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Tillämpade redovisningsgrunder. 
Kommerskollegii berättelse om Sveriges bergshantering utgör en special

berättelse beträffande bergverken, innehållande mera ingående och specifice
rade uppgifter om dessa än kollegii allmänna industriberättelse. De särskilda 
industrigrenar, som behandlas i bergverksberättelsen, äro följande: 1) järn
malmsgruvor samt anriknings-, briketterings- och sintringsverk, 2) andra malm
gruvor och anrikningsverk, 3) järn- och stålverk samt ferrolegeringsverk, 4) andra 
metallf ram ställningsverk, 5) kolgruvor, 6) stenindustri, d. v. s. fältspats- och 
kvartsbrott, gatstenshuggerier, andra stenbrott och stenhuggerier samt finare 
stenförädlingsindustri, 7) kalk- och kritbruk samt 8) skiffer oljeverk, som i 
industriberättelsen ingå i gruppen annan jord- och stenindustri. 

Bergverksstatistiken bygger på uppgifter lämnade av vederbörande närings
idkare. Jämlikt gruvlagen, § 77, och lagen den 28 maj 1886 angående sten-
kolsfyndigheter m. m., § 42, skall gruvägaren respektive koncessionsinnehavaren 
årligen före den 1 mars året näst efter redogörelseåret till bergmästaren in
sända statistiska uppgifter över sin verksamhet. Samma skyldighet föreligger 
jämlikt kungl. kungörelsen den 16 maj 1913 (nr 84) för var och en, vilken såsom 
näring idkar bergverksdrift, varvid den till bergmästaren insända uppgiften 
även skall omfatta fabrik, som drives i samband med bergverk. Uppgifterna 
inhämtas å blanketter, som fastställts av kommerskollegium efter samråd med 
olika statliga myndigheter och näringsorganisationer. 

Beträffande företagens redovisning gäller, att malm- och kolgruvor samt 
järnverk och metallframställningsverk ingå i bergverksstatistiken oberoende 
av produktionens storlek. För stenindustri samt kalk- och kritbruk gäller 
dock i stort sett samma regler, som tillämpas inom industristatistiken. Fr. o. m. 
1946 är sålunda antalet sysselsatta personer bestämmande för ett arbetsställes 
medtagande i statistiken. (Beträffande de tidigare gällande reglerna se 1948 
års bergverksberättelse.) För arbetsställes medräkning tillämpas nämligen 
med vissa nedan angivna undantag den huvudregeln, att antalet sysselsatta 
(ägare samt förvaltnings- och arbetarpersonal men exkl. hemarbetare) i års
genomsnitt skall utgöra minst 5 personer. De större firmornas stenbrott och 
gatstenhuggerier äro dock undantagna från berörda regel. Det bör även på
pekas, att produktionsuppgifterna hänföra sig till samtliga anläggningar, obe
roende av storleksordning. 

Principiellt räknas i bergverksstatistiken varje lokalt fristående arbetsställe 
(anläggning) som en industriell enhet. Med avseende på malmgruvorna gäller 
dock, att en anläggning stundom representerar en sammanslagning av såväl 
inom samma malmfält som i vissa fall inom olika malmfält belägna under 
samma förvaltning stående gruvbrytningsföretag. 

I samma grupper som gruvorna ingå även anriknings-, briketterings- och 
sintringsverk. I de fall, då dessa äro direkt kombinerade med gruvbrytning, 
ha de dock ej räknats som självständiga arbetsställen. 

Gruppen järn- och stålverk sammanfaller i huvudsak med de i industriberättel
sen under rubriken järn- och stålverk redovisade anläggningarna. I bergverks
berättelsen ha dock medtagits vissa verk, som vid sidan av järnframställning 
huvudsakligen driva järnmanufaktur- eller verkstadsrörelse och för den skull i 
industriberättelsen förts under sistnämnda grupper. Drivas järn- och stålverken 
i kombination med anriknings-, briketterings- eller sintringsverk respektive med 
ferrolegeringsverk, redovisas dessa anslutna verk som självständiga arbets
ställen inom grupperna järnmalmsgruvor etc. respektive järn- och stålverk. 

Den i bergverksberättelsen redovisade gruppen metallframställningsverk o. d. 
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omfattar anläggningar, vilka huvudsakligen framställa metaller ur malmer samt 
purple-ore. 

För stenbrott och stenhuggerier har det på grund av denna industrigrens 
speciella karaktär ansetts lämpligt att sammanföra inom samma kommun och 
av samma företagare drivna anläggningar till ett arbetsställe. Undantag här
ifrån utgöra gatstensfabriker och storbrott, vilka var för sig räknas såsom sär
skilda arbetsställen. 

Till kalk- och kritbruk föras förutom egentliga kalk- och kritbruk även 
kiselgur-, kalkstensmjöls- eller gödningskalkfabriker samt självständiga kaolin-
bruk. Anmärkas bör, att i produktionssiffrorna för bränd kalk även ingår 
den kalk, som erhålles från kalkbränningen vid sockerbruk, sulfatmassefabriker 
och kemisk-tekniska fabriker. 

Produktionen vid de i bergverksberättelsen redovisade företagen meddelas 
i tabellavdelningens åtta första tabeller, varvid i tab. 1—6 samt 8 den totala 
tillverkningen redovisas, oavsett om denna försålts eller ej under redogörelse
aret. I tab. 3—5 angives även produktionen för avsalu inom landet och till 
export samt i tabell 7 enbart avsaluproduktionen. Såsom tillverkningarnas 
respektive avsaluproduktionens värde redovisas de salufärdiga produkternas 
försäljningsvärde fritt banvagn, fartyg eller bil etc, med frånräkning av ra
batter men med inräkning av emballerings- och andra försäljningskostnader 
samt kostnad för transport med egna transportmedel. Då produktionen 
icke i sin helhet försålts under året, beräknas värdet för den osålda 
delen efter försäljningspriset å respektive produkter vid redogörelseårets 
slut. I fråga om legosmältningen av metaller och ferrolegeringar redovisas 
den av företagen intjänta bruttoersä.ttningen inberäknat värdet av tillsläppta 
material o. d. Däremot redovisas legovalsning av järnverksprodukter med 
dessa produkters totala försäljningsvärde, såsom även sker i fråga om lego-
anrikning av malmer. Vidare bör nämnas, att såsom avsaluproduktion även 
räknas produkter, som överförts från ett arbetsställe till annat uppgiftslämnaren 
tillhörigt arbetsställe för vidare bearbetning där. 

Vad slutligen beträffar redovisningen av förbrukade råvaror m. m. samt 
av bränsle, smörjmedel och elektrisk energi samt använd drivkraft och sj-ssel-
satt personal, hänvisas till redogörelser i texten under respektive rubriker. 



9 

Allmän översikt. 
Verksamheten vid de svenska bergverken under år 1950, om vilken upp

gifter framläggas i förevarande berättelse, karakteriserades i stort sett av att 
produktionen av flertalet bergverksprodukter uppnådde ungefär samma nivå 
som under föregående år. Sålunda företedde utvinningen av såväl järnmalm 
som andra malmer med undantag av zinkmalm en obetydlig minskning. Inom 
taekjärnsproduktionen, som likaledes uppvisade nedgång, förelåg en stark för
skjutning från träkolstackjärn till kokstackjärn. Beträffande övriga tillverk
ningar inom järnverken kännetecknades produktionen av smidda, varmvalsade 
och varmdragna produkter av göt- och vällmetall av i stort sett oförändrade 
kvantiteter under det att framställningen av ferrolegeringar samt götmetall 
och stålgjutgods nådde en högre nivå än 1949. De omfattande nybyggnads-
och rationaliseringsarbeten, som pågått under de senaste åren vid järnverken, 
lia hittills ej i någon större utsträckning medfört högre produktionssiffror, 
vilket i viss mån berott på de alltjämt bestående svårigheterna att fylla 
behovet av yrkesskicklig arbetskraft. Vissa investeringsarbeten äro dock ännu 
ej avslutade utan kunna väntas ge resultat först under 1951 och 1952. En 
ansenlig ökning förelåg i framställningen av metaller, vilket i synnerhet gällde 
bly och elektrolytkoppar. Brytningen och bearbetningen av de olika sten-
industriella produkterna företedde en oenhetlig tendens. Antalet arbetare 
inom bergverken visade en mindre nedgång. Inom järnmalmsgruvorna förelåg 
dock en väsentlig ökning. Detta gällde särskilt arbetare för underjordsbryt
ning. Tillgången på såväl bränsle, elektrisk energi som råvaror var något bättre 
under 1950 än under året förut. Förbrukningen av brännolja har starkt ökat. 

Av översikten nedan framgår, att ökning 1950 förelåg beträffande såväl för
valtningspersonalen som drivkraften och salutillverkningarnas värde. Upp
gången i produktionsvärdet förorsakades emellertid till stor del av ytterligare 
stegrade jjriser på vissa viktigare produkter. 

Summariska uppgifter beträffande verksamheten inom bergverken. 

1) Salutillverkningarnas värde- överensstämmer ej med motsvarande värdesummor i tab. 1—7, beroende 
b], a. på att här angivna saluvärds innefattar även andra tillverkningar än de i ovannämnda tabeller redo
visade samt att i dessa förekommande dubbelräkningar så vitt möjligt undvikits vid beräkningen av här 
meddelade saluvärden. 
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Bergverkens produktion. 
A. Järnmalm. 

Järnmalmsbrytningen undergick, såsom belyses i nedanstående tablå, en 
obetydlig minskning under året; kvantiteten vunnen malm, 13 611 029 ton, var 
sålunda 0'9 % lägre än 1949 års siffra och 9'o % lägre än 1937 års toppsiffra. 
Såsom framgår av uppgifterna å sid. 15 ökade exporten med omkring 130 000 
ton, samtidigt som lagren av direkt användbar malm samt slig och sinter 
minskade. 

Produktionen av järnmalm (från gruvor) åren 1871—1950. 

Minskad järnmalmsproduktion redovisades framför allt för Norrbottens och 
Kopparbergs län, vilkas gruvor till övervägande delen producera för export. 
För gruvorna inom de övriga länen, som främst äro avsedda att tillgodose 
de inhemska järnverkens behov, gäller däremot, att produktionen visat viss 
ökning. Inom Jönköpings län ägde, liksom under föregående år, ingen järn
malmsutvinning rum under året.3) 

Produktionen av järnmalm inom olika län åren 1948—1950. 

•) Fr. o. in. 1921 utmål. 
2) Enligt definition av den enligt 1928 års internationella konvention rörande ekonomisk statistik till

satta expertkommittén räknas såsom manganhaltiga järnmalmer de järnmalmer, vilkas manganhalt ligget 
mellan 10 % oeli 80 % av järnhatten, om den sammanlagda halten är minst 40 %. Beträffande mangan
kvantiteten i järnmalmerna jämför sid. 25—26. 

3) Jfr sid. 50 — 51 , not 8. 
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Nedanstående tabell avser att visa utbytet av järnmalm i förhållande till 
totala berg- och malmbrytningen inom fyndigheterna i olika län. 

Berg- och malmbrytningen i järnmalmsgruvorna samt malmvärdet inom olika län. 

I den direkt användbara malmen och anrikningsgodset ha ej inräknats ur 
äldre varp erhållna kvantiteter. Värdesiffrorna avse däremot all under året 
vunnen direkt användbar malm. Malmutbytet var 1950 i förhållande till före
gående år lägre för den direkt användbara malmen och högre för anriknings
malmen. Medelvärdet per ton malm undergick en ökning med ca 3:40 kr. 
Prisstegringen var genomgående inom samtliga län utom i Värmlands, där 
en nedgång med något över 2 kr. noterades. 

Av all under året vunnen direkt användbar malm, 12451327 ton, hade 
3 167 317 ton erhållits vid 18 i samband med gruvbrytningen drivna magne
tiska sovrings- och separeringsverk, 912 691 ton vid 3 kombinerade verk samt 
74 636 ton vid 1 våtmekaniskt verk. År 1949 redovisades 3160 037 ton er
hållna vid magnetiska och 870 655 ton vid kombinerade verk samt 72 081 
ton vid våtmekaniska verk. 

Av nedan- och omstående sammanställningar framgår den vunna direkt 

Fördelning av direkt användbar malm efter järnhalt inom olika län. 
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Fördelning av direkt användbar malm efter fosforhalt inom olika län. 

användbara malmens beskaffenhet med hänsyn till järn-, fosfor- och svavel-
halten. Fosforhalten har därvid omräknats till 50 % järnhalt. 

Inom två av järnhaltsgrupperna föreligger, som synes, en ökning av malm
brytningen, medan i de övriga en minskning ägt rum. Den största absoluta 
stegringen faller på malmer med en järnhalt mellan 50 och 60 % medan de 
med 60—70 % järnhalt visa den kraftigaste nedgången. Detta beror på den för
skjutning i brytningen som iigt rum mellan dessa malmer inom Norrbottens 
län. Minskningen av järnhalten är dock obetydlig. Beträffande fosforhalten 
är en stark ökning märkbar för samtliga grupper utom den med 1 % och däröver. 

Från gruvorna erhålles förutom direkt användbar malm även anriknings
malm, år 1950 utgörande 2 389 872 ton. Därav härrörde 1813 427 ton från 11 
av de å föregående sida omnämnda magnetiska sovrings- och separerings
verken jämte ytterligare 13 dylika verk samt 172 330 ton från 1 kombinerat 
sovrings- och separeringsverk. År 1949 utgjorde totalkvantiteten anriknings-

Fördelning av direkt användbar malm efter svavelhalt inom olika län. 
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malm 2 190 258 ton, varav 1 192 095 ton erhållits från magnetiska sovrings-
och separeringsverk. Anrikningsmalmen bearbetas vidare till järnmalmsslig, 
varav större delen vidareförädlas till sinter vid härför anlagda verk. Vid 
tillverkningen av sinter inblandas i rågodset även krossad styckemalm m. m. 
Antalet sintringsverk uppgick till 23 under 1950. Den genomsnittliga drifts
tiden per verk utgjorde 5 523 timmar. Ar 1950 förbrukades vid sintringsverken 
förutom 1 101 810 1) ton slig 109 256 ton krossad styckemalm samt 15 469 ton 
glödspån och dylikt och 80 509 ton slagg m. m. Beträffande prodrdctionen av 
slig, briketter och sinter meddelas nedan en översikt. 

Produktionen av slig, briketter och sinter av järnmalm åren 1946—1950. 

Produktionen av slig ökade under 1950 med 14' 2 % under det att framställ
ningen av sinter minskade med 0'2 %. — Utöver ovan redovisad järnmalm sslig 
framställdes genom flotation ur anrikningsavfall vid 1 verk 2 044 ton apatitslig 
med ett värde av 9ö 000 kr. Härav har huvuddelen levererats för inhemsk 
förbrukning. Ar 1949 tillverkades 1604 ton apatitslig med ett värde av 58 000 
kr. Denna apatitslig exporterades till största delen. 

Den framställda siigens järnhalt i förhållande till det behandlade rågodsets 
belyses av följande tabell. 

Fördelning av bearbetat anrikningsgods och slig efter järnhalt. 

Utbytet av färdig vara, d. v. s. sligkvantiteten i förhållande till mängden 
behandlat rågods, utgjorde 49'6 %. Motsvarande utbyte år 1949 var 46'5 %. 

1- Jfr not 1 å sid 62. 
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I nedanstående översikter är den producerade sligen för år 1950 fördelad 
efter olika fosfor- och svavelhalt, varvid fosforhalten omräknats till 50 % 
järnhalt. 

Järnmalmssligens fosforhalt (omräknad till 50 % järnhalt). 

Järnmalmssligens svavelhalt. 

En verkställd beräkning angående innehållen järnmängd i den direkt an
vändbara malmen och sligen ger för år 1950 följande resultat. 

Förutom ovan redovisad slig, erhållen genom anrikning av inhemsk järn
malm, har under 1950 vid tvenne kopparverk som biprodukt vid framställning 
av koppar ur svavelkisbränder, till vilka utländsk svavelkis till övervägande 
del utgjort råvara, erhållits s. k. purple-ore, med hänsyn till järnhalt jämförlig 
med järnmalmsslig (55 à 60 % järn). Ifrågavarande produktion uppgick till 
59 033 ton med ett värde av 1912 000 kr., medan kvantiteten för år 1949 
utgjorde 60 986 ton. Av den totala purple-oreproduktionen ha 8 929 ton med 
ett värde av 289 000 kr. angivits vara avsedda för avsalu. Vid det ena av-
verken ha av 82 159 ton purple-ore jämte en mindre kvantitet kisbränder fram
ställts 80 617 ton briketter till et t 'värde av 3010 000 kr., och vid det andra 
ha av 23 295 ton purple-ore tillverkats 22 267 ton sinter till ett värde av 
735 000 kr. Briketteringen och sintringen pågick i 8 760 resp. 3 965 timmar. 

Om graden av sysselsättning under senare år vid gruvarbete under jord. i 

Gruvbrytningens fördelning på arbete under jord och i dagbrott åren 1946—1950. 

1) Om hänsyn även tages till framställningen av apatitslig, utgör totala kvantiteten vunnen malm 13 Glo 073 
ton och antalet ton per arbetare 1 697. 
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dagbrott och vid allt egentligt gruvarbete överhuvud giver å sid. 14 meddelad 
tabell en föreställning. 

Under redogörelseåret visar kvantiteten vunnen malm per arbetare minsk
ning med 5-o %. Brytningen av berg och malm per arbetare under jord företer 
nedgång med 1'7 % men i dagbrott ökning med 2'5 %. Per arbetstimme räk
nat är kvantiteten brutet berg och malm oförändrad vid brytning under jord 
men betydligt högre i dagbrott under 1950 än 1949. En minskning i det 
genomsnittliga antalet arbetstimmar ägde rum under redogörelseåret för såväl 
arbetare vid brytning under jord som i dagbrott. 

Samtliga de sifferuppgifter, som i det föregående meddelats, avse pro
duktionen från järnmalmsgruvor. Därjämte ha under år 1950 utvunnits 17 
ton sjö- och myrmalm till ett värde av 520 kr. ur några småländska sjöar 
samt 162 ton limonitmalm (med en järnhalt av 31'4 %) vid Stollbergsfältet. 

Omsättningen av direkt användbar malm samt slig och sinter av järnmalm. 

Omsättningen av järnmalm år 1950, som belyses av tabellen ovan, visar, 
att lagren av direkt användbar malm samt slig och sinter minskade med 10'9, 
18-4 resp. 15-o %. 

Exporten av järnmalm under 1950 uppgick enligt handelsstatistiken till 
12 141 000 ton styckemalm och 620 000 ton slig med ett sammanlagt värde av 
388o miljoner kr. samt 182 0002) ton briketter och sinter med värdet 7"8 mil
joner kr., medan exporten 1949 utgjorde 12 270000 ton styckemalm och 364 000 
ton slig med ett sammanlagt värde av 334'5 miljoner kr. samt 150 0002) ton 
briketter och sinter med värdet 5'i miljoner kr. 

B. Tackjärn. 
Tackjärnsproduktionen företedde en betydande minskning, från 810 949 ton 

1949 till 784 724 ton 1950. Nedgången har helt gällt träkolstackjärn. Av koks
tackjärn producerades däremot mera än under föregående år. 

Produktionen av tackjärn åren 1861—1950. 

Då redovisningen blivit omlagd fr. o. m. 1949 års uppgifter, kunna med 
tidigare år direkt jämförbara siffror icke meddelas beträffande produktionens 

1) Uppgifterna avse totala lagren Tid gruvor, anriknings- och sintringsverk samt i hamnar lagrad malm 
m. in. från redovisade gruvor och anrikningsverk. 

2) Häri ingå även briketter och sinter av purplé-orc. 
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användning. Såsom emellertid framgår av tab. 3 i tabellavdelningen ha 609 352 
ton av totalproduktionen på 784 724 ton angivits vara avsedda för järn- och stål
framställning, medan återstoden, 175 372 ton, redovisats som gjuteritackjärn. 

Minskad tackjärnsproduktion förekom inom flertalet län. Som framgår av 
nedanstående översikt av fördelningen av tackjärnsproduktionen på olika län 
är minskningen framför allt lokaliserad till Kopparbergs, Stockholms, Öster
götlands och Gävleborgs län. Inom Västmanlands län har tillverkningen där
emot ökat från 119 700 ton år 1949 till 124 274 ton år 1950. 

Produktionen av tackjärn inom olika län åren 1948—1950. 

I nedanstående tabell ha sammanställts vissa uppgifter om kapacitet 
och produktion beträffande ugnar, avsedda för tackjärnsframställning. Med 
kapacitet avses därvid jraktiskt möjlig topproduktion, d. v. s. den högsta 
produktion, som under en längre tidsperiod kan uppnås vid tillgång på arbets
kraft, elkraft, bränsle och material. Av översikten framgår att av samtliga 
i landet befintliga brukbara masugnar, vilkas antal uppgivits till 60 st., 42 st. 
voro påblåsta under redogörelseåret. I procent av kapaciteten för samtliga 
befintliga resp. under året använda masugnar uppgick årets produktion till 
65'7 resp. 76o %, Sammanställningen visar även, att utnyttjningsgraden var 
högre för koksmasugnar än för träkolsmasugnar. 

Ugnar för tackjärns framställning.1 

M Dessutom ha som reservugnar angivits 1 bläster- och 1 olektroniasugn. Dessa ugnar kunna dock icke 
användas samtidigt med de i tabellen specificerade ugnarna. 

-) Härutöver ha 59 ton tackjärn framställts i elugn, som huvudsakligen använts för annan tillverkning. 
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I följande två tabeller redovisas uppgifter angående medeltillverkning, 
medeldriftstid och dygnsproduktion per masugn. Såsom framgår härav ha 
medeltillverkningen och medeldriftstiden för hela riket minskat med 10i resp. 
13'6 % mellan 1949 och 1950. Dygnsproduktionen var även mindre under 1950 
för koks- och träkolsmasuguar men större för elektromasugnar. 

Tackjärnstillverkningen per masugn åren 1946—1950. 

Tackjärnstillverkningen per masugn inom olika län åren 1948—1950. 

I tabellen å sid. 18 är det framställda tackjärnet fördelat efter olika till
verkningsmetoder. Som synes fortsatte ökningen i produktionen av kokstack
järn i blästermasugnar. Framställningen av träkolstackjärn i blästermasugn 
undergick däremot en fortsatt minskning. Under 1950 ha 4 178 ton i bläster
masugn framställt träkolstackjärn vidareförädlats i martinugn till perlittackjärn. 

2—164 52 
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Tackjärnsproduktionen med fördelning på olika framställningssätt 
åren 1948—1950. 

Under redogörelseåret producerades kokstackjärn i Stockholms, Söderman
lands, Västmanlands, Örebro, Kopparbergs och Gävleborgs län, elektrotackjärn 
förutom i de tre sistnämnda länen även i Uppsala, Värmlands och Norrbot
tens län. Elektrotackjärn i annan elektrisk ugn än masugn framställdes i Upp
sala, Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län. 

Värdet av redogörelseårets totala tackjärnsproduktion har uppgivits till 
161 243 000 kr. eller i genomsnitt 205'5 kr. per ton, vilket innebär en viss ned
gång i medelvärdet i förhållande till 1949. För den till avsalu avsedda delen 
av tackjärnsproduktionen redovisas ett värde av 2256 kr. per ton mot 259s 
kr. per ton år 1949. 

Såsom framgår av tab. 3 i tabellavdelningen ha 44'3 % av 1950 års totala tack
järnsproduktion angivits vara avsedda till direkt försäljning mot 44'o % år 
1949. Av avsalutillverkningen av tackjärn voro 20 o % avsedda för export mot 
8'" % år 1949. Exporten av tackjärn uppgick enligt handelsstatistiken till 69 303 
ton år 1950 mot 31329 ton år 1949. Importen, som år 1949 utgjorde 95 099 
ton, ökade under redogörelseåret till 101 979 ton. 

') Inkl. sådant tackjärn, som använts för framställning av perlittackjärn. 
2) 5 ar dessa masugnar ha även använts för tackjärnsframställning med enbart träko]. 
3) 3 av dessa masugnar ha även använts för tackjärnsframställning med enbart träkol. 
4) 4 av dessa masugnar ha även använts för tackjärnsframställning med enbart t räkol . 
5) Denna ugn har även använts för tackjärnsframställning med enbart träkol. 
6) Till elektriska masugnar räknas även s. k. tysland-hole- eller spigerverksugnar. 
7) Med koksstybb och ribbved. 
s ) Se not 2 sid. 16. 
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C. Ferrolegeringar och järnsvamp. 

Produktionen av ferrolegeringar ökade från 48 804 ton 1949 till 52 344 ton 
1950, bland annat till följd av den goda tillgången på elektrisk energi. Ök
ningen gällde huvudsakligen kromjärn, kiselmetall ock kiselmanganjärn. Mins
kad tillverkning redovisades däremot för mangan- och volframjärn. 

Produktionen av ferrolegeringar åren 1946—1950. 

Beträffande kromjärn, kiselmanganjärn och kiselkrom bör observeras, att 
endast handelsfärdig, slutraffinerad produkt ingår i de redovisade siffrorna. I 
ovanstående tablå har även legosmältning av ferrolegeringar medräknats under 
de år sådan förekommit, nämligen 1946 och 1950. — Vad åter angår de bipro
dukter, som framkommit i samband med tillverkningen, redovisas produktio
nen av dessa i industriberättelsen. 

Redogörelseårets produktion av ferrolegeringar härrör från 9 verk med 
sammanlagt 46 ugnar. Av de redovisade ugnarna användes 43 för tillverkning 
uteslutande av ferrolegeringar, 1 för tillverkning huvudsakligen av dylika 
produkter samt 2 för framställning av huvudsakligen annan produkt. Den 
sammanlagda driftstiden vid de förstnämnda ugnarna utgjorde 9 646 dygn, och 
vid den ugn, som även använts för framställning av andra produkter, var 
driftstiden för framställning av ferrolegeringar 160 dygn. 

Tillverkningen av järnsvamp under 1950 uppgick till 28 890 ton med ett 
värde av 11818 000 kr1). Den sammanlagda driftstiden för de 2 använda 
järnsvampugnarna utgjorde 632 dygn, och årets produktion uppgick till 87'6 % 
av ugnarnas totala kapacitet. Under 1949 framställdes i 2 ugnar 30 166 ton 
järnsvamp med värdet 5 949 000 kr. 

') Inkl. värdet å av järnsvamp framställt järnpulver. 
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D. Smidbara mellanprodukter. 

Tillverkningen av vällmetall, som 1949 uppgick till 4 530 ton, minskade 
under år 1950 till 2 581 ton, såsom visas av följande sammanställning. 

Produktionen av vällmetall åren 1946—1950. 

Såsom framgår av nedanstående tabell ha 14 av de 24 befintliga brukbara 
härdarna använts under redogörelseåret. I procent av kapaciteten för samt
liga befintliga resp. under året använda härdar uppgick 1950 års produktion 
till 20-3 resp. 38-4 %. 

Härdar för vällmetallframställning. 

Gölmetallproduktionen nådde under 1950 den högsta produktionssiffra, som 
registrerats för ifrågavarande produkt, 1436 839 ton, en ökning med 66 461 
ton från 1949. Detta sammanhängde framför allt med stegringen av elektro-
götframställningen. Av den totala kvantiteten göt och stålgjutgods utgjordes 
sålunda 40'7% av elektrogöt och elektrostålgjutgods under 1950 mot 38'2 
respektive 34-4 % under 1949 och 1948. Bessemergötproduktionen nedgick 
såväl absolut som relativt. 

Produktionen av götmetall åren 1946—1950. 
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I följande tabell redovisas uppgifter om kapacitet, driftstid och produktion 
beträffande ugnar för götmetalliraniställning. Produktionsuppgifterna äro här 
icke direkt jämförbara med de uppgifter, som lämnas i tab. 4. Vid duplex-
processer avse nämligen produktionssiffrorna i nedanstående tabell den totala 
produktionen från resp. ugnar. Härtill kommer även att produktion av stål-
gjutgods här är upptagen med beräknad vikt före skrotning. 

Ugnar för götmetallframställning. 

Av följande tvenne tabeller belyses dels framställningen av bessemer- och 
martingöt jämte skrotat gjutgods efter användningen av sur eller basisk 
infodring, dels fördelningen av göt och skrotat gjutgods å kvalitetsprodukt och 
ordinär produkt (jfr anm till tab. 4). Till följd av de nja regler, som till-
lämpats vid uppdelningen av göt och stålgjutgods på kvalitetsprodukt resp. 
ordinär produkt, äro 1949 och 1950 års siffror icke jämförbara med uppgif
terna uDder 1948. Fr. o. m. 1949 har en avsevärd inskränkning av begreppet 
kvalitetsprodukt ägt rum. Som kvalitetsprodukt har nämligen angivits 42'7 % 
av totala götmetallproduktionen under 1948 mot endast 25'3 % under 1949 
och 1950. 

Fördelning av bessemer- och martingötmetallen efter olika infodringsmetoder 
åren 1948—1950. 

M Dessutom 1 ersättningsugn. 
'2) Dessutom ha tillfälligt använts "2 elektriska ugnar som induktionsugnar för framställning av 319 

ton göt under 10 dygn. 
3; Dessutom 1 ersättningsugn. 
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Fördelning av göt och stålgjutgods efter kvalitet åren 1949 och 1950. 

E. Smidda samt varmvalsade och varmdragna produkter 
av väll- och götmetall. 

I tab. 5 redovisas produktionen år 1950 av smidda samt varmvalsade och 
varmdragna produkter av väll- och götmetall, vilka, oberäknat i vissa fall om-
vällningar, framställts av förut ej vällda ämnen. I likhet med föregående år 
har i tabellen ej medtagits värdet av manufakturvaror (inkl. kallvalsade pro
dukter) och mekaniska verkstadsprodukter, vilka blivit för avsalu framställda 
vid de i denna berättelse redovisade järnverken. Ifrågavarande värdeposter 
äro emellertid jämte andra upptagna i texttabellen å sid. 24. Närmare speci
fikation av nämnda huvudslag av tillverkningar återfinnes i berättelsen om in
dustri. 

Eftersom tillverkningarna av ämnen och även i viss utsträckning andra av 
de redovisade produkterna, i den mån desamma ej som sådana exporteras eller 
gå till försäljning inom landet, ytterligare omvalsas till högre förädlade till
verkningar, ha i tab. 5 för undvikande av dubbelräkningar endast upptagits 
slutsummor för exporterade eller inom riket försålda smidda samt varmvalsade 
och varmdragna produkter men ej för hela tillverkningen därav. Ej heller ha 
summor angivits för varmvalsade ämnen av götmetall, enär en del ämnen 
vidare utvalsats till andra ämnen och sålunda troligen upptagits under olika 
rubriker. Denna åtgärd utesluter emellertid ej, att i slutsumman för inom 
landet försålda tillverkningar gömma sig vissa dubbelräkningar, t}' ett från ett 
verk till ett annat sålt parti kan av det senare verket ha ytterligare utvalsats. 
I vilken utsträckning dubbelräkningar av antydd art förekomma låter sig 
emellertid ej utreda på grundval av den årliga produktionsstatistikens ma
terial . 

En viss uppfattning om storleken av hela tillverkningen av smidda samt 
varmvalsade och varmdragna produkter kan dock erhållas genom tabellen å sid. 
23. Enligt denna, vari beträffande ämnen endast medtagits kvantiteter för 
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avsalu, utgjorde totalproduktionen av smidda samt varmvalsade ocli varm-
dragna järn- och stålprodukter 1 060 483 ton år 1950 mot 1 057 921 resp. 944 157 
ton under 1949 och 1948. 

Sammanräknas däremot endast avsalukvantiteterna för samtliga produkter 
(avhugg och annat skrot ej inräknat), erhålles en totalsiffra för 1950 på 865 020 
ton mot 857 916 ton under närmast föregående år. Av de för avsalu redo
visade smidda, varmvalsade och varmdragna produkterna ha 9" s % år 1950 
mot 8'o % år 1949 uppgivits vara avsedda för export. 

Produktionen av smidda samt varmvalsade och varmdragna produkter av 
väll- och götmetall åren 1948—1950. 

Beträffande produktionsutvecklingen för de särskilda produkterna äro upp
gifterna under 1949 och 1950 i ovanstående tabell på grund av ändrade redo
visningsgrunder år 1949 icke genomgående jämförbara med motsvarande under 
tidigare år. Detta gäller särskilt redovisningen av valsade ämnen av götmetall, 
vidare vinkeljärn och annat fasonjärn, bandjärn, valstråd, rör samt »valsjärn, ej 
förut nämnt». 1948 års uppgifter ha dock i tabellen omgrupperats på sådant 
sätt att de så nära som möjligt ansluta sig till 1949 och 1950 års uppgifter. 
I stora drag torde därför tabellen återspegla de verkliga förändringarna mellan 
de olika åren. Ökning föreligger för sådana betydelsefulla varuslag som ihåligt 

l) Av ämnen ha endast medräknats för avsalu avsedda ämnen. 
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borrstal med d i s %, balkar med 8'7 %, armenngsjärn med 10'6 %, grovplât 
med 13'3 %, tunnplåt med 5'8 % och rör med 2'i %. Minskad tillverkning 
redovisas däremot för bl. a. bandjärn och -stål, valstråd m. m., »valsjärn, ej 
förut nämnt» och mediumplåt. 

Av den totala produktionen av smidda samt varmvalsade och varmdragna, 
produkter under 1950 på 1060 483 ton ha 14966 ton erhållits genom legovals-
ning. De viktigaste legovalsade produkterna utgjordes av bandjärn, valstråd, 
»valsjärn, ej förut nämnt» samt tunnplåt. 

Värdet av järnverkens avsaluproduktion av smidda samt varmvalsade och 
varmdragna produkter jämte gjutgods, manufakturvaror och mekaniska verk
stadsprodukter under åren 1948—1950 framgår av följande sammanställning. 

Totala redovisade värdet av järnverkens för avsalu avsedda tillverkningar 
av smidda samt varmvalsade och varmdragna produkter jämte gjutgods, manu
fakturvaror ocli verkstadsprodukter utgjorde för redogörelseåret 1 030 7 milj. kr. 
mot 997'3 milj. kr. Î949, i vilka siffror värdet av den relativt obetydliga avsalu-
post vid tillverkningen fallet skrot för omsmältning, som redovisas i tab. 5, 
ej ingår. Såsom framgår av tablån steg försäljningsvärdet beträffande såväl 
egentliga valsverksprodukter (inkl. smide) som järnverkens tillverkning av 
gjutgods, manufakturvaror och verkstadsprodukter. 

F. Andra malmer än järnmalm. 

Den totala brytningen av s. k. ädlare malmer uppgick, såsom framgår av 
tab. 6 i tabellavdelningen, under år 1950 till 17 878 ton direkt användbar malm 
av olika slag med ett sammanlagt värde av 1 191 000 kr. jämte 1 938 854 ton 
för anrikning avsedd produkt. Vid 17 anrikningsverk, varav två användes även 
för järnmalmsanrikning, behandlades under redogörelseåret 1 960 438 ton rå-
gods (varav en del utgjorde avfall efter järnmalmsanrikning) med ett värde 
hos den framställda sligen av 103 013 000 kr. Verken voro för anrikning av 
enbart annan malm än järnmalm i gång sammanlagt 94 984 timmar. 

Under senare år har ifrågavarande malmfångst fördelat sig på de olika pro
dukterna på sätt som framgår av sammanställningen å motstående sida. 

Utvinningen av guldmalm, silver- och blymalm samt kopparmalm före
tedde i stort sett samma produktionskvantiteter som under föregående år 
Av tablån å sid. 25 över metallinnehållet i malmerna framgår därjämte, att 
kvantiteten guld, bly och koppar i de utvunna malmerna var lägre än 1949 
under det att kvantiteten silver steg med 11 • 8 %. Beträffande de övriga 
malmerna förelåg betydande minskning för ma.nganmalm medan däremot 
utvinningen av molybdenmalm och zinkmalm ökade. Produktion av nickel-
malm redovisades sista gången år 1945, då den uppgick till 17 577 ton. 
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Produktionen av andra malmer än järnmalm åren 1946—1950. Ton. 

Fördelningen av 1950 års fångst på direkt användbar malm och slig jämte 
malmernas värde visas av sammanställningen nedan. 

En i likhet med föregående år gjord reduktion av de ofta mycket olikvär
diga malmerna till innehållen ren metall liar givit till resultat nedanstående 
kvantiteter. 

I denna tablå har av svavel endast medräknats vad som ingår i såsom 
svavelkis redovisade malmer. I övriga malmer redovisas ett svavelinnehåll 
av 40 125 ton. Dessutom må även erinras om att jämte de malmer, vilka 

v) Framställd på grundval av importerad malm. 
2 Därav i 780 ton mang-aukalk med ett värde av 55 000 kr. 
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har betecknats såsom mangannialmer (med tillsammans 1 875 ton ren man
gan), flerstädes i mellansvenska bergslagen brytas järnmalmer med stund
om betydande manganhalt. Produktionen av dylika malmer uppgick under 
1950 enligt tab. 1 och 2 a, i vilka manganhalterna för malmer och sliger 
med en uppgiven halt av i regel minst 1 % redovisats, till 353 607 ton direkt 
användbar malm och 27 381 ton slig, tillsammans innehållande 15 638 ton ren 
mangan. Sammanlagt skulle alltså manganinnehållet i olika slags malmer 
under redogörelseåret ha utgjort 17 513 ton. 

Beträffande förändringar i lagren av andra malmer än järnmalm liar minsk
ning inträffat för bl. a. manganmalm frän 4 894 ton vid 1949 års slut till 3 225 
ton vid motsvarande tidpunkt 1950 samt för silver- och blymalm från 8 528 
till 4 046 ton. Lagren av svavelkis ha däremot ökat från 1 312 till 21 752 ton. 

Viktigast som exportvara av hithörande malmer var med hänsyn till både 
kvantitet och saluvärde zinkmalm, varav under år 1950 utfördes 66 990 ton 
med ett värde av 18'5 miljoner kr. mot 67 307 ton föregående år. Utförseln 
av svavelkis ökade under 1950 och utgjorde 61 663 ton med värdet 2'8 mil
joner kr. mot 55 352 ton år 1949. Exporten av silver- och blymalm uppgick 
under 1950 till 14 961 ton med värdet 9'3 miljoner kr. mot 10 705 ton året 
förut. 

G. Andra metaller än järn samt diverse närstående 
bergverksprodukter. 

De i följande sammanställning redovisade kvantiteterna ädlare metaller ut
göra tillverkningen vid de i denna berättelse under rubriken andra metall-
framställningsverk o. d. inräknade företagen. Angående den totala tillverkningen 
av dessa metaller oavsett tillverkningsställe och utgångsmaterial hänvisas till 
industriberättelsen. 

Den framställda guldkvantiteten var 30'4 % lägre än 1949 års siffra. An
märkas bör, att endast den guldkvantitet, som under året slutraffmerats, med
tages i statistiken för respektive år. Beträffande övriga metaller förelåg en 
ansenlig ökning i framställningen. Detta gällde i synnerhet bly och elektrolyt-
koppar. För raffinadkoppar redovisades dock en minskning med 35'8 %. 

Vid elektrokemiska industriföretag framställdes år 1950 7 ton fosforkoppar 
med ett värde av 15 000 kr. 

Tillverkningen vid bergverken av andra metaller1) m. m. än järn 
åren 1949 och 1950. 

x) Angående framställningen av svavel se sid. 28. — -' Därav i 000 kr. ersättning för legotillverkning 
av 13 kg guld. — s ; Därav 17 000 kr. ersättning för legotillverkning av 1 398 kg silvei-. — 4) Därav 
4 492 000 kr. ersättning för legotillverkning av 9 500 570 kg koppar. — 5; Därav 321 000 kr. ersättning 
för legotillverkning av 141 414 kg koppar. 



27 S T E N K O L , E L D F A S T LERA OCH K L I N K E R L E R A . 

K. Stenkol, eldfast lera och klinkerlera. 
Stenkolsproduktionen uppgick under 1950 till endast 309 296 ton, vilket 

innebär en nedgång med 2'3 % i förhållande till 1949. Minskningen faller 
på A-kol och C-kol medan produktionen av B-kol ökat. 

Produktionen av eldfast lera, som 1949 utgjorde 179 384 ton, sjönk under 
året till 172 579 ton. För klinkerlera minskade produktionen med 15'7 %. 

Produktionen av stenkol samt eldfast lera och klinkerlera åren 1946—1950. 

Stenkolsproduktionen redovisas i tabellen ovan fördelad på tre olika kvali
teter: A-kol med ett effektivt värmevärde av 4 800—5 600 värmeenheter och 
med askhalt till och med 13%, B-kol med 3 900—4 600 värmeenheter och med 
askhalt från 14 till och med 35 % samt C-kol med omkring 2 700 värme
enheter och med askhalt från 36 till och med 55 %. 

Genomsnittliga brytningen av berg, stenkol och lera per arbetare utgjorde 
år 1950 enligt sammanställningen nedan 796 ton mot 812 ton år 1949. 

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

I. Oarbetad sten och stenarbeten. 
Det totala produktvärdet inom stenindustrien (inkl. skifferoljeverk) uppgick 

till 1195 milj. kr. under 1950 mot 11 I s milj. kr. under 1949. Uppgång i 
produktvärdet' redovisades för samtliga stenindustriella anläggningar. Be
träffande produktionsutvecklingen för de olika varuslagen gäller bl. a., att 
gatstensproduktionen undergick en minskning från 161 827 till 146 698 ton. Ex
porten av gatsten uppnådde 44346 ton mot 29 983 t o n å r 1949 och 66 255 ton 
år 1948. Kantstensproduktionen minskade under året med 6'3 %. Tillverkningen 
av byggnadssten var 6'o % större än under föregående år. Totala tillverk
ningen av krossad sten och makadam (av granit och gnejs samt svarta och 
gröna graniter) minskade med 3-3%. Brytningen av blocksten av såväl van
liga röda och grå graniter som av svarta och gröna graniter ökade däremot 
med 25'7 %. Totala blockstensexporten ökade från 23 521 ton år 1949 till 
30 477 ton år 1950. Yärdesiffrorna för arbeten av kalksten och marmor voro 
något högre än under 1949. Avsaluproduktionen av omalen fältspat minskade 
med 20'8 ?é. För omalen kvarts redovisades starkt stegrad avsaluproduktion. 
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Vid kalk- och kritbruken har uppgång ägt rum. i produktionen av osläckt 
kalk från 537 176 ton 1949 till 557 724 ton 1950. Även släckt kalk och bränd 
dolomit ha redovisats med större kvantiteter under redogörelseåret än under 
föregående år. Under året levererad jordbrukskalk har redo visats med 163 699 
ton osläckt och 1 718 ton släckt kalk, 538 ton mjölkalk, 124 451 ton kalkstens
mjöl samt 1695 ton kalkmärgel; motsvarande siffror år 1949 voro resp. 
162 890, 1 063, 1 939, 133 399 och 1 443 ton. Förutom den ovannämnda kalken, 
framställd vid de egentliga kalkbruken, brännes kalk för industriens eget 
behov vid en del sulfatmasse- och karbidfabriker samt kopparverk och socker
bruk. Produktionssiffrorna för ifrågavarande kalk utgjorde 231 433 ton mot 
211617 ton år 1949. Av ifrågavarande kalk producerades under 1950 122 089 
ton vid sulfatmassefabriker, 73 458 ton vid karbidfabriker, 1 266 ton vid koppar
verk och 34 620 ton vid sockerbruk. 

Antalet ugnar, som 1950 användes vid kalkbränningen, framgår av nedan
stående tabell. 

Ugnar använda för bränning av kalk, dolomit och kiselgur. 

För framställning av olja ur alunskiffer i industriella former användes 
1 202 361 ton alunskiffer. Ur denna alunskiffer erhöllos vid 6 ugnar följande 
produkter. 

Till den årliga bergverksstatistiken insamlas jämväl uppgifter rörande den 
totala brytningskvantiteten av vissa bergarter, men dessa data publiceras 
fr. o. m. 1928 års berättelse icke i tabellavdelningen. För redogörelseåret äro 
dessa totala brytningsmängder följande. 

Stenindustriens och kalkbrukens avsaluprodnktion länsvis framgår av 
tabellen å sid. 29. 
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Stenindustriens och kalkbrukens avsaluproduktion inom olika län. 

1 ; Har mgar all vid resp. lans kalkbrtik framställa och tor jortttorbattrint; avsedd kalk levererad under 
året 'inkl. mjölkalk. kalkmärgel och kalkstensnijöl). 



30 FÖRBRUKNING AV RÅVAROR M. M. 

Förbrukning av råvaror m. m. 
I tabellen å sid. 31 ha sammanställts uppgifter angående åtgången av vissa 

råmaterial inom järn- och metalltillverkningens olika huvudgrenar 1950. Under 
rubrikerna tackjärn och götmetall ha därvid även inräknats smärre kvantiteter 
råmaterial, vilka förbrukats för tillverkningen av dylika produkter vid några 
anläggningar, som ej äro hänförliga till bergverk. I nedanstående textavdel
ning äro vissa totalsiffror i denna tabell närmare specificerade. Därutöver 
rinnas i tablåerna nederst å sid. 32 och överst å sid. 33 vissa uppgifter be
träffande förbrukningen av slipmedel, flotationsreagenser samt koksalt, spräng
ämnen och tändhattar vid gruvor och stenindustriella anläggningar. 

1. Råvaruförbrukning vid järn- och stålverk samt 
metallframställningsverk. 

Förbrukningen av råmaterial vid järn- och metallframställningen har kvan
titativt, såsom naturligt är, i stort sett följt de inträdda förändringarna i pro
duktionens storlek. Vad först tackjärnstillverkningen beträffar, har förbruk
ningen av sinter, gjutjärnsskrot, järnmalm (styckemalm) och manganmalm 
minskat, medan däremot förbrukningen av järnmalmsslig ökat. Fördelningen 
av järn- och manganmalm på olika slag av tackjärnsframställning framgår av 
nedanstående tablå (kvantiteter i ton). 

Ovan upptagna förbrukningssiffror för elektrotackjärn avse endast i elektrisk 
masugn framställt tackjärn. För tillverkning av tackjärn i annan elektrisk 
ugn förbrukades bl. a. 62 ton kokstackjärn, 3 983 ton gjutjärnsskrot samt 3519 
ton eget och 455 ton inköpt smidesskrot. För samma tillverkning användes 
även 157 ton kiseljärn, 42 ton manganjärn samt 31 ton fosforjärn. — Den för 
tackjärnstillverkningen å sid. 31 redovisade slaggkvantiteten utgjordes av väll-
och stålugn s slagg. 

Vid ferrolegeringsjramställning en förelåg ökad förbrukning av framför allt 
krom- och manganmalm samt slagg. En minskning ägde rum beträffande åt
gången av smidesskrot, kvarts och kvartsit. Av den förbrukade krommalmen 
utgjordes 6 775 ton av slig, och av den redovisade molybdenmalmen bestod 
58 ton av slig. 

De i tabellen å sid. 31 vid tillverkningen av ferrolegeringar angivna total
siffrorna för förbrukningen av andra malmer, metaller, kemikalier m. m. samt 
slagg äro närmare specificerade i nedanstående tablå (kvantiteter i ton). 

Beträffande produktionen av järnsvamp var förbrukningen av järnmalmsslig 
ungefär densamma som föregående år, under det att ökad konsumtion förelåg 
för sinter. 

Vid vällmetallframställningen sjönk förbrukningen av träkolstackjärn. 
Vid götmetalltillverkningen minskade förbrukningen av träkolstackjärn, under 

det att åtgången av kokstackjärn undergick en avsevärd uppgång. Därjämte 
redovisades även betydande ökning i konsumtionen av smidesskrot och ferro
legeringar. 
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Förbrukning av vissa råmaterial m. m. vid järnverk samt andra metall-
framställningsverk o. d. år 1950. 
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I nedanstående tablå äro vissa av de varuslag, som ej specificerats i 
tabellen å sid. 31, närmare angivna (kvantiteter i ton). 

Förbrukningssiffrorna för övriga järnverksprodukter avse i huvudsak rå
material för framställning av smitt, varmvalsat och varmdraget järn och 
stål. I totalsiffran för förbrukningen av metaller, kemikalier m. m. ingå bl. a. 
3 ton bly, 337 ton zink, 85 ton koksalt och 170 ton svavelsyra. — Järnverkens 
förbrukning av tackjärn och skrot för framställning av vanligt tackjärnsgjut-
gods är icke medräknad här utan ingår i den allmänna industriberättelsens 
hithörande redovisning. 

Den totala förbrukningen av andra malmer än järnmalm vid metall framställ
ningen visar en mindre nedgång. Av blyslig och kopparmalmslig har emeller
tid förbrukats avsevärt större mängder än året förut. Nedan lämnas en speci
fikation av förbrukningen av andra malmer, skrot samt metaller, kemikalier 
m. m. (kvantiteter i ton). 

För metallframställningsverk, som för vidare bearbetning framställa mellan-
produkter, upptagna som råmaterial i tabell å sid. 31 och ovanstående tablå, 
redovisas endast förbrukningen av de verken tillförda ursprungliga råmaterialen. 

2. Förbrukning av vissa r åva ro r m. m. vid gruvor och 
stenindustriella anläggningar. 

Förbrukningen av de viktigaste slipmedlen o. d. vid de stenindustriella an
läggningarna framgår av nedanstående tablå (kvantiteter i kg). 
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Förbrukningen av flotationsreagenser vid malmgruvorna samt koksalt, spräng
ämnen och tändhattar vid gruvor och stenindustriella anläggningar framgår av 
nedanstående specifikation (kvantiteter i kg). 

Bränsle, smörjmedel och elektrisk energi. 
En allmän översikt över bergverkens förbrukning av bränsle lämnas i 

tabellerna å sid. 34 och 35. Tabellen å sid. 35 över träkolsförbrukningen är 
närmast en specialtabell, avsedd att belysa inköpspriset på träkol av skogs-
och stubbved samt av sågverksribb vid samtliga verk med framställning av 
järn- och stålvaror med undantag av ferrolegeringsverk. Den i tabellen redo
visade totalkvantiteten är den sammanlagda förbrukningen av träkol vid dessa 
verk vid framställningen av tackjärn, väll- och götmetall, smidda, varmvalsade 
och varmdragna produkter samt manufakturvaror och verkstadsprodukter. Där
emot är ej förbrukningen av träkol vid framställning av sinter och ferro-
legeringar inräknad i tabellen över järnverkens träkolsförbrukning, men kvanti
teterna ifråga ingå i tabellen på sid. 34 samt i den övre tabellen på sid. 35. 

Medelinköpspriset för förbrukade träkol utgjorde, som synes, 2' 7 i kr. per hl 
år 1950 eller c:a 80 öre lägre än under 1949. 

I den övre tabellen å sid. 35 ingå ej uppgifter om förbrukningen av bränsle 
för industriernas egna transportmedel samt för uppvärmning av fabriks- och 
kontorslokaler m. ni., vilka kvantiteter däremot äro inräknade i uppgifterna 
om den totala bränsleåtgången vid järnverken i tabellen å sid. 34. 

I likhet med föregående år ha vissa beräkningar gjorts i syfte att erhålla ett 
enhetligt mått på bergverkens totala konsumtion av bränslemedel. Resultatet 
av dessa beräkningar framgår av nedersta raden i omståencle tabell. Eedo-
görelseårets totala bränsleförbrukning skulle i enlighet härmed motsvara om
kring 1589 000 ton stenkol, vilket innebär en ökning med 3'2 %. Givetvis kan 
vid detta slags beräkningar hänsyn ej tagas till det ganska växlande värme
värdet hos olika kvaliteter av ett och samma bränsleslag. Den erhållna total
siffran kan regelbundet anses något för hög, enär de redovisade stenkolen vid 
här gjord beräkning genomgående anses betyda prima engelska kol, medan i 
verkligheten inom flera produktionsgrenar stenkol med betydligt lägre värme
värde förbrukas, såsom vid stenkolsbrytningen och järnsvampframställningen, 
där nästan uteslutande svenska kol användas. 

3 — 164 32 
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Bränsleförbrukningen vid bergverken år 1950. 

Bränslesituationen undergick en ytterligare förbättring under 1950 och 
karakteriserades i stort sett av samma tendenser, som gjorde sig gällande 1949. 
Konsumtionen av koks företedde sålunda en förhållandevis stark ökning. Trä
bränslen jämte torv visade däremot en fortsatt nedgång. Beträffande åtgången 
av flytande bränslen företedde konsumtionen av brännolja en kraftig ökning. 
Sistnämnda bränsleslag bar ökat sin andel av den totala bränsleförbruk
ningen från 13s % 1949 till 18 i % 1950. Inom samtliga bergverksgrupper 
utom metallframställningsverk och kolgruvor förelåg ökad bränsleförbrukning. 
Stegringen i bränslekonsumtionen inom järnverken gällde framför allt förbruk
ningen vid framställning av ferrolegeringar, göt och stålgjutgods samt smidda, 
varmvalsade och varmdragna produkter. 

J) Häri ingår även förbrukningen av bränsle för uppvärmning (av lokaler), drivkraft o. d. Dessa upp
gifter äro däremot, i motsats till vad som var fallet under 1947 och tidigare år, ej inräknade i tabellen 
å motstående sida över bränsleförbrukningen vid järnverken. 

2) Förbrukningen av masugns- ocli koksugnsgas är ej inräknad i den totala, till stenkol reducerade 
bränsleförbrukningen. Redovisningen av detta bränsle synes vara ofullständig särskilt beträffande för
brukningens storlek vid tackjärnstillverkningen. De använda reduktionstalen äro för: koks och koksstybb 
1"05; träkol, träkolsstybb och bilkol 0 '017; torvbränsle 0 ' 5 ; ved i större stycken 0 ' 1 7 ; annat träbränsle 
0 '09; flytande bränsle: bensin och liittbentyl 1'6, motor- och pannbrännolja samt fotogen 1\5, tjärolja l"s ; 
alunskiffer 0'2. 



35 B R Ä N S L E , S M Ö R J M E D E L OCH E L E K T R I S K ENERGI . 

Bränsleförbrukningen vid järnverken 1) vid tillverkningen av nedanstående varu
slag år 1950. 

Kvantitet och inköpsvärde av förbrukat träkol vid verk med framställning 
av järn och stål år 1950. 

: ) Tabellens siffror äro ej fullt jämförbara med motsvarande under 1947 och tidigare år. Se not 1 å 
föregående sida. — 3 Ang. masugnsgas se not 2 å sid. 34. — 3) Ang. reduktionstal se not 2 å sid. 34. 
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Närmare uppgifter om åtgången av viktigare bränsle- och reduktionsmedel 
vid vissa slag av tackjämsframställning följa här nedanx). 

Siffran för medelförbrukningen av träkol vid framställning av vanligt bläster-
tackjärn har ökat något, från 52 08 hl 1949 till 53'08 hl per ton 1950; siffran för 
medelförbrukningen vid framställning av kokstackjärn i blästermasugn (0'75 ton 
koks per ton tackjärn) är ungefär densamma som under föregående år. Medel
konsumtionen av träkol i elektromasugn utgjorde 24'5 9 hl per ton tackjärn 
mot 233 5 under 1949. 

Den totala förbrukningen av elektrisk energi vid olika bergverk belyses i 
nedanstående tablå. 

I tablån nedan meddelas en specificering av järnverkens samt andra metall-
framställningsverks viktigare förbrukning av elektrisk energi för ugnsdrift (i 
1 000 kWh) åren 1949 och 1950 med fördelning på vissa huvudrubriker. 

Genom den förbättrade tillgången på elektrisk energi steg totalsiffran under 
1950 med 13"9 %. Förbrukningen har ökat för elektrolys eller smältning av 

1 Utom i tablån redovisad åtgång av huvudsakliga bränsle- och reduktionsmedel ha använts smärre 
kvantiteter andra bränsleslag. vilka finnas angivna i övre tabellen å sid. 35. 
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metaller med 3 0 i %, för stålsmältning med 21s %, för smältning av ferrole-
geringar med 10'8 % och för tackjärnssmältning med 3'2 %. 

Förbrukningen av smörjmedel vid samtliga bergverk framgår av nedanstående 
tablå (kvantiteter i kg): 

De ovanstående siffrorna innefatta även förbrukningen av smörjmedel för 
transportmedel, använda för industridriften, och avse kvantiteter, som under 
året förbrukats eller tillförts maskins smörjsystem. Under året har dessutom 
redovisats förbrukning av 78 866 kg härdningsoljor. 

Drivkraft. 
En översikt över den under 1950 vid bergverken använda drivkraften med

delas i nedanstående tabell. 
Av den för omedelbar maskindrift använda effekten, 981 111 hk, kommo 

62'5 % på järnverken och 24'" % pä gruvor, anriknings-, sintrings- och bri-
ketteringsverk. Av denna sistnämnda kraft, 241 858 hk, användes vid gruvbryt
ningen för uppfordring och pumpning 92 614, för borrning 34184 och för 
andra ändamål 16 722 hk, varjämte vid anrikning redovisats 65 340 samt vid 
brikettering och sintring 17 735 hk. Dessutom förbrukades vid gruvorna 
15 263 hk för andra ändamål än de nyssnämnda. 

Fördelningen av drivkraften på de särskilda länen framgår av tabellen 
å sid. 38, i vilken uppgifter meddelas angående hästkraftstyrkan hos såväl 
de för omedelbar drift som de för drivande av elektricitetsgeneratorer använda 
motorerna. 

Detaljerad redovisning för de särskilda slagen av motorer lämnas i tab. 9. 
Motorernas styrka angives i under året uttagna effektiva hästkrafter. 

Använda motorer och deras fördelning på olika slag av bergverk. 
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Drivkraftens fördelning länsvis. 

Fyndigheters förvärvande och försvar. 
Mutsedlar. Antalet under 1950 utfärdade mutsedlar uppgick, såsom framgår 

av sammanställningen å sid. 39, till 1 086 mot 905 år 1949. Tabellen visar 
även fördelningen av under redogörelseåret utfärdade mutsedlar på dels ny
upptäckta och förut inmutade fyndigheter, dels olika slag av malmanled-
ningar. 

Tilldelade utmål. Enligt 2 § i 1938 års gruvlag skall för inmutad fyndighet, 
då fyndigheten är blottad och prov å malmen erhållits, ett visst utmål an
visas, innefattande det utrymme på marken, varinom gruvägaren sedermera 
har rätt att med andras uteslutande bedriva arbetet. Jämlikt denna bestäm
melse ha under 1950 anvisats nedanstående 42 utmål (1949 24 utmål): 
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Antal matsedlar gällande malmer och andra inmutningsbara mineral. 

Tabellen nedan visar, att rätten till erhållna utmål och koncessionerade 
områden 1950 bevarats i 4 968 utmål (år 1949 4 959) och 37 koncessioner 
(år 1949 36). Dessutom ha 45 sjömalmsutmål försvarats genom arbete samt 
1 koncession för alunskiffer genom avgift. 

Under år 1950 ha 5 utmål anmälts sonade. 

Sättet för bibehållande av äganderätt till utmålen år 1950. 

Sättet för bibehållande av rätt till fyndighet. Eätt till de malmer eller mi
neral, som enligt 1938 års gruvlag äro inmutbara, kan efter utmålsläggningen 
bibehållas endast genom betalning av försvarsavgift. Enligt gruvstadgan kunde 
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gruvrätt försvaras även med arbete, eventuellt giltigt även för flera angränsande 
utniål eller för flera år framåt. Härjämte kunde under vissa förutsättningar 
vilostånd få åtnjutas, d. v. s. att försvaret under visst antal år fick nedläggas 
utan att gruvrätten förverkades. Då 1884 års gruvstadga med vissa modifika
tioner enligt 45 § av 1886 års lag angående stenkolsfyndigheter m. m. är 
giltig för försvaret av de stenkolsfyndigheter, till vilka rätten uppkommit före 
stenkolslagens ikraftträdande, försvaras fortfarande dessa äldre rättigheter med 
arbete. 

Koncessioner enligt stenkolslagen kunna försvaras endast genom arbete. 
Detta gäller ej blott, då koncessionen avser stenkol, utan även beträffande 
fyndigheter av salt, olja, gas och alunskiffer, beträffande vilka bestämmelserna 
i detta avseende dock äro sinsemellan olika. Koncessionssystem är numera 
infört även för uranhaltigt mineral. 

Arbetsgivare och personal. 
Med hänsyn till de särskilda slagen av arbetsgivare fördelas bergverken i 

sex grupper, nämligen i sådana där arbetsgivaren utgöres av 1) enskild person, 
2) aktiebolag, 3) annat bolag (kommanditbolag, handelsbolag, enkelt bolag 
inkl. oskift dödsbo), stiftelse eller djdikt, 4) ekonomisk förening, 5) kommun 
eller 6) staten. Fördelningen göres helt efter de formella ägandeförhållandena, 
så att exempelvis till de båda sista av ovan angivna ägaregrupper föras en
dast anläggningar, som drivas direkt (alltså icke i aktiebolagsform eller dylikt) 
av kommun eller staten. Nedanstående tabell utvisar för de olika bergverks
grenarna anläggningarnas fördelning på skilda kategorier av arbetsgivare. 

Bergverksanläggningarna och de vid dem sysselsatta arbetarna, fördelade efter 
arbetsgivare. 

Den under redogörelseåret vid bergverksföretagen anställda förvaltnings
personalen redovisas i vidstående tabell. 
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Bergverkens förvaltningspersonal. 

Vid kolgruvorna ha redovisats 12 manliga ägare, vid fältspats- och kvarts
brotten 5, vid kalkbruk 10 manliga ägare samt vid andra stenindustriella an
läggningar 132 manliga och 1 kvinnlig ägare (enskilda personer eller delägare 
i andra bolag än aktiebolag), vilka haft sin huvudsakliga sysselsättning förlagd 
till av dem redovisade bergverk antingen i egenskap av företagsledare eller 
såsom deltagare i det egentliga fabrikationsarbetet utan att dock ha inräknats 
bland förvaltningspersonalen eller arbetarpersonalen. 

Av nedanstående tabell framgår, att hela antalet vid bergverken under 
1950 sysselsatt arbetarepersonal uppgick till 61 065, varav 59 740 män och 

Antal bergverksarbetare med fördelning efter kön och ålder samt antal arbets
timmar inom skilda slag av bergverk. 

r ; Därav 1 kvinna. — '-" Därav 2 kvinnor. 
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1 325 kvinnor. Av de manliga arbetarna voro 1919, av de kvinnliga 58 
under 18 år. Det genomsnittliga antalet arbetstimmar per arbetare upp
visade en obetydlig ökning, från 2146 timmar år 1949 till 2 148 är 1950. 
Bland mera anmärkningsvärda förändringar i arbetarantalet för de olika 
bergverksgrupperna må nämnas ökningen i totalantalet arbetare vid järnmalms
gruvorna. Beträffande antalet arbetare vid järnverken, som 1950 uppgick till 
38 587, bör framhållas, att siffran för 1950 icke är fullt jämförbar med mot
svarande siffra för 1949, då ett företag i Älvsborgs län tidigare redovisats som 
järnverk i denna berättelse men fr. o. m. 1950 under järn- ooh stålmanufaktur 
i industriberättelsen. Järnmalmsgruvorna sysselsatte i genomsnitt 8 375 ar
betare under 1950 mot 8 017 år 1949. Samtidigt minskade emellertid antalet 
arbetstimmar per arbetare under året från 2 002 till 1 980. Denna minskning 
sammanhängde dels med tillämpningen av 40-timmarsvecka vid gruvarbete 
under jord, dels med en förhållandevis kraftig ökning av den personal, som 
sysselsatts med sådant arbete under 1950. Det genomsnittliga antalet arbets
timmar vid underjordsbrytning nedgick sålunda från 1 823 timmar 1949 till 
1 795 timmar 1950. En nedgång i motsvarande siffra var även märkbar 
för personal vid dagbrottsbrytning, nämligen från 2 007 till 1939 timmar. 
För annan vid järnmalmsbrytning sysselsatt personal (såsom mottagare, 
skrädare, sovringspersonal samt övriga arbetare) förelåg däremot en ök
ning i antalet arbetstimmar, från 2115 till 2121. Medelantalet arbetstimmar 
per arbetare steg inom flertalet av övriga bergverksgrenar, t. ex. från 2 237 
till 2 263 inom metall framställningsverken, från 2 145 till 2 220 inom kalk- och 
kritbruken och från 2 206 till 2 212 inom järnverken. 

Beträffande uppgifterna om personal (samt drivkraft och bränsle) vid järn
verken torde observeras, att dessa ej överensstämma med de uppgifter, som 
i industriberättelsen lämnas under rubriken järn- och stålverk samt ferrolege-
ringsverk. Anledningen är, att, såsom förut påpekats, under rubriken järn
verk i föreliggande berättelse även ingå en del verk, vilka vid sidan av järn
framställning huvudsakligen driva järnmanufaktur- eller verkstadsrörelse och 
fördenskull i industriberättelsen förts under sistnämnda grupper. 

Såsom hjälparbetare ha redovisats maskinister och eldare, lager- och 
transportarbetare, arbetare för reguljära underhålls- och reparationsarbeten, 
vaktpersonal, fast anställda städerskor m. fl. Till denna grupp arbetare har 
sedan 1941, efter ändring av uppgiftsformulären, vid stenkolsgruvorna förts 
all personal, som ej deltagit vid själva brytningen och som tidigare huvud
sakligen ingått under rubriken »gruvarbete i dagen», samt vid andra malm
gruvor än järngruvor viss tidigare ej redovisad personal, sysselsatt med föl-
gruvbrytningen förberedande arbeten. 

Utöver i tabellen å föregående sida redovisade arbetare vid stenindustriella 
anläggningar voro en del arbetare sysselsatta vid sådana fältspats- och kvarts
brott, stenbrott och stenhuggerier samt kalk- och kritbruk, vilka ej medräknas 
som anläggningar men vilkas produktion dock medtagits i tab. 7. Antalet 
av dessa arbetare — företagsledare, arbetsbefäl samt i egna företag sysselsatta 
arbetsgivare inräknade — var för redogörelseåret 517 män över och 3 män 
under 18 år, av vilka 31 män över 18 år voro sysselsatta vid fältspats- och 
kvartsbrotten. 

Förutom här angivna egentliga bergverksarbetare sysselsattes under redo
görelseåret en del arbetare med framställning av bergverksprodukter vid före
tag, vilkas verksamhet till vida övervägande delen faller inom andra pro
duktionsgrenar och vilka därför endast redovisas i den allmänna industri
berättelsen, ehuru tillverkningarna av bergverksprodukter vid ifrågavarande 
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företag ingå i denna berättelse. För framställning av tackjärn (i annan elektrisk 
ugn än masugn) samt elektrostål redovisades vid dessa företag 337 manliga 
arbetare över och 7 under 18 år samt 2 kvinnliga arbetare över 18 år. För 
framställning av den i not 2 å sid. 73 redovisade kalken har uppgivits en 
arbetarpersonal av 146 män över 18 år och med ett sammanlagt antal arbets
timmar på 91115 vid sockerbruken, 161 män över 18 år med totalt 390106 
arbetstimmar vid sulfatmassefabrikerna samt 50 män över 18 år inalles vid 
karbidfabrikerna och kopparverken. Av dessa arbetare ha som hjälparbetare 
redovisats 7 män över 18 år vid sulfatmassefabrikerna samt 1 man över 18 år 
vid karbidfabrikerna och kopparverken. 

En mera detaljerad redovisning av den vid gruvbrytningen sysselsatta arbetar -
personalen lämnas i tabellen här nedan. 

Med det egentliga brytningsarbetet, varvid uteslutande manlig arbetskraft 
användes, sysselsattes sålunda under redogörelseåret 5 610 män, av vilka 
5 024 eller 89'6 % hade sin verksamhet förlagd underjord. Förhållandevis 
mest förekommer underjordsarbete, som synes, vid stenkolsbrytning och vid 
brytning av annan malm än järnmalm. Vid stenbrotten, såväl fältspats- och 
kvartsbrott som granit-, kalkstens- o. d. stenbrott, förekommer icke underjords
brytning i någon nämnvärd omfattning. 

Arbetarpersonal vid malm- och stenkolsbrytning. 

Såsom framgår av omstående tabell över bergverkens arbetare inom olika 
län var arbetarantalet högst inom Kopparbergs och Örebro län med 16'4 resp. 
16'i % av hela arbetarantalet. De därnäst viktigaste länen utgjordes av Gävle
borgs, Västmanlands och Värmlands län med resp. 12'8, 10' 8 och 8' 2 % av 
arbetarantalet. 

Av de mera betydande länen då det gäller järnmalms- och andra malm
gruvor karakteriserades framför allt Norrbottens och Kopparbergs län av en 
stegring i arbetarantalet. Beträffande järnverkens arbetarpersonal liar minsk
ningen i totalsiffrorna från 38 814 till 38 587 arbetare till största delen varit 
att hänföra till nedgång inom framför allt Älvsborgs län (se ovan) men även 
inom Östergötlands och Värmlands län medan Kopparbergs, Örebro och Väst
manlands län visat någon ökning. Vad så till sist angår arbetarpersonalen 
vid stenindustriella anläggningar ha de olika länen i stort sett mindre ar
betarantal än under föregående är. Minskningen var störst inom Skaraborgs 
samt Göteborgs och Bohus län. För Kristianstads län redovisas dock en 
viss ökning. 
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Bergverkens arbetare inom olika län. 

I redogörelsen här ovan äro ej medtagna arbetare, sysselsatta med upp
tagning och rengöring av sjömalmer i de småländska länen, under redogörelse-
året utgörande 3 män över 18 år, för vilka redovisats tillsammans 94 ut
gjorda arbetstimmar. 
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Summary. 
The output of the metal and mining industries in Sweden during 1950 is 

summarized in the following table. 

Summarized figures for the Metal and Mining Industries. 

As can be seen in the table above, the output of the industries in 1950 had 
about the same extent as in the previous year. There was an increase of 8'5 % 
in the sales value of the products in comparison with an increase of 14'0 % in 
1949 and of 17'5 % 1948. Except in Coal Mining the sales value of products rose 
in all the main branches of industries under consideration. Other ore mines re
gistered the largest gain. 

The total number of workers decreased a little. The iron mines showed, however, 
a considerable increase, particularly workers in underground mining. There was a 
decrease too in the total working hours of the whole industry, but only by 0'5 %. 
For driving electric generators 122 884 H.P. have been consumed in 1950, the 
figure for the previous year being 106 409 H.P. 

Compared with 1949, the output of iron ore decreased by 0't» %. Break-downs 
of this decrease is given in the table below. 

From concentrates and to a certain extent from iron ore the following product 
was gained: 
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There was an increase in the export of iron ore from 12'6 million tons in 1949 
to 12'8 million tons in 1950. 

The output of pig iron, 784 724 tons, decreased by 3 3 % in comparison with 
1949. 

The total quantity of ferro-alloys increased from 48 804 tons in 1949 to 52 344 
tons in 1950. 

The output of sponge iron was 28 890 tons in 1950, the figure for the previous 
year being 30 166 tons. 

Figures for the output of wrought iron and ingots are shown in the table below. 

Figures for the main products of wrought iron, hot rolled and hot drawn iron 
and steel have been: 

Ore other than iron showed the following figures: 
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The output of the principal metals other than iron were as follows: 

The exploitation of coal concessions showed the following resnlt: 

Figures for crude blocks, crushed and polished stone and other stone products 
are given below. 
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TABELLAVDELNING 

4—164 52 
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Tab. 1. Uppfordringen ur järn-

1) Inklusive plock-, vask- samt magnetiskt och våtmekaniskt sovrad malm. — 2) Genom magnetisk sovring. 
Denna kvantitet har dock ej varit avsedd till järnframställning utan har bearbetats till och försålts som 
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malmsgruvorna år 1950. 

— 3) Vid Smålands Tabergs gruvfält ha under 1950 brutits 87 069 ton malm till ett Tärde av 348 276 kr. 
makadam. 
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') Genom magnetisk sovring. — 3) MullmaJro med magnetit och siderit. — 3) Sovring genom handskräd-
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ning. — 4) Genom våtmekanisk sovring. — 5) Malmen höll även 19'23 % kiselsyra. 



54 

J) Genqm magnetisk sovring. — 2) Därav genom magnetisk soTring 2 868 ton. — s) Därav genom niag-
sovringsverk. — G) Defosforerad mullmalm i kombinerat sovringsvcrk. — ' Apatitmalm. — 8} I kombinerat 
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netisk sovring 2 945 ton. — 4 l Därav i kombinerat sovringsverk 436 513 ton. — 's Jlullmalm i kombinerat 
sovringverk. — 5 Sovring genom banflskrädnin^. 
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') Genom magnetisk sovring. — s) Därav genom magnetisk sovring 291 2(58 ton. — s) Därav genom mag-
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netisk sovring 260 238 ton. — 4) Därav genom magnetisk sovring 205 913 ton. 
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Tab. 2 a. Anrikning av 

l) f — flotationsverk; m = magnetiskt verk; v = våtanrikningsverk; m ? = kombinerat magnetiskt och våt-
och 23'57 % kaleiumoxid. — 3) Sligen höll även 3'39 % kalciumoxid och 2'96 % kiselsyra. — l) Sligen 
syra. — r Sligen höll även 9'(i7 % kisclsyra. — s) Rågodset höll även 3'5 % mangan. 
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järnmalm år 1950. 

anrikningsverk: mf = kombinerat magnetiskt och ilotationsverk. — ä) Rågodset höll även 1'91 % mangan 
höll även 8'20 % kiselsyra. — 5) Rågodset höll även 4 % mangan. — 6) Rågodset höll även 34'82 % kisel-
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l) Verket även använt för framställning av kopparmalmsslig. — -) Ur rågodset, som jämväl höll 0'83 % 
även 0'021 % koppar. — s) Sligen höll även 0'003 % koppar. — c) Sligen höll även 5'1 % kiselsyra. — 
mangan. — 10) Sligen höll även 0'21 % kiselsyra. — u ) Kâgodset utgjordes av avfallsslam. 
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koppar, utranns aren 2 725 ton kopparmalmsslig. — 3) Sligen höll ä>en 0'Oåi % koppar. — 4) Rågodset höll 
7; Rågodset höll äyen 2'5 % mangan. — 8) Rågodset höll även 0'8 % mangan. — 9) Rågodset höll aren 1'6S % 
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Tab. 2 b. Sintring av järnmalm år 1950. 

l', 'Inkl. vissa kvantiteter sovrad direkt användbar malm. — 3) Förutom i tabellen redovisade kvantiteter 
sinter. erhållna med slig och järnmalm som utgångsmaterial, ha vid ett kopparverk av 82 159 ton purple-ore 
och kisbriinder framställts 80 617 ton briketter till ett värde av 3 010 000 kr. och vid ett annat kopparverk 
av 23 290 ton purple-ore tillverkats 22 267 ton sinter till ett värde av 735 000 kr. Se vidare å sid. 14. 
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Tab. 3. Tillverkningen av tackjärn, järnsvamp och ferrolegeringar 
år 1950. 

^ Framställt i annan elektrisk ugn för tackjärnsframställniiig än masugn. 
'') Inkl. därav framställt järnpulver. 
3) Därav 56 ton kiselmolybilenjärn och 13 ton tantaljärn. 
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Tab. 4. Tillverkningen av vällmetall samt göt och stålgjutgods år 1950. 

') Därav 2 049 ton mot en intjänt smältlön på 283 000 kr. 
2; » 319 » » » » » » 62 000 » . 
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Anm. Fr. o. m. 1949 lia nya regler tillämpats i bergverksstatistiken (liksom även i Järnverks
föreningens statistik) vid uppdelningen av göt och stålgjutgods på kvalitetsprodukt resp. ordinär pro
dukt. Enligt dessa grunder, som innebära en avsevärd inskränkning ocli en snävare definition av be
greppet kvalitetsprodukt, skola som dylika produkter räknas: 

1) rost-, syra- och värmebeständig produkt. 

2) annan kvalitetsprodukt eller närmare angivet: 
a) legerade stål i alla C-halter med en avsiktlig legeringstillsats om minst 0'25 % Cr och/eller 

1'25 % Si och/eller 1'25 % Mn. Såsom ordinär produkt skola dock redovisas vissa enklare 
låglegerade stål, såsom bl. a. dynamoplåt med en halt av mindre än 1'5 % Si, konstruk
tionsstål samt enklare stål för verktyg med mindre än 0'55 % C, Vä % Mn och 0'6 % Cr. 

b) olegerade stål i C-halter om 0'7ö % och högre. Undantag härifrån utgör dock material, 
som normalt icke underkastas särskild värmebehandling eller annan kvalitetskontroll, t. ex. 
spadplåt, kulkvarnskulor etc. 

c) olegerade stål i C-halter under 075 % men mod speciell kontroll på slaggrenhet, kornstor
lek, härdbarhet, ytavkolning eller magnetiska egenskaper. 
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Tab. 5. Tillverkningen av smidda samt varmvalsade och varmdragna 
produkter av väll- och götmetall samt erhållet skrot år 1950. 
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Tab. 6. Uppfordringen ur andra malm-

x) Siffror i parentes ange utmäl med malmfângst enbart ur äldre varp. — 2) Inklusive stuff- och plock-
0-035 % fosfor. 
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gruvor än järnmalmsgruvor år 1950. 

malm o. d. — 3) Utmålet redorisat på Örebro län. — 4) Järn. — '") Malmen höll aren 15 % jä™ och 

5—101 52 
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1) Vid Stollbergsfältet har utvunnits 162 ton direkt användbar liinonitnialm till ett viirde av 12 150 kr. 
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och med en genomsnittshalt av 29 '4 % mangan oeli 31'4 % järn. — 2) Arsenik. 
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Tab. 7. Avsaluproduktionen av oarbetad 

') Därav 405 581 ton makadam med ett värde ar 1060 000 kr. vid järnmalms- och andra malmgruvor. 
2) Arbeten av sandsten omfatta även arbeten av kvartsit. 
3) Dessutom ha 370 ton slip- och brynstenar till ett värde av 49 400 kr. tillverkats av hemarbetare. 
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sten och stenarbeten m. m. år 1950. 

1) Rymd- och viktuppgifterna avse samma kvantiteter. 
2) I ' uppgifterna för osläckt kalk ingår produktionen vid suifatmasse- och karbidfabriker, kopparverk 

och sockerbruk med sammanlagt 2 552 801 hl, 231433 ton och 14 406 000 kr. Hektoliter- och Tärdesiffrorna 
äro delvis uppskattade. 
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Tab. 8. Uppfordringen ur 

') Be redovisade, genom Nyvangsfältets schakt uppfordrade kvantiteterna ha enbart brutits inom Kristian-
rum i 290 dagar. — s) Avser 7 gruvor, som brutits av enskilda företagare. 

Tab. 9. Drivkraft, använd 

^ Häri ingå motorer vid gruvor för andra ändamål än gruvbrytning med 2 032 elektriska motorer 
verk med 1 661 elektriska motorer om 27 322 hk för omedelbar maskindrift samt 8 ångturbiner om 38 760 
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stenkolsgruvorna år 1950. 

stads län. — 2: Därav i dagbrott 11 496 ton eldfast lera och 1 424 ton berg. Dagbrottsbrytningen bar ägt 

vid bergverken år 1950. 

om 15 120 hk. J ångmaskin om 30 hk samt 3 oljemotorer om 113 hk. — 2) Häri ingår ett skifferolje-
hk for elektrisk generatorclrift. 
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