i härd beredda, smältstycken och råskenor som göt, vid 77 järnverk 
mot 75 föregående år, och omfattade enligt tab. 5 produktionen, som väsent
ligt överstigit produktionen år 1912, följande kvantiteter: 

Tillverkningen av smältstycken och råskenor representerade en ökning 
sedan föregående år av 9 644 ton eller 6'5 procent. Största delen av tillverk
ningen, 142 787 ton (90' i procent), utgjordes av i lancashirehärd färskat järn. 
Antalet använda lancashirehärdar utgjorde, fördelade på 36 verk, 202 mot 201 
föregående år. Vid Stora 1/assåna järnverk i Örebro län och Ludvika järn
verk i Kopparbergs län har laneashirefärskningen under året återupptagits. 
Beträffande övriga härdfärskningsmetoder har franchecomtésmide under året 
endast bedrivits vid 2 verk. Nämnda smide, som särskilt på 1860-talet var 
mycket utbrett, har i och med järnindustriens koncentrering på ett mindre 
antal större verk allt mer försvunnit. Vallonsmidet, som uteslutande an
vändes till beredande av brännstål, har under året huvudsakligen bedrivits i 
Uppsala län, där 16 vallonsmälthärdar varit i verksamhet. Skrotsmältning 
slutligen har i någon nämnvärd utsträckning endast förekommit vid Ödeborgs 
järnverk i Älvs borgs län. 

Av produktionen år 1913 av smältstycken och råskenor, 158 472 ton, 
gingo 45 928 ton eller 29'o procent till export. 44128 ton härav utgjordes av 
lancashiresmältstycken. 

Såsom framgår av följande siffror, har under senare tid produktionen av 
smältstycken och råskenor i allmänhet visat nedåtgående tendenser. 

Nedgången i produktionen torde närmast vara att tillskriva den omständig
heten, att götmetallen såväl inom som utom landet börjat uttränga lanca-
shire. Man har funnit, att för åtskilliga ändamål, där hittills lancashire 
varit allenahärskande, mjuk martin eller basisk bessemer utan svårighet kan 
användas, och då de senare städse ställa sig billigare än lancashiremetallen, 
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måste givetvis småningom en minskning i lancashiretillverkningen inträda. 
De fyra sista årens obetydliga produktionsökning torde uteslutande få till
skrivas härunder rådande gynnsamma konjunkturer. 

Förbrukningen av träkol år 1913 for produktionen av smältstycken och 
råskenor, beräknad som skillnaden mellan järnverkens hela förbrukning av 
träkol samt förbrukningen av träkol för framställning av tackjärn och ferro-
legeringar, uppgick till 6 086 213 hektoliter, vilket utgör 38-4 hektoliter per ton. 

I motsats till produktionen av smältstycken och råskenor visar produk
tionen av göt en kraftig utveckling. Detta gäller i särskilt hög grad produk
tionen av martingöt. Utvecklingen åskådliggöres av följande grafiska fram
ställning, som upptager produktionen av bessemer- och martingöt samt smält
stycken och råskenor årligen fr. o. m. år 1891. 

Produktionen av smältstycken och råskenor, bessemer- och martinmetall åren 1891—1913 
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Produktionen av degelstål- och elektrostålgöt, liar kvantitativt taget, hittills 
ej varit särskilt betydande, men är stadd i uppåtgående. De producerade 
kvantiteterna bessemer-, martin-, degelstål- och elektrostålgöt under vart och 
ett av åren 1909—1913 framgå av nedanstående produktionssiffror. 

För redogörelseåret är att anteckna ökning i produktionen enligt samt
liga metoder, för bessernermetall 8 585 ton (8'0 %\ för martinmetall 65 269 
ton (16-2 %\ för degelstålgöt 729 ton (27'4 %) samt för elektrostålgöt 991 ton 
(77-i %). 

Särskilt i ögonen fallande är den kvantitativt starka ökningen i produk
tionen av göt enligt martinmetod, vilken metod vinner allt större användning 
på grund av det billigare framställningssättet. I följande sammanställning 
lämnas för åren 1909—1913 en fördelning av tillverkningen av bessemer- och 
martinmetall (inklusive skrotat gjutgods), allt efter som framställningen skett 
med sur eller basisk infodring. 

Produktionen medelst basisk metod, vilken metod medger användandet 
av mer fosforhaltigt och därför billigare råmaterial än den sura metoden, som 
förutsätter ett relativt fosfor- och svavelfritt tackjärn, vinner enligt vad före
stående siffror ådagalägga en allt större tillämpning. Särskilt gäller detta 
den basiska martinmetoden, som visar en snabb tillväxt. Relationen mellan 
de båda metoderna belyses ytterligare av omstående diagram, som demonstrerar 
utvecklingen år från år sedan 1893. 

För år 1913 har för första gången inhämtats uppgifter angående fördel
ningen av sur och basisk bessemer- och martingöt, ävensom av elektrostålgöt 
efter kolhalten (över och under 0'5 procent). En sammanställning för besse
mer- och martingöt av ifrågavarande uppgifter lämnar följande resultat: 
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Produktionen av sur och basisk bessemer- och martinmetall åren 1893—1913. 
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Produktionen av bessemer- och martingöt år 1913, fördelad efter godsets kolhalt. 

Siffrorna ådagalägga, att hela produktionen av basisk bessemerprocess 
samt 90'4 % av produktionen av basisk martinprocess utgjorts av mjuk metall 
(under 0'5 % kolhalt) medan av produktionen av sur bessemerprocess 90'5 % 
och av sur martinprocess 50' i % varit att hänföra till hård metall eller stål 
med kolhalt över O-5 %. Av produktionen av elektrostålgöt voro 1 301 ton 
(67'5 %) att hänföra till hård metall eller stål. 

Av den producerade götmetallen exporterades inalles 20 926 ton eller 
3'5 % av hela tillverkningen. Av bessemergöt exporterades 8 563 ton, väsent
ligen utgörande sur bessemergöt med över 0'5 % kolhalt, och utgjorde samma 
bessemergöt 7-4 % av hela tillverkningen av bessemergöt. Av martingöt ex
porterades 12 361 ton. eller endast 2"6 % av hela tillverkningen av martingöt. 
För försäljning inom riket tillverkades 25 065 ton göt, utgörande huvud
sakligen martinmetall, samt belöpande sig till 4'2 % av hela tillverkningen av 
göt. Den inom riket försålda samt den exporterade göten utgjorde således 
tillsammans endast 7'7 %. Återstoden användes av järnverken själva för 
eget behov. Hela den för avsalu åstadkomna göttillverkningen representerade 
ett redovisat värde av 8 445 857 kronor. 

För tillverkningen av bessemergöt användes under redogörelseåret (se 
tab. 4) 20 ugnar eller enahanda antal som år 1912. Inga nja bessemerugnar 
hava under året tillkommit. 

Vid Doinnarvet, där 4 bessemerugnar voro uppställda, tillverkades den 
största kvantiteten bessemergöt eller 65 340 ton enligt basisk metod. Yid 
Södertälje mekaniska verkstad tillverkades s. k. »lillbessemer» d. v. s. besse
mer i liten konverter. 

Av martinugnar voro 71 i verksamhet mot 66 föregående år. Fyra nya 
martinugnar hava pådragits sedan föregående år, nämligen 2 vid Hofors, 1 vid 
Sandvikens och 1 vid Hellefors järnverk. Antalet använda degelstålsugnar 
utgjorde 10 mot 11 föregående år. Därav voro 2 uppställda vid Söderfors och 
Österby järnverk i Uppsala län och 6 vid Vikmanshyttan i Kopparbergs län. 
Ej mindre än 8 elektrostålugnar voro under redogörelseåret i verksamhet. 
Nya elektrostålugnar hava tillkommit vid Söderfors, Gullöfors, Guldsmedshyttan, 
Fagersta och Ljusne, en å vartdera verket. De 3 övriga elektrostålugnarne 
voro uppställda: vid Söderfors, Kortfors samt Gysinge. Av förutnämnda 
under året tillverkade elektrostålgöt och skrotat gjutgods tillverkades de största 
kvantiteterna vid Söderfors (853 ton), vid Kortfors (595 ton) och vid Gysinge 
(455 ton). 

Av blåstål eller oräckt brännstål framställdes år 1913 endast 196 ton mot 
425 ton år 1912. De i bruk varande brännstålsugnarne voro till antalet 3, 
av vilka två voro uppförda vid Österby bruk och en vid Svanå bruk. 

Beträffande redovisade förbrakningen år 1913 av tackjärn och skrot i och 
för göttillverkning meddelas följande siffror, varvid för jämförelses skull jäm
väl medtagits motsvarande förbrukningssiffror för år 1912: 
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Såsom härav synes spelar det utländska tackjärnet för vår götindustri 
en mycket underordnad roll. Ej fullt 2 % av det år 1912 och 1913 för göt
tillverkning förbrukade tackjärnet, var nämligen enligt de inkomna uppgif
terna av utländskt ursprung och torde huvudsakligen hava utgjorts av spegel-
järn. Förbrukningen av stenkol uppgick för göttillverkningen till 278 333 ton 
samt av koks för tackjärn- och göttillverkning till 139 415 ton. 

I tab. 6 redogöres för produktionen av stångjärn och -stål samt andra 
grövre tillverkningar av smidesjärn eller -stål, som oberäknat i vissa fall om-
vällningar, direkt framställts av tillförene ej vällda ämnen. 

Tabellen motsvarar tab. 6 och 7 i föregående berättelse, men hava för 
året dels länsindelningen uteslutits, dels de särskilda tillverkningarna av smitt 
stångjärn och stål och valsat järn och -stål uppdelats på vissa större grupper 
samt efter sin användning: 1) för järnverkens eget behov, 2) för försäljning 
inom landet, 3) för export, varjämte värde endast upptagits å de för försälj
ning avsedda kvantiteterna, I denna berättelse redovisas även järnbrukens 
tillverkning av tunnplåt, ävensom värdet av vid verken för avsalu framställda 
manufakturvaror och mekaniska verkstadsprodukter, vilka båda sistnämnda 
varuslag komma att närmare specificeras i den allmänna industriberättelsen, 
varest ifrågavarande varor förut uteslutande va.rit redovisade. För första 
gången meddelas sålunda i föreliggande berättelse uppgift om ock delvis helt 
summariskt, angående samtliga vid järnverken framställda jjrodukter. 

Tillverkningen av smitt stångjärn och -stål och valsat järn och stål år 
1913 fördelade sig enligt tab. 6 på följande grupper. 

Av förestående grupper representerar gruppen »ämnen» av valsat järn och 
stål med ett tillverkningsbelopp av 383 874 ton, den ojämförligt största till
verkningsmängden. Häri ingår tillverkningen av billets, blooms etc. med ej 
mindre än 287 749 ton. Denna tillverkning särskilt utvisar i jämförelse med 
år 1912 en ofantlig ökning, beroende närmast därpå, att för år 1913 uppgifts-
lämnarne jämväl redovisat tillverkningen av vällda ämnen för eget behov, medan 

') För ett yerk hava uppgifter ej kunnat erhållas. 
2) Häri ingå för ett verk förbrukningen för såväl järn som stål, som i verkets journaler ej särskiljas. 
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de däremot år 1912 och. föregående år endast redovisade »vällda ämnen för 
export». Indirekt hava emellertid även före år 1913 de vällda ämnena för eget 
behov medräknats i statistiken. Dessa ämnen ingå nämligen liksom för övrigt 
en del andra av de redovisade produkterna (efter omvalsning) i högre förädlade 
tillverkningar av smidesjärn och -stål. För undvikande av påtagliga dubbel
räkningar hava med anledning av detta förhållande endast upptagits slutsummor 
i förevarande tabell 6 för inom riket försålt och för export avsett smitt stång
järn och -stål och valsat järn och stål, men ej för sådan tillverkning avsedd 
för eget behov. Denna åtgärd utesluter ej att i slutsumman för inom landet 
försålda tillverkningar gömma sig en del dubbelräkningar — då ett från ett 
verk till ett annat sålt parti av det senare verket kan hava vidare bearbetats. 
I vilken utsträckning dessa antydda dubbelräkningar förekomma, låter sig 
emellertid ej utreda. 

I följande tabell hava upptagits kvantitetssiffror för de särskilda tillverk
ningarna av smitt stångjärn och -stål och valsat järn och stål, med angi
vande i procent, huru mycket därav framställts av välljärn och götmetall : 

Förestående siffror ådagalägga, att med undantag för stångjärn ocli -stål 
i gruppen grovjärn under år 1913 tillverkats långt större kvantiteter smides
järn och -stål av götmetall än av välljärn. 

Frånsett förenämnda »blooms, billets etc.» samt »annat», i tab. 6 ej 
spec, grovjärn och mediumjärn, vilka sistnämnda tillverkningar föregående år 
ej särskilt redovisats, uppvisade följande tillverkningar av smidesjärn och -stål 
i jämförelse med år 1912 omstående kvantiteter, varvid emellertid är att an
märka att till följd av ändringar i frågeformulären vissa varurubriker ej äro 
till sin omfattning fullt sammanfallande för de båda åren : 
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E n sammanställning av de särskilda tillverkningar av smitt stångjärn och 
-stål ocli valsat järn och stål, för vilka tillverkningsmängderna för export upp
gått till minst 5 000 ton lämnas i följande översikt: 

Enligt vad framgår av förestående siffror samt av de detaljerade upp
gifterna i tab. 6, exporterades största delen av produktionen av smidesjärn 
och -stål av välljärn Det smidesjärn och -stål, som järnverken själva 
använde, eller som försåldes inom landet och konsumerades av de me
kaniska verkstäderna, var däremot i regel till största delen utsmitt eller 
utvalsat av götmetall. Beträffande särskilda tillverkningar använde, såsom 
tab. 6 närmare utvisar, järnverken själva nästan uteslutande för eget behov de 
tillverkade kvantiterna av blooms, billets etc. samt ej specificerat ämnesjärn 
eller ej mindre än resp. 92'5 och 98'6 % av samma tillverkningar. Av till
verkningen av stångjärnsavhugg använde järnverken själva 67'2 %. Av massiva 
tubämnen exporterades 93'3 % av tillverkningen. Till försäljning inom lan
det gingo 97'9 % av tillverkningen av vinkeljärn, balkar och annat fason
järn, hörande till gruppen grovjärn, samt 90 i % av enahanda tillverkning, 
hörande till gruppen mediumjärn, 69'6 % av hela tillverkningen av stångjärn 
och -stål av götmetall, hörande till sistnämnda grupp, ävensom 89'4 % av till
verkningen av plåt. 

Det redovisade värdet av de år 1913 inom landet försålda samt för 
export avsedda tillverkningarna av smitt stångjärn och -stål och valsat järn 
och stål utgjorde 78 451 770 kronor. Samma värde fördelade sig på de olika 
huvudgrupperna sålunda: 
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Det största beloppet inom någon grupp uppnåddes av band-, söm- och 
annat finjärn med 14 064 641 kronor. 

För järnbrukens för försäljning avsedda tillverkningar av järnmanufaktur 
ocli maskingods hava redovisats följande värdebelopp: 

Sammanlagda värdet av järnverkens för försäljning avsedda tillverknin-
ningar av smitt stångjärn och -stål, valsat järn och stål samt järnmanufaktur 
och maskingods utgjorde alltså 99 221 990 kronor. 

B) Andra bergverksprodukter än järnmalm 
och järn . 

a) Malmer. 

Sverige är relativt fattigt på andra malmer än järnmalm. Under år 1913 
har, såsom tab. 8 närmare utvisar, uppfordrats silver- och blymalm, koppar
malm, manganmalm, zinkmalm och svavelkis. Produktionen, som utgjordes 
av 48 554 ton styckemalm och 49 198 ton slig, fördelade sig på de skilda mal
merna sålunda: 
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Den erhållna silver- och hlymahnen liar med undantag av 215 ton direkt 
användbar malm, till största delen silverförande blymalm från Kallmora 
silvergruva, utgjorts av blyslig företrädesvis från Kaveltorp (1 120 ton) samt 
från Åmmeberg, Kallmora, Ryllshyttan, Silvhyttan och Rävåla. 

Av kopparmalm lämnade Falu urgamla koppargruva den största kvanti
teten eller 3 584 ton, 65'7 % av hela produktionen av kopparmalm. Den ur 
samma gruva uppfordrade kvantiteten var mer än dubbelt så stor som under 
föregående år. Garpenbergs verket lämnade 1534 ton kopparslig. Som biprodukt 
vid järnmalmsbrytning erhöllos från Ingelshyttefältet i Örebro län och Övre 
Persgruvan i Västmanlands län tillsammans 234 ton direkt användbar koppar
malm. I övrigt erhölls direkt användbar kopparmalm, ehuru i ringa mängd 
ur de Beche'ska gruvan i Södermanland, från Ryllshyttefältet i Örebro län 
samt från Fröå malmfält (Västra Gustavsgruvan) i Jämtlands län. 

Av manganmahn har, frånsett 107 ton direkt användbar malm, uteslutande 
producerats slig. Malmen härrörde dels från Späxeryds och Hohults gruvor 
i Småland och dels från Långban i Värmland. 

Produktionen av zinkmalm (uteslutande zinkblände) lämnade det största 
utbytet. I första rummet i fråga om kvantiteten vunnen malm kommo Amme
bergs gruvor, tillhörande det belgiska bolaget Vieille Montagne, med 9 670 
ton direkt användbar malm samt 2ö 482 ton slig, tillsammans 35 152 ton eller 
69 8 procent av hela produktionen av zinkmalm. Återstoden, huvudsakligen 
slig, fördelade sig på Saxberget (8 141 ton), Kaveltorpsfältet (4 224 ton) och 
Ryllshyttan (3 162 ton), varförutom ett mindre belopp (73 ton) erhölls från 
Dammbergsfältet samt som biprodukt vid järnmalmsbrytning från Dannemora 
gruvor. 

Hela produktionen av svaveïkis härrörde, med undantag av en mindre 
kvantitet slig från Guldsmedshyttan, från Falu koppargruva, där svavelkis 
uppfordras tillsammans med kopparmalm. Såsom framgår av produktionssiff
rorna är produktionen av kopparmalm obetydlig i jämförelse med produk
tionen av svavelkis. 

Brytningen av malmer andra än järnmalm har under de senaste fem 
-åren att uppvisa nedanstående kvantiteter i ton: 

Tabellen angiver, att 1913 års produktion av samtliga malmer förutom 
manganmalm är större än närmast föregående års. Den relativt största ök
ningen, ej mindre än 78'4 procent, uppvisade produktionen av kopparmalm. 
För svavelkis utgjorde ökningen 7'8 procent, för silver- och blymalm 12'0 
procent, för zinkmalm Vi procent och för manganmalm minskningen 21'6 
procent. 

Anrikning spelar i fråga om andra malmer än järnmalm en mycket stor 
roll. Mer än halva produktionsutbytet år 1913 utgjordes nämligen av slig. Den 
vanligaste anrikningsmetoden (se tab. 9) var våtanrikning, som under redo
görelseåret förekommit vid 8 verk. Vid 2 verk användes våtmagnetisk an
rikning och vid ett verk (Rävåla) våtanrikning med kombinerad magnetisk, 
mekanisk och oljeseparation. Vid Kallmora var ett försöksanrikningsverk 
under en del av året i gång. 

3 
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In- och utförseln av andra malmer än järn ställde sig under åren 1912— 
1913 sålunda: 

Såsom synes är det på införselsidan svavelkisen och på utförselsidan zink
malmen, som äga den övervägande betydelsen. Zinkmalmen exporterades före
trädesvis till Belgien, medan den importerade svavelkisen huvudsakligen häm
tades från Norge. 

b) Stenkol, eldfast lera och klinkerlera. 
Sveriges årliga förbrukning av stenkol uppgår för närvarande till c:a 

4 900 000 ton med ett värde av närmare 90 millioner kronor. Stenkolet är, 
som bekant, landets viktigaste importartikel, vilken med hänsyn till värdet 
ensam med ett tiotal millioner överstiger hela vår utförsel av järnmalm och 
tackjärn. 

Vårt lands egna tillgångar på stenkol äro begränsade till några fält i 
Skåne, vilka beräknas besitta ett samlat förråd av omkr. 300 mill. ton. Till
godogörandet av dessa inhemska tillgångar är emellertid av skilda anledningar 
mycket begränsat, och låter sig med ekonomisk fördel bedrivas endast genom 
de värdefulla leror, som samtidigt uppfordras. 

Är 1913 har, såsom framgår av tab. 10, brytning av stenkol, eldfast lera 
och klinkerlera liksom närmast föregående år förekommit å 2 fält i Kristianstads 
och 6 fält i Malmöhus län. Brytningen har med undantag av 11 267 ton, huvud
sakligen klinkerlera, som brötos i dagbrott, ägt rum under jord. Därvid 
hava använts 15 uppfordringsschakt mot 14 år 1912. Ett nytt schakt (»Gustaf 
Tornerhjelm» å Gunnarstorpsfältet) har nämligen under året tagits i bruk. 
Brytningen lämnade följande resultat: 

De skånska stenkolen pläga indelas i tre olika sorter, nämligen n:r 1 
med ett effektivt värmevärde av 4,800—5,600 värmeenheter och med askhalt 
upp till 13 %, n:r 2 med 3,900—4,600 värmeenheter och med askhalt från 
14—35 % och n:r 3 med omkring 2,700 värmeenheter och med askhalt från 
36—55 %. Stenkolsproduktionen år 1913 fördelade sig på de nämnda sor
terna sålunda: 

Proportionen mellan de olika kvaliteterna har varit precis densamma 
som under närmast föregående år. Uppfordringarne av ifrågavarande mineral 
har under de sist förflutna fem åren omfattat följande kvantiteter: 
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Enligt förestående siffror har brytningen av stenkol sedan år 1912 ökats 
med 3 674 ton eller 1'0 % och eldfast lera med 1 171 ton eller 0'9 %, var
emot brytningen av klinkerlera minskat med 7 910 ton eller 13'4 %. Sten
kolsbrytningen har ökats vid samtliga stenkolsfält utom vid Bjuv och Stabbarp. 

Av eldfasta leror bedrives en ganska betydande utförsel, såsom framgår 
av följande utdrag ur handelsberättelserna för de senaste båda åren: 

Större delen av denna utförsel försiggår från Hälsingborgs tullkammare
distrikt. 

Ifrågavarande utförsel motvägdes emellertid av en ungefär likmätig in
försel, såsom efterföljande tal utvisa: 

Beträffande arbetseffekten vid gruvorna, varvid med bortseende från den 
relativt mindre betydande brytningen i dagbrott, endast hänsyn tagits till 
antalet under jord sysselsatta arbetare, meddelas för år 1913 samt de 4 när
mast föregående åren följande relationer: 

Den totala brytningsmängden har emellertid varit av betydligt större 
omfattning än vad förestående siffror ådagalägga. I samtliga gruvorna brytes 
nämligen och kvarlämnas som fyllning en del sandsten och lerskiffer, vars 
uppskattande ens tillnärmelsevis möter mycket stora svårigheter. 
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c) Fäl tspat och kvarts . 

Produktionen av fältspat har under år 1913 enligt till Kollegium genom 
bergmästarne insamlade uppgifter, vilka finnas sammanställda i tab. 11, upp
gått till 37 878 ton mot 34 305 föregående år, representerande alltså en ökning 
av 3573 ton eller 10'4 %. Det för densamma uppgivna värdet utgjorde 333 280 
kronor eller i genomsnitt 8 kronor 80 öre per ton. Brytningen har för de 
vitt skilda platser, på vilka densamma försiggått, lämnat ett växlande resultat, 
från 10 upp till 5 900 ton. Fördelad på olika kvaliteter utvisade brytningen 
följande siffror: 

En sammanställning av förestående siffror med motsvarande för de 4 
närmast föregående åren meddelas i följande tablå: 

Enligt handelsstatistiken exporterades av fältspat: 

således för redogörelseåret en något större kvantitet än hela årets uppgivna 
produktion. Detta förhållande ger tydligen vid handen att fältspatsbrytningen, 
som — oavsett den i och för sig oansenliga importen — har att täcka icke 
endast exporten utan även den inhemska förbrukningen av ifrågavarande 
mineral, ännu torde vara ofullständigt redovisad. 

Av kvarts har enligt de lämnade uppgifterna brutits 40 837 ton mot 
22 365 ton år 1912. Ökningen utgjorde således 82'6 %. Den största från något 
brott redovisade kvantiteten, 13 000 ton, erhölls vid Annenäset i Animskogs 
socken av Älvsborgs län. Det för hela kvartsbrytningen redovisade värdet 
utgjorde 163 037 kronor eller i genomsnitt 3 kronor 99 öre per ton. 

Av kvarts in- och utfördes följande kvantiteter: 
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d) Metaller. 

Av andra metaller än järn har år 1913 i Sverige tillverkats guld, silver, 
bly, koppar och zink. Produktionen visar för senare åren ett tydligt uppsving, 
såsom ådagalägges av följande tabell, som upptager femårsmedeltal för tiden 
1861—1910 samt årssiffror för åren 1909—1913. 

Tillverkning av andra metaller än järn. 

Såsom framgår av förestående siffror, är produktionen av guld i Sverige 
tämligen obetydlig. Den under år 1913 framställda kvantiteten erhölls liksom 
föregående år dels vid Falu kopparverk, dä rpå våta vägen vunnos 22'2 64 kg, 
och dels vid Sala silververk, där på torra vägen framställdes 3 'no kg. Det vid 
förstnämnda verk framställda guldet härstammade från Falu koppargruva, vars 
kopparmalm innehåller mindre guldmängder. Det vunna guldet representerade 
ett värde av 62 686 kronor. Förutom ovannämnda kvantiteter guld framställdes 
vid Hälsingborgs kopparverk på våta vägen av utländsk råvara en halvprodxikt 
guldhaltigt slam och gips. innehållande 1'3 kg guld. 

Även silver har år 1913 liksom föregående år framställts vid Sala silver
verk och Falu kopparverk. Yid förstnämnda verk, vilket räknar anor från 
medeltiden, producerades på torra vägen 956'946 kg och vid Falu kopparverk 
på våta vägen 80'198 kg. Den vid Sala silververk bearbetade malmen här
rörde dock ej från uppfordring ur Sala gamla silvergruva, som sedan ungefär 
10 år tillbaka ej vidare bearbetas, utan från äldre varp och andra gruvor 
inom landet. Det vid Falu kopparverk vunna silvret erhölls som biprodukt. 
Produktionen av silver år 1913, vars värde uppgivits till 75 219 kronor, utvisar 
en ökning sedan år 1912 av 75-4 kg. Vid Hälsingborgs kopparverk har av 
utländsk råvara tillverkats 5 808 kg silverprecipitat, en halvprodukt, inne
hållande 14'2 0 % silver. 

Bly som slutprodukt har år 1913 erhållits vid Sala silververk. Den fram
ställda kvantiteten uppgick till 1235 295, kg, därav 1183835 kg frisk- och 
raffinadbly och 51460 kg antimonbry. Ökningen sedan föregående år ut
gjorde 162 406 kg eller 15.1 % och var således ganska betydande. Den vunna 
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kvantiteten var den högsta, som erhållits under de senaste fem åren och 
översteg med 101 074 kg 1911 års ganska höga siffra. Vid Trollhättans elek
triska zinkverk erhölls vid smältning av blyhaltig zinkmalm som biprodukt 
190 944 kg tennbly, en halvprodukt, innehållande c:a 3 % tenn, samt 22 178 kg 
blyskum. 

Produktionen av hoppar har år 1913 stegrats högst betydligt. Det vunna 
beloppet, 6 890 920 kg, som utgjordes dels av 2 675 530 kg garkoppar och 
dels av 4 215 390 kg raffinadkoppar, framställd dels av cementkoppar och dels 
av bessemerkoppar, utvisade en ökning av ej mindre än 74'i procent. Hela 
produktionen utom 86 105 kg garkoppar, som erhölls vid Falu kopparverk, 
härrörde från Hälsingborgs kopparverk och framställdes av utländsk råvara. 
Tillverkningen vid Falu kopparverk användes uteslutande till framställning 
av kopparvitriol. 

Sveriges tämligen betydande förråd av zinkmalm har först under senare 
år börjat komma till användning för framställning av zinkmetall. Sedan år 
1910 framställes nämligen zink vid Trollhättans zinkhytta genom smältning i 
elektrisk ugn av företrädesvis rostat zinkblände från Saxberget. Som slut
produkt producerades vid hyttan år 1913 152 489 kg handelszink och 1 962 031 
kg finzink, tillsammans 2114 520 kg. Föregående års produktion utgjorde 
3 228 231 kg, vadan under året inträtt en minskning av 1113 711 kg eller 
34'5 %. Trollhättans zinkhytta äges av Trollhättans Elektrothermiska Aktie
bolag. 

e) Diverse bergverksprodukter. 

I likhet med föregående år hava år 1913 vissa andra bergverksprodukter 
än metaller framställts vid bergverken, nämligen koppar- och järnvitriol, 
blyerts och pulveriserad brunsten. Tillverkningen härav utvisade följande 
siffror : 

De förstnämnda båda produkterna framställdes vid Falu kopparverk, 
där speciellt den ur Falu koppargruva vunna kopparmalmen, såsom ovan 
nämnts, förarbetas till kopparvitriol. Den vunna kvantiten grafit härrörde 
från Västanfors grafitverk i Västmanlands län och framställdes av rågods, 
brutet år 1910 i Gamla Skrammelfallsgruvan i samma län. Kvantiteten pul
veriserad brunsten slutligen erhölls vid Dunkehallar i Jönköpings län. 

Produktionen av samtliga ifrågavarande tillverkningar utvisar för de 5 
senaste åren följande siffror: 
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Vid Andrarum liar under året icke producerats någon alun och den till
verkning av kalialun, som bedrivits av Skånska superfosfat- och svavelsyre
fabriks aktiebolaget, uppgående till 158 657 kg, kommer att redovisas i den 
allmänna industriberättelsen bland den kemisk-tekniska industriens produkter. 

C) Arbetskraft. 

a) Motorer. 

Såsom inhämtas av tab. 13 och 14 hava under år 1913, oberäknat 24 
motorer för handkraft och 10 kreatursvandringar, för omedelbar drift av ma
skiner och apparater använts vid gruvor, anrikningsverk och briketteringsverk 
1 462 motorer, vid järnverk 3 477 motorer och vid andra bergverk 202 motorer, 
tillsammans representerande en maskinstyrka av 182 100 effektiva hästkrafter. 

Motorerna fördelade sig sålunda: 

Av det redovisade kraftbeloppet kommo sålunda på järnverken 72,8 
procent, på gruvorna, anriknings- och briketteringsverken 26'o procent och på 
övriga bergverk l-2 procent. Sedan föregående år utvisar den i användning 
tagna kraften en stegring för gruvornas, anriknings- och briketteringsverkens 
del med 26'5 procent och för järnverkens del med 238 procent. Beträffande 
sistnämnda bergverk omfattar emellertid den redovisade drivkraften i motsats 
mot föregående år all den drivkraft, som kommit till användning vid järn
verken, således även de motorer, som använts vid framställningen av järn
manufaktur och maskingods, vilka sistnämnda motorer hittills endast redo
visats i kollegii industriberättelse. 

Rörande speciellt gruvbrytningen framgår den i bruk därför tagna kraftens 
användning av följande översikt: 
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Av det redovisade kraftbeloppet användes sålunda tillsammans 75'o pro
cent för gruvbrytningen, därav 30'6 procent för uppfordring ocli jmmpning, 
24'7 procent för borrning och 19'7 procent för ej specificerade ändamål. Åter
stående 25'o procent användes för anrikning och brikettering. 

Förutom denna för omedelbar drift av maskiner och apparater nyttjade 
drivkraft hava dessutom för drivande dels av sådana generatorer, genom vilka 
alstrats ström till elektriska motorer dels av till direkt användning såsom 
belysning tjänande generatorer använts 59 631 hästkrafter, fördelade sålunda: 

Turbinerna spela, såsom härav framgår, en synnerligen stor roll i fråga 
om generatordrift. Deras sammanlagda effekt har sedan föregående år ökats 
med ej mindre än 25 689 hästkrafter. Härvid är dock att taga hänsyn till 
att för redogörelseåret uppgifter om drivkraften insamlats enligt ett nytt for
mulär, som medgivit fullständigare redovisning, varjämte, såsom nyss nämnts, 
den för järnverken uppgivna drivkraften i olikhet mot föregående år omfattar 
all den drivkraft, som vid desamma kommit till användning, således även den 
vid järnmanufakturering använda drivkraften. Huru motorerna för vatten och 
ånga samt olje- och gasmotorerna, såväl de motorer, som använts för omedel
bar drift som de motorer, som använts för drivande av elektricitetsgeneratorer, 
ävensom antalet elektriska motorer varit fördelade på de olika länen, utvisas 
av följande sammandrag: 



4 5 F Ö R V A L T N I N G S P E R S O N A L . 

Enligt förestående fördelning intogs främsta rummet i fråga om utnyttjad 
drivkraft av Kopparbergs län, som ensamt använde 28'2 procent av elektro-
motorernas redovisade kraftbelopp och 30'2 procent av den redovisade driv
kraften i övrigt. Närmast i ordningen bland länen kom ifråga om utnyttjad 
kraft från elektromotorer Gävleborgs län, som härav använde 16'4 procent, 
och i fråga om övriga motorer Örebro län, som använde 13'9 procent av det 
för samma motorer redovisade kraftbeloppet. 

b) Förvaltningspersonal. 

För år 1913 hava för första gången infordrats uppgifter rörande den vid 
bergverken använda förvaltningspersonalen. Efter sin ställning till vederbörande 
företag har personalen därvid redovisats på 4 grupper, nämligen 1) före-
standare (ägare, arrendatorer, verkställande direktörer, disponenter etc), 2) in
genjörer med högre teknisk utbildning, 3) annan teknisk förvaltningspersonal 
samt 4) kontors- och övrig förvaltningspersonal. En sammanställning av 
de inkomna uppgifterna meddelas i följande tabell. 
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Vid bergverken använd förvaltningspersonal år 1913. 

Såsom härav framgår, använde järnverken ensamt 64'8 procent av hela 
den för samtliga bergverk redovisade förvaltningspersonalen. Järngruvorna 
åter använde 20'7 procent av samma personal. Beträffande personalens för
delning länsvis lämnas detaljerade uppgifter i tab. 15. 

c) Arbetare. 

Enligt tab. 16 sysselsattes år 1913 vid bergverksrörelsen i riket inalles 
44 216 arbetare mot 31 921 föregående år. Bedogörelseåret utvisar sålunda 
en ökning av 12 295 arbetare eller 38'5 procent. I denna ökning deltogo järn
verken ensamt med 88'8 procent. Ökningen för deras del förklaras emellertid 
av att det redovisade arbetareantalet i motsats mot föregående år omfattar 
samtliga arbetare, som varit sysselsatta vid verken således även de arbetare, 
som sysselsatts med tillverkning av järnmanufaktur och maskingods. Sist
nämnda arbetare hava nämligen föregående år endast redovisats i kollegii 
industriberättelse. 

Av samtliga arbetare sysselsattes: 

Härav utgjordes 315 eller 07 procent av kvinnor, av vilka 129 arbetade 
vid järngruvorna och 130 vid järnverken. Med hänsyn till fördelningen efter 
ålder voro 90'6 procent av samtliga arbetare över och 9'4 procent under 18 
år. Av de sistnämnda utgjordes 2'5 procent av kvinnor. 

En fördelning av de arbetare som varit sysselsatta med gruvbrytning, 
anrikning och brikettering lämnas i följande tablå: 
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Av den vid gruvorna och fältspatsbrotten sysselsatta arbetarepersonalen, 
häri ej inberäknat den arbetarepersonal, som använts vid anrikning och bri-
kettering, arbetade 5 655 (39"2) procent med brytning av malm under jord och 
3122 (21"7 procent) med brytning av malm i dagbrott. Återstoden 5 636 per
soner hava uppgivits såsom sysselsatta med annat till gruvbrytningen hörande 
arbete i dagen. Till sistnämnda kategori hava därvid räknats bl. a. skrädare, 
emottagare, smeder och timmermän ävensom samtliga vid gruvorna och 
brotten använda kvinnor. A andra sidan hava sådana arbetare som borrare, 
iläggare och bergfraktare till uppfordringsvägarne räknats såsom arbetare, 
sysselsatta med malmbrytning. 

Bland de olika länen (se tab. 17) sysselsatte Kopparbergs län det största 
antalet arbetare eller 20'o procent av rikssiffran. Därnäst i ordningen kom 
Örebro län med 16'1 procent, Västmanlands län med l l -6 procent, Gävleborgs 
län med 10" 9 procent, Norrbottens län med 8' 1 procent och Värmlands län 
med 8"3 procent av rikssiffran. Tillsammans förfogade dessa 6 län sålunda 
över tre fjärdedelar av de vid rikets samtliga bergverk redovisade arbetarne. 

D) Fyndigheters förvärvande och försvar. 

a) Koncessioner. 

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

b) Mutsedlar. 

Antalet utfärdade mutsedlar har under år 1913 stigit högst väsentligt. 
Enligt tab. 19 hava under året utfärdats 2 023 mutsedlar mot 1 584 föregående 
år, vilket representerar en ökning av 27 7 procent. Av mutsedlarne gällde 
651 (32'2 procent) nyupptäckta och 1 372 (67'8 procent) förut inmutade fyn
digheter. Till belysande av förändringarna i inmutningsverksamheten under de 
fem senaste åren meddelas följande tablå: 
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Antal utfärdade mutsedlar åren 1909—1913. 

Största antalet eller 67'3 procent av de mutsedlar, som utfärdats år 1913, 
gällde sålunda järnmalm. Av återstoden gällde 20'2 procent kopparmalm, 4'9 
procent zinkmalm och 3'5 procent silver- och blymalm samt4 ' i procent övriga 
i tabellen specificerade malmanledningar. 

Beträffande inmutningsverksamheten hava under året utfärdats en 
del bestämmelser. Genom lag av den 4 juni 1913 har sålunda stadgats, att 
inom Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län under tiden intill den 1 
oktober 1914 endast för kronans räkning inmutning må ske å kronojord, som 
ej under ständig besittningsrätt innehaves eller är till boställe anslagen. 
Denna lag trädde i kraft den 1 oktober 1913. 

Genom kungl. kungörelse den 13 juni 1913 har vidare förlängd giltighet, 
intill den 1 juli 1914 givits åt kungörelsen den 20 oktober 1899 angående 
begagnande av kronans jordägarandel i gruva med däri genom kungörelsen 
den 8 juni 1900 gjorda ändringar. 

Rörande icke inmutningsbara mineralfyndigheter å kronojord medgav 
1913 års riksdag Kungl. Maj:t rätt att för tiden intill den 1 juli 1914 åt 
svenska män under vissa villkor under en tid för varje gång av högst 10 år 
medgiva upplåtelse av rätt till bearbetande av dylika fyndigheter. (Se Kungl. 
Maj:ts nådiga skrivelse till kommerskollegium och domänstyrelsen den 13 
juni 1913.) 

c) Tilldelade utmål. 

Enligt § 21 i gruvstadgan skall för inmutad fyndighet, då fyndigheten 
är blottad och prov å malmen erhållits, ett visst utmål anvisas, innefattande 
det utrymme på marken, varinom gruvägaren sedermera har rätt att med 
andras uteslutande bedriva arbetet. Jämlikt denna bestämmelse har år 1913, 
såsom framgår av tab. 20, anvisats 122 utmål eller 36 flera än år 1912. De 
allra flesta utmålen eller 92'6 procent avsågo järnmalm enbart. 
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Siffrorna för under senaste fem åren tilldelade utmål hava varit : 

d) Arbetsskyldighetens fullgörande. 

För bevarande av rätten till ett utmål måste inom detsamma utföras en 
viss kvantitet arbete varje år eller under vissa omständigheter flera års arbets
kvantitet på ett år, s. k. försvarsarbete, bergsöverstyrelsen dock obetaget, att 
meddela gruvägare, som innehar flera intill varandra gränsande utmål, till
stånd att, så länge de av honom fortfarande, innehavas, få under ett eller flera 
år genom arbete inom något eller några av utmålen fullgöra arbetsskyldig-
heten för dem alla. Har arbetsskyldigheten fullgjorts för tre år och utmål 
blivit gruvan tilldelat, kan gruvägaren i stället för försvarsarbete betala en 
årlig avgift av 50 kronor. 

Såsom tab. 21 närmare angiver, har rätten till erhållna utmål och kon
cessionerade områden år 1913 bevarats i 3 605 utmål och i 16 enligt lagen den 
28 maj 1886 koncessionerade områden. Arbetsskyldigheten hade för dessa 
utmål och koncessionerade områden fullgjorts sålunda: 

Med hänsyn till fördelningen på olika slag av gruvor tillhörde 69o pro
cent av förestående utmål och koncessionerade områden järngruvor, 21'0 pro
cent andra gruvor och 10 o procent stenkolsgruvor. Följande ur de resp. års-
redogörelserna hämtade jämförelsesiffror upplysa om hithörande förhållanden 
under de fem senaste åren: 

e) Beviljade vilostånd. 

Uppgifter angående utmål. inklusive 1 koncessionerat område, för vilka 
vilostånd eller förlängning därav beviljats att träda i kraft vid redogörelseårets 
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utgång eller från och med den 1 januari 1914 finnas meddelade i tab. 18 och 
uppgingo dessa utmål sammanlagt till ett antal av 476. Härav hade åt 204 
(42'9 procent), gällande företrädesvis järnmalmsfyndigheter, vilostånd meddelats 
av bergmästarne och åt 272 (57'i procent) av bergsöverstyrelsen jämlikt § 44 
i gällande gruvstadga. 

I följande tabell meddelas antalet utmål och koncessionerade områden, 
som vid utgången av de fem senaste åren beviljats vilostånd eller förläng
ning därav. 

E) Bergverkens fördelning efter ägare . 

Uti tab. 22 hava sammanförts och länsvis ordnats de ur primärupp
gifterna hämtade upplysningarna angående förekommande olika slag av ägare 
till gruvor och brott, ur vilka malm, stenkol, leror, fältspat och kvarts under 
redogörelseåret erhållits, ävensom till järnverk och andra bergverk, vilka 
under året varit i gång. Att antalet i denna tabell upptagna verk icke till 
fullo överensstämmer med summan av de i föregående tabeller uppgivna verk, 
förklaras helt naturligt därav, att varje verk här redovisats endast en gång, 
medan vad beträffar övriga tabeller ett och samma verk på grund av sina 
särskilda tillverkningar stundom ingår bland uppgifterna till tvenne eller flere 
skilda tabeller. 

Et t sammandrag av hithörande uppgifter meddelas i följande tabell, som 
upptager de i förenämnda tabell redovisade bergverken fördelade pä ensamma 
ägare, aktiebolag och andra bolag, varunder bl. a. innefattas intressentskap 
ävensom sådana föreningar av vare sig aktiebolag sinsemellan eller aktiebolag 
jämte enkla bolag eller enskilda ägare, som icke för det ifrågavarande verkets 
drift bildat särskilt aktiebolag. 

I jämförelse med niirmast föregående år utvisa siffrorna för bergverk 
tillhörande aktiebolag ökning med 9 (2'6 procent), medan däremot antalet berg-
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verk, tillhörande andra bolag, minskats med 22 (14'9 procent) och antalet berg
verk, tillhörande ensamma ägare, med 9 (17'6 procent). 

Beträffande bergverkens fördelning efter ägare inom de olika länen med
delas följande översikt, varvid för jämförelses skull motsvarande siffror jämväl 
upptagits för närmast föregående år. 

F) Bergverksidkarnes för bevillning uppskattade 
inkomst. 

Den år 1913 verkställda taxeringen av inkomsten av bergverksrörelsen 
år 1912 har, såsom tab. 23 utvisar, lämnat ett gynnsamt resultat. Den för 
bevillning uppskattade inkomsten för sistnämnda år, som för bergshanteringen 
var ett lyckosamt år, uppgick nämligen till ej mindre än 35 932 654 kronor. 
Detta belopp överstiger med 6108 443 kronor det år 1912 taxerade beloppet, 
som utgjorde 29 824 211 kronor och var det högsta hittills redovisade. Be
loppet fördelade sig på de skilda bergverken sålunda: 
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Beträffande särskilt järngruvorna härrörde ej mindre än 21 196 522 kro
nor (83"3 procent) av deras för bevillning uppskattade inkomst från rörelsen 
vid järngruvorna i Norrbottens län. Ökningen för samma järngruvor sedan 
föregående år utgjorde 2 222 986 kronor eller 11 '7 procent. Yad åter angår 
järnverken, omfattar det taxerade inkomstbeloppet i motsatt mot föregående 
år verkens hela för bevillning uppskattade inkomst, således även den inkomst, 
som härflutit från järnmanufakturering, vilken sistnämnda inkomst föregående 
år i åtskilliga fall, där densamma kunnat uppgivas skilld från inkomst av 
bergverksrörelse, redovisats i kollegii industriberättelse, men ej i denna 
berättelse. 

Stockholm den 26 november 1914. 

Underdånigst 

K. A. FRYXELL. 

K. KEY-ÅBERG. 
Johan Wallner. 
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Résumé. 

La production de fer en Suède est concentrée principalement à deux grandes 
régions métallifères dont l'une est située au delà du cercle polaire, en Laponie, 
tandis que l 'autre, de tout temps connue sous le nom de »Bergslagen», se trouve 
dans les provinces au nord des lacs Väner, Vätter, Hjälmar et Mälar. Dans le 
»Bergslagen» sont situés entre autres les gisements de fer de Grängesberg. Le 
terrain lapon est celui qui rapporte le plus. De la production de fer en 1913, 
7 475 571 tonnes, qui est le chiffre le plus grand obtenu jusqu'à présent, pas 
moins de 65'7 % reviennent aux gisements lapons; de l'accroissement de la pro
duction pendant l'année, 776 345 tonnes, 85'o % en proviennent. 

La production de minerai de fer, en 1913, se répartit de la manière suivante: 

La plus grande partie du minerai de première qualité extrait, 4 550 390 
tonnes (69'5 %), était d'un pourcentage de fer très élevé, contenant entre 60 et 
70 % de fer. Ce minerai de haut pourcentage provenait principalement des gise
ments de fer lapons (Kiruna, Gällivare) et de Grängesberg. Le minerai de pre
mière qualité des mêmes gisements se distinguait aussi par un haut pourcentage 
de phosphore. Ainsi 1 164 955 tonnes des gisements lapons contenaient pas moins 
de 2'6 % de phosphore, tandis que la plus grande partie du minerai de première 
qualité provenant de Grängesberg contenait de 1.1 à l-s % de phosphore. Quant 
au pourcentage de soufre 87'7 % du minerai de première qualité produit pendant 
l 'année contenaient moins de 0'05 % de soufre et 3 i % seulement plus de O'i %. 

Grâce aux nouvelles méthodes pratiquées pour l 'enrichissement et la pro
duction de briquettes — il faut surtout citer la méthode du docteur J. G. Grön
dal — la production de schlich et de briquettes de minerai a beaucoup augmenté 
pendant les dernières années. La production s'élevait, en 1913, à 657 976 tonnes 
de schlich et à 333 252 tonnes de briquettes. De plus, 64 345 tonnes de briquettes 
ont été, dans un établissement, produites de purple-ore (oxyde de fer). 

Le fer limoneux qui, autrefois, a joué un grand rôle pour l'industrie de fer 
en Suède est aujourd'hui d'un rendement minime. La quantité produite en 1913 
n'était que de 3 822 tonnes. 

4 
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La production de la fonte a aussi augmenté considérablement pendant les 
dernières années, quoique bien moins vite que la production du minerai de fer. 
C'est que le charbon de bois, qui est le combustible dont on se sert principale
ment en Suède pour la production de la fonte, est d'une cherté considérable et 
ainsi rend difficile le développement d'une production de fonte sur une vaste 
échelle. Cependant, par l'emploi de schlich et de briquettes pendant les dernières 
années, on est arrivé à augmenter le rendement de la charge des hauts-fourneaux 
et en même temps à une consommation moindre de charbon de bois. On peut 
s 'attendre du reste à ce que l'introduction du haut-fourneau électrique — en 1913 
six hauts-fourneaux de cette espèce étaient exploités en Suède — amènera peu à 
peu une révolution dans l 'industrie de la fonte en Suède à cause de la diminution 
dans la consommation de charbon de bois que permet ce mode d'exploitation. 
La consommation de charbon de bois par tonne de fonte électrique n'était en effet, 
en 1913, que de 25'B hectolitres par tonne, tandis que, dans un haut-fourneau or
dinaire, la consommation s'élevait à 57'7 hectolitres. La production de la fonte 
du royaume était, en 1913, de 730 257 tonnes d'une valeur de 78 572 352 francs 
dont 31 966 tonnes ont été produites par la méthode électrique. L'augmentation 
dans la production de la fonte était, depuis 1912, de 30 441 tonnes (4"s %) et 
dans la production de la fonte électrique de 14 405 tonnes (82'0 %). 

De ferro-alliages il a été produit, en 1913, par la méthode électrique: 

La production d'épongé de fer à Höganäs, en Scanie, a été, en 1913, de 6 073 
tonnes d'une valeur de 534 344 francs. Depuis qu'une installation d'enrichisse
ment a été mise en exploitation régulière dans le même établissement pendant 
l'année, on y produit le schlich qui est utilisé pour la production de l'éponge 
de fer. 

La production du fer et de lingots soumis a l'affinage au bas foyer fait voir les 
chiffres suivants: 

La production de lingots Martin fait toujours voir une forte augmentation 
qui, en 1913, était de 65 269 tonnes (16'2 %). 

La production de fer et d'acier en barres et d'autres ouvrages de fer et 
d'acier doux a fourni les quantités suivantes: 
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De pins, la production d'articles en fer dans les usines et les ateliers mé
caniques, destinés à la vente, a atteint les valeurs suivantes: 

La Buède est relativement pauvre en autres minerais que ceux de fer. 
Lo tableau suivant fait voir les quantités et les valeurs de la production des 

minerais autres que de fer : 

Les ressources de la Suède en houille sont limitées à quelques gisements en 
Scanie. On estime que ces gisements contiennent environ 300 millions de tonnes 
do houille qui, cependant, est d'une qualité inférieure aux charbons anglais. 
L'exploitation des gisements de houille est combinée avec l'extraction d'argiles 
d'une grande valeur. 

La production était, en 1913: 

Les quantités de métaux autres que le fer, produites en Suède pendant l 'année 
1913, ont été: 
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La quantité de zinc obtenue a été produite à Trollhättan par la méthode 
électrique. 

En dehors des minéraux et des métaux déjà nommés, l'exploitation minière, 
en 1913, comprend les produits suivants: 

Le nombre des fonctionnaires, tant chefs que personnel technique et de 
bureau, employés dans les mines et les usines, a été de 1 590 personnes en tout, 
dont 39 femmes. 

Le nombre d'ouvriers se répartit de la manière suivante: 

Ce nombre comprend 315 femmes. Le nombre des ouvriers dans les usines 
à fer, pendant l'année, comprend toux ceux qui ont été employés dans les usines, 
donc même ceux employés dans la manufacture d'articles en fer et ceux occupés 
dans les ateliers méchaniques. 

Le nombre des moteurs directement employés pour les machines et les 
appareils, en 1913, se répartit ainsi qu'il suit: 
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Les lo i s 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 b) pyrite de fer, pyrite magnétique, graphite, apatite et magnésite, 
les deux derniers minerais cependant seulement s'ils se trouvent sur des terres 
du domaine publie; toutefois, en vertu de la loi du 4 juin 1913 aucune réclamation 
de gisements situés dans des terres du domaine public ne peut avoir lieu 'dans 
les gouvernements de Norrbotten, de Västerbotten et de Jämtland, sinon pour le 
compte de l'État. 

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. 

Le nombre des permis d'exploitation des mines, accordés pendant l 'année 1913, 
a augmenté de 1584 en 1912 à 2 023 en 1913 ou de pas moins de 27'7 %. De 
ce nombre la plus grande partie, ou 67'3 %, regarde le minerai de fer. 

En répartissant les mines et les usines selon les différentes catégories des 
propriétaires on obtient les résultats suivants: 

La taxation faite en 1913 des revenus de l'exploitation minière en 1912 

a donné les resultats suivants, ce qui constitue un record sans précédent. 

Mines de fer (y compris établissements d'enrichissement et 

1 couronne = l'39 franc. 
1 franc = 0'72 couronne. 
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Tab. 1. Uppfordringen ur 
I tabellen använda 

Malmens karaktär: t = torrsten; e = engående malm; k = kalkig eller blandmalm; b = blod-
är torrsten; es = engående svartmalm; ks = kalkig svartmalm; o. s. v. 

Brytningsmetod: D = dagbrott; I = igensättningsbrytning; M = magasinsbrytning; P = pall-
arbete; o. s. v. 

1) Genom magnetisk sovring. — 2) Därav genom krossning och grovseparering 60 083 ton. — 3) De 
4) Därav ur äldre varp 1 075 ton. 
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järngruvorna år 1913. 
beteckningar : 

stensmalm; s = svartmalm; sgm = segmalm; bt = blodstensmalni, som är torrsten; st = svartmalm, som 

brytning: i öppna rum; R = rasbrytning; T = takbrytning utan igensättning; U = undersöknings

förutvarande Smedjo-. Björk-, Mellan- och Nya Lappgruvorna håra sammanbrutits till en gruva, Lappgruvau. 
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') Därav ur äldre varp 457 ton och genom magnetisk sovring 8 461 ton. — 2) Därav genom magnetisk 
4) Därav ur äldre varp 199 ton. — 5) Därav genom magnetisk sovring 347 ton. — 6) Genom magnetisk och 
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soyr'mg 105 ton. — 3) Primamaimen ntgöres av en blandning av c.-a 30 % blodsten och 70 % syartmalm. — 
våtsovring. 
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') Genom försvarsarbete erhållen malm, som kvarligger på gruvbäcken. — 2) Därav genom magnetisk 
magnetisk sovring 7 371 ton. 
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sovring och malmseparering 3 833 ton. — s) Därav vaskmalm 3 488 ton. — 41 Vaskmalm. — 5) Därav genom 
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') Därav overmalni från föregående år 2 518 ton. — 2) DäraT genom magnetisk sovring 7 752 ton. — 
6). Därav ur äldre varp och genom magnetisk sovring 3 323 ton. — 7) Malmen håller även c:a 5 % mangan, 
sättningsbrytning 47 894 ton och med pallbrytning 4 000 ton. — 10) Därav genom magnetisk sovring 972 ton. 
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3) Därav ur äldre varp 9 413 ton. — 4) Därur ur äldre varp 270 ton. — 6) Därav ur äldre varp 561 ton. — 
— 8) Därav med igensättningsbrytning 290 ton och med magasinsbrytning 33 750 ton. — 9) Därav med igen-
— 11) Därav genom magnetisk sovring 10 746 ton. 
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1) Därav med magasmsbrytning 68 900 ton, med pallbrytning 6 000 ton och med takbrytning utan igen-
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sättning 59 857 ton. — 2} Därav genom magnetisk sovring- 4 000 ton. 
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1) Genom magnetisk sovring. — 2) Därav genom magnetisk sovring 2 788 ton. — 3) Ur äldre varp. — 
sovring 2 275 ton. 
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4) Genom magnetisk sovring. — 5) Därav genom magnetisk sovring 1 595 ton. — 6) Därav genom magnetisk 

5 
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a) Därav genom magnetisk sovring 180 820 ton. — 2) Genom magnetisk sovring. — s) Därav ur äldre 
5) Därav genom magnetisk sovring 27 434 ton. — 6) Däraf c:a 40 % hlodsten och 60 % svartmalm. — 
till lika delar av hlodstcn och svartmalm. — 10) Därav ur äldre varp 66 390 ton. — " ) Därav ur äldre varp 
10 % mangan. — 14) Blyhaltig järnvaskmalm, därav 40 157 ton erhöllos vid försorteringsverk. Ur äldre varp 
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varp 6 008 ton och genom magnetisk sovring 10 949 ton. — 4) Därav genom magnetisk sovring 6 437 ton. — 
7) Därav genom magnetisk sovring 2 583 ton. — s ; Därav ur äldre varp 4 000 ton. — rj) l'rimamaimen utgöres 
8 021 ton. — 12) Gruvan är även upptagen i tab. 8. — 13' Manganjärnmalm, erhållen genom försortering, höll 
voro 19 249 ton. 
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') Förut uppdelat pä Fredrika-, Kungs- och Kaptensgruvorna. — !) Därav ur äldre Tarp 2 683 ton och 
0-197 % fosfor och 0'036 % svavel, 7 1 5 6 5 ton 67'17 % järn, 0'315 % fosfor och 0 0 4 0 % svavel, 373 554 
0'086 % svavel. — 4) Därav genom magnetisk sovring 123 584 ton. — 6) ilalmbreccia. — 6) Utan malmi'ângst. 
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genom magnetisk sovring 3 5 1 2 1 0 ton. — 3) Av den erhållna primamalmen höllo 130 550 ton 67 C % järn, 
ton 65'5 % järn, 0.564 % fosfor och 0'070 % svavel samt 6 7 1 4 2 0 ton 63'1 % järn, 1'072 % fosfor och 
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Tab. 2. Järnmalms anrikning 

I tabellen använda 

Slag av anrikningsverk: m = magne t i sk t , v = vå tanr ikn iugs- . 

*) Utöver i tabellen redovisade kvantiteter, vilka endast avse anrikningsprodukter och briketter, som 
biprodukt vid kopparframställning tillverkats 65 269 ton purple-ore, hållande 61"5 % järn, 0'002 % fosfor 
Briketteringon pågick i 365 dygn. Dessutom erhöllos 10 288 ton obriketterad purple-ore med ett värde av 

1) Blodstensslig. — 2) Magnetisk slig, framställd i slutet av året, då en magnetisk separator insattes i 
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och brikettering år 1913.*) 

beteckningar : 

mv = kombinerat magnetiskt och våtanrikningaverk. 

erhållits ur inhemskt material, hava vid Hälsingborgs kopparverk av kisbränder från Sulitelma i Norge såsom 
och 0 l 6 % svavel, varav sedermera tillverkats 64 345 ton briketter till ett värde av 797 885 kronor. 
77 160 kronor. 

Asbobergs anrikningsverk. 
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1) Härur jämväl svavolkis, se tab. 9. — 2) Briketterna hava tillverkats av slig från Nybergsfältet i 
socken) i Örebro län. — 3) Briketterna hava tillverkats av slig från långgruvan och Persgruvan i Västmän-
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Kopparbergs län, Kallmora-, Östannioss- och Persgruvan i Västmanlands län oeh Mossgnivan (Ljusnarsbergs 
lands län samt Nybergsfältet i Kopparbergs län. 
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1) Härur jämväl blyslig, se tab. 8. Godset höll utom järn och svavel 6'5 % mangan och 3'5 % bly. — 
diverse anrikningsverk. — 4) Briketterna hava tillverkats av slig från Nyängsgruvan och Storstrecksfältet. 
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2) Järnsligen höll atom järn, fosfor och svavel 1'8 % mangan. — 3) Briketterna hava tillyeriats av slig frän 
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Tab. 3. Masugnar och deras 

') För koks enbart. — 2) Elektrisk. — 3) Tillverkat i annan elektrisk ugn än elektrisk masugn. — 4) Elektriska, 
on. — 7) Därav med koks 5 111 ton. — s) Därav med koks 220 ton. s) Därav 4 för koks enbart —• I0) Därav 

Tab. 4. Antal begagnade verk och ugnar för 

1) Därav 1 härd under en del av året använd för skrotsmältning. 
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tillverkningar år 1913. 

5) Därav 1 för träkol i "blandning med koka och i för koks enbart. — 6) Därar med kokstillblandning 5 951 
med koks 67 312 ton. — 11) Däray med koks 17 364 ton. — I2) Med koks. 

beredande av smidbart järn och stål år 1913. 
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Tab. 5. Tillverkningar av smältstycken, råskenor och göt m. fl. mellan-
produkter, jämte skrotat gjutgods av smidbart järn och stål år 1913. 
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Tab. 6. Stångjärn och -stål jämte andra grövre tillverkningar av smidesjärn 
eller -stål år 1913. 
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Tab. 7. Förbrukningen vid järnverken av träkol år 1913. 

1) Inberäknat 709188 hl. icke specificerade kol med ett värde ar 460 972 kr. 
2) » 89 778 » » » » » » » » 69 255 » 
3) » 531094 » » » » » » » » 435 405 » 
4) » 181180 » » .. » » » » » 110 520 » 

6 
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Tab. 8. Uppfordringen ur andra malm-
I tabellen använda 

Brytningsmetod: D = dagbrott; I = igensättningsbrytning; M = magasinsbrytning; P = pallbryt-

1) Zinkmalm. — 2) Kvantiteten brutet berg och malm är redovisad i tab. 1. Zinkmalmen har fallit 
varp 2 291 ton. — 6) Gruvorna även upptagna i tab. 1. — 7) Manganmalm. 
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gruvor än järnmalmsgruvor år 1913. 

beteckningar: 

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

med järnmalmsbrytningen. — 3) Uppfordringsschakt i Örebro län. — 4) Zinkblände. — 5) Därav ur äldre 
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J) Bly-, zink- och kopparmalm. — 2) För gruvan, som även är upptagen i tab. 1, kan kvantiteten 
böl] 35 % "bly och 0'03 % silver. — 4) Därav 9 748 ton för rödfärgstillverkning. — 5) Ben erhållna koppar
malm. — 7} Av den erhållna kopparmalmen höllo 6 ton 10'5 % och 20 ton 4'5 % koppar. Zinkmalmen höll 
ton. — u ) Gruvan även upptagen i tab. 1. i vilken tabell det brutna berget och malmen redovisats. — 12) Därav 
vaskmalm. — 14) Kopparhaltigt berg, ej skrätt. 
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brutet berg' och malm ej uppgivas, enär malmen erhållits vid järnmalmsbrytningen. — 3) Den erhållna malmen 
malmen höll dö % .koppar, 0'013 % guld och 0'030 % silver och svavelkisen 32—42 % svavel. — 6) Bly-
44'2 % zink. — 8) Zinkmalm. — 9) Kopparmalm. — 10) Bly-, zink- och kopparmalm, därav ur äldre varp 930 
1 4 7 0 ton bJyvaskmalm och 487 ton zinkvaskmalm. — 13) Därav 5 206 ton blyvaskmalm och 870 ton zink-



90 Tab. 9. Anrikning av annan malm än järnmalm år 1913. 
I tabellen använda beteckningar: Slag av anrikning: v = våtanrikning, mv = kombinerad magnetisk och våtanrikning. 

J) Därav 19 852 ton, hållande 38 % zink och 5 630 ton, hållande 26 % zink- — 2) I verket ingående gods redovisat i tab. 2. — s) Höllo 40 % svavel. — 
4) Yåtanrikningsverk och Elmorevcrk. — 5) Därav 4 607 ton gammalt lågprocentigt avfall från anrikningsverket. — 6) Våtanrikningsverk med kombinerad magne
tisk, mekanisk oeh oljeseparation. — ') Därav 2 481 ton, hållande 36 % zink, 4 1 6 5 ton hållande 30 % z ' n k och 1 495 ton zink-bly-kopparslig. 
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Tab. 10. Uppfordringen ur stenkolsgruvorna år 1913. 

l) Hyllingc stenkolsfält utgöres av två koncessionsområden: Hyllingekonccssionen i Kristianstads län och Rosendalskoncessionen i Malmöhus län. — 
2) 1 dagbrott. Gruvan åtnjuter vilostånd. — s) Dessutom hava i dagbrott erhållits 10 688 ton, varur utvunnits 18 ton stenkol n:r 2 och 19 ton stenkol 
n:r 3 med ett värde av tillsammans 94 kronor samt 10 651 ton klinkerlera med ett värde av 17 752 kronor. Alla nu nämnda siffror ingå i tabellen. — 
4) En del av de å Gunnarstorpsfältet brutna stenkolen och all leran hava utfraktats genom schaktet n:o 3, »Greve Strömfelt», i Bjuv. — 5) I schaktet n:o o, 
»Greve Strömfelt», har även uppfordrats en del av de å Gunnarstorpsfältet brutna stenkolen samt all â samma fält erhållen lera, se föregående anm. 
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Tab. 11. Uppfordringen av fältspat och 
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kvarts ur fältspats- och kvartsbrotten år 1913. 
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Tab. 12. Tillverkning av andra metaller än järn och 

') Dessutom har för avsalu vid ett våtextraktionsverk ar utländsk råvara framställts en halvprodukt, 
guldhaltigt slam och gips. Den vunna kvantiteten utgjorde 1'3 kg. med ett värde av 3 185 kronor. 
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av diverse vid bergverken beredda produkter år 1913. 
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Tab. 13. Motorer, använda vid gruvor, anriknings- och 

1) Med hästkrafter menas i vart fall effektiva hästkrafter. — 2) Därav 1 vatteopelarmaskin a 25 hkr 

1) Därav 3 å sammanlagt 90 hkr även för borrning. — s) Därav 2 å sammanlagt 100 hkr även för 
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briketteringsverk samt fältspats- och kvartsbrott, år 1913. 

borrning. —3) Dessutom 1 à 30 likr för uppfordring av sjömalm. 
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') Därav 1 å 25 hkr även för borrning. — 2) Därav 1 â 45 hkr även för borrning. 
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Tab. 14. Motorer, använda vid järn-

') Oljemotorcr, där ej anuat särskilt är angivet. — -) Därav 1 gasmotor å 125 hkr. — 3) Gasmotorer. 
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verk och andra bergverk, år 1913. 

— 4) Därav 2 gasmotorer å sammunlagt 600 hkr. — 6) Kraft levererad från ett järnverk. 

7 
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Tab. 15. Vid bergverken använd förvaltningspersonal år 1913. 

1) Inklusive anriknings- och briketteringsverk. — 2) Inklusive anrikningsverk. 
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Tab. 16. Antal bergverksarbetare med fördelning efter skilda slag av 
bergverk år 1913. 

1) Häri ingår ett antal arbetare, som aren varit sysselsatta med brytning av manganmalni. — 2) Häri 
ingår ett antal arbetare, som aren Tarit sysselsatta med brytning aT kopparmalm. — 3) E t t antal arbetare, 
som varit sysselsatta med brytning aT manganmalm äro redovisade bland arbetare Tid järngruvor, se anm. 1. 
— 4) Et t antal arbetare, som varit sysselsatta med brytning av kopparmalm, äro redovisade bland arbetare vid 
järngruvor, se anm. 2. 
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v) Här i ingår ett antal arbetare, som även varit sysselsatta med malmseparering samt med anrikning av 
manganmalm. — 2) Häri ingår ett antal arbetare, som även varit sysselsatta med anrikning av svavelkis. — 
3) Häri ingår ett antal arbetare, som varit sysselsatta vid ett järn- och blyanrikningsverk. — 4) Arbetarne vid 
det enda verk, där anrikning förekommit, äro redovisade bland antalet arbetare, sysselsatta med anrikning av 
järnmalm, se anm. 1. — 5) För ett verk äro arbetarne redovisade bland antalet arbetare, sysselsatta med an
rikning av järnmalm, se anm. 2. 
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1) Dessutom hava 11 arbetare i Jönköpings län, 8 arbetare i Kronobergs län samt 4 arbetare i Kalmar 
län eller tillsammans 23 arbetare, samtliga över 18 år, varit sysselsatta med upptagning och rengöring av 
sjömalmer. 
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Tab. 17. Antal bergverksarbetare år 1913. 

Länssammandrag. 

1) Dessutom 23 arbetare över 18 år, därav 11 i Jönköpings län, 8 i Kronobergs län samt 4 i Kalmar län, vilka varit sysselsatta med upptagning 
och rengöring av sjömalmer. 
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Tab. 18. Antal utmål1), för vilka vilostånd beviljats att gälla från och med den 1 januari 1914. 

') Inklusive 1 koncession å stenkol. — 2) Silver- och blymalm. 
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Tab. 19. Antal mutsedlar, utfärdade under år 1913. 

1) Därav 1 koppar- och zinkmalm och 1 kopparmalm och grafit. — ! ) Därav 13 zink- och blymalm. — 
3) Därav 2 koppar- och molybdeimialm. — 4) Blymalm. — 5) Därav 2 koppar- och nickelmalm. — 6) Därav 2 
kopparmalm och grafit. — 7) Därav 16 zink- och blymalm samt 4 zink-, bly- och kopparmalm. — 8) Därav 1 guld-
oeh kopparmalm och 1 guld-, koppar- och silvermalm. — 9) Silvermalm. — 10) Nickel- och kopparmalm. — ! l) Därav 
4 järn- och kopparmalm. — 12) Guld- och kopparmalm. — 13) Därav 23 koppar- och svavelkis och 1 koppar-
och. magnetkis. — u ) Därav 1 järn- och kopparmalm. — 15) Därav 6 zink- och blymalm. — 16) Koppar- och nickel
malm. — 17) Zink- och blymalm. — 18) Därav 1 koppar- och svavelkis. — 19) Därav 1 koppar- och svavelkis, 1 
koppar- och zinkmalm, svavel- och magnetkis samt 3 kopparmalm, blymalm, svavel- och magnetkis. — 20) Därav 1 koppar-
och silvermalm och 1 kopparmalm och svavelkis. — 21) Kobolt- och kopparmalm. — 22) Bly-, zink- och silvermalm. — 
23) Därav 5 koppar- och järnmalm. — 24) Därav 1 silvermalm, 1 blymalm, och 8 bly-, zink- och silvermalm. — 
25) Svavelkis. nickel- och koboltmalm. — 26) Därav 2 silver- och kopparmalm. — 27) Därav 4 koppar- och zinkmalm, 
3 koppar- och nickelmalm samt 6 koppar- och järnmalm. — 28) Därav 17 zink- och blymalm och 2 zink-, bly- och 
kopparmalm. — 29) Koboltmalm och grafit. — s0) Därav 2 järnmalm och svavelkis. — 31) Därav 1 bly- och 
kopparmalm. — 32) Därav 2 koppar- och silvermalm. — 33) Därav 2 koppar- och magnetkis. — M ) Järn- och koppar
malm. — S5) Platina-, guld-, koppar-, tenn-, bly- och järnmalm. — 36) Därav 3 guld- och silvermalm. 
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Tab. 20. Antal utmål, tilldelade under år 1913. 

1) Utmål tilldelat av bergmästaren på grund av K. Maj:ts dom. 

Tab. 21. Arbetsskyldighetens fullgörande i utmålen1) år 1913. 

1) Beträffande stenkolsgruvor jämväl de enligt lagen den 28 maj 1886 koneessionerade områden. 
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1) Härav 3 utmål, som åtnjuta vilostånd. — 2) Härav 2 utmål för kalkstensgruvor. — 3) Rosendals-
koncessionen i HyUingefältet förd till Slalmöhus län. — 4) Höganäs privilegierade område, räknat som 1 utmål. 
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Tab. 22. Bergverken, fördelade efter ägare år 1913. 
(Gruvor, ur vilka malm erhållits under redogörelseåret, samt andra verk, vilka under året varit i gång.) 

1) Inklusive anriknings- och briketteringsverk. — 2) Ammebergs gruvor i Östergötlands och Örebro län äro i tabellen endast redovisade på sistnämnda 
län. — 3) Därav 1 verk, tillhörande staten. 
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Tab. 23. För bevillning uppskattad inkomst av bergverksdrift år 1913. 

1) Inklusive anriknings- och briketteringsverk. — 2) Dära.v 1 gruva jämväl taxerad i Örebro län. — 3) Taxerad jämväl i Östergötlands län. — 
4) Därav 1 gruva såsom taxerad i 2 olika län räknad 2 gånger. 
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Bilaga A. 

Järnmalmsbrytningen i olika länder åren 1871—1912. 
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Bilaga B. 

Tackjärnstillverkningen i olika länder åren 1871—1912. 
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