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TILL KONUNGEN. 

J äml ik t nådig föreskrift får kommerskoliegium härmed i underdånighet över
lämna berättelse om bergshanteringen i riket år 1919. Till plan och uppställ
ning ansluter den sig i huvudsak till närmast föregående årsberättelse. Dock 
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har för vissa grupper av hithörande anläggningar i denna berättelse för första 
gången redovisats åtgången av ett antal råvaror och förbrukningsartiklar, varom 
uppgifter förut ej infordrats. I ändamål att ändock minska berättelsens om
fång hava ur dess texttabeller i de flesta fall uteslutits uppgifter för de år, 
som föregå det sista fredsåret, 1913, och hänvisas beträffande dylika för ti
digare år till kollegii publikation Statistisk översikt av det svenska närings
livets utveckling åren 1870—1915. Berättelsen är huvudsakligen utarbetad av 
t. f. aktuarien fil. lic. Erik Vennberg. 
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9 MALMBRYTNING I JÄRNGRUVORNA. 

A) Järnhanteringen. 
Liksom de närmast föregående åren var även år 1919 för järnhanteringen 

ett krisår, och kännetecknas de för denna näringsgren redovisade sifferupp
gifterna av särskilt stora växlingar i jämförelse med normala år, ehuru de 
härvid medverkande faktorerna under tiden närmast efter världskrigets slut 
voro av väsentligt olika art mot vad tidigare varit förhållandet. Järnhante
ringens tillstånd under redogörelseåret utmärkes jämfört med närmast före
gående år i allmänhet av minskade produktionskvantiteter och, med undantag 
för järnmalm, sjunkande saluvärden. 

a) Malmuppfordring. 

Den totala produktionen av järnmalm från gruvor, innefattande såväl 
styckemalm som slig, uppgick år 1919 till endast 4 981110 ton mot 6 623 661 
ton närmast föregående år och 7 475 571 ton år 1913, sista året före världs
kriget. Produktionsminskningen från närmast föregående år uppgår sålunda 
till ej mindre än 24'8 %, och man får gå tillbaka ända till storstrejkåret 1909 
för att finna en arssifïra för den erhållna malmen, som understiger nu ifråga
varande års. Härtill bidrog framför allt den omständigheten, att hyttornas 
malmbehov under redogörelseåret var avsevärt minskat till följd av deras över-
jiroduktion under de båda närmast föregående åren. 

Produktionen av järnmalm (från gruvor) åren 1861—1919. 

Av sammanställningen å nästföljande sida över järnmalmsproduktionen 
inom länen framgår, att huvudmassan av 1919 års malmfångst, 2 901 982 ton 
(58'3 % av produktionen inom hela riket), som vanligt härrörde från Norr
bottens län, trots det att järnmalmsfångsten därstädes nedgått med ej mindre 
än 1074 513 ton (27'0 %). Järnmalmsproduktionen inom Östergötlands och 
Malmöhus län har helt upphört; inom de övriga järnmalmsproducerande länen 
har den i allmänhet nedgått betydligt. Endast Södermanlands län utvisar en 
mera anmärkningsvärd ökning, 8 701 ton. 
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Järnmalmsproduktionen inom länen åren 1918 och 1919. 

Länens relativa andelar i produktionen i tioårsmedeltal åren 1891—1910 
och årsvis 1911—1919 framgå av procenttalen i följande tabell. 

Länens relativa andelar i järnmalmsproduktionen åren 1891—1919. 

Brytningen av berg och malm tillsammans har under redogörelseåret 
nedgått till 8 902 528 ton från 9 955 733 ton år 1918. Av förstnämnda kvantitet 
erhöllos 4 905 954 ton vid brytning under jord och 3 996 574 ton i dagbrott. 

Relationen mellan den lösorutna bergmassan, inkl. rent gråberg, och den 
erhållna skrädda malmen (däri inberäknat plock, vask och magnetiskt sovrad 
malm ävensom slig, dock utan frånräknande från bergmassan av de kvan
titeter malmförande berg, som under året brutits men ej skratts, samt från 
den skrädda malmen av den malm, som vunnits ur äldre varp, vilka sist-

v) Slig, framställd Tid Höganäs. 
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nämnda kvantiteter emellertid i förhållande till det hela spela en tmdeTord-
nad roll) ställer sig för redogörelseåret med avseende å de särskilda länen 
sålunda : 

Anmärkas må, att, då i ovannämnda kvantiteter brutet berg och malm 
ingå såväl rent gråberg som malmhaltigt berg, relationen mellan det malm-
haltiga berget och den därur erhållna skrädda malmen, framför allt i Norr
bottens län, blir en annan, än ovanstående procenttal utvisa. 

Våra järnmalmer, som antingen utgöras av svartmalmer eller blodstenar 
eller av båda dessa mineral i förening, förekomma i mer eller mindre 
intim blandning med s. k. lagei-arter såsom kvarts, kalkspat, apatit och andra 
företrädesvis kalk-, talk- och järnhaltiga silikater, vilka giva malmen 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 1919 vunna direkt 
användbara malmen, beträffande vilken specificerade uppgifter finnas i tab. I, 
utgjorde : 

Den höga siffran för malmer utan uppgiven karaktär beror framför allt 
därpå, att Kirunamalmernas karaktär ej uppgivits. 

Den under redogörelseåret uppfordrade direkt användbara malmen, redo
visad såsom dels primamalm, dels malm av andra kvaliteter, fördelade sig 
länsvis sålunda: 
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Primamalmens beskaffenhet med hänsyn till olika järn-, fosfor- och svavel-
halt framgår av följande sammanställningar: 

Primamalmen, fördelad länsvis efter olika järn-, fosfor- och svavelhalt. 
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Det värde, som redovisats för den skrädda järnmalmen, torde, liksom även 
tidigare varit förhållandet, i åtskilliga fall icke motsvara det allmänna pris
läget på den öppna malmmarknaden utan utgöra hyttedelägarnas lösningspris 
för malm ur egna gruvor. 

I nedanstående tablå finnes angivet hela malmvärdet och medelvärdet 
per ton såväl för de särskilda länen som för hela riket under år 1919 tillika 
med motsvarande uppgifter för hela riket under år 1918. 

Genom magnetisk sovring och separering erhöllos under redogörelse
året vid 36 separerings- och sovringsverk, i några fall kombinerade med an
rikningsverk, enligt vad av tab. 1 framgår, 1 131 915 ton primamalm, 81 347 
ton malm av andra kvaliteter och 398115 ton för anrikning lämplig produkt. 

Enligt handelsstatistiken hava under år 1919 exporterats 2 405 978 ton 
järnmalm och slig med värdet 37 260 000 kronor. 

En översikt av produktionen av järnmalmsslig och briketter (inkl. sinter) 
efter år 1906 lämnas i följande tabell: 

Produktionen av slig och briketter (inkl. sinter) av järnmalm åren 1906—1919. 

Den i tab. 2 redovisade tillverkningen av briketter av järnmalmsslig — i 
vilken av praktiska skäl jämväl inbegripits den mindre omfattande fillverk-
ningen av sinter — bedrevs under redogörelseåret vid 11 egentliga brikette-
ringsverk samt vid 4 sintringsverk. Kvantiteten och värdet av åren 1918 och 
1919 framställda briketter och sinter framgår av följande tablå: 
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Såsom synes, har av de under ovannämnda år använda agglomererings-
metoderna för järnmalmsslig sintringsmetoden vunnit större användning på 
bekostnad av den tidigare enbart begagnade briketteringsmetoden, 

Tidigare hava under en följd av år framställts briketter jämväl av purple-
ore, erhållen som biprodukt vid kopparframställning ur kisbränder av svavel-
haltig malm från norska gruvor. Dylik brikettering har emellertid med år 
1918 upphört. Däremot har purple-ore, med hänsyn till järnhalten jämförlig 
med järnmalmsslig, under redogörelseåret fortfarande vid två kopparverk 
framställts ur kisbränder av malm från norska gruvor. I den totala tillverk
ningskvantiteten av järnmalm har dock, i likhet med vad som förut varit fallet, 
produktionen av purple-ore icke medräknats. 

Enligt de lämnade uppgifterna om bränsleåtgången under år 1919 vid 
framställningen av briketter (inkl. sinter) förbrukades 5 329 ton stenkol, 285 ton 
torv och 51150 hl träkolsstybb förutom smärre kvantiteter ved, sågspån m. m. 
dyl. Ett briketteringsverk har helt eldats med masugnsgas. 

En fördelning på län av produktionen av järnmalmsslig för vartdera året 
1918 och 1919 meddelas i följande tabell: 

I vad mån den framställda sligen haft att uppvisa en stegring av järn
halten i förhållande till det behandlade rågodset, belyses av nedanstående 
översikt. 

I vilka mängder åter slig av olika fosfor- och svavelhalt under året 
utvunnits vid anrikningsverken inom riket, framgår av översikten å följande sida: 
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Vid gruvdriften hava av utländska bränsle- och belysningsmedel enligt 
redovisning förbrukats 10 370 ton stenkol, koks och briketter, 96 071 kg bränn
oljor och 5 750 kg lysoljor. De anförda, för år 1919 för första gången redo
visade, sifferuppgifterna torde dock knappast vara fullständiga. 

Beträffande arbetseffékten vid gruvarbete under jord, i dagbrott samt 
vid allt gruvarbete sammanlagt kunna följande beräkningar göras. 

Av sjö- och myrmalm hava under redogörelseåret i Jönköpings, Kronobergs 
och Kalmar län upptagits 6 049 ton med ett värde av sammanlagt 68 041 kronor. 
Den fordom betydelsefulla uppfordringen av sjö- och myrmalm har under 
åren 1913—1919 uppgått till följande kvantiteter: 

Sammanläggas de angivna mängderna bruten bergmalm inklusive slig samt 
sjö- och myrmalmer, visar sig, att den vunna järnmalmen i sin helhet uppgått 
till följande kvantiteter: 

Sammanlagda värdet av all under år 1919 erhållen järnmalm belöpte sig 
till 71 653 077 kronor mot 90 861 410 kronor år 1918. 
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b) Tackjärnsproduktionen. 
Tackjärnsproduktionen liar under år 1919 varit enastående låg, uppgå

ende till endast 493 701 ton mot 761 822 ton år 1918. Minskningen, beroende 
framför allt på överproduktion under föregående år samt ökade tillverknings
kostnader och sjunkande saluvärden, uppgick sålunda till ej mindre än 268 121 
ton (35'2 %). Om man undantager storstrejkåret 1909, får man gå tillbaka 
till sekelskiftet för att finna en årssiffra för vår tackjärnsproduktion, som är 
så låg, att den är någorlunda jämförlig med den för år 1919 redovisade. 

Tackjärnstillverkningen inom riket under åren 1913—1919 har varit 
underkastad ganska märkliga växlingar, och har produktionen av de särskilda 
slagen av tackjärn under dessa år ställt sig på sätt, som framgår av följande 
tabell. 

Vad särskilt beträffar 1919 års tackjärnsproduktion utvisa de olika slagen 
av tackjärn inklusive gjutgods, framställt direkt ur masugn, i jämförelse med 
år 1918 följande ökade eller minskade kvantiteter: 

Såsom synes, har under år 1919 minskning inträtt för alla tackjärns
tillverkningar utom för surt bessemertackjäm. 

Värdet av redogörelseårets tackjärnsproduktion har uppgivits till 
sammanlagt 116 834 676 kr. eller 236 kr. 65 öre per ton mot 230177 012 kr. 
eller 302 kr. 14 öre per ton år 1918. 

I följande tablå lämnas uppgift å antalet i verksamhet varande masugnar 
från och med år 1913, vilket antal år 1919 varit avsevärt mindre än under 
föregående år. Att enligt tab. 3 sammanlagda antalet brukbara masugnar, 
både sådana, som varit i verksamhet, och sådana, som ej varit i verksamhet 
under år 1919, är mindre än motsvarande antal år 1918, beror därpå, att några 
tidigare medtagna masugnar nu utgallrats såsom ej längre brukbara. 
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Tackjärnstillverkningens framsteg eller tillbakagång inom de särskilda 
länen år 1919 i jämförelse med år 1918 framgår av följande tabell: 

Tackjärnstillverkningen inom länen åren 1918 och 1919. 

Länens relativa andelar i tackjärnsproduktionen årsvis 1913—1919 framgå 
av efterföljande tabell: 

Länens relativa andelar i tackjämsproduktionen åren 1913—1919. 

2 1657 20 
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Tackjärnstillverkningen per masugn framgår av efterföljande tabell : 

Tackjärnstillverkningen per masugn i riket åren 1913—1919. 

Enligt förestående siffror voro medeltillverkningen och medelblåsnings-
tiden per masngn åren 1919 vardera för sig taget avsevärt mindre än under å r 
1918, medan medeltillverkningen per dygn och masugn var obetydligt mindre 
än under sistnämnda år. 

Inom länen ställde sig för år 1919 i jämförelse med år 1918 siffrorna 
för tackjärnstillverkningen per masugn sålunda: 

Tackjärnstillverkningen per masugn inom länen åren 1918 och 1919. 

Av redogörelseårets tackjärnsproduktion i masugn, 487 114 ton, voro 
462 533 ton uteslutande träkolstackjärn och 24 581 ton framställda med träkol 
och koks i blandning. 

För framställningen av nämnda kvantitet träkolstackjärn åtgingo 27 192 866 
hektoliter träkol och för framställning av tackjärn medelst träkol och koks i 
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blandning 690 567 hektoliter träkol och 15 192 ton koks. Sammanlagt åtgingo 
således för framställning av tackjärn vid masugnarna i riket 27 883 433 hekto
liter träkol, utgörande 89'9 % av järnverkens hela redovisade träkolsförbruk-
ning, vilken uppgick till 31 009 199 hektoliter. Förbrukningen utgjorde alltså 
57'2 hektoliter träkol per ton träkolstackjärn, inklusive tackjärn, framställt 
medelst träkol och koks i blandning. 

Siffrorna för samma förbrukning voro: 

Den, på tackjärn, framställt med träkol i masugn, belöpande tiäkolsför-
brukningen per ton har alltså nedgått under år 1919 jämfört med närmast 
föregående år. De år 1918 högt uppdrivna träkolspriserna hava under år 
1919 sjunkit i någon mån, som framgår av följande tablå: 

Träkolspris vid järnverken per hektoliter. 

Produktionen av kokstackjärn (år 1918 uppgående till 74140 ton) har 
under år 1919 till följd av driftsvårigheter och yppade möjligheter till import 
av utländskt kokstackjärn helt varit inställd. 

Produktionen av elektrotackjärn, ingående i förut angivna siffror för tack-
järnsprodnktionen, har under år 1919 nedgått från närmast föregående år med 
11 214 ton (14-8 %) eller från 75 684 ton år 1918 till 64470 ton år 1919. Pro
duktionen av elektr otackjärn fördelade sig under åren 1918 och 1919 på de 
båda särskilda huvudslagen på följande sätt: 

Antalet elektriska masugnar i verksamhet under år 1919 uppgick till 10. 
Deras redovisade träkolsåtgång uppgick till sammanlagt 1 508 137 ton. Trä-
kolsförbrukningen vid de elektriska masugnarna vid framställningen av 57 883 
ton tackjärn uppgick alltså till 26'i hektoliter per ton tackjärn. 

Den föga avsevärda kvantiteten av annat elektr otackjärn än det nyss
nämnda, 6 587 ton, framställdes vid 10 smältugnar, av vilka dock 5 även fram
ställde ferrolegeringar. Den sammanlagda drifttiden för nämnda ugnars tack
järnsproduktion belöpte sig till 1 155 dagar. För smältningen förbrukades 
17 509 203 kilowattimmar elektrisk energi, och har alltså energiförbrukningen 
utgjort i genomsnitt 2 658 kilowattimmar per ton tackjärn, framställt vid elek
triskt smältverk. 

Smältverkens förbrukning vid tackjärnsframställning av träkol (inkl. trä-
kolsstybb) upj)gick till 162 381 hektoliter och av koks (inkl. koksstybb) till 
191 ton. 
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För år 1919 hava till den årliga bergverksstatistiken infordrats upp
gifter angående malmåtgången vid tackjärnsframställning, och lämna dessa 
uppgifter det resultat, att av styckemalm förbrukats 626 443 ton, av järn-
malmsslig 116 027 ton och av briketter (inkl. sinter) 117 376 ton. Vid 
uträkning av malmförbrukningen per ton tackjärn måste emellertid tagas 
i betraktande, att slig och briketter i regel äro avsevärt mera järnhaltiga än 
styckemalmen. 

Malmförbrukning i ton vid tackjärnsframställning länsvis år 1919. 

Skrotförbrukningen vid här redovisade tackjärnsframställning uppgick till 
932 ton eget och 4 813 ton köpt skrot. 

En fördelning av tackjärnsproduktionen år 1919 med specificering av 
olika slags tackjärn och med angivande, huru mycket av resp. tillverkning 
varit avsedd för export eller för försäljning inom landet, meddelas i nedan
stående översikt: 

Tackjärnstillverkningen år 1919 med fördelning efter olika slag av tackjärn. 

Enligt förestående sammanställning, grundad på av järnverken lämnade 
uppgifter, hava av redogörelseårets tackjärnsproduktion 85 877 ton avsetts 
för export. Handelsstatistikens siffra för det tackjärn, som utförts under år 
1919, är något lägre, nämligen 81 578 ton. 
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En fördelning av tackjärnsproduktionen år 1919 efter län och efter olika 
användning inom länen meddelas i följande tabell: 

Tackjärnstillverkningen år 1919, fördelad länsvis och efter olika användning. 

c) Ferrolegeringar. 

Produktionen år 1919 av ferrolegeringar på elektrisk väg framgår av föl
jande tabellariska sammanställning, som tillika upptager jämförande siffror 
för åren 1913-1918. 

Tillverkningen av ferrolegeringar, som under krisåren tagit ett starkt 
uppsving, nedgick under år 1919 till en sammanlagd kvantitet om 14 852 ton 
från 16 703 ton år 1918 eller med ll,1 %. Totala värdet uppgick till endast 
7 468 819 ki-onor mot 15 843 402 kronor år 1918. Närmare uppgifter angående 
tillverkningen av ferrolegeringar under år 1919 lämnas i tabellen å om-
stående sida. 

') Siffran i 1918 års berättelse beriktigad. 
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Produktionen av ferrolegeringar år 1919 fördelad efter olika slag. 

Antalet ugnar, använda under år 1919 för framställning av ovan specificerade 
ferrolegeringar, uppgick till 35, varav emellertid 5 även tagits i anspråk för 
framställning av tackjärn. Sammanlagda drifttiden vid legeringarnas fram
ställande uppgick till 6 189 dygn och den sammanlagda energiförbrukningen 
till 130117 442 kilowattimmar. Energiförbrukningen vid nu ifrågavarande pro
duktion kan alltså i genomsnitt angivas till 8 761 kilowattimmar per ton. 

Malmåtgången vid produktionen av ferrolegeringar har redovisats till 3 053 
ton malm och 131 ton järnhaltig slagg. Av skrot förbrukades 36 ton eget och 
6 080 ton köpt skrot. 

Det vid framställning av ferrolegeringar förbrukade bränslet utgjordes 
huvudsakligen av träkol och träkolsstybb, 221 346 hl, samt av koks, koksstybb 
och koksgrus, 7 836 ton. 

d) Järnsvamptillverkning. 
Vid ett reduktionsverk i Malmöhus län hava under år 1919 framställts 

1 332 ton järnsvamp, värda 240 000 kronor, vilken kvantitet i sin helhet var 
avsedd för försäljning inom landet. 

Yid tillverkningen har använts 1 ugn, ocli hava vid denna förbrukats 
125 ton stenkol med 20 % aska, 2 801 ton med 35 % aska, och 737 ton med 
50 % aska eller 2"75 ton stenkol per ton järnsvamp mot i genomsnitt 1'70 ton 
närmast föregående år. 

Tillverkningen av järnsvamp har från och med år 1913 lämnat följande 
resultat : 

e) Framstäl lning av smidbart j ä rn och stål . 
Uppgifter angående produktionen av smidbart järn och stål finnas i tab. 5, 

och för denna produktion begagnade verk, härdar och ugnar äro redovisade i tab. 4. 
Av de olika slagen smidbart järn och stål framställdes enligt förstnämnda 

tabell under är 1919 avsevärt mindre kvantiteter än under år 1918. Minsk
ningarna framgå av följande sammanställning: 
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Över produktionen av smältstycken och råskenor, framställda dels med 
lancashiremetod, dels med andra härdrnetoder, lämnas nedan en översikt från 
och med år 1913: 

Förbrukningen av träkol för produktionen av smältstycken och råskenor 
år 1919 har enligt de lämnade uppgifterna uppgått till 2127 186 hl eller 
33-4 hl per ton mot 3 548 803 hl eller 38'2 hl per ton år 1918. 

Tackjärnsförbrukningen vid framställningen av smältstycken och råskenor 
under redogörelseåret uppgick till 52 554 ton eget och 20 398 ton köpt tackjärn 
och skrotförbrukningen till 1 563 ton eget och 7 614 ton köpt skrot. 

De framställda kvantiteterna göt, såväl bessemer- och martin- som degel-
stål- och elektrostålgöt (inklusive skrotat gjutgods), framgå av följande sam
mandrag, omfattande tiden 1913—1919: 

Värdet å den under redogörelseåret framställda göten, jämfört med år 
1918, framgår av följande tablå: 

I nedanstående sammanställning lämnas för åren 1916—1919 en fördel
ning av tillverkningen av bessemer- och martingöt, inklusive skrotat gjut
gods, allteftersom framställningen skett med sur eller basisk infodring. 
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Sammanställningen åskådliggör den stora betydelsen av användandet under 
den senaste tiden av den basiska metoden, som möjliggjort ökat utnyttjande 
av mer fosforhaltigt råmaterial. 

Nedan lämnas en, så vitt den gjorda redovisningen medger, åtminstone 
ungefärlig fördelning av sur och basisk bessemer- och martingöt på hårdare 
och mjukare göt efter den olika kolhalten. 

Produktionen av bessemer- och martingöt åren 1918 och 1919, fördelad efter 
godsets kolhalt. 

För götverken har redovisats en förbrukning av träkol, uppgående till 
122 824 hl. 

Järnmalmsbeskickningen vid martinverken har redovisats till 10 843 ton 
malm, 8 ton slig och 114 ton briketter. 

Götverkens redovisade förbrukning av tackjärn, skrot och järnsvamp 
för vartdera året 1918 och 1919 framgår av följande siffror: 

Av blåsstål eller oräckt brännstål framställdes under år 1919 endast 
22 ton. 

Av stenkol förbrukade järnverken under år 1919 201 804 ton, av koks 
(inkl. koksstybb och koksgrus) 43 984 ton, av torv 384 016 hl samt av torv-
briketter 2 054 ton. 

Förbrukningen av utländska bränsle- och belysningsmedel har redovisats 
till 241 581 ton stenkol, koks och briketter, 61 731 kg brännoljor och 33 254 
kg lysoljor. Redovisningen torde emellertid ej vara fullständig. 

I tab. 6 redovisas produktionen av stångjärn och -stål samt andra grövre 
tillverkningar av smidesjärn och -stål, som oberäknat i vissa fall omvällningar 
framställts av förut ej vällda ämnen. I likhet med föregående år har där
jämte i tabellen uppgivits värdet av vid de i denna berättelse redovisade järn
verken för avsalu framställda manufakturvaror och mekaniska verkstadspro
dukter, vilka båda sistnämnda varugrupper närmare specificeras i den allmänna 
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industriberättelsen. Tabellen redogör sålunda, om ock delvis helt summariskt, 
för samtliga vid järnverken framställda produkter. 

Som tillverkningarna av ämnesjärn liksom för övrigt andra av de redo
visade produkterna, i den mån desamma ej som sådana exporteras eller gå 
till försäljning inom landet, ytterligare omvalsas till högre förädlade tillverk
ningar av smidesjärn och -stål, hava för undvikande av dubbelräkningar i 
tab. 6 endast upptagits slutsummor för exporterat eller inom riket försålt 
smitt stångjärn och -stål samt valsat järn och stål men ej för hela tillverk
ningen därav. 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 antydda dubbelräkningar förekomma, låter sig emellertid 
ej utreda. 

Nedanstående tabell lämnar möjlighet att beträffande de särskilda nu 
ifrågavarande tillverkningarnas kvantiteter årsvis följa utvecklingen från och 
med sista fredsåret till och med år 1919, under vilken tid uppgifterna i berg
verksberättelsen rörande dessa tillverkningar äro sinsemellan fullt jämförbara.. 

Tillverkningar av smidesjärn och -stål åren 1913—1919. 

För åren 1918 och 1919 lämnas å följande sida en sammanställning av 
de i tab. 6 upptagna tillverkningarnas kvantiteter med särskilt angivande, 
huru många procent därav tillverkats av välljärn och av götmetall, samt värdena, 
å samma tillverkningar, varjämte för år 1919 angivits den kvantitativa ökningen 
eller minskningen av resp. tillverkningsmängder, jämförda med närmast före
gående års. 
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I följande översikt meddelas en sammanställning av de särskilda tillverk
ningarna av smidesjärn och -stål med angivande såväl i absoluta som relativa 
tal av de kvantiteter därav, som avsetts för export, varvid motsvarande siffror 
och procenttal medtagits jämväl för år 1918. 
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I följande sammanställning upptages värdet av de för export och för 
försäljning inom landet avsedda tillverkningarna under åren 1918 och 1919. 
Såsom synes, äro värdebeloppen för år 1919 avsevärt lägre än för år 1918. 

För järnverkens till av salu avsedda tillverkningar av järnmanufaktur och 
maskingods hava för åren 1918 och 1919 redovisats följande värdebelopp: 

Sammanlagda redovisade värdet av järnverkens till avsalu avsedda till
verkningar av smitt stångjärn och -stål, valsat järn och stål samt jiirnmami-
fåktur, maskingods och övriga verkstadsprodukter uppgick alltså för redo
görelseåret till 295 488 857 kronor mot 463 525 521 kronor år 1918. 

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

I och med de under år 1919 ändrade förhållandena på malmmarknaden 
minskades avsättningen av andra inhemska malmer än järnmalm, vilka malmer 
ofta hava en jämförelsevis låg metallhalt. 1919 års malmfångst, 179 893 ton. 
utvisar till följd härav en minskning från föregående års siffra, 233 397 ton, 
om 22'9 %. De för denna malm redovisade värdeuppgifterna vidlådas liksom 
under föregående år av en viss osäkerhet på grund av de under ett och samma 
år inträffade stora prisfluktuationerna. Vid uppgifternas granskning har emel
lertid, så vitt görligt varit, införskaffats det åtminstone ungefärligt beräknade 
saluvärdet vid den tidpunkt, då produkten i fråga erhölls. 

Produktionen av de olika slagen av malmer och deras värden framgå 
av nedanstående tablå, som är byggd på tabb. 8 och 9, där utförligare upp
gifter finnas angående ifrågavarande malnrproduktion. 
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Brytningen i ton av malmer, andra än järnmalm, under de senaste sju 
åren framgår av följande sammanställning: 

Vid, hithörande gruvor och anrikningsverk förbrukades av utländska 
bränslemedel 952 ton stenkol, koks och briketter samt 70 069 kg brännoljor. 
Någon förbrukning av lysoljor av utländskt ursprung har ej redovisats. 

Utförseln av andra malmer än järnmalm ställde sig under åren 1918 
och 1919 sålunda: 

b) Stenkol, eldfast lera och klinkerlera. 

I tab. 10 redovisas brytningen å de skånska stenkolsfälten av stenkol, 
eldfast lera och klinkerlera. Av var och en av nämnda produkter erhöllos 
nedan redovisade kvantiteter med för desamma uppgivna värden. 

De i tablån upptagna medelvärdena äro avsevärt högre än år 1918, då 
de beräknats till resp. 3483, 3'45 och 4-5» kr. per ton. 

De skånska stenkolen pläga indelas i tre olika sorter, nämligen n:o 1 
med en förbränningsvärme av 4 800—5 600 värmeenheter och med askhalt 
till och med 13 procent, n:o 2 med 3 900—4 600 värmeenheter och med 
askhalt från 14 till och med 35 procent och n:o 3 med omkring 2 700 värme
enheter och med askhalt från 36 till och med 55 procent. Proportionen 
mellan de olika kvaliteterna har från och med år 1913 ställt sig på sätt, som 
framgår av tabellen å följande sida: 

1) Därav svavel- och magnetkis 230 ton och magnetkis 145 ton. — 2) Därav svavel- och magnetkis 
745 ton och magnetkis 161 ton. — sj Därav svavel- oeli magnetkis 1095 ton och magnetkis 235 ton. 
4; Därav magnetkis 2 675 ton. 
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Produktionen av stenkol och leror under de sju senaste åren liar uppgått 
till följande kvantiteter: 

Produktionen av stenkol har sålunda under redogörelseåret ökats från 
år 1918 med 6'i %, medan produktionen av eldfast lera nedgått med 1.9 % 
och produktionen av klinkerlera med 20s %. 

Sveriges produktion av stenkol täcker emellertid endast en ringa del 
av dess behov. Stenkolsproduktionen ställde sig för åren 1913—1919 i rela
tion till importen av stenkol, inkl. briketter, sålunda: 

Arbetseffekten vid gruvorna med frånräknande av den relativt mindre bety
dande brytningen i dagbrott utvisar följande relationer för år 1919 i jäm
förelse med de sex närmast föregående åren. 

Den totala brytningsmängden är likväl större, än vad förestående siffror 
utvisa, enär även betydande, merendels obestämbara, kvantiteter sandsten och 
skiffer brytas men kvarlämnas som fyllning i gruvorna. 

Förbrukningen vid stenkolsgruvorna av utländska bränsle- och belysnings-
medel har redovisats till 71 ton stenkol, koks och briketter, 4 176 kg bränn
oljor och 312 kg lysoljor. 
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c) Fäl tspat och kvarts . 
Brytningen av fältspat har under redogörelseåret till följd av försvårade 

avsättningsmöjligheter nedgått till 12 905 ton från 17 850 ton år 1918 eller 
med 27'7 %, Totala värdet uppgick till 183 425 kronor mot 283158 kronor 
år 1918. Medelvärdet per ton har år 1919 alltså sjunkit till 14 kronor 21 öre 
från i genomsnitt 15 kronor 86 öre år 1918. 

Brytningen, fördelad efter olika kvaliteter, utvisade följande siffror: 

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

Enligt handelsstatistiken exporterades av fältspat under samma år föl
jande kvantiteter: 

Produktionen av kvarts har under redogörelseåret stigit till 51 565 ton 
från 42 335 ton år 1918 eller med 21"8 %. Sammanlagda värdet belöpte sig 
till 439 087 kronor mot 395 298 kronor år 1918, vadan alltså medelvärdet per 
ton under år 1919 uppgått till 8 kronor 52 öre mot 9 kronor 34 öre år 1918. 
Vid fyra under bergmästarnas inseende stående brott erhöllos 4 701 ton kvartsit 
med ett värde av 49 489 kronor. Fullständig redovisning för brytningen av 
sistnämnda mineral lämnas i den allmänna industriberättelsen. 

Produktionen av kvarts har under åren 1913—1919 uppgått till följande 
kvantiteter : 

Under redogörelseåret exporterades endast 5 488 ton kvarts. 

d) Andra metaller än j ä rn samt diverse bergverks
produkter. 

Tillverkningen år 1919 av andra metaller än järn framgår av följande 
tabell, som upptager tioårsmedeltal för tiden 1861—1910 och årssiffror för 
åren 1911—1919. 
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Tillverkning av andra metaller än järn. 

Förutom ovanstående tillverkning under år 1919 av metaller ur malmer 
framställdes jämväl vid bergverken, såsom av tab. 12 framgår, vissa andra 
produkter såsom 30 307 kg blyglete, 1767 269 kg kopparskärsten och 122 300' 
kg pulveriserad brunsten. 

C) Drivkraft. 
I tabb. 13 och 14 redovisas de olika slag av motorer, som använts 

vid bergverken under år 1919, jämte deras uppgivna styrka i effektiva häst
krafter. Et t sammandrag av däri meddelade uppgifter beträffande de motorer 
(oberäknat 10 motorer för handkraft och 4 kreaturs vandringar), som använts 
för omedelbar drift av maskiner och apparater, lämnas i följande samman
ställning: 

Olika slag av motorer för omedelbar maskindrift och deras fördelning på 
olika bergverk. 

l) Medeltal för åren 1904—1910. 
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Rörande speciellt gruvdriften belyser följande översikt den för omedel
bar drift av maskiner och apparater vid densamma i bruk tagna kraften: 

Förutom denna för omedelbar drift av maskiner och apparater använda 
drivkraft hava vid bergverken för generatordrift år 1919 använts 139 596 häst
krafter (1918: 162 008 hästkrafter) fördelade på följande sätt: 

Drivkraftens fördelning på de särskilda länen framgår av sammandraget 
å följande sida, vilket upptager det effektiva hästkrafttalet hos såväl den för 
omedelbar drift som för drivande av elektricitetsgeneratorer använda driv
kraften. 
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Användningen av drivkraft vid bergverken under åren 1913—1919 fram
går av följande tvenne sammanställningar, den ena omfattande den för ome
delbar drift, den andra den för drivande av elektricitetsgeneratorer använda 
drivkraften. 

Drivkraft i hästkrafter, använd för omedelbar drift åren 1913—1919. 

Drivkraft i hästkrafter, använd för drivande av elektricitetsgeneratorer åren 1913—1919. 

3 1657 30 
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D) Personal. 
a) Förvaltningspersonal. 

Den vid bergverken under redogörelseåret använda förvaltningspersona
len (de arbetsgivare, som själva i egen person leda ett företag, däri dock ej 
inräknade) redovisas i tab. 15, och utgör följande översikt en sammanställning 
av uppgifterna i samma tabell. 

Vid bergverken använd förvaltningspersonal år 1919. 

Den för år 1918 redovisade förvaltningspersonalen uppgick till 2 849 
personer. 

b) Arbetare. 
Enligt tab. 16 uppgick antalet vid bergverken under år 1919 sysselsatta 

arbetare till 45 108, därav 4 067 under 18 år. I antalet ingå 349 kvinnor, därav 
81 under 18 år. Ar 1918 uppgick antalet bergverksarbetare med tillägg jämväl 
av sistnämnda arbetarkategori till 49 659, och har sålunda arbetarstocken från 
år 1918 minskats med 4 551 personer (9-2 %). Redogörelseårets arbetarpersonal 
fördelade sig på de särskilda bergverken sålunda: 

En fördelning av de arbetare, som under redogörelseåret varit syssel
satta vid gruvorna, anriknings- och briketteringsverken, meddelas i följande 
sammanställning : 
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Arbetarpersonalen vid gruvorna, personalen vid anriknings- och brikette-
ringsverken häri ej inberäknad, fördelade sig på arbete under jord och i dagen 
sålunda: 

Yad särskilt beträffar den i tab. 16 redovisade arbetarpersonalen vid järn
verken, torde någon osäkerhet i vissa fall vidlåda dess fördelning på de båda 
arbetarkategorierna, arbetare vid fabrikationen samt lagerarbetare, packkarlar, 
lastare, drängar m. m. 

E) Fyndigheters förvärvande och försvar. 
a) Koncessioner. 

Under redogörelseåret har icke meddelats någon koncession att i enlig
het med lagen den 28 maj 1886 med däri genom lagen den 7 maj 1917 
gjorda ändringar eftersöka och bearbeta stenkols- eller saltfyndigheter. 

b) Mutsedlar. 
Såsom av tab. 18 framgår, har inmutningsverksamheten under år 1919 

att uppvisa 2 149 utfärdade mutsedlar mot 3 515 år 1918. Antalet utfärdade 
mutsedlar har sålunda nedgått med 1 366 stycken eller 38"9 %. Växlingarna 
å detta område under åren 1913—1919 belysas närmare av följande samman
ställning. 

Antal utfärdade mutsedlar åren 1913—1919. 
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Beträffande inmutningsverksamheten hava under året utfärdats en del 
bestämmelser. Genom lag om fortsatt tillämpning av lagen den 31 maj 1918 
innefattande särskilda bestämmelser angående rätten till inmutning inom vissa 
län har förordnats, att det förbud, som 1 § av nyssnämnda lag av den 31 maj 
1918 stadgar mot inmutning för annans än kronans räkning, vilket förbud 
gällt till den 1 oktober 1919, skulle äga fortsatt giltighet till den 1 oktober 
1920 samt att övriga bestämmelser i sagda lag skulle äga tillämpning med 
avseende å inmutning, som i samma bestämmelser avsågos, där denna söktes 
före sistnämda dag. 

Genom kungl. kungörelse den 27 maj 1919 har vidare förlängd giltighet 
intill den 1 juli 1920 givits åt kungörelsen den 20 oktober 1899 om be
gagnande av kronans jordägarandel i gruva med däri genom kungörelsen den 
8 juni 1900 gjorda ändringar. 

Angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara 
mineralfyndigheter å kronojord medgav 1919 års riksdag, att för de fall, be
träffande vilka icke i annan ordning särskilda bestämmelser med riksdagens 
medverkan träffats, för tiden intill den 1 juli 1920 enahanda medgivande läm
nades Kungl. Maj:t, som stadgats i fråga om tiden intill den 1 juli 1919 
och som meddelats genom Kungl. Maj:ts nådiga skiivelse till kommerskollegium 
och domänstyrelsen den 11 juni 1918 (se Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till 
kommerskollegium och domänstyrelsen den 27 maj 1919, Sv. Förf.-saml. 
n:o 268). 

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 hava år 1919 
anvisats 228 utmål mot 178 föregående år. 

Siffrorna för under senaste sju 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. 20 närmare angiver, har rätten till erhållna utmål och kon-
cessionerade områden år 1919 bevarats i 4 513 utmål och i 16 enligt lagen den 
28 maj 1886 koncessionerade områden. Arbetsskyldigheten har för dessa 
utmål och koncessionerade områden fullgjorts sålunda: 
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Under redogörelseåret äro sonade 6 utmål. Beträffande 62 utmål saknas 
uppgift. 

Med hänsyn till fördelningen på olika slag av gruvor tillhörde 3 182 
av förestående utmål och koncessionerade områden järngruvor, 986 andra 
gruvor och 361 stenkolsgruvor. Följande siffror belysa hithörande förhållanden 
under de sju senaste åren: 

e) Beviljade vilostånd. 
I tab. 21 meddelas uppgifter angående antalet utmål, för vilka vilostånd 

eller förlängning därav beviljats att träda i kraft vid redogörelseårets utgång 
eller från och med den 1 januari 1920. Enligt tabellen uppgick antalet till 
530. För 479 utmål beviljades jämlikt 44 § i gällande gruvstadga vilostånd 
av bergmästarne, medan för de övriga 51 förlängt vilostånd beviljades av bergs
överstyrelsen. 

Antalet utmål och koncessionerade områden, som vid utgången av de 
sju senaste åren beviljats vilostånd eller förlängning därav, framgår av föl
jande sammanställning: 

F) Bergverkens fördelning efter arbetsgivare. 
I tab. 22, varur nedanstående översikt är hämtad, lämnas en samman

ställning av bergverken, länsvis fördelade efter de olika kategorier av arbets
givare — enskild person, aktiebolag och annat bolag — vilka år 1919 bedrivit 
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gruv- eller annan bergverksrörelse. Varje verk har därvid endast upptagits 
en gång, medan i övriga tabeller ett och samma verk på grund av sina 
särskilda tillverkningar stundom ingår bland uppgifterna till tvänne eller 
flera särskilda tabeller. Under rubriken »enskild person» hava förts sterbhus 
och under rubriken »-annat bolag» dels intressentskap, dels sådana föreningar 
av antingen aktiebolag sinsemellan eller aktiebolag jämte enkla bolag eller 
enskilda personer, som icke för det ifrågavarande verkets drift bildat särskilt 
aktiebolag. 

G) Den för bevillning uppskattade inkomsten av 
bergverksrörelsen. 

För de bergverk, som varit i verksamhet under redogörelseåret, uppgick, 
enligt tab. 23, den för bevillning uppskattade inkomsten av rörelsen, grundad 
på resultatet av föregående års rörelse, till 100 153 650 kronor mot 156 768 300 
kronor år 1918, och har sålunda en minskning inträtt från sistnämnda år om 
56 614 650 kronor (36" i %). 

En fördelning på de olika bergverken av det taxerade beloppet, med 
angivande av beloppets ökning eller minskning från föregående år, meddelas 
i följande sammanställning: 



39 

Résumé. 

La production des industries extractives et métallurgiques en Suède en 1919 
est en général inférieure à celle de l'année précédente. 

La production totale de minerai de fer des mines, qui fait voir une diminution 
de 1 642 551 (24'8 %), se répartissait de la manière suivante: 

De schlich ont été aggloméré les produits suivants: 

La production de minerai de fer limoneux, aujourd'hui d'un rendement mi
nime, n'a été que de 6 049 tonnes. 

La production de fonte était, en 1918, de 761 822 tonnes. En comparaison 
avec ce chiffre, la production en 1919, 493 701 tonnes, présente une diminution 
très considérable, soit de 268 121 tonnes (35'2 %). 

La production de ferro-alliages, qui avait pris un grand essor pendant la 
guerre, n'a été, en 1919, que de 14 852 tonnes. 

La production d'épongé de fer n 'a été, en 1919, que de 1 332 tonnes, contre 
6 100 tonnes en 1918. 

La production du fer et de lingots soumis à l'affinage au has foyer fait voir les 
chiffres suivants, généralement diminués: 

Les chiffres concernant les produits principaux de fer et d'acier en barres et 
d'autres ouvrages font voir, pour l'année 1919 en comparaison avec l 'année 1918, les 
différences qui résultent du tableau suivant: 
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Les minerais autres que ceux de fer présentent, en 1919, les chiffres suivants: 

Les ressources de la Suède en houille sont limitées à quelques gisements en Scanie 
et ne suffisent qu'à couvrir une partie minime de la quantité dont le pays a besoin. 
L'exploitation de ces gisements, en 1919, présente le résultat suivant : 

Les quantités de métaux autres que le fer, produites en Suède pendant l'année 
1919, ont été celles-ci: 
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La production de zinc par la méthode électrique à Trollhättan a diminué en 
1919 à 2 320 538 kg, contre 4 098 160 kg en 1918. 

En dehors des minéraux et des métaux déjà nommés, l'exploitation minière, 
en 1919, comprend les produits suivants. 

Le nombre d'ouvriers s'est réparti de la manière sirivante: 

Le nombre des moteurs directement employés pour les machines et les 
appareils, en 1919, s'est réparti ainsi qu'il su i t 1 ) : 

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

lois du 20 octobre 1899, du 5 juillet 1901, du 12 août 1910 et du 30 mai 1916) aux 
termes duquel chaque citoyen suédois est autorisé à réclamer les gisements qui con
tiennent 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, t i tane, molybdène, wolfram, bismuth, antimoine et arsenic, 
ainsi que b) pyrite de fer, pyrite magnétique, graphite, apatite et magnésite, 
les deux derniers minerais cependant seulement s'ils se trouvent sur des terres 
du domaine public; toutefois, en vertu de la loi du 31 mai 1918 aucune réclamation 
de gisements de minerai de fer situés dans des terres du domaine public ne doit 
avoir lieu dans les gouvernements de Norrbotten, de Västerbotten et de Jämtland, 
sinon pour le compte de l 'État, tandisque, en ce qui concerne des gisements autres 
que ceux de fer situés dans les mêmes gouvernements, un droit de réclamation 
restreint est décrété; et 

2) la loi sur la recherche et l'exploitation des houilles et du sel, du 28 mai 
1886 (avec la modification apportée par la loi du 7 mai 1917), selon laquelle l'exploita
tion des mines de houille et de sel est soumise à une concession du Gouvernement. 

]) Ne sont pas compris 14 manèg-es à colliers et autres moteurs sans puissance déclarée. 
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Le nombre dés permis d'exploitation des mines, accordés pendant l 'année 1919, 
n'a été que de 2 149 contre 3 515 en 1918. De ce nombre la pins grande partie, 
à savoir 1 212, regarde le minerai de fer. 

En répartissant les mines et les usines selon les différentes catégories des 
entrepreneurs (y compris les preneurs à bail) on obtient les résultats suivants: 

Les revenus nets de l'industrie minière, d'après le recensement officiel en 1919 
(se rapportant à l'exploitation de 1918), ont été de 100 153 650 couronnes. 



TABELLER. 
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Tab. 1. Uppfordringen ur 
I tabellen använda 

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

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

Brytningsmetod: D = dagbrott; I = igen sättningsbrytning; M = magasinsbrytning; P = pall-

Undersökningsarbete = u. 

') Därav ur äldre varp 8 336 ton. — 2) Därav genom magnetisk sovring 21810 ton. — 3) Därav ur 
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järngruvorna år 1919. 

beteckningar: 

stensmalm: s = svartmalm; b t = blodstensnialm, som är torrsten; st = svartmalm, som är torrsten; 

brytning i öppna rum; E = rasbrytning; S = skivbrytning; T = takbrytning utan igensättning. 

äidre varp 159 ton. 
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') Se not 3 å föregående sida. — 2) Genom magnetisk sovring. — s) Genom magnetisk sovring, däray 
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Ur äldre varp 3 713 ton. — 4) Därav genom magnetisk sovring 751 ton. 
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') Genom magnetisk soTring. — 2) Dårar genom magnetisk soyring 1 934 ton. 
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i 1657 20 
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') Därav genom magnetisk sovring 1115 ton. — 2) Genom magnetisk soyring. — s) Därar genom. 
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magnetisk sovring 15 833 ton. — 4) Däray ur äldre yarp 1 315 ton. 
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r) Genom magnetisk sovring. — 2) Därav ur äldre varp 4 472 ton. — 3) Därav nr äldre varp 22 313 
305 ton samt genom magnetisk sovring 13 403 ton. — 6) Därav ur äldre varp 2 664 ton. 
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ton. — 4) Därav ur äldre varp 17 ton samt genom magnetisk sovring 1 805 ton. — "') Därav ur äldre varp 
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1) Genom magnetisk sovring. — 2) Därav ur äldre varp 168 ton. — 3) Därav genom magnetisk sovring 
malm av andra kvaliteter och 1796 ton för anrikning lämplig produkt samt genom magnetisk sovring 
produkt. — 6) Därav genom magnetisk sovring 398 ton. — r) Genom magnetisk sovring har erhållits 203 868 
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6 183 ton. — 4) Malmen höil även 7—14 % Mn. — 5) Därar ur äldre varp 949 ton primamalm, 5 368 ton 
2 966 ton primamalm, 8 295 ton malm av andra kvaliteter och 2 333 ton för anrikning lämplig 
ton primamalm och 56 575 ton mull, återstoden, 12 073 ton, apatithaltig malm. 



56 

') Mull. — 2) Därav 120 ton apalithaltig malm och 663 ton mull. — s) Därav nr äldre varp 
25 642 ton primamalm och 7 451 ton för anrikning lämplig produkt. — 4) Genom magnetisk sovring. — 
genom magnetisk sovring 3 065 ton. — 8) Malmen höll även 9'68 % Mn. — 9) Blyhaltig järnvaskmalm. — 



57 

1 408 ton primamalm och 1 538 ton för anrikning lämplig produkt samt genom magnetisk sovring 
6! Därav genom magnetisk sovring 1 4 3 3 ton. — 6) Därav genom magnetisk sovring 4 318 ton. —• 7) Därav 
10) Malmen höll även 11'6 % Un, — xv) Därav ur äldre varp 617 ton. 
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') Därar ur äldre Tarp 18 668 ton. — 2) Genom magnetisk sovring har erhållits 742 145 ton prima-
netisk soyring 31 721 ton. — 4) Analyser ej gjorda. — 5) Malmbreecia. 
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malm och 249 785 ton för anrikning lämplig produkt. — 3) Däray ur äldre varp 7 000 ton samt genom mag-
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Tab. 2. Järnmalms anrikning 

I tabellen använda 

Slag av anrikningsverk: m = magnetiskt, 
Slag av briketteringsverk: s = sintrings-

*) Utöver i tabellen redovisade kvantiteter, vilka endast avse anrikningsprodukter, som erhållits ur in 
haltig malm huvudsakligen från norska gruvor erhållits 79 505 ton purple-ore med värdet 1681556 kr., och 
svavel (fosforanalys ej gjord). Någon brikettering av denna purple-ore har under redogörelsearet ej ägt rum. 

1) Analys ej gjord. — 2) Slig. — 3) Malmmul). — 4; Svartmalmsslig. — 6) Blodstensslig. 
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och brikettering år 1919.*) 

beteckningar: 

mv = kombinerat magnetiskt och våtanrikningsverk, 
verk, b = övriga briketteringsverk. 

hemskt material, håra såsom biprodukt yid kopparframställning vid två kopparverk ur kisbränder av svavel-
höllo 64 404 ton 57 % järn, 0 0 0 2 % fosfor och 0'4 % svavel samt 1 5 1 0 1 ton 55 % järn och 0'5 % 
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1) Dessutom hava frånskilts 1 960 ton malm, redovisad i tab. 1. — ~) Briketterna hava framställts av 
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4 896 ton slig från KalJmora och 100 ton mull från Johannisliergsgriryan. — 3) Svartmalmsslig. — 4) Blodstensslig-
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') Magnetisk aYfallsprodukt från Ryllslvyttc zinkanrikningsrerk. — 2) Briketterna liaya framställts av 
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7845 ton slig från diverse anrikningsverk. — 3) Därav 38 906 ton sinter med ett Tärde av 1 355 OJ 6 kronor. 

1657 20 5 
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Tab. 3. Masugnar och tillverk-

1) Elektriska. — 2) Därav i elektrisk ugn annan än masugn med triikol 1 797 ton samt med träkol 
stybb 1 860 ton. — 4) Därav 2 för träkol och koka i blandning. — 5) Därav 24 581 ton med träkol och koks i 
ugn annan än masugn 1 372 ton. 

Tab. 4. Antal begagnade verk och ugnar för 

') Därav 4 härdar begagnade även för skrotsmältning. — 2) Jfr även not 1. 
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ningar av tackjärn år 1919. 

och koks i blandning 583 ton. — 3) Därav i elektrisk ugn annan än masugn med träko! och träkols-
blandning. — c) Därav i elektrisk ugn annan än masugn 975 ton. — ') Elektrisk. — 8) Därav i elektrisk 

beredande av smidbart järn och stål år 1919. 
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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 1919. 
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Tab. 6. Stångjärn och -stål jämte andra grövre tillverkningar av smidesjärn 
eller -stål år 1919. 
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Tab. 7. Förbrukningen vid järnverken av träkol år 1919. 

l) Häri ingår även en kvantitet milkolade träkol av sågverksribb, som ej kunnat särskilt redovisas. 
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Tab. 8. Uppfordringen ur andra 

I tabellen använda 

Brytningsmetod: D = dagbrott; I = igensättningsbrytning; M = magasinsbrytning; P = pall-
Undersökningsarbete = u. 

') Syayelkis, där ej annorlunda angives. — 2) A y den erhållna zinkmalmen höllo 65 ton 47 %, 15 ton 
malmen höllo 1 ton 2'8 % Cu, 12 ton 4'5 % Cu och 22'7 % Zn; zinkmalmen höll 30—39 % Zn. — 
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malmgruvor än järngruvor år 1919. 

beteckningar: 

brytning i öppna rum; R = rasbrytning; S = skivbrytning; T = takbrytning utan igensättning. 

40 % Zu, och svayelkisen höll 36 % S. — 3) Uppfordringsschakt i Örebro län. — 4) Av den erhållna koppar-
5) Malmsylta. — 6) Höll 1/63 % Ni och 0'66 % Cu. — 7) Därav ur äldre yarp 4 000 ton. 
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') Ur äldre varp. — 2) Gruvorna äro även upptagna i tab. 1, i vilken tab. det brutna berget och 
— 5) Volframmalm, därav ur äldre varp 574 ton. — °> Kopparmalm. — 7) Gruvan är även upptagen i tab. 1. 
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malmen redovisas. — 3) Den erhållna kopparmalmen höll 4 % Cu och zinkmalmen 30 % Zn. — 4) MoSä. 
Den yunna malmen har erhållits Tid järnmalmsbrytningen. 
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') Därav malm ur äldre varp 431 ton. — 2) Den erhållna kopparmalmen höll 2 12 % Cu, 4 gr Au 
malmen 30 % Zn. — 4) Den erhållna zinkmalmen höll 28 % Zn och syayelkisen 33 % S. — 5) Den er
höll 5'3 % Cu, 2 gr Au och 15 gr Ag per ton samt sTaYelkisen 40 % S. — ') Den erhållna malmen ut-
kis. — i0) Kopparmalm. — u ) Malmen höll 18 % Zn, 2 % Cu, 36 % Fe och 30 % S. 
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och 16 gr Ag per ton samt svarelkisen 38 % S. —• 3) Den erhållna kopparmalmen höll 5 % Cu och zink-
hållna zinkmalmen höll 25 % Zn och 9 % Pb samt STayelkisen 38 % S. — 6) Den erhållna kopparmalmen 
gjordes av 18 015 ton kopparmalm och 2 860 ton blymalm. — 8) Zink-, bly- och kopparmalm. — °) Magnet-
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Tab. 9. Anrikning av annan 

I tabellen använda 

Slag av anrikning: v = våtanrikning, mv = kombinerad magnetisk och. våtanrikning, fl = flottation, 

1) Zinkmalmssligen höll 37'64 % Zn, och blymalmssligen höll 70'64 % Pb. — 2) 5'7 % Pb och 111 % Zn. 
visat i tab. 2. — 5) I verket ingående rågods utgöres av avfall från järnmalmsanrikning, se tab. 2. —6) Koppar-
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malm än järnmalm år 1919. 

beteckningar: 

vfl = kombinerad våtanrikning och flottation, mvfl = kombinerad magnetisk och våtanrikning samt flottation. 

— s) Zinkmalmsaligen höll 35'1 % Zn, och blymalmssligen höll 69'3 % Vb. — 4) I yerket ingående rågods redo-
malmssligen höll 11 % Cu, syavelkissligen 38 % S och 4 % Cu. 
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l) Härav 6 318 ton lågprocentigt avfall från äldre tid. — 2) Zinkmalmssligen höll 30 % Zn och blymalms-
Zn, 4'6 % Vb och 0'9 % Cu. — 6) Zinkkopparmalmsslig. — 6) Blymalmssligen höll 70 % Pb och zinkkoppar-

Tab. 10. Uppfordringen ur 

v) Av de redovisade, genom Hyllinge gruvas schakt uppfordrade, kvantiteterna hava inom ltosendalskon-
inom Bjuvs gruvas utmål i samma län 1 2 1 2 0 ton kol n:o 1, t>20 ton kol n:o 2, 2 279 ton kol n:o 3 och 1 979 
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sligen 65 % Pb. — s) Våtanrikningsverk med kombinerad mekanisk-magnetisk och oljeanrikning. — 4) 9'2 % 
malmssligen 28 % Zn, 7 % Pb, 2 2 % Cu och 190 gr Ag per ton. 

stenkolsgruvorna år 1919. 

cessionen i Malmöhus län brutits 11 071 ton kol n:o 1, 180 ton n:o 2, 2 847 ton n:o 3 och 1 732 ton berg samt 
ion berg. — 2) Dagbrott. — 3) I dagbrott. 

6 
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Tab. 11. Uppfordringen av fältspat och 

]) Krartsit. — a) I summan är erhållen kvartsit icke inräknad. — s) I summan är erhållen kyartsit, 
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kvarts ur fältspats- och kvartsbrotten år 1919. 

sammanlagt 4 701 ton med ett värde av 49 489 kronor, icke inräknad. 
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Tab. 12. Tillverkning av andra metaller än järn och 
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av diverse vid bergverken beredda produkter år 1919. 

-Anm. Utöver i tabellen upptagna tillverkningar hava redovisats 7 911 700 kg rostat zinklilände, hällande 
30 % Zn, med värdet 760 754 kr., allt för avsalu. Dessutom hava redovisats 924 283 kg garslagg med värdet 
596 600 kr. och 444 352 kg raffmadslagg med värdet 676 925 kr. 



86 Tab. 13. Motorer, använda vid gruvor, anriknings- och 

') 1 hydraulisk kompressor à 150 hkr har använts för borrning. 

l) Även för borrning. — 2) Därav 1 à 25 hkr använd även för borrning. — s) Därav 07 hkr från 2 av de 
— 5 Därav 16 hkr från en av de i kol. 20 redovisade motorerna. — °) Även för borrning samt för andra 



87 briketteringsverk samt fältspats- och kvartsbrott år 1919. 

i toi. 20 redovisade motorerna. — 4) Därav 1 à 41 hkr, använd även för borrning samt för andra ändamål, 
ändamål. — ') Dessutom 1 à 30 hkr i Jönköpings län för uppfordring: ay sjömalm. 
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l) Därav 25 hkr frän en av de i kol. 44 redoyisade motorerna. — 2) Däray 1 à 45 hkr även för borrning. 
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Tab. 14. Motorer, använda vid järn-
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verk och andra bergverk, år 1919. 
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Tab. 15. Vid bergverken använd förvaltningspersonal (utom arbetsgivare) 
år 1919. 
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1) Dessutom i Kronobergs län 1 föreståndare för sjömalmstäkt. 
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Tab. 16. Antal bergverksarbetare med fördelning efter skilda slag av 
bergverk år 1919. 

') Häri ingå ett antal arbetare, som även varit sysselsatta med brytning av kopparmalm. — 2) Häri ingå ett 
antal arbetare, som även varit sysselsatta med brytning av kopparmalm och svavelkis. — 8) Häri ingå ej de arbetare, 
soin jämlikt anm. 1 och 2 redan äro redovisade bland arbetare vid järngruvor. 
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1) Häri ingår ett antal arbetare, som även yarit sysselsatta med anrikning ay svavelkis. — 2) Häri ingär ett; 
antal arbetare, som även yarit sysselsatta med anrikning ay kopparmalm och svaveikis. — s) Häri ingår ett antal ar
betare, som även yarit sysselsatta med anrikning ay blymalm. — 4) Här ingå ej de arbetare, som jämlikt anm. 1—3. 
redan äro redoyisade bland arbetare yid anrikningsverk för järnmalm. 
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x) Därav 534 207 dagsverken utförda av de i kol. 6—9 redovisade lagerarbetare, packkarlar, lastare, drängar 
m. m. — 2) Därav 15 164 dagsverken utförda av de i kol. 6—9 redovisade lagerarbetare, packkarlar, lastare, drängar 
m. m. — 3) Dessutom hava med upptagning och rengöring av sjömalmer sysselsatts 29 män, alla över 18 ar, därav 
i Jönköpings län 2, i Jönköpings och Kronobergs län 20, i Kronobergs län 4 och i Kalmar län 3, för vilka redovisats 
resp. 27, 2 760, 26 och 6 dagsverken. 
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Tab. 17. Antal bergverksarbetare år 1919. 

Sammandrag. 

l) Dessutom 31 arbetare i åldern över 18 är, som Tarit sysselsatta med upptagning och rengöring av sjömalmer och för vilka redovisats sammanlagt 2 831 
dagsverken. 

7 
1657 

2
0 
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Tab. 18. Antal mutsedlar, 

1) Silver-, bly- och zinkmalm. — 2) Kopparmalm och svavelkis. — 3) Därav 1 koppar- och nickelmalm, 
denmalm och svavelkis. — 5) Bly- silver- och zinkmalm. — 6) Nickelmalm och magnetkis. — ') Svavel- och 
och magnetkis samt 6 koppar- och svavelkis. — u) Svavel- och kopparkis. — 12) Molyhdenmalm och kopparkis. 
kopparkis. — 16) Därav 1 zinkmalm och magnetkis. — 17) Därav 1 järnmalm och svavelkis. — 18) Därav 10 
bly- och zinkmalm. — 21) Därav 3 koppar- och järnmalm samt 4 kopparmalm och svavelkis. — 22) Silver- och 
24) Silver-, bly- och zinkmalm. — 26) Därav 2 nickelmalm och magnetkis. — 26) Kopparmalm och svavelkis. 
malm och grafit. — 30) Zink-, silver- och blymalm. — 81) Molyhdenmalm och kopparkis. — 3a) Därav 12 
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utfärdade under år 1919. 

2 kopparmalm och sTayelkis, 5 kopparmalm, svavel- och magnetkis samt 1 koppar- och järnmalm. — 4) Molyb-
magnetkis. — 8) Koppar- och zinkmalm. — 9) Därav 2 svavel- och kopparkis. — 10) Därav 4 koppar-, svavel-
— 1S) Därav 2 svavel- och magnetkis. — I4) Därav 20 grafit och svavelkis. — 15) Därav 10 magnesit och 
järn- och nickelmalm. — I0) Därav 2 kopparmalm och magnetkis samt 1 kopparmalm och grafit. — 20) Silver-, 
blymalm samt svavelkis. — 2S) 3 kopparmalm och svavelkis samt 3 kopparmalm, svavel- och magnetkis. — 
2') Därav 1 järnmalm och kopparkis. — 2S) Därav 3 silver- och blymalm samt kopparkis. — 29) Därav 4 järn-
grafitmalm och svavelkis. — 3S_) Arsenik-, silver- och blymalm. 



100 

Tab. 19. Antal utmål, tilldelade under år 1919. 

') Silver-, bly- och zinkmalm. 

Tab. 20. Arbetsskyldighetens fullgörande i utmålen1) år 1919. 

') Beträffande stenkolsgruvor jämväl de enligt lagen den 28 maj 1886 koncessionerade områden. — 
2) Därav 5 med förlängt vilostånd. — s) Därav 40 med förlängt vilostånd. — 4) Dessutom har arbetsskyldig-
heten fullgjorts genom arbete under aret med malmfångst vid 44 sjömalmsutmål, därav 14 i Jönköpings län, 
10 i Jönköpings och Kronobergs, 17 i Kronobergs samt 3 i Kalmar län, genom arbete under föregående år 
vid 15 sjömalmsutmål, därav 8 i Jönköpings och 7 i Kronobergs län. 
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') Därav 6 med förlängt yilostånd. 
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Tab. 21. Antal utmål, för vilka vilostånd beviljats att gälla från och med den 1 januari 1920. 

') Därav 2 å kalkbrott. 
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Tab. 22. Bergverken, fördelade efter arbetsgivare, år 1919. 
(Gruvor, ur vilka malm erhållits under redogörelseåret, samt andra verk, vilka under året varit i gång.) 

') Ammebergs gruvor i Östergötlands och Örabro län äro i tabellen endast redovisade på sistnämnda län. 



104 

Tab. 23. För bevillning uppskattad inkomst av bergverksrörelsen år 1919. 

1) Taxerad även i Örebro län. — 2) Därav 1 gruva taxerad även i Östergötlands län. — 3) Därav 1 gruva såsom taxerad i 2 olika län räknad tvä gånger. 
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